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KATA PENGANTAR 

 

 

Pengembangan keprofesian berkelanjutan dilaksanakan guru melalui berbagai 

cara, salah satunya  melalui  penulisan karya ilmiah dari  gagasan, pemikiran, dan 

atau hasil penelitian guru dikelas atau disekolahnya. Untuk memfasilitasi hasil 

karya ilmiah tersebut, Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, Direktorat 

Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan memandang perlu menyelenggarakan 

Seminar Nasional Pendidikan dengan tema Membangun Profesionalisme Guru 

Pendidikan Dasar, yang terdiri atas 8 sub tema yaitu 1) Penguatan pendidikan 

karakter, 2) Peran guru dalam pembinaan prestasi belajar siswa, 3) Pengembangan 

kompetensi guru, 4) Penghargaan dan perlindungan guru, 5) Tantangan dan 

harapan guru, 6) Pengembangan berfikir kritis, kreatif, kolaboratif dan 

komunikasi siswa, 7) Kemitraan sekolah,  dan 8) Pembinaan dan peningkatan 

karier guru.  

 

Pemrasaran Utama dalam seminar ini terdiri atas guru besar yang berasal dari 

Universitas Negeri Surabaya, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas 

Muhammadiah Surakarta dan Universitas Lampung. Jumlah peserta yang hadir 

sebanyak 260 guru dengan sebaran peserta terdiri atas 115 guru SD dan 145 guru 

SMP yang berasal dari provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, 

Jambi, Bengkulu, Banten, D.K.I. Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. 

Yoyagkarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, 

Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, 

Kalimantann Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku. 

Hasil karya sekumpulan naskah pada acara seminar tesebut akan dipublikasikan 

dalam bentuk prosiding. 

 

Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu 

terlaksananya Seminar ini, semoga dapat meningkatkan  motivasi, inspirasi dan  

kinerja guru lebih profesional. 

 

 

Jakarta,    Mei  2O17 

 

Direktur Pembinaan Guru 

Dikdas, 

 

 

 

 

 

Poppy Dewi Puspitawati 

NIP  1963O5211988O32OO1 
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ABSTRAK 

 
 Kelemahan mendasar dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia 

teridentifikasi ada lima faktor, yaitu  manajemen dan ketatalaksanaan sekolah, pendanaan 

belum memadai, dana-dana pendidikan yang bersumber dari masyarakat, umumnya 

digunakan sebagai dana penunjang kegiatan (jenjang pendidikan dasar dan menengah) 

dan  kultural berkaitan dengan agenda reformasi pendidikan serta faktor geografis. Di sisi 

lain, kompetensi guru perlu diperbarui dan ditingkatkan agar mereka berkesempatan 

untuk mengorkestra belajar mengajar yang interaktif dan inspiratif, sehingga pebelajar 

mengalami growth in learning. Kemampuan berpikir kritis dan kemampuan memecahkan 

masalah, (2) pengembangan kreativitas, (3) kemampuan komunikasi dan (4) kemampuan  

berkolaborasi merupakan kompetensi siswa yang harus dikembangkan yang menjadi 

faktor pendorong terjadinyapeningkatan kualitas pembelajaran. 

 

Kata Kunci: kualitas pembelajaran, pendidikan anak bangsa 

 

 

PENDAHULUAN 

  Perjalanan pendidikan Indonesia dekade tahun 2000-an  hingga sekarang 

lontaran ketidakpuasan ketercapaian kualitas pendidikan Indonesia masih sering 

didengungkan.  Siapa saja yang berkesempatan berdiskusi dalam berbagai forum 

ilmiah ada kecenderungan menyoroti kualitas pendidikan. Berbagai praduga 

dilontarkan dalam forum diskusi ilmiah, namun selama itu pula belum disadari 

untuk mencari penyebab kemerosotan kualitas pendidikan nasional Indonesia. 

 Kondisi tersebut seharusnya segera dilakukan identifikasi faktor-faktor 

yang menjadi penyebab masih rendahnya kualitas pendidikan Indonesia. Berikut 

ini penulis mengajukan sejumlah pertanyaan: (1) sudahkah ada hasil analisis 

perkembangan pendidikan nasional pada kurun dekade setelah pasca reformasi? 

(2) sudahkah dilakukan pembaruan pendidikan nasional dengan berpijak pada 

teori belajar dan pembelajaran yang sudah mapan dengan berpijak pada kearifan 

loka dan budaya nasional Indoensia?, (3)  sudahkah guru memosisikan dirinya 

sebagai guru profesional seperti yang diamanahkan dalam peraturan perundangan, 

dan (4) sudahkah potensi yang dimiliki oleh siswa dikembangkan dan 

dioptimalkan?  
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Keempat pertanyaan  sengaja dilontarkan, sesungguhnya  berpijak pada 

amanat  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 (pasal 1 ayat 1) ―Pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan Negara‖. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana, 

artinya bahwa pendidikan merupakan proses yang akan dicapai dengan 

memperhitungkan kurun waktu tertentu dengan melalui tahapan-tahapan yang 

didalamnya terkandung tingkat ketercapaian setiap tahapan. Tahapan tersebut 

sesungguhnya untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan akan 

tercapai jika berbasis data hasil analisis kebutuhan. Penulis sengaja menggunakan 

langkah awal ―pasca reformasi‖, waktu tersebut telah terjadi peristiwa dunia 

dengan sekejab ditemukan berbagai teori yang mendorong terjadinya  

perkembangan dan revolusi dalam bidang teknologi dan informatika, pendidikan, 

ekonomi, kepariwisataan dan masih banyak lagi temuan lainnya. 

Terkait dengan empat pertanyaan yang diajukan penulis, maka pada 

kesempatan seminar nasional yang diikuti oleh guru-guru terpilih sebagai peserta 

mengajak untuk ikut bersama-sama mencari solusi yang dapat ditindaklanuti oleh 

guru-guru dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak bangsa. 

 

PEMBAHASAN 

 

Analisis Perkembangan Pendidikan Nasional Dekade Pasca Reformasi 

Berbagai kalangan telah menyoroti pelaksanaan pendidikan Indonesia. 

Kesimpulannya menyatakan bahwa kualitas pendidikan Indonesia tidak semakin 

meningkat, justru sebaliknya kemerosotan yang ditemukan, lebih-lebih pasca 

krisis nasional 1998. Beberapa indikator yang menunjukkan adanya rendahnya 

kualitas pendidikan Indonesia, di antaranya: (1) kualitas sumberdaya manusia 

(SDM) berada pada urutan ke-169 dari negara-negara di dunia, dan urutan ke-44 

tingkat Asia (Suyanto, dan Abbas, 2001) (2) skor Matematika dan Sains (siswa 13 

tahun) Indonesia belum termasuk ranking, sementara Singapura menduduki 

ranking  ke-1, (3) pemahaman guru Indoensia dalam Matematika dan IPA sangat 

rendahdan tidak termasuk peringkat dunia (Tilaar, 2002), (4) jumlah siswa putus 
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sekolah (1998) untuk SD 3,11%, SLTP 3%, dan SMU 4,88%, dan potensi  

penganggur < 35 jam pada tahun 2000 diperkirakan 30,84 juta orang (31,67%) 

dan pada tahun 2010 diprediksikan 37,02 juta orang (29,45%) (Tilaar, 2002). 

Temuan ini adalah sebagian kecil indikator yang dapat ditemukan berkaitan 

dengan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia, meskipun tidak menutup 

kemungkinan beberapa indikator lainnya yang belum terungkap. 

Kondisi pendidikan Indonesia tersebut telah memberikan peringatan 

(warning) kepada guru sebagai  pendidik profesional khususnya pada jenjang 

pendidikan sekolah dasar SD)  dan sekolah menengah pertama (SMP). Sinyal 

peringatan yang dapat ditangkap adalah ―Bagaimana upaya pendidik untuk dapat 

meningkatkan kualitas pendidikan khususnya dalam lingkup pendidikan dasar. 

 Guru sebagai agen pembaruan, mempunyai tanggung jawab profesional 

dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik. Seperti yang diamnatkan dalam 

UU No. 20 Tahun 2003 pasal 37 ayat 2 : ‖Pendidik merupakan tenaga profesional 

yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai 

hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan kepada masyarakat 

terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi‖. Dalam hal ini guru sebagai 

pendidik bukan semata-mata datang ke kelas, berinteraksi dengan siswa, 

kemudian melaksanakan pembalajaran dan menilai hasil pembelajaran. Lebih dari 

yang selama ini menjadi fenomena yang dijumpai di masyarakat, seharusnya ada 

bagian yang ―hilang‖ atau belum dilaksanakan oleh setiap guru, yaitu kemampuan 

meningkatkan diri untuk menjadi guru profesional. Sementara implementasi 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang di antara pasal mengatur tentang 

Guru Profesional sudah berjalan lebih dari 13 tahun. 

 Fenomena lain menunjukkan bahwa proses pembelajaran lebih 

menekankan tertransfernya sejumlah pengetahuan kepada siswa, di sisi lain telah 

terabaikan ―bagaimana siswa dapat  belajar lebih mudah dan teroptimalkan 

potensi yang ada pada diri mereka, serta dapat membangun pengetahuannya 

sendiri berdasarkan kematangan mentalnya. Seandainya ada yang sudah 

melaksanakan, dapat diprediksi jumlahnya belum mencapai 10% dari jumlah lebih 

3.000.000 guru Indonesia. Artinya fenomena tersebut  menunjukkan bahwa 

perbandingan  antara guru yang melaksanakan pembelajaran dengan filosofis 

bahwa kemudahan siswa belajar dapat diperoleh siswa dengan yang belum 

melaksanakan  tidak signifikan.  
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 Danim (2003) mendeskripsikan ada 5 (lima) kelemahan mendasar dalam 

penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Pertama, bidang manajemen dan 

ketatalaksanaan sekolah termasuk perguruan tinggi. Secara substantif seperti 

personalia, keuangan, sarana dan prasarana, instrumen pembelajaran, layanan 

mutu, layanan perpustakaan belum optimal. Kedua, masalah pendanaan. 

Komitmen pemerintah mengalokasikan dana pendidikan  (20%) dinilai belum 

memadai oleh masyarakat. Ketiga, Dana-dana pendidikan yang bersumber dari 

masyarakat, umumnya digunakan sebagai dana penunjang kegiatan (jenjang 

pendidikan dasar dan menengah). Keempat, masalah kultural berkaitan dengan 

agenda reformasi pendidikan. Sebagian besar khalayak berasumsi bahwa 

reformasi pendidikan akan sangat ditentukan oleh masyarakat pendidikan yang 

ada dilembaga itu, artinya partisipasi menyeluruh segenap warga masyarakat 

belum menjadi ‗roh‘ reformasi pendidikan. Kelima, faktor geografis. Dalam hal 

ini disoroti perguruan tinggi dan sekolah-sekolah di luar Jawa berkaitan dengan 

mobilitas pengembangan pendidikan ternyata banyak kendala, yang menyebabkan 

kesulitan dalam menyusun kebijakan pendidikan yang berkualitas. 

Berdasarkan dari ke-5 kelemahan mendasar pendidikan Indonesia, penulis 

ingin menyoroti kelemahan keempat dan kelima yang saat ini sangat dirasakan 

oleh masyarakat. Masalah budaya/kultural berkaitan dengan agenda reformasi 

pendidikan sudah diupayakan sejak awal tahun 2000, namun hingga saat ini warga 

masyarakat  Indonesia belum mencapai tingkat keberhasilan yang signifikan. 

 Contoh dalam kegiatan pembelajaran, misalnya saat siswa mengikuti 

pembelajaran, sepatutnya guru memperdulikan seluruh siswa yang ada dalam 

kelas. Namun masih sering dijumpai bahwa guru lebih simpati pada siswa yang 

memiliki kemampuan kognitif lebih bagus dibandingkan teman-teman lainnya. 

Secara tidak disadari oleh guru a hal ini  cenderung memicu akan membangun 

anggapan  bahwa belajar hanya milik sekelompok siswa yang pintar saja. 

Sementara siswa yang dipandang kemampuan kognitifnya sedang bahkan di 

bawah rata-rata tetap belum dapat dioptimalkan. Contoh lain yang sering 

ditemukan, bahwa informasi yang perlu disampaikan pada orang tua/wali murid 

siswa hanyalah hal-hal yang terkait dengan kenakalan putra-putri mereka. 

Sesungguhnya banyak informasi terkait dengan perkembangan siswa baik 

kompetensi, potensi maupun perilaku kehidupan bersosialisasi antar teman dan 

guru yang patut didengar atau diketahui oleh orang tua siswa. Tentunya masih 
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banyak contoh lain yang patut direnungkan bersama dalam upaya membangun 

kultur/budaya dalam rangkah meningkatkan kualitas pendidikan anak bangsa baik 

sisi kognitif mapun berperilaku.  

Kondisi geografis negara Indoensia tercinta merupakan anugerah Tuhan 

Pencipta alam semesta dan patut disyukuri. Jika faktor geografis selama ini 

dianggap sebagai kendala, namun perlahan tapi pasti mulai ditantang dan dihadapi 

oleh sebagian guru, khususnya yang ada di wilayah Indonesia Timur. Testimoni 

yang mengharukan, ketika Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 

Kemdikbud  menyampaikan sambutan pada saat pembukaan dimulainya lomba 

Guru Berprestasi dan lomba lainnya (Agustus 2016) bahwa ada salah seorang 

guru sekolah luar biasa (SLB) yang mengajar di daerah tertinggal di Provisi 

Sulawesi Tengah datang  ke ibukota provisi: Kota Palu ditempuh selama dua 

setengah hari. Penulis lebih lanjut mencari tahu tentang dedikasi guru SLB 

tersebut kepada sumber Bidang Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Sulawesi 

Tengah. Berita tersebut dibenarkan, bahkan guru tersebut kali pertama datang ke 

ibukota Palu, dan tentu saja kali pertama juga datang ke ibukota negara: Jakarta.  

Sumber informasi menceritakan bahwa guru-guru yang bertugas di daerah 

tertinggal ketika akan berangkat ke Jakarta, mereka perlu diberi wawasan tentang 

etika menggunakan fasilitas hotel berbintang. Pernah terjadi ada salah satu guru 

utusan dari Sulawesi tengah, salah satu lengan tangannya melepuh karena tidak 

tahu etika menggunakan kran air panas dan dingin saat dia berada dalam toilet. 

Kekhawatiran Danim (2003) rupanya mulai dibuktikan oleh sebagian guru 

Indonesia bahwa kondisi geografis seharusnya bukan sebagai kendala, namun 

sebaliknya diharapkan akan menjadi unggulan bagi wilayah setempat. Hal ini 

menjadi tantangan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan terkait dengan 

upaya pemerataan kualitas pendidikan nasional.  

 

Pembaruan pendidikan nasional: suatu elaborasi teori belajar dan 

pembelajaran dan budaya nasional Indonesia 

 

Dengan berpijak dari kelemahan pendidikan yang perlu segera diperbaiki 

kualitasnya, maka muncullah sederetan pertanyaan, sebagai pendidik, di 

antaranya: (1) sudahkah meningkatkan kualitas diri sebagai guru profesional?, (2) 

sudahkah memahami dan melakukan berbagai inovasi pembelajaran?, dan (3) 

sudahkah mencari berbagai terobosan untuk mengoptimalkan pembelajaran? 
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Penulis yakin, bahwa Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 

Kemdiknas, sudah sering mengundang rekan-rekan untuk mengikuti berbagai 

bimbingan teknis (Bimtek) dan pelatihan berkaitan pengembangan 

keprofesionalan berkelanjutan (PKB), pembelajaran dan pembinaan karier guru. 

Pertanyaan yang menggelitik hingga saat ini adalah, ―Apakah para guru yang 

telah mengikuti Bimtek ada komitmen melaksanakan hasil pelatihan tersebut 

dalam proses pembelajaran? Jika dilaksanakan, berapa frekuensi penerapannya, 

dan sudahkah dilakukan analisis dampak yang diperolehnya terkait dengan 

pengoptimalan hasil belajar siswa?. Sudahkah meningkat aktivitas dan perolehan 

(hasil) belajar siswa? Sudahkah terjadi perubahan perilaku dan pola belajar selama 

ini dari sikap ‗menunggu bola‘ dengan menerima transfer informasi pengetahuan 

dari guru menjadi sikap ‗menjeput bola‘ dengan tumbuh keinginan untuk mencari 

tahu dan membangun pengetahuan yang ada dalam benak siswa berdasarkan 

kematangan mentalnya?  

Iklim belajar siswa SD dan SMP untuk selalu ‗haus‘ belajar baik dengan 

gurunya ataupun melakukan tutorial teman sebaya. Iklim belajar kondusif  

rupanya sudah waktunya untuk ditumbuhkan kepada para siswa. Sudah waktunya 

mengikis anggapan bahwa ketika tidak ada interaksi pembelajaran dengan guru, 

maka mereka bebas dari tuntutan belajar. Era tahun 1980-an banyak penulis 

memperoleh pengakuan dari beberapa beberapa siswa SMP, ketika mereka 

memprediksi bahwa salah satu guru mata pelajaran berhalangan hadir mengajar 

karena suatu hal pada jam ke-1 danke-2. Keputusan yang diambil adalah sengaja 

datang terlambat pada jam pertama. Perilaku tersebut dibangun oleh lingkungan 

belajar yang menganggap belajar adalah interaksi langsung antara guru dan siswa. 

Fenomena belajar harus ada interaksi langsung tersebut juga merambah pola pikir 

mahasiswa.  Penulis pernah menemukan prediksi yang salah oleh sejumlah 

mahasiswa  (2009), karena menganggap bahwa dosen mata kuliah pada jam ke-1 

&ke-2 dipastikan tidak mengajar. Mereka memutuskan mengikuti kuliah jamke-3 

dan ke-4. Sementara penulis menyikapi kondisi tersebut untuk memanfaatkan jam 

ke-1 dan ke-2 untuk memberikan kuliah di kelas tersebut yang seharusnya 

terjadwal pada jam ke-3 dan ke-4. Ditemukan ada 12 orang mahasiswa terlambat 

dari 46 mahasiswa di kelas itu, meskipun kegiatan pembelajaran baru dimulai 30 

menit setelah jam ke-1. Ada salah satu mahasiswa hadir 80 menit setelah 

pembelajaran berlangsung. Ketika dia masuk ruang sambil menyampaikan alasan 
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bahwa dia menyangka jam ke-1 dan ke-2 tidak ada perkuliahan, karena dia telah 

memastikan bahwa dosen yang bersangkutan berhalangan hadir oleh suatu 

kepentingan lain.  

Hal ini menunjukkan bahwa paradigma belajar mahasiswa dan siswa 

khususnya pendidikan dasar, mereka belajar ketika ada guru atau dosen yang 

membelajarkannya, dan ketika pembelajar tidak ada berarti mereka bebas belajar, 

sementara layanan perpustakaan dapat diberdayakan. Lebih ironi lagi, mahasiswa 

akan berkunjung ke perpustakaan jika ada tugas dari dosen. Selama tidak ada 

tugas yang harus mengakses perpustakaan, selama itu pula dipandang tidak perlu 

berada di perpustakaan, atau jika mereka masuk perpustakaan ada keperluan 

mengobrol dengan teman yang kebetulan teman yang dicari berada di 

perpustakaan. Peristiwa lain juga penulis temukan, karena faktor kepadatan lalu 

lintas pagi seorang dosen terpaksa terlambat hadir sekitar 30 menit. Penanggung 

jawab kelas (PK) berusaha berkomunikasi dengan dosen yang bersangkutan untuk 

menanyakan kepastian kehadirannya di kelas, dan mereka menunggunya di depan 

kelas. Artinya, sang mahasiswa mencari kepastian kehadiran dosen untuk 

memberi kuliah, dan mereka akan mengambil keputusan ketika dosen benar-benar 

berhalangan hadir. Jika iklim belajar kondusif  berhasil kita bangun bersama 

secara sinergis, dan paradigma belajar siswa dan mahasiswa bergeser dari 

‗menunggu bola‘ berubah ‗menjeput bola‘, maka sangat dimungkinkan kualitas 

pembelajaran akan meningkat lebih cepat dari waktu yang diprediksikan. 

Dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran dan mengubah 

paradigma belajar siswa dan mahasiswa dari ‗menunggu bola‘ berubah menjadi 

‗menjeput bola‘, kiranya perlu para pendidik  bersama-sama mencermati berbagai 

hasil temuan penelitian berkaitan dengan pembelajaran inovatif yang secara 

signifikan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, terutama aktivitas belajar 

dan perolehan belajar siswa/mahasiswa. 

Model pembelajaran inovatif  pada saat ini merupakan salah satu alternatif 

model pembelajaran yang dapat dipilih oleh guru/dosen dalam membelajarkan 

siswa/mahasiswa. Hasil penelitian sudah banyak yang menunjukkan bahwa 

berbagai model pembelajaran inovatif ternyata dapat meningkatkan perolehan 

belajar siswa. Temuan-Temuan penelitian tentang pembelajaran inovatif ini baik 

dilakukan di SD, SMP, maupun SLTA, bahkan di perguruan tinggi, yang 

dilaksanakan di luar negeri diharapkan dapat menumbuhkan motivasi para guru 



8 

 

untuk mampu meningkatkan kualitas pembelajaran, dengan tetap berlandasakan 

budaya nasional Indonesia. Berikut ini dipaparkan beberapa temuan penelitian 

yang menggambarkan bahwa peningkatan kualitas pembelajaran dapat dicapai 

dengan mencari berbagai alternatif terkait dengan  pelaksanaan pembelajaran 

mulai dekade tahun 2000-an sampai sekarang. Para tokoh pembelajaran 

mengemukakan temuannya yang akhirnya telah teruji teori-teori pembelajaran 

Penelitian tentang pembelajaran inovatif, di antaranya model pembelajaran 

kooperatif yang memasukkan tujuan-tujuan kelompok dan tanggung jawab 

individual menunjukkan pengaruh positif yang nyata pada hasil belajar siswa kelas 

2 sampai kelas 12 dalam seluruh mata pelajaran dan pada seluruh jenis sekolah 

(Slavin, 1995a). Temuan lain menunjukkan bahwa siswa yang dibelajarkan 

dengan menggunakan berbagai model pembelajaran kooperatif di sekolah dalam 

hampir seluruh mata pelajaran untuk periode 2 tahun hasil belajarnya secara nyata 

lebih baik daripada siswa di sekolah-sekolah yang diorganisasikan secara 

tradisional (Steven dan Slavin, 1995b). Artinya bahwa kedua temuan penelitian 

tersebut secara meyakinkan memberikan rambu kepada para guru (pembelajar) 

untuk tidak ragu lagi menggunakan berbagai pembelajaran kooperatif dalam 

membelajarkan siswanya yang dapat memberikan dampak akademik positif bagi 

para siswa. 

Tulisan Arends (1997) mengemukakan telaah penelitian dan laporan yang 

dilakukan oleh Slavin (1986) bahwa 45 penelitian yang telah dilaksanakan antara 

tahun 1972 sampai dengan 1986, menyelediki pengaruh pembelajaran kooperatif 

terhadap hasil belajar. Studi ini dilakukan pada semua tingkat kelas dan meliputi 

bidang studi bahasa, geografi, ilmu sosial, sains, matematika, bahasa Inggris 

sebagai bahasa kedua, membaca, dan menulis. Studi yang ditelaah itu 

dilaksanakan di  sekolah-sekolah kota, pinggiran, dan pedesaan di Amerika 

Serikat, Israel, Nigeria, dan Jerman.  Dari 45 laporan tersebut, 37 di antaranya 

menunjukkan bahwa  kelas yang dilaksanakan dengan pembelajaran kooperatif 

menunjukkan hasil belajar akademik yang signifikan lebih tinggi dibandingkan 

dengan kelompok kontrol. Dijelaskan bahwa ada 8 studi yang menunjukkan tidak 

ada perbedaan. Tidak ada satupun studi yang menunjukkan bahwa pembelajaran 

kooperatif memberikan pengaruh negatif. Temuan-temuan penelitian ini 

menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif  lebih unggul dalam meningkatkan 



9 

 

hasil belajar dibandingkan dengan pengalaman-pengalaman belajar indivual atau 

kompetitif. 

Tulisan Arends (1997) disebutkan pula bahwa peningkatan belajar terjadi 

tidak tergantung pada usia siswa, mata pelajaran, atau aktivitas belajar. Tugas-

tugas belajar yang kompleks seperti pemecahan masalah, berpikir kritis, dan 

pembelajaran konseptual meningkat secara nyata pada saat digunakan  strategi-

strategi kooperatif. Siswa lebih memiliki kemungkinan menggunakan tingkat 

berpikir yang lebih tinggi selama dan setelah diskusi dalam kelompok kooperatif 

daripada mereka bekerja secara individual atau kompetitif. Jadi materi yang 

dipelajari siswa akan melekat untuk periode waktu yang lebih lama. Hal ini 

menunjukkan bahwa temuan penelitian tersebut banyak aspek yang terjadi 

peningkatan dengan digunakan strategi-strategi kooperatif dalam pembelajaran 

terhadap berbagai mata pelajaran. 

Dalam tulisan Arends (1997) juga disebutkan bahwa sejumlah penelitian 

yang ―disetting‖ kelas kooperatif, siswa lebih banyak belajar dari satu teman ke 

teman lain di antara sesama siswa daripada belajar dari guru. Dijelaskan pula 

bahwa ada konsekuensi yang selalu ada dalam penerapan pembelajaran kooperatif, 

yaitu dibangun dan dikembangkan komunikasi yang efektif dan tidak boleh 

ditinggalkan demi kesempatan belajar siswa. Dalam hal ini model pembelajaran 

kooperatif memanfaatkan kecenderungan siswa untuk berinteraksi. 

Temuan penelitian Nur dkk (1997) yang menunjukkan tentang manfaat 

pembelajaran kooperatif bagi siswa dengan hasil belajar yang rendah, antara lain 

seperti berikut: (1) meningkatkan pencurahan waktu pada tugas, (2) rasa harga diri 

menjadi lebih tinggi, (3) memperbaiki sikap terhadap IPA di sekolah, (4) 

memperbaiki kehadiran, (5) angka putus sekolah menjadi lebih rendah, (6) 

penerimaan terhadap individu menjadi lebih besar, (7) perilaku mengganggu 

menjadi lebih kecil, (8) konflik antar pribadi berkurang, (9) sikap apatis 

berkurang, (10) pemahaman yang lebih mendalam, (11) motivasi lebih besar, (12) 

hasil belajar lebih tinggi, (13) retensi lebih lama, dan (14) meningkatkan kebaikan 

budi, kepekaan, dan toleransi. Dalam tulisan Nur dkk disimpulkan bahwa suatu 

kerangka teoritis dan empirik yang kuat untuk pembelajaran kooperatif 

mencerminkan pandangan bahwa manusia belajar dari pengalaman mereka dan 

partisipasi aktif dalam kelompok kecil membantu siswa belajar keterampilan 
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sosial yang penting sementara itu secara bersamaan mengembangkan sikap 

demokratis dan keterampilan berpikir logis. 

Berdasarkan temuan Nur dkk ( 1997) ternyata secara meyakinkan 

pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan berbagai aspek yang ada pada diri 

siswa, baik aspek akademik, maupun berbagai keterampilan sosial. Aspek 

akdemik yang dapat dikembangkan di antaranya adalah terjadinya pemahaman 

yang lebih mendalam (deep understanding) bagi siswa,  hasil belajar yang lebih 

tinggi, dan retensi bagi siswa lebih lama. Adapun aspek-aspek keterampilan sosial 

yang berkembang dalam diri siswa melalui pembelajaran kooperatif di antaranya 

adalah terjadinya penerimaan terhadap perbedaan individu menjadi lebih besar, 

perilaku mengganggu lebih kecil,  konflik antar pribadi berkurang, sikap apatis 

berkurang, meningkatnya kebaikan budi, kepekaan dan toleransi. Aspek lain yang 

tumbuh dalam pembelajaran kooperatif adalah motivasi belajar siswa. Motivasi 

belajar pada diri siswa dibangun oleh salah satu karakteristik pembelajaran 

kooperatif, yaitu bentuk hadiah (reward) penghargaan atau struktur pencapaian 

tujuan saat  kelompok (siswa) melaksanakan kegiatan. Pada pembelajaran 

kooperatif siswa yakin bahwa tujuan mereka tercapai jika siswa lain juga akan 

mencapai tujuan tersebut. Di sinilah letak perbedaan prinsip antara pembelajaran 

kooperatif dengan pembelajaran konvensional. Pelaksanaan pembelajaran 

konvensional menekankan bahwa keberhasilan seorang siswa tercapai jika dirinya 

dapat mengalahkan siswa yang lain dan hal ini berlangsung secara kompetitif. 

Salah satu wujud ―hadiah/penghargaan‖ bagi siswa yang berhasil dalam suatu 

kegiatan pembelajaran kompetitif adalah pemberian ranking kepada setiap siswa. 

Ironinya ranking ini menjadi kebanggaan bagi sebagian besar orang tua atas 

keberhasilan belajar yang dicapainya dalam kurun waktu tertentu/semester. 

Temuan penelitian Zainuddin (2002:52) menunjukkan bahwa ―prestasi 

belajar siswa Madrasah Aliyah (sederat SMA) yang diajar dengan model STAD 

sebagai salah satu model pembelajaran kooperatif, lebih baik secara signifikan 

daripada siswa yang diajar dengan model tradisional pada pembelajaran fungsi.‖ 

Begitu juga temuan Tek (1998:57) yang menyimpulkan bahwa prestasi 

matematika siswa yang terlibat dalam pembelajaran kooperatif model STAD 

secara signifikan lebih tinggi daripada siswa yang terlibat dalam pembelajaran 

tradisional. Kedua temuan penelitian ini menunjukkan bahwa model pembelajaran 

kooperatif STAD dapat meningkatkan prestasi belajar siswa dalam pelajaran 
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matematika dibandingkan dengan pembelajaran matematika model 

tradisional.Temuan lain menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif tipe STAD 

dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas III SMPLB Tunarungu 

(Masitoh, 2006). 

Artinya selama ini ditemukan bahwa pembelajaran model tradisional yang 

cenderung berpijak pada teori belajar behavioristik bahwa pembelajaran berpusat 

pada guru (teacher centered) ternyata nenunjukkan prestasi belajar siswa rendah 

dibandingkan dengan prestasi belajar siswa yang terlibat dalam model 

pembelajaran kooperatif, di antaranya STAD.  

Temuan lain (Jenkins; Antil; Wayne; dan Vadasy, 2003) menunjukkan 

bahwa hasil analisis baru berdasarkan temuan penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh Antil; Jenkins; Wayne; dan Vadasy (1998)  yang telah mewawancarai 21 

guru kelas pendidikan umum tentang penggunaan pembelajaran kooperatif. Hasil 

laporan menunjukkan bahwa bagaimana keuntungan digunakannya pembelajaran 

kooperatif bagi siswa berkebutuhan khusus (anak luar biasa) dan siswa yang 

memerlukan remedial (perbaikan belajar). Pembelajaran kooperatif ternyata dapat 

membuat sebagian besar siswa bekerja lebih baik  daripada beberapa siswa yang 

lain. Diakuinya pula oleh guru-guru bahwa keuntungan  pembelajaran kooperatif 

adalah dapat meningkatkan harga diri siswa, mereka merasa ada dalam lingkungan 

yang aman, dan rata-rata kelas dan produk menunjukkan hasil yang lebih baik. 

Temuan penelitian Wijiastuti, Masitoh dan Andajani (2002) menunjukkan 

bahwa melalui pembelajaran kooperatif dengan menggunakan strategi Think-

Paire-Share ternyata prestasi pelajaran IPA bagi anak yang mengalami gangguan 

penglihatan (tunanetra) kelas 4 dan kelas 5 SD meningkat secara signifikan. Hasil 

akhir menunjukkan bahwa seluruh siswa kelas 4 dan kelas 5 SD Tunanetra hasil 

belajar mereka lebih baik dibandingkan dengan sebelum diterapkan model 

pembelajaran kooperatif dengan strategi Think-Paire-Share. Artinya bahwa 

strategi Think-Paire-Share dapat meningkatkan hasil belajar siswa tunanetra. 

Temuan penelitian (Box; Litle, 2003) menunjukkan bahwa penggunaan 

pembelajaran  kelompok kecil melalui model pembelajaran Jigsaw sebagai salah 

satu model pembelajaran kooperatif ternyata dapat mengembangkan  konsep diri 

siswa  sebagai upaya meningkatkan kemampuan akademik yang lebih baik dalam 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).    
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Dengan memperhatikan paparan dari beberapa temuan penelitian tentang 

model pembelajaran kooperatif dengan berbagai pilihan strategi kooperatif yang 

dapat diterapkan dalam pembelajaran terhadap berbagai mata pelajaran, 

memberikan bukti penguat bahwa  pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan 

aktivitas dan perolehan belajar siswa normal dan siswa berkebutuhan khusus. 

Temuan penelitian lain tentang peningkatan prestasi belajar siswa berkesulitan 

belajar membaca dan menulis melalui pendekatan kooperatif tipe TAI (Team 

Assisted Individualization) di SD disimpulkan bahwa pendekatan pembelajaran 

kooperatif tipe TAI berpengaruh terhadap peningkatan prestasi belajar siswa 

berkesulitan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 1 dan 2 SD 

(Murtadlo, 2005).  

Selama tiga tahun terakhir berbagai temuan penelitan atau kajian kritis 

tentang upaya-upaya peningkatan kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru 

dan dosen seperti berikut. Temuan Winarni (2015) menunjukkan 

bahwa penggunaan model PBL berbasis ICT dalam pembelajaran tematik terpadu 

dapat memberikan efek secara nyata terhadap peningkatan  sikap, pengetahuan, 

dan keterampilan siaga bencana siswa kelas IV SD. Temuan penelitian Simbolon 

dan Pasaribu (2016) menunjukkan bahwa penggunaan model pembelajaran mind 

mapping pada pelajaran bahasa Inggris kelas IV SD dapat meningkatkan 

kemampuan membaca pemahaman siswa terhadap wacana mata pelajaran Bahasa 

Inggris. 

 Paparan berbagai temuan penelitian tersebut, meyakinkan pada guru 

bahwa dalam uoaya meningkatkan kualitas pembelajaran perlu meningkatkan 

kompetensi profesional dalam hal melaksanakan pembelajaran. Kemampuan 

pengembangan diri termasuk keberanian mencoba dan atau meneliti komponen-

komponen pembelajaran dan menerapkan hasil temuan adalah perilaku ilmiah 

yang menjadi tantangan dan sekaligus jawaban bagi guru profesional. Degeng 

(2016) mengkritisi bahwa kawasan kompetensi guru yang ada saat ini dibangun di 

atas landaan paradigma lama. Pandangan paradigma lama memandang belajar 

adalah penambahan pengetahuan yang sifatnya tetap, tidak berubah, sehingga 

aktivitas mengajar menekankan pada pemindahan pengetahuan tersebut ke 

struktur kognitif pebelajar. Kompetensi guru perlu diperbarui agar mereka 

berkesempatan untuk mengorkestra belajar mengajar yang interaktif dan inspiratif, 

sehingga pebelajar mengalami growth in learning. Kemauan guru untuk 
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mempelajari kompetensi lain yang terkait dengan kompetensi pedagogik, agar 

siswa dapat menikmati belajar sebagai aktivitas yang menyenangkan dan 

menggairahkan.  Siswa dapat mengembangkan keterampilan berpikir kreatif-

produktif, pengambilan keputusan, pemecahan masalah, kolaborasi, dan 

pengaturan diri. Akhirnya, tujuan dan sekaligus strategi pembelajaran yang 

dikemas seharusnya diarahkan untuk mengembangkan kompetensi-kompetensi 

tersebut agar setiap pebelajar dapat mengalami pertumbuhan belajar. 

 

Pengembangan  Potensi Siswa dalam Peningkatan Kualitas Pembelajaran 

 Guru sebagai pendidik bukan semata-mata datang ke kelas, berinteraksi 

dengan siswa, kemudian melaksanakan pembelajaran dan menilai hasil 

pembelajaran. Lebih dari yang selama ini menjadi fenomena yang dijumpai di 

masyarakat, seharusnya ada bagian yang ―hilang‖ atau belum dilaksanakan oleh 

setiap guru, yaitu kemampuan meningkatkan diri untuk menjadi guru profesional. 

Seperti yang dikemukakan Degeng (2016) hendaknya guru memperhatikan 

kompetensi lain untuk meambah wawasannya agar dapat melaksanakan 

pembelajaran interaktif dan inspiratif  agar setiap pebelajar dapat mengalami 

pertumbuhan belajar. 

 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 (pasal 1 ayat)  ―Pendidikan adalah 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan Negara‖ dalam kesempatan ini penulis mengajak para 

guru untuk refkesi dengan mengajukan pertanyaan pada diri sendiri: ― sudahkah 

melaksanakan UU No. 20 Tahun 2003 khususnya pasal 1 ayat 1 secara utuh?‖ 

 Pusat Penilaian Pendidikan Balitbang, Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan (2017) dalam rangkah menyongsong PISA 2018 melakukan analisis 

kecakapan siswa Abad 21 dalam kurikulum 2013 dan dapat dicemati dalam 

gambar berikut.  
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Kualitas Karakter
Bagaimana menghadapi lingkungan 
yang terus berubah.
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Bagaimana mengatasi tantangan 
yang kompleks.
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Kecakapan Abad 21 dalam Kurikulum 2013

Kurikulum Pembelajaran Perbukuan
Monitor & feedback K13
Kurikulum kontekstual – KTSP
Kurikulum vokasi
Kurikulum inklusif futuristik

Pembelajaran abad 21
Pembelajaran dinamis saintifik
Wholistic learning

Buku pendamping kurikulum

Buku teks
Buku pengayaan
Buku bacaan

Penilaian
Penilain Kelas & Sekolah
INAP
Ujian Nasional
Survei Internasional

 

 

   

 Salah satu yang disoroti yaitu kompetensi siswa dengan pertanyaan 

―Bagaimana mengatasi tantangan yang komplek?‖ terkait dengan berpikir kritis 

dan kemampuan memecahkan masalah, pengembangan kreativitas, kemampuan 

komunikasi dan kemampuan  berkolaborasi.  Hasil analisis komponen kompetensi 

siswa, guru memiliki tanggung jawab profesionalisme untuk ikut memecahkan 

masalah tersebut. 

 Seperti yang dikemukakan oleh Degeng (2016), salah satu solusi yang 

dapat disumbangkan oleh guru dalam rangkah menyongsong PISA 2018, di 

antaranya adalah: (1) mengubah paradigma pembelajaran dari pandangan belajar 

behaviorisme beralih pada pandangan belajar konstruktivisme, (2) memastikan 

bahwa dalam proses pembelajaran terjadi pertumbuhan belajar bagi setiap siswa, 

dalam ini guru banyak memberi kesempatan pada siswa mengembangkan 

keterampilan berpikir kreatif-produktif, pengambilan keputusan, pemecahan 

masalah, kolaborasi, dan pengaturan diri. (3) berusaha membangun atmosfir 

belajar yang kondusif, agar siswa menikmati belajar sebagai aktivitas yang 

menyenangkan dan menggairahkan untuk selalu haus belajar  

 Kemauan dan kemampuan guru bersedia mengubah paradigma 

pembelajaran dari pandangan belajar behaviorisme beralih pada pandangan 

belajar konstruktivisme, mengajak guru berkomitmen untuk selalu meningkatkan 

Gambar   Kecakapan Abad 21 dalam 

Kurikulum 2013 

Sumber: Balitbang Kemdikbud (2017) 
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kompetensi dan pengembangkan dirinya. Hasil pengamatan penulis, sudah banyak 

guru yang berkesempatan mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) terkait dengan 

pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB). Kegiatan Bimtek yang pernah 

dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, antara lain (1) 

Karya Tulis Ilmiah Non Penelitian, (2) Karya Tulis Ilmiah Penelitian,  (3) 

Penelitian Tindakan Kelas, Inovasi Pembelajaran atau yang lainnya. Berbagai 

kegiatan bimtek tersebut sesungguhnya suatu upaya Kemdikbud meningkatkan 

kompetensi guru. Hasil kegiatan tersebut diharapkan guru berinovasi dalam 

merancang  pembelajaran dengan mengutamakan siswa dapat mengalami 

pertumbuhan belajar.   

 Kepastian setiap siswa mengalami  pertumbuhan belajar, jika dalam 

pembelajaran mereka berkesempatan di antaranya seperti berikut. Siswa 

mengemukakan pendapatnya hasil telaah informasi yang dicari/dibacanya baik 

secara individu atau kelompok. Antar siswa saling berdiskusi dengan teman lain 

untuk membahas topik masalah yang diberikan oleh guru atau dirancang bersama 

siswa dan guru dalam menetapkan topik masalah. Pada pembelajaran lain, siswa 

bersama kelompoknya melakukan investigasi pada objek tertentu dan melaporkan 

hasil invetigasinya dalam diskusi kelas. Dalam hal ini guru berperan sebagai 

fasilitator, hindari menyalahkan siswa, namun justru siswa dibimbing agar 

kesalahan tersebut dapat diselesaikan untuk memperoleh informasi yang benar. 

Anggapan yang cenderung salah memaknai yaitu ketika guru menjadi fasilitator 

saat siswa melakukan diskusi kelompok, menganggap guru tidak harus ada di 

antara kelompok. Kebiasaan tersebut sebaiknya diubah bahwa keberadaan guru 

mutlak diperlukan saat guru mengerjakan tugas kelompok, berdiskusi , atau 

kegiatan pembelajaran lainnya yang memerlukan kehadiran guru sebagai 

fasilitator.  

 Upaya guru dalam  membangun atmosfir belajar yang kondusif agar siswa 

menikmati belajar sebagai aktivitas yang menyenangkan dan menggairahkan 

untuk selalu haus belajar, meminta guru memiliki kemampuan dalam menetapkan 

strategi penyampaian isi pembelajaran. Strategi penyampaian mengacu kepada 

cara-cara yang dipakai untuk menyampaikan isi pembelajaran kepada siswa, 

menerima dan merespon masukan-masukan dari siswa. Gagne (1979 dalam 

Degeng, 2000:5)  mendefinisikan sebagai berikut ‖the total of all components 

necessary to make an instructional sytem operate isintended‖. Dengan demikian 
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strategi penyampaian mencakup lingkungan fisik, guru, bahan-bahan 

pembelajaran dan  kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembelajaran, dan 

dikatakan bahwa media merupakan satu komponen penting dari strategi 

penyampaian pembelajaran. 

Degeng  (2000) menyebutkan bahwa ada tiga komponen yang perlu 

diperhatikan dalam mempreskripsikan strategi penyampaian, (a) media 

pembelajaran, (interaksi siswa dengan media, dan (c) bentuk (struktur) belajar 

mengajar. 

Media pembelajaran adalah komponen strategi penyampaian yang dapat 

dimuati pesan yang akan disampaikan kepada siswa, dapat berupa orang, alat atau 

bahan. Media pembelajaran mencakup semua sumber yang diperlukan untuk 

melakukan komunikasi dengan siswa. Dalam hal ini bisa berupa perangkat keras, 

seperti komputer, televisi,,,, proyektor, dan perangkat lunak yang digunakan pada 

perangkat keras tersebut. Penggunaan batasan ini, berarti guru dapt juga termasuk 

media pembelajaran. 

Interaksi siswa dengan media adalah komponen startegi penyampaian 

pembelajaran yang mengacu pada bentuk kegiatan yang akan dilakukan oleh 

siswa dan bagaimana peranan media dalam merangsang kegiatan belajar siswa. 

Bentuk interaksi antara siswa dengan media merupakan komponen penting untuk 

mempreskripsikan startegi penyampaian. Komponen ini penting karena 

menggambarkantentang pengaruh yang dapat ditimbulkan oleh suatu media pada 

kegiatan belajar.  

Bentuk (struktur) belajar mengajar adalah komponen strategi penyampaian 

pembelajaran yang mengacu kepada apakah siswa belajar dalam kelompok besar, 

kelompok kecil, perseorangan atau mandiri. Penyampaian pembelajaran dalam 

kelas besar menuntut jenis media yang berbeda dengan dari kelas kecil, demikian 

juga untuk pembelajaran perseorangan dan mandiri 

Jika para guru mengacu temuan Degeng (2000) dalam merancang strategi 

penyampaian pembelajaran secara utuh dengan memperhatikan komponen di 

dalamnya, sangat dimungkinkan kualitas pembelajaran meningkat. Indikator yang 

dapat diidentitikasi dengan mengacu dari hasil analisis Balitbang Kemdikbud 

(2017) pada aspek: (1) berpikir kritis dan kemampuan memecahkan masalah, (2) 

pengembangan kreativitas, (3) kemampuan komunikasi dan (4) kemampuan  

berkolaborasi. Jika guru memiliki wawasan dan kompetensi terkait dengan 
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berbagai cara yang dapat dipilih untuk berinteraksi dengan siswa dalam 

pembelajaran, memilih dan menetapkan strategi penyampaian pembelajaran, dan 

kompetensi siswa yang harus dikembangkan, sangat dimungkinkan terjadi 

peningkatan kualitas pembelajaran 

 

SIMPULAN 

 Tantangan guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, diharapkan 

mampu meminimalisasi kendala-kendala seperti yang dikemukakan oleh Danim 

(2003) dan kendala-kendala lain yang ditemukan dalam pelaksanaan pendidikan. 

 Kompetensi guru perlu diperbarui dan ditingkatkan agar mereka 

berkesempatan untuk mengorkestra belajar mengajar yang interaktif dan inspiratif, 

sehingga pebelajar mengalami growth in learning. Kemauan guru untuk 

mempelajari kompetensi lain yang terkait dengan kompetensi pedagogik, agar 

siswa dapat menikmati belajar sebagai aktivitas yang menyenangkan dan 

menggairahkan.   

Upaya guru dalam  membangun atmosfir belajar yang kondusif agar siswa 

menikmati belajar sebagai aktivitas yang menyenangkan dan menggairahkan 

untuk selalu haus belajar, meminta guru memiliki kemampuan dalam menetapkan 

strategi penyampaian isi pembelajaran secara utuh. Kemampuan berpikir kritis 

dan kemampuan memecahkan masalah, (2) pengembangan kreativitas, (3) 

kemampuan komunikasi dan (4) kemampuan  berkolaborasi merupakan 

kompetensi siswa yang harus dikembangkan. 
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ABSTRAK. 

 

Dinamika kesejarahan telah membangun pola-pola yang dinamis dalam 

penyelenggaraan pendidikan oleh pemeritah, peran masyarakat, dan 

pengembangan karier guru. Zaman Demak, kerajaan mengembangkan pendidikan 

pesantren yang memiliki corak dan pola berbeda dengan pendidikan Islam oleh 

masyarakat. Demikian juga zaman penjajahan Belanda, zaman pemerintahan 

Soekarno, bahkan dilanjutkan hingga pemerintah sekarang. Penguatan institusi 

pendidikan yang di selenggarakan pemerintah yang memiliki konotasi pelemahan 

terhadap penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat berjalan secara dinamis 

dan konsisten. Pembinaan sekolah yang menyamaratakan antara sekolah yang 

maju dan sekolah berkembang juga telah menyebabkan kemunduran secara 

sistematis. Sekarang kita bisa melihat betapa jelek dan lemahnya hasil-hasil 

pendidikan yang telah kita selenggarakan selama 60 tahunan merdeka. 

 

A.  Pendahuluan 

Sumarah segar rasanya berdiskusi tentang guru, pengembangan karir guru, 

sekolah mandiri, dan peranan masyarakat dalam pembangunan pendidikan. Saya 

teringat beberapa tahun lalu ketika saya memateri guru sejati, dan kini saya tidak 

berani menyatakan mengenai sekolah sejati tetapi lebih tepat mengenai sejatining 

sekolah (Lih. Harsono,2010). Dulu Rasulullah sebagi guru sejati mengajarkan   

materi AL Quran dan AL Hadist,  dialah sang guru sejati, sementara surau, 

langgar, dan masjid lebih tepat sebagai sejatining sekolah. Dengan berbayarkan 

keichlasan  para santri belajar mencapai cita-cita dan para guru mendapatkan gaji 

berupa insaallah ganjaran, mereka berbahagia sebagai tuan guru dalam 

masyarakat kultural  dan sosiologikal.  

 

Pada dimensi kesejarahannya, zaman kerajaan Islam Demak,  ada dua jenis 

penyelenggaraan pendidikan. Pertama pendidikan yang secara politik birokrasi 

dibawah kendali kerajaan, pendidikan ini dimotori oleh para wali – wali songo 
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(Band. Endraswara, 2003). Sementara disisi lain berkembang pendidikan  

diselenggarakan secara mandiri oleh masyarakat yang (salah satunya) dimotori 

oleh Kanjeng Seh Siti Jenar. Kedua penyelenggara pendidikan itu 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan budaya berbasis Islam dengan pendekatan 

yang berbeda. Para wali mengedepankan ilmu Sar‘i sementara Kanjeng Seh 

mengedepankan sufi.    Namun  tragisnya, perbedaan penyelenggaraan ini 

diwarnai dengan kecurigaan-kecurigaan pemerintah atas atas penddikan 

masyarakat, yang berakir dengan peluluh lantakan peran masyarakat dalam 

penyelenggaraan sekolah.  

 

Pada masa penjajahan belanda di Indonesia, muncul pendidikan yang 

diselenggarakan oleh penjajah yang diselenggarakan secara modern dan bermutu 

(Glasser, 1925) dan berfokus pada kepentingan penjajah. Masyarakat juga 

menyelenggarakan pendidikan modern yang dimotori oleh KHA Dahlan melalui 

organisasi Muhammadiyah, disamping masih banyak pendidikan tradisional 

(sebagaimana diselenggarakan oleh NU sebagaimana sekarang). Hal tersebut 

berlangsung hingga pemerintahan Bung Karno, Pak Harto, hingga sekarang 

dengan dinamika yang tinggi (Band. Freire,1999; Rasiyo, 2005)). Dinamika yang 

tinggi itu ditunjukkan dengan kemauan politik pemerintah untuk memberikan 

peluang pada pendidikan yang diselenggarakan secara mandiri oleh masyarakat. 

Era sekarang, peran serta masyarakat ditekan dengan eforia sekolah gratis, yang 

mestinya diwujudkan sumbangan pemerintah kepada keluarga miskin untuk 

membiayai sekolah. Perbedaan penyelenggaraan pendidikan  yang dikarenakan 

perbedaan seting masih Nampak hingga sekarang (Harsono, 2008) 

 

Bagaimana dinamika  pendidikan mandiri, sekolah mandiri, dinamika 

profesionalitas guru dan penyelenggaraannya, bisakah kanaikan karir guru, 

kecukupan dan kelayakan kompensasi kesejahteraan bagi guru dan keluarganya, 

orientasi penyelenggaraan sekolah, dan bagaimana dinamika peran masyarakat 

dalam penyelenggaraan pendidikan, adalah materi-materi yang akan kita 

diskusikan dalam paper ini. Penulisan paper ini membatasi pada analisis informasi 

sekunder dan historis policy dengan varian pengembangan karier guru dan peran 

serta masyarakat.  

 

B. Definisi dan Peristilahan 

1.Sekolah Mandiri.  Dalam undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional dicantumkan bahwa salah satu tujuan pendidikan 

nasional adalah menciptakan pribadi-pribadi yang mandiri. Program 

pendidikan karakter yang dikembangkan di sekolah adalah kemandirian. 

Istilah mandiri (self reliance) disejajarkan dengan freedom, autonomy, atau 

dependent).  Mandiri bisa diterjemahkan sebagai suatu   atribut tentang 

kondisi seseorang atau lembaga,   yang dengan kemampuannya 

memungkinkan untuk tidak tergantung  terhadap pihak lain guna menjamin 

keberlangsungan hidupnya. Dari penelitian yang dilakukan terhadap 
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pendidikan pesantren yangdilakukan oleh Uci Sanusi (2010) bisa 

diindentifikasi beberapa sifat dasar dari sikap mandiri, yaitu: 

 

a. Percaya diri 

b. Amanah 

c. Mampu mengendalikan diri 

d. Mampu menyelesaikan masalah 

e. Bertanggungjawab 

f. Penolong 

g. Harapan tinggi 

h. Kreatif dan inovatif 

i. Mampu belajar mandiri 

j. Motivasi tinggi 

 

Dalam praktek kehidupan mandiri bagi siswa disekolah memiliki banyak 

ragam bentuk, seperti ragam kemandirian belajar, mengelola diri, 

memecahkan permasalahan, bahkan mengambil keputusan dalam 

hubungannya dengan pembelajaran (Lih. Hauser,2006).  Sekolah haruslah 

menghasilkan lulusan yang mendiri.  Sedangkan kemandirian guru nampak 

pada  sifat yang melekat pada keotonomian, bebas intervensi, dan memiliki 

kemampuan menjalankan tugas.  Istilah sekolah mandiri diatur oleh 

pengelompokkan sekolah pada SNP.  Sekolah mandiri adalah sekolah yang 

mengetahui mengenai apa yang harus dilakukan dan tidak tergantung pada 

pihak lain. Sekolah mandiri memiliki keunitasan yang tinggi dengan 

pemerintah dan masyarakat pendukungnya.  Sekolah mandiri adalah 

sekolah yang mampu memecahkan masalah institusional sendiri,   seperti 

kurikulum, proses belajar mengajar, keuangan, dan ketenagaan sesuai 

aturan yang berlaku. 

Sekolah mandiri adalah sekolah yang memiliki inisiatif untuk memenuhi 

kebutuhan sendiri tanpa tergantung pada pengawas dan dinas pendidikan 

setempat.  Semua kegiatan sekolah diorientasikan pada perbaikan, 

peningkatan, pengembangan dan mempertahankan mutu pendidikan yang 

berlangsung atas inisiatif sekolah dan warganya.  

  

2. Pengembangan Karir Guru. Tugas utama guru sebagai pendidik profesional 

adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, 

dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal. Tugas utama 

akan berjalan efektif jika guru memiliki   kompetensi, kemahiran, 

kecakapan, atau keterampilan yang sesuai standar mutu dan norma etik 

tertentu.  

Guru profesional berijazah minimum S-1/D-IV dan bersertifikat pendidik. 

Guru-guru yang memenuhi kriteria profesional   diharapkan mampu 

menjalankan fungsi utamanya secara efektif dan efisien untuk untuk 

menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran, yakni mengembangkan 
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potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi 

warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab.  

Di dalam UU Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dibedakan antara 

pembinaan dan pengembangan kompetensi semua guru. Pengembangan dan 

peningkatan kualifikasi akademik bagi guru yang belum memenuhi 

kualifikasi S-1 atau D-IV dilakukan melalui pendidikan tinggi yang 

menyelenggarakan program pendidikan tenaga kependidikan. 

Pengembangan dan peningkatan kompetensi bagi guru yang sudah 

memiliki sertifikat pendidik dilakukan dalam rangka menjaga agar 

kompetensi keprofesiannya tetap sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan/atau olah raga (PP Nomor 74 

Tahun 2008). Pengembangan dan peningkatan kompetensi dimaksud, 

dilakukan melalui sistem pembinaan dan pengembangan keprofesian guru 

berkelanjutan, yang dikaitkan secara langsung dengan  jabatan fungsional. 

 

Kegiatan pengembangan dan peningkatan profesional guru yang sudah 

memiliki sertifikat pendidik dapat berupa:  diklat, pemagangan, publikasi 

ilmiah, karya inovatif, presentasi, publikasi buku teks, publikasi buku 

pengayaan, publikasi buku pedoman guru, publikasi pengalaman lapangan 

(KKG  dan atau MGMP), dan/atau penghargaan atas prestasi atau dedikasi 

sebagai guru yang diberikan oleh pemerintah. Mulai tahun 2017 prestasi 

guru ditandai dengan kemampuan literasi, khususnya menulis buku.  

 

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

mengamanatkan adanya dua alur pembinaan dan pengembangan profesi 

guru, yakni: pembinaan dan pengembangan profesi, dan pembinaan dan 

pengembangan karir. Pembinaan dan pengembangan profesi guru meliputi 

pembinaan kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional dan sosial. 

Pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagaimana dimaksud 

dilakukan melalui jabatan fungsional. 

 

Pembinaan dan pengembangan karir meliputi: (1) penugasan, (2) kenaikan 

pangkat, dan (3) promosi. Upaya pembinaan dan pengembangan karir guru  

harus sesuai dengan jenjang jabatan fungsional guru. Pembinaan dan 

pengembangan profesi dan karir guru  diharapkan  menjadi pedoman  bagi 

institusi terkait dalam melaksanakan tugas. 

 

3. Peran Serta Masyarakat . Peningkatan mutu sekolah merupakan    prinsip    

dalam implementasi MBS yang menuntut  peran serta masyarakat untuk 

meningkatkan mutu sekolah. Peran serta   orang tua siswa tergolong lemah 

dan diperlemah secara dinamis secara terstruktur. Bentuk peran serta  

masyarakat selama ini terbatas pada dana. Padahal  dukungan  pemikiran, 

moral, nilai, dan barang/jasa  sangat penting. Peran masyarakat  penting 
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dalam penyelenggaraan pendidikan terutama dalam mendidik 

moralitas/agama, menyekolahkan, dan membiayai, karena waktu bersama 

orang tua dan masyarakat lebih lama. Masyarakat memiliki hak untuk 

mendapatkan akses pendidikan. Masyarakat  mempunyai kewajiban untuk 

mengembangkan serta menjaga keberlangsungan penyelenggaraan 

pendidikan.  

Masyarakat  dapat dilibatkan  dalam bentuk donatur, pembuatan gedung, 

area pendidikan,  proses belajar mengajar, menyediakan diri menjadi tenaga 

pengajar, mendiskusikan pelaksanaan kurikulum, dan membicarakan 

kemajuan belajar.    

 

Peran serta  orang tua sebagai salah satu mitra sekolah  dalam 

meningkatkan pembelajaran dan pengembangan kelas.   Adapun peran 

tersebut diantaranya yaitu:  

 

a. Menjadi pengguna jasa pendidikan yang tersedia.   

b. Memberikan kontribusi dana, bahan, dan tenaga. 

c. Menerima konsultasi aktif maupun pasif mengenai  hal ikwal yang 

terkait dengan kepentingan pembelajaran dan penyelenggaraan 

sekolah.   

d. Memberikan pelayanan khusus sesuai dengan kebutuhan sekolah.    

e. Melaksanakan kegiatan yang telah didelegasikan oleh sekolah.   

f. Mengambil peran   pengambilan keputusan pada berbagai jenjang 

pendidikan.   

 

Peran serta masyarakat  sesuai UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas. Pada 

Bab XV Pasal 54 dinyatakan bahwa:  

 

a. Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta 

perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan 

organisasi kemasyarakatan.  

b. Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber pelaksana dan 

pengguna hasil pendidikan.  

c. Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.  

 

Dukungan masyarakat terhadap peningkatan mutu pendidikan sekolah 

dapat melibatkan peran serta tokoh-tokoh masyarakat,  ulama, pengusaha,  

industriawan, dan seniman. Penyertaan mereka dalam pengelolaan sekolah 

hendaknya dilakukan secara integral, sinergis, dan efektif, dengan 

memperhatikan tranparansi sekolah agar tumuh rasa saling memiliki dan 

tanggung jawab guna meningkatkan mutu sekolah.  
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Komite Sekolah Menurut UU RI nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional,  adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang 

tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang 

peduli pendidikan.  Tugas utama komite sekolah adalah membantu para 

penyelanggara pendidikan di sekolah dalam kapasitas  sebagai pemberi 

pertimbangan, pendukung program, pengendali, dan bahkan inovator. 

Untuk memajukan pendidikan di sekolah, komite sekolah membantu 

sekolah  penyelenggaraan proses belajar mengajar, manajemen sekolah, 

kelembagaan sekolah, sarana dan prasarana sekolah, pembiayaan 

pendidikan, dan mengkoordinasikan peran serta seluruh lapisan 

masyarakat. Kedudukannya sebagai mitra manajemen sekolah. Dewan 

Pendidikan dan Komite Sekolah merupakan: 

  

a. Advisory agency (pemberi pertimbangan)  

b. Supporting agency (pendukung kegiatan layanan pendidikan)  

c. Controlling agency (pengendali kegiatan layanan pendidikan)  

d. Inovator, coordinator, penghubung  tali komunikasi antara masyarakat 

dengan pemerintah.  

 

Pemberdayaan komite sekolah dalam  MBS   melalui koodinasi dan 

komunikasi. Koordinasi yang dilakukan kepala sekolah dengan para guru 

dan masyarakat dapat dilakukan secara vertikal, horisontal, fungsional, dan 

diagonal secara rutin.  Pemberdayaan   dilakukan dengan menjalin 

komunikasi yang baik. Komunikasi dalam konteks tatakrama profesional 

dapat meningkatkan hubungan baik antara pimpinan sekolah dengan para 

guru dan staf, dan pihak sekolah dengan komite sekolah. 

 

Ada banyak kendala dalam hal  hubungan sekolah dengan masyarakat  

diantaranya: 

 

a. Tujuan komunikasi yang kurang jelas 

b. Saluran komunikasi yang kurang transparan dan kurang professional 

c. Keterampilan komunikasi yang kurang mendukung 

d. Tindak lanjut yang kurang   kurang terstruktur dan berkesinambungan. 

 

Tujuan komunikasi   sekolah dan masyarakat  selama ini masih bersifat one 

way traffic communication sehingga muncul kesan bahwa lembaga hanya 

mengharapkan dukungan masyarakat sekedar  untuk mempertahankan 

eksistensi kelembagaan,  hanya ingin mendapatkan keuntungan, sementara 

kebutuhan masyarakat terhadap lembaga pendidikan kurang mendapat porsi 

yang wajar. 

Sudah semestinya lembaga mempergunakan sistem komunikasi dua 

arah (two way traffic communication), artinya kebermaknaan suatu 

komunikasi mampu diarahkan pada perbaikan sistem pembelajaran secara 
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utuh. Tugas itu merupakan tugas bersama antar pengelola lembaga dan 

masyarakat untuk menekan kesulitan penterjemahan ke dalam sistem 

operasional yang disepakati oleh keduanya (lembaga dan masyarakat). 

 

Kelemahan  pengawasan mutu yang berkelanjutan telah berlangsung lama. 

Misalnya komite sekolah berperan dalam mengendalikan   mutu 

kelembagaan yang datang dari masyarakat namun kenyataannya sampai 

peran komite dalam peningkatan mutu kelembagaan tidak optimal. Komite 

sekolah akan terdiri dari kepala sekolah, perwakilan staf sekolah, orang tua 

murid, anggota masyarakat dan perwakilan  kantor pendidikan setempat. 

    

C. Kebijakan Pencapaian Pengelolaan Sekolah Mandiri 

Profil SKM terdiri dari tujuh komponen, dimana setiap komponen terdiri 

dari beberapa aspek dan    indikator (Hartono, 2017; Jabar 2017) sebagai 

berikut : 

1. Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan. Sekolah harus memiliki 

dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang memuat 

seluruh komponen yang dipersyaratkan dan telah disahkan oleh Dinas 

Pendidikan Provinsi.  Komponen KTSP memuat tentang visi, misi, 

tujuan, dan struktur dan muatan KTSP. KTSP dilengkapi dengan silabus 

yang penyusunannya memberdayakan seluruh guru  sekolah yang 

bersangkutan. 

2. Standar Proses. Sekolah harus mempunyai perencanaan dan 

melaksanakan pembelajaran sesusai dengan rencana, melakukan 

penilaian, melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh 

proses pendidikan yang terjadi di sekolah untuk mendukung pencapaian 

standar kompetensi lulusan di atas.  Sekolah telah menerapkan sistem 

Satuan Kredit Semester (SKS). 

3. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Keberhasilan pelaksanaan 

pendidikan di sekolah sangat ditentukan oleh kualitas dan kuantitas 

sumberdaya   yang terdiri atas pendidik dan tenaga kependidikan. Guru 

harus memiliki pendidikan minimal S1/D4, sertifikasi profesi, dan sesuai 

dengan mata pelajaran yang diajarkan. Disisi lain harus memenuhi 

ketentuan rasio guru dan peserta didik. Sedangkan tenaga kependidikan 

sekurang-kurangnya terdiri dari Kepala Sekolah, tenaga administrasi, 

pustakawan, tenaga laboratorium, dan tenaga kebersihan. Tenaga 

kependidikan sekolah harus memenuhi persyaratan kompetensi yang 

dibutuhkan. 

4. Standar Sarana dan Prasarana. Sekolah memiliki   lahan, bangunan 

gedung, dan kelengkapan sarana dan prasarana yang cukup. Sekolah 

dasar minimum memiliki 3 rombongan belajar dan maksimum 27 

peserta didik. Lahan yang dimiliki sekolah memenuhi ketentuan rasio 

minimum luas lahan terhadap peserta didik sehingga dapat digunakan 

secara efektif untuk membangun   gedung hingga tempat berolahraga. 
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Lahan harus memenuhi kriteria kesehatan dan keselamatan, kemiringan, 

pencemaran air dan udara, kebisingan, peruntukan lokasi, dan status 

tanah. Bangunan gedung memenuhi rasio minimum luas lantai, tata 

bangunan, keselamatan, kesehatan, fasilitas penyandang cacat, 

kenyamanan, dan keamanan. Bangunan gedung dipelihara secara rutin. 

Kelengkapan sarana prasarana yang tersedia meliputi :ruang kelas 

b.  ruang perpustakaan 

c.  ruang laboratorium biologi 

d.  ruang laboratorium fisika 

e.  ruang laboratorium kimia 

f.  ruang laboratorium komputer 

g.  ruang laboratorium bahasa 

h.  laboratorium IPS 

i.  ruang pimpinan 

j.  ruang guru 

k.  ruang tata usaha 

l.  tempat beribadah 

m. ruang konseling 

n.  ruang UKS 

o.  ruang organisasi kesiswaan 

p.  jamban 

q.  gudang 

r.  ruang sirkulasi 

s.  tempat bermain/berolahraga. 

 

5. Standar Pengelolaan. Pengelolaan sekolah didasarkan pada perencanaan 

program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, 

kepemimpinan sekolah, dan sistem informasi manajemen (SIM). 

Sekolah mengembangkan perencanaan  terdiri atas visi, misi, tujuan, dan 

rencana kerja. Pelaksanaan rencana kerja sekolah didasarkan pada 

struktur organisasi dan pedoman pengelolaan secara tertulis dibidang 

kesiswaan, kurikulum dan kegiatan pembelajaran, pendidikan dan tenaga 

kependidikan, sarana dan prasarana, keuangan dan pembiayaan 

(administrasi sekolah). Pelaksanaan kerja  harus mempertimbangkan 

budaya dan lingkungan sekolah, serta melibatkan peran serta 

masyarakat. 

6. Standar Pembiayaan. Pembiayaan Sekolah didasarkan atas rancangan 

biaya operasional program kerja tahunan, meliputi investasi, operasi, 

bahan atau peralatan, dan biaya personal. Sumber pembiayaan sekolah 

dapat berasal orang tua peserta didik, masyarakat, pemerintah dan 

donatur lainnya. Pengelolaan dana harus memperhatikan prinsip  

transparansi,  akuntabel, dan responsibel. 

7. Standar Penilaian Pendidikan. Sekolah melaksanakan penilaian 

berdasarkan standarproses dan hasil. Penilaian pembelejaran melalui 
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pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian 

hasil belajar. Penilaian mengacu pada prinsip penilaian dengan 

menggunakan teknik dan instrumen penilaian yang sesuai berdasarkan 

mekanisme dan prosedur penilaian terstandar. Penilaian dilakukan oleh 

pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah. 

 

Satuan Kridit Semester ( SKS ) 

Menurut penjelasan PP No. 19 Tahun 2005 Pasal 11 ayat (2) bahwa 

karakteristik Sekolah Kategori Mandiri/Sekolah Standar Nasional adalah 

terpenuhinya standar nasional pendidikan dan mampu menjalankan 

sistem kredit semester. Penerapan Sistem Kredit Semester (SKS) perlu 

memperhatikan beberapa ketentuan (Hartono, 2017), antara lain : 

 

1.  Kebutuhan kurikulum dan beban belajar peserta didik dinyatakan 

dalam SKS. 

2.  Kurikulum terdiri atas tiga kelompok mapel, yaitu pokok, pilihan 

wajib dan pilihan bebas. 

3.  Mata pelajaran pokok harus diambil oleh semua peserta didik 

karena sebagai pembentuk kemampuan umum dalam kehidupan 

sehari-hari dan  pembentukan kemampuan akademik/profesional 

yang akan menjadi karir. Mata pelajaran wajib mencakup : Agama, 

Bahasa Indonesia, PPKn, Matematika, IPA, IPS dan Olah Raga 

(pembentukan moral beragama, berkomunikasi, matematik, IPA dan 

IPS). 

4. Mata pelajaran pilihan wajib, yaitu : 

 

a.  Kelompok IPA, yaitu Kimia dan Biologi, bagi peserta didik yang 

akan melanjutkan kuliah dengan mengambil bidang kedokteran, 

farmasi, biologi, pertanian, dan sejenisnya. 

b.  Kelompok Pasti, Matematika dan Fisika, bagi peserta didik yang 

akan melanjutkan kuliah dengan mengambil bidang rekayasa, 

komputer, dan sejenisnya. 

c.   Kelompok IPS, yaitu PPKn, Ekonomi, Sosiologi dan 

Sejarah, bagi peserta didik yang akan melanjutkan kuliah dengan 

mengambil bidang hukum, ekonomi, dan sejenisnya. 

d.  Kelompok Bahasa, yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan 

bahasa lain, bagi peserta didik yang akan melanjutkan kuliah 

dengan mengambil bidang sastra dan budaya. 

e.   Kelompok Seni, bagi peserta didik yang akan melanjutkan 

kuliah dengan mengambil bidang seni. 

f.   Kelompok Keterampilan, bagi peserta didik yang  akan masuk ke 

pasar kerja.  

 



29 

 

5.   Mata pelajaran pilihan bebas, seperti teknologi informasi, 

keterampilan, olah raga, dan seni. Peserta didik memilih beberapa 

mata pelajaran  sesuai dengan bakat dan  rekreatif dan/atau sosial 

yang diminatinya. 

6.    Peserta didik dinyatakan lulus SMA bila telah menyelesaikan total 

kredit minimal sebesar 120 sks yang terdiri atas mapel wajib 40 sks 

(Bahasa Indonesia 8 sks, Matematika 8 sks, IPA 8 sks, IPS 8 sks, 

Pendidikan Olah Raga 4 sks dan Seni 4 sks), mapel pilihan 

kelompok 40 sks, dan mapel pilihan bebas sebesar 40 sks. 

7.    Satu kredit semester terdiri dari 1 (satu) JP (Jam Pembelajaran) 

terdiri atas  kegiatan tatap muka 45‘, 25‘ kegiatan terstruktur dan 

25‘ kegiatan mandiri per minggu selama 16 minggu. 

8.   Kredit diberikan kepada peserta didik yang telah menyelesaikan 

proses pembelajaran yang baik (bonafide) secara aktif selama satu 

semester dan telah mencapai standar kompetensi minimal yang 

ditetapkan (misal 75%) untuk semua mata pelajaran. 

9.   Pencapaian kompetensi diukur melalui tes kinerja yang dilakukan 

secara terus menerus (continuous) menggunakan metode 

pengamatan, pemberian tugas, dan ujian tulis. 

10.  Sekolah mengatur jadwal kegiatan pengganti bagi peserta didik 

yang pernah absen dan mengatur jadwal kegiatan tambahan 

(remedi) pada kompetensi dasar tertentu bagi peserta didik yang 

belum mencapai kompetensi minimal. 

11.  Peserta didik yang sudah mengikuti kegiatan tambahan namun tetap 

belum mencapai skor (kompetensi) minimal pada mapel 

pokok/wajib harus mengambil ulang pada semester berikutnya, 

sedangkan untuk mapel pilihan bebas boleh mengganti dengan 

mapel lain pada semester berikutnya. 

12.  Rumusan kompetensi mencakup penguasaan pengetahuan esensial, 

konsep, keterampilan dan sikap; dan menetapkan batas minimal 

ketuntasan (misal 70%). 

13.  Sekolah dapat menyusun mata pelajaran prasyarat, bila dipandang 

perlu. 

14.  Sekolah membentuk tim  pembimbing akademik  yang bertugas 

menilai pencapaian kredit peserta didik sebagai dasar sekolah 

menetapkan mata pelajaran yang dapat diambil setiap peserta didik 

pada semester berikutnya. 

15.  Sekolah menunjuk seorang pembimbing  akademik untuk   

maksimum 20 orang peserta didik untuk memberi layanan 

konsultasi akademik secara individual kepada yang bersangkutan 

dan/atau orang tuanya untuk menyusun rencana belajar  semester 

berikutnya. 
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16.  Sekolah mengkomunikasikan hasil  kemajuan belajar setiap peserta 

didik tersebut kepada orang tua/wali sebelum diberikan kepada 

peserta didik yang bersangkutan. 

17.   Peserta didik mengambil/menyusun rencana kegiatan belajar pada 

semester I secara paket sesuai dengan ketentuan yang dibuat 

sekolah, misal sebesar 20 SKS, sedangkan pada semester II dan 

seterusnya berdasarkan indeks prestasi (IP) yang dicapai pada 

semester sebelumnya.  

Berikut contoh ketentuan itu. 

No. IPK Semester Sebelumnya Beban Studi Maksimum Keterangan 

a.  < 2,00 16 SKS harus mengulang beberapa mata pelajaran wajib 

dan/atau mengambil mata pelajaran pilihan pada semester 

berikutnya. 

b. 2,00 - 2,50 18 SKS Status kurang, Orang tua/wali diberitahu dan 

diundang 

c. 2,51 - 2,95 20 SKS Studi ditempuh 6 semester 

d. 2,96 - 3,50 22 SKS 

e. 3,51 - 3,75 24 SKS Studi dapat selesai 5 semester 

f. 3,76 - 4,00 26 SKS 

 

18. Peserta didik yang berprestasi tinggi dimungkinkan menyelesaikan 

belajar dalam waktu kurang dari enam semester, sebaliknya peserta 

didik yang memiliki kesulitan akademik harus memperoleh layanan 

khusus untuk mengatasinya. 

19. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota merumuskan standar kompetensi 

mapel secara jelas dan mudah dipahami. 

20. Sekolah harus menunjuk petugas khusus untuk mendata kemajuan 

belajar setiap peserta didik.   

21. Sekolah harus menyediakan layanan percepatan bagi peserta didik 

yang mencapai kompetensi lebih cepat dari waktu standar 

 

Contoh Daya Dukung Masyarakat 

Pengalaman SMA Al Azhar (2017)  dalam pelaksanaan Sekolah Kategori Mandiri (SKM) 

memerlukan kesiapan dari seluruh warga sekolah yang diwujudkan dalam bentuk 

dukungan. Di samping itu dalam pelaksanaannya perlu mendapat dukungan dari pihak luar 

sekolah. Dukungan tersebut sangat diperlukan karena SKM merupakan peningkatan mutu 

sekolah berdasarkan delapan standar nasional pendidikan yang memerlukan kerjasama 

dengan baik dari semua pihak. Beberapa aspek dan indikator yang dapat menjadi indikator 

dukungan tersebut antara lain : 

 

1. Warga sekolah bersedia melaksanakan SKM dan sistem SKS 

2. Persentase guru yang menyatakan bersedia melaksanakan SKM dan sistem SKS ≥ 90% 

3. Pernyataan staf administrasi akademik bersedia melaksanakan SKM dan sistem SKS 

4. Tenaga pendidik dan kependidikan memiliki kemampuan mengoperasikan computer 

5. Dukungan dari Yayasan dan komite sekolah secara penuh 

6. Dukungan dari orang tua/wali peserta didik 

7. Dukungan dari Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota secara tertulis 
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8. Dukungan dari Perguruan Tinggi, LPMP/P4TK/PPPG dalam rangka pendampingan 

dan pembimbingan proses pengembangan sekolah kategori mandiri (persiapan, 

pelaksanaan, dan evaluasi) 

9. Dukungan asosiasi profesi, organisasi non struktural (MKKS, MGMP, Dewan 

Pendidikan, dan lembaga pendidikan lain) dalam proses pengembangan dan 

pelaksanaan SKM. 

 

SMA Islam Al-Azhar Kelapa Gading, adalah sekolah yang sudah mendapat kepercayaan 

dari pemerintah menjadi sekolah yang sudah berkatagori Mandiri, proses pemenuhan 

untuk mencapai delapan standar Nasional Pendidikan sebagaimana yang menjadi 

karakteristik Sekolah SKM,secara terus menerus dilakukan. Berdasarkan hasil penilaian 

dari tim Asesor melalui proposal SKM yang sudah di berikan kepada TIM, SMAI Alazka 

termasuk Sekolah yang berhasil lolos menjadi Sekolah SKM 

 

D. Usulan Kebijakan yang dapat Kita Lakukan 

Beberapa faktor penghambat yang perlu disiasati oleh pemerintah agar 

sekolah mandiri dapat berjalan dalam pembelajaran pembelajaran yang 

efektif  (Muijs & Reynolds,2008) dalam pembangunan politik birokrasi 

antara lain: 

1. Lemahnya sumber daya sekolah dalam mendorong pengelolaan pendidikan 

yang bermutu terutama pada SDM dan anggaran, perlu disiasati dengan 

kebijakan pemerintah yang memiliki keberpihakan kepada sekolah mandiri, 

baik dalam pengembangan SDM maupun kemudahan akses dana 

masyarakat. Misalnya persyaratan perolehan yang mudah bahkan Bank 

garansi yang memadai. 

2. Kebijakan strategi pembangunan pendidikan yang lebih bersifat ― input 

oriented‖ yang cenderung diatur oleh birokrasi ditingkat pusat sehingga 

proses untuk membangun mutu kurang inovatif dan lemah dalam 

pemberdayaan kemitraan. Bahkan politik pencitraan kurang 

menguntungkan bagi penyelenggaraanb sekolah mandiri. Untuk mengatasi 

hal ini harus lahir kebijakan baru pemerintah (yang tidak tumpang tindih) 

yang tidak mengacaukan perkembangan sekolah mandiri dalam jangka 

panjang. Model USA perlu dicontoh dalam hal ini, dimana ada kesejajaran 

antara lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan, dan 

keamanan/kebakaran. Demikian juga, desentralisasi pendidikan dan 

otonomi sekolah diberi kesempatan yang lebih luas, tanpa mengabaikan 

peran pemerintah pusat sebagai pengendali dana yang berimbang.  

3. Institusi sekolah masih mengandalkan pola manajemen lama yang dianggap 

kurang efektif dan efisien dalam mengelola kemitraan, khususnya 

berhadapan dengan institusi pemerintah dan keamanan. Karena itu 

diperlukan kebijakan yang memerdekakan institusi sekolah secara luas 

menjadi sangat penting (dengan memperhatikan HAM untuk anak, dan UU 

perlindungan anak). Hal-hal yang berkaitan dengan peran aparat keamanan   

dalam menjaga ujian sekolah harus dikaji ulang. 

4. Desentralisasi pengelolaan sekolah oleh pemerintah daerah yang secara liar 

membangun sekolah-sekolah pada zona padat pendidikan harus dikaji 
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kembali, dan didorong untuk membangun isntitusi pendidikan pada daerah 

3 T dengan segenap pemberdayaannya. Daerah seperti ini membutuhkan 

kehadiran pemerintah, sementara daerah padat pendidikan hanya 

membutuhkan regulasi pemerintah. 

5. Perlunya kebijakan pemerataan pelayanan pendidikan, kebijakan 

pemerataan pelayanan mutu pendidikan, pada semua daerah di Indonesia. 

Kebijakan fasilitasi yang berpihak pada daerah miskin ekonomi, politik, 

dan budaya akan mendorong lembaga pendidikan bekerja lebih baik sesuai 

dengan kultur lokal. Hapuskan kebijakan yang  membuat semua sekolah 

menjadi sama, dorong kebijakan yang menjadikan sekolah sebagai lembaga 

penyangga budaya lokal, khususnya untuk pendidikan dasar. Sementara 

pendidikan menengah doronglah untuk pengembangan budaya nasional. 

Dan pendidikan tinggi dorong untuk pembentuka keahlian dan ketrampilan 

yang bermakna bagi pembangunan bangsa. Hilangnya kebijakan yang 

menimbulkan kekacauan atau kebijakan yang memberikan peluang pada 

kekacauan pengelolaan sekolah. Cara ini akan membangun sekjolah-

sekolah mandiri yang dalam jangka panjang, lembaga pendidikan tidak lagi 

menjadi beban pemerintah, tetapi menjadi pohon dimana pemerintah dapat 

memetik hasilnya setiap saat. 

 

 

Simpulan 

Kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian dan pengalaman lapangan di atas 

adalah sebagai berikut. 

1. Dalam perspektif historis, sekolah mendiri telah terjadi semenjak zaman 

kerajaan Islam di Nusantara, hal ini ditandai adanya penyelenggaraan 

pembelajaran, kurikulum, proses, sarana dan prasarana, pembiayaan, prakarsa, 

penilaian, guru dan tenaga kependidikan, dan pengembagannya dilaksanakan 

oleh masyarakat . 

2. Penyelenggaraan sekolah mandiri mengalami pasang surut sejak zaman 

kerajaan, penjajahan, dan kemerdekaan hingga kini telah mengalami pasang 

surut karena kebijakan pemerintahan yang dinamis. 

3. Pemerintah telah menetapkan berbagai standar mengenai karakteristik 

penyelenggaraan sekolah mendiri, meliputi 8 standar minimal 

penyelenggaraan, meliputi standar isi, kompetensi lulusan, proses, pendidik 

dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan 

penilaian. 

4. Masih ditemukan adanya kelemahaan dalam pelaksanaan meliputi sumberdaya 

pendidikan dan budaya kerja yang jelek, strategi pembangunan yang tidak 

jelas arahnya, kelembagaan sekolah yang tidak mandiri, desentralisasi 

pendidikan yang membingungkan, serta kepemimpinan yang cenderung 

pencitraan. 

5. Karena itu maka diperlukan perbaikan kerangka pembangunan secara 

menyeluruh, meliputi penciptaan budaya jujur dalam kehidupan kenegaraan 
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dan kemasyarakatan,  pengembangan visi dan misi pembangunan dalam 

jangka panjang, penguatan kelembagaan sekolah dalam kerangka politik 

birokrasi, desentralisasi pendidikan yang utuh, dan kepemimpinan nasional 

yang berpihak pada dunia pendidikan. 
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ABSTRAK 

 

Karakter merupakan nilai jati diri seseorang atau sekelompok orang yang 

berupa budi pekerti yang termanifestasikan dalam perilaku kehidupan sehari-hari. 

Karakter tersebut merupakan perpaduan antara aspek kodrati dan nonkodrati yang 

mengandung komponen olah hati, olah pikir, olah raga, serta olah rasa dan karsa. 

Nilai-nilai karakter perlu dikembangkan dan diimplementasikan dalam kurikulum 

sekolah dan dituangkan ke dalam silabus serta pokok bahasan dalam RPP pada 

setiap mata pelajaran. Selain itu, nilai karakter perlu dikembangkan dan 

diintegrasikan, baik dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, maupun 

ekstrakurikuler.  

 

Kata Kunci: karakter, nilai-nilai karakter, sekolah 

 

A. PENDAHULUAN 

 Dalam pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional telah dinyatakan secara jelas bahwa  

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampun dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan 

bertanggung jawab. 

 

Apabila dicermati, komponen potensi peserta didik yang ingin 

dikembangkan oleh pendidikan di Indonesia, sebagian besar berkaitan erat dengan 

persoalan karakter. Hal tersebut telah tercermin dalam kurikulum KTSP, bahkan 

nilai-nilai karakter tersebut  telah dikembangkan secara sistemik dan 

diintegrasikan dalam kurikulum K13. 

Jika ditilik secara historis, sesungguhnya nilai karakter telah ditanamkan 

kepada peserta didik di setiap satuan pendidikan, misalnya pendidikan budi 

pekerti. Hanya saja, pada masa yang lalu nilai-nilai karakter yang ditanamkan 

kepada peserta didik pada setiap satuan pendidikan belum ditata secara sistemik 

sehingga baru nilai-nilai karakter yang bersifat universal yang mendapat 

penekanan. Namun, dalam perkembangannya para pendidik makin menyadari 

betapa pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam pendidikan di 

sekolah. Hal tersebut telah terbukti adanya sekolah-sekolah unggulan yang 

mailto:suhardiuny@yahoo.com
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mengembangkan dan menanamkan nilai karakter secara terpadu ke dalam 

pelaksanaan pendidikan di sekolahnya. Bahkan,  sekolah-sekolah di pedesaan, 

termasuk pondok pesantran telah melakukan penumbuhan dan pengembangan 

karakter peserta didik melalui pembiasaan (habit) dalam kehidupan sehari-hari 

dengan cara pemodelan dan peneladanan dari para guru/ustad. 

Dalam diskusi nasional tanggal 14 Januari 2010 terungkap bahwa ternyata 

banyak sekolah di Indonesia yang telah menumbuhkembangkan pendidikan 

karakter dan ternyata hal tersebut juga dapat meningkatkan prestasi belajar siswa 

(Balitbang Diknas, 2010). Untuk itu, selain nilai-hilai karakter itu diintegrasikan 

dalam kurikulum sekolah, diperlukan upaya pengimplementasian nilai-nilai 

karakter dalam pendidikan di sekolah dan dalam keteladanan perilaku kehidupan 

sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Dengan 

dsemikian, penguatan penanaman nilai-nilai karakter dalam pendidikan di sekolah 

senantiasa terus dilakukan. Sehubungan dengan hal tersebut, ada beberapa hal 

yang ingin dikemukakan dalam tulisan ini, antara lain tentang peneguhan istilah 

karakter, nilai-nilai karakter yang ditumbuhkembangkan, integrasi nilai-nilai 

karakter dalam pendidikan di sekolah, dan berbagai kegiatan yang mendukung  

pengembangan dan penanaman nilai karakter kepada peserta didik di sekolah. 

 

B. PENEGUHAN ISTILAH KARAKTER  

Istilah karakter dalam bahasa Yunani di sebut karasso yang berarti cetak 

biru, format dasar, atau sidik seperti dalam sidik jari. Istilah karakter berpadanan 

dengan kata akhlak dalam bahasa Arab. Dalam bahasa daerah (bahasa Jawa), 

istilah karakter sepadan dengan istilah ciri wanci, yakni nilai sikap manusia yang 

termanifestasi dalam kehidupannya. Sehungan dengan hal tersebut, Slamet (2009) 

menyatakan bahwa karakter merupakan jati diri kualitas batiniah yang merupakan 

budi dan pekerti yang ditampilkan dalam sikap dan perbuatan lahiriah. Di 

samping itu, dalam Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa (2010) 

ditegaskan bahwa karakter adalah  nilai-nilai yang khas-baik yang terpateri dalam 

diri dan terejawantahkan dalam perilaku. Secara koheren, karakter memancar dari 

hasil olah pikir, olah hati, olah raga, serta olah rasa dan karsa seseorang atau 

sekelompok orang. Karakter merupakan ciri khas seseorang atau sekelompok 

orang yang mengandung nilai, kemampuan, kapasitas moral, dan ketegaran dalam 

menghadapi kesulitan dan tantangan. 
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 Berdasarkan konsep dasar tersebut, karakter manusia dapat dilihat dari dua 

dimensi, yakni dimensi tetap dan dimensi tidak tetap. Dimensi tetap artinya, 

manusia hanya menerima (given) dari Tuhan sehingga tidak dapat mengubah, 

sedangkan dimensi tidak tetap yakni manusia berpotensi mengubah karakter 

dirinya atas dasar kehidupan dan peradabannya. Dimensi tetap tersebut bersifat 

kodrati yang dapat dianalogikan dengan teori linguitik transformasional (Chosky, 

melalui Suhardi, 2015) dengan istilah struktur batin (character competence) yang 

berupa bakat (innate), sedangkan dimensi tidak tetap merupakan karakter manusia 

yang berupa struktur lahir (character performace) yang berpotensi dimodifikasi 

atas dasar kehidupan/peradaban manusia.  

 Secara ideal antara dimensi tetap (kodrati) dan dimensi tidak tetap 

(nonkodrati) tersebut harus berjalan secara sinergis. Ekspresi seseorang harus 

mencerminkan karakter pada orang yang bersangkutan, demikian pula sebaliknya 

karakter seseorang harus tercermin pada bentuk ekspresinya. Jika terjadi 

perbedaan antara kedua dimensi tersebut, akan muncul sebuah penyimpangan dan 

penyimpangan yang paling buruk adalah ―kebohongan‖. Sintese kaitan antara 

kedua dimensi pada karakter manusia dapat digambarkan dalam diagram berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

Sintese Dimensi Kodrati dan Nonkodrati pada Karakter Manusia 

 

 

 

C. NILAI-NILAI PENDIDIKAN KARAKTER   

 Pendidikan karakter merupakan upaya sekolah untuk melakukan 

perubahan secara sungguh-sungguh terhadap peningkatan nilai etika, tanggung 

jawab, dan kepedulian peserta didik melalui pemodelan dan pengajaran karakter 

yang baik dengan menekankan nilai-nilai universal yang ada dalam kehidupan 

masyarakat (Lickona, 1991). Konsep tersebut menggambarkan suatu upaya 

proaktif sekolah, masyarakat, dan perguruan tinggi untuk menumbuhkembangkan 

DIMENSI 

TETAP, 

KODRATI, 
BAWAAN  

(innate) 

 

DIMENSI TIDAK 

TETAP, 

NONKODRATI, 
BENTUKAN 

(habit) 
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nilai-nilai etika peserta didik, seperti kepedulian, kejujuran, keterbukaan, 

tanggung jawab, dan perhatian baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Oleh 

sebab itu, pendidikan karakter ini bukan sesuatu yang terbentuk secara cepat, 

melainkan membutuhkan solusi waktu yang lama untuk membentuk moral, etika, 

dan isu-isu akademis yang relevan dengan pengembangan lingkungan sosial dan 

sekolah. 

 Aspek nilai yang terkandung dalam pendidikan karakter cukup banyak 

sehingga jumlah aspek nilai yang terkandung dalam pendidikan karakter tersebut 

bervariasi antara ahli yang satu dengan yang lainnya. Misalnya, McElmeel (2002) 

mengungkapkan 17 aspek nilai yang terkandung dalam karakter yang dapat 

digunakan oleh guru atau orang tua untuk menumbuhkembangkan karakter 

peserta didik. Ketujuh belas nilai karakter tersebut adalah sebagai berikut. 

 kepedulian (caring)  kepercayaan (confidence) 

 keberanian (courage)  keingintahuan (curiosity) 

 keluwesan (flexibility)  kerendahhatian (humility) 

 keramahan (humor)  persaudaraan (friendship) 

 latar-tujuan (goal-setting) inisiatif (initiative) 

 integritas (integrity)  ketekunan (perseverance) 

 kesabaran (patience)  sikap positif (positive attitude) 

 kerja sama (teamwork) pemecahan masalah (problem solving)   

 disiplin diri (self dicipline) 

 Sementara itu, Stevenson (2006) mengungkapkan ada 50 aspek nilai dalam 

karakter yang dapat digunakan oleh guru untuk melaksanakan pendidikan karakter 

di sekolah. Kelima puluh aspek nilai dalam karekter tersebut adalah sebagai 

berikut. 

 kerja sama (cooperative) sangat perhatian (considerate) 

 kepedulian (caring)  hati-hati (cautious) 

 tegas (bold)   berambisi (ambitious) 

 belas kasih (compassionate) altruistis (altruistic) 

 akuntabel (accuntable) penyesuaian diri (adaptable) 

 kreatif (creative)  berani (courageous) 

 pengabdian (dedicated) meyakinkan (decisive) 

 tekun (determined)  terperyaya (dependable) 

 memuji (dignified)  adil  (fair) 

 konsentrasi (facused)  memaafkan (forgiving) 

 dermawan (generous)  lemah-lembut (gentle) 

 kerja keras (hard working) warga negara yang baik (good citizen) 

 jujur (honest)   suka menolong (helpful) 

 inovatif (innovative)  rendah hati (humble) 

 melit (inquisitive)  periang (joyful) 

 setia (loyal)   kepemimpinan (leader) 

terbuka (open-minded) sabar (patient)   

sopan (polite)   pasti (positive) 
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hormat (respectful)  banyak akal (resourceful) 

tertib (self-diciplined)  tanggung jawab (responsible) 

percaya diri (self-reliant) keyakinan diri (self-confident) 

ramah (sense of humor) bermain bersama (team player) 

peka (sensitive)  cermat (thorough) 

toleran (tolerant)  dapat dipercaya (trustworthy) 

visioner (visionary)  bijaksana (wise)  

Dalam Grand Design Pendidikan Karakter (2010) disebutkan bahwa nilai-

nilai karakter itu bersumber dari empat komponen utama secara terpadu, yakni 

olah hati, olah pikir, olah raga, olah rasa dan karsa. Olah hati terkait dengan sikap 

dan keyakinan, seperti beriman dan bertakwa yang bersumber dari nilai-nilai 

kejujuran, amanah, adil, tertib, disiplin, bertanggung jawab, berempati, berani 

mengambil resiko, pantang menyerah, rela berkorban, dan berjiwa patriotik. Olah 

pikir terkait dengan proses nalar yang bersumber dari penggunaan pengetahuan 

dan teknologi secara kritis, kreatif, inovatif, produktif, rasa ingin tahu, dan 

reflektif. Olah raga terkait dengan proses persepsi, kesiapan, peniruan, 

manipulasi, dan penciptaan aktivitas baru secara sportif. Hal ini nbersumber dari 

nilai kebersihan, kesungguhan, ketangguhan, keandalan, kooperatif, persahabatan, 

kegigihan, dan keceriaan. Olah rasa dan karsa terkait dengan kemauan dan 

kreativitas yang tercermin dalam kepedulian, pencitraan, dan penciptaan hal baru. 

Nilai karakter ini bersumber dari nilai kemanusiaan, saling menghargai, gotong 

royong, kebersamaan, keramahan, saling menghormati, toleran, nasionalis, peduli, 

mendunia, patriotis, bangga menggunakan bahasa dan produk Indonesia, dinamis, 

kerja keras, dan beretos kerja. 

Sehubungan dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa, dalam 

Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa (2010) disebutkan ada 

18 aspek  nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa yang perlu dikembangkan 

dan diimplementasikan dalam dunia pendidikan, yakni religius, jujur, toleransi, 

disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat 

kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta 

damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. 

Selanjutnya, kedelapan belas nilai tersebut masing-masing dijelaskan dalam 

bentuk deskripsi dalam tabel berikut. 

Tabel 1. Nilai dan Deskripsi Nilai Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa 

ASPEK NILAI DESKRIPSI ASPEK NILAI 

1.  Religius 
Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama  yang 



39 

 

ASPEK NILAI DESKRIPSI ASPEK NILAI 

dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup 

rukun dengan pemeluk agama lain. 

2.  Jujur Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang 

yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. 

3.  Toleransi Sikap dan  tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, 

pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. 

4.  Disiplin 
Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai 

ketentuan dan peraturan. 

5.  Kerja Keras Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi 

berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan 

sebaik-baiknya. 

6.  Kreatif Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru 

dari  sesuatu yang telah dimiliki. 

7.  Mandiri Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam 

menyelesaikan tugas-tugas. 

8.  Demokratis 
Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama  hak dan 

kewajiban dirinya dan orang lain. 

9.  Rasa Ingin    

     Tahu 
Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih 

mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan 

didengar. 

10. Semangat  

      Kebangsaan 
Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan 

kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan 

kelompoknya. 

11. Cinta Tanah  

      Air 
Cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, 

kepedulian, dan penghargaan  yang tinggi terhadap bahasa,  lingkungan 

fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. 

12. Menghargai  

      Prestasi 
Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu 

yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati 

keberhasilan orang lain. 

13. Bersahabat/ 

 Komuniktif 

Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan 

bekerja sama dengan orang lain. 

14. Cinta Damai Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa 

senang dan aman atas kehadiran dirinya. 

15.  Gemar  

       Membaca 
Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang 

memberikan kebajikan bagi dirinya. 

16.  Peduli  

       Lingkungan 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada 

lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk 

memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. 

17. Peduli Sosial Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain 

dan masyarakat yang membutuhkan. 

18. Tanggung- 

      jawab 

Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan 

kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, 

masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan 

Yang Maha Esa. 

 

 Apabila disandingkan dengan aspek nilai yang terdapat dalam pendidikan 

anti korupsi dapat dilihat bahwa aspek nilai dalam pendidikan anti korupsi 

termaktup dalam aspek nilai dalam pendidikan karakter. Oleh sebab itu, dapat 

dikatakan bahwa aspek nilai dalam pendidikan karakter lebih rinci dan lebih luas 
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daripada aspek nilai dalam pendidikan anti korupsi. Perbandingan tersebut dapat 

diperjelas dalam tabel berikut. 

Tabel 2: Perbandingan Aspek Nilai antara Pendidikan Karakter dan  

              Pendidikan Anti Koeupsi 

 
No. PENDIDIKAN KARAKTER No. PENDIDIKAN ANTI KORUPSI 

1 Religius 1 Jujur 

2  Jujur 2 Disiplin 

3 Toleransi 3 Tanggung jawab 

4 Disiplin 4 Kerja keras 

5 Kerja Keras 5 Sederhana 

6 Kreatif 6 Mandiri 

7 Mandiri 7 Adil 

8 Demokratis 8 Berani 

9 Rasa Ingin Tahu  9 Peduli 

10 Semangat  Kebangsaan      

11 Cinta Tanah  Air   

12 Menghargai  Prestasi   

13 
Bersahabat/ Komuniktif  

  

14 Cinta Damai   

15 Gemar  Membaca         

16 Peduli  Lingkungan         

17 Peduli Sosial   

18 Tanggung  jawab       

 

 

D. NILAI  KARAKTER  DALAM  KURIKULUM  SEKOLAH 

 Setiap satuan pendidikan (sekolah) tentu membuat kurikulum. Dalam 

kurikulum terkandung Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Dalam setiap SKL 

yang dirumuskan terkandung nilai karakter, baik secara implisit maupun secara 

eksplisit. Nilai karakter yang tercermin pada setiap SKL dalam kurikulum tingkat 

satuan pendidikan SD/MI/SDLB/Paket A dapat dikemukakan dalam tabel berikut. 

Tabel 3: Nilai Karakter dalam SKL pada SD/MI/SDLB/Paket A 

No. Rumusan SKL Nilai/Karakter 

1 Menjalankan ajaran agama yang dianut sesuai 

dengan tahap perkembangan anak  
ketakwaan 

2 Mengenal kekurangan dan kelebihan diri sendiri  kejujuran 

3 Mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku dalam 

lingkungannya  
kedisiplinan 

4 Menghargai keberagaman agama, budaya, suku, 

ras, dan golongan sosial ekonomi di lingkungan 

sekitarnya  

keterbukaan, 

toleransi, 

nasionalistik 

5 Menggunakan informasi tentang lingkungan sekitar 

secara logis, kritis, dan kreatif  
bernalar, kreatif, 

kritis 

6 Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, dan 

kreatif, dengan bimbingan guru/pendidik  
bernalar, kreatif, 

kreatif 

7 Menunjukkan rasa keingintahuan yang tinggi dan 

menyadari potensinya  
terbuka, bernalar 
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8 Menunjukkan kemampuan memecahkan masalah 

sederhana dalam kehidupan sehari-hari  
bernalar, kreatif 

9 Menunjukkan kemampuan mengenali gejala alam 

dan sosial di lingkungan sekitar  
terbuka, bernalar, 

peduli 

10 Menunjukkan kecintaan dan kepedulian terhadap 

lingkungan  
peduli, tanggung 

jawab 

11 Menunjukkan kecintaan dan kebanggaan terhadap 

bangsa, negara, dan tanah air Indonesia  
nasionalistik 

12 Menunjukkan kemampuan untuk melakukan 

kegiatan seni dan budaya lokal  
kreatif, tanggung 

jawab 

13 Menunjukkan kebiasaan hidup bersih, sehat, bugar, 

aman, dan memanfaatkan waktu luang  
bersih, sehat, 

tanggung jawab 

14 Berkomunikasi secara jelas dan santun  santun  

15 Bekerja sama dalam kelompok, tolong-menolong, 

dan menjaga diri sendiri dalam lingkungan keluarga 

dan teman sebaya  

gotong royong, peduli 

16 Menunjukkan kegemaran membaca dan menulis  gigih 

17 Menunjukkan keterampilan menyimak, berbicara, 

membaca, menulis, dan berhitung  
bernalar 

 

 

Nilai karakter yang tercermin dalam setiap SKL pada tingkat satuan 

pendidikan SMP/MTs./SMPLB/Paket B dapat dikemukakan dalam tabel berikut. 

 

 

Tabel 4: Nilai Karakter dalam SKL pada Satuan Pendidikan  

               SMP/MTs/SMPLB/Paket B 

 
No. Rumusan SKL Nilai/Karakter 

1 Mengamalkan ajaran agama yang dianut sesuai 

dengan tahap perkembangan remaja  
ketakwaan 

2 Menunjukkan sikap percaya diri  mandiri, adil 

3 Mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku dalam 

lingkungan yang lebih luas  
disiplin 

4 Menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, 

dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup nasional  
toleransi, 

nasionalistik 

5 Mencari dan menerapkan informasi dari lingkungan 

sekitar dan sumber-sumber lain secara logis, kritis, 

dan kreatif  

bernalar, kreatif, 

kritis 

6 Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, 

kreatif, dan inovatif  
bernalar, kreatif, 

kritis, inovatif  

7 Menunjukkan kemampuan belajar secara mandiri 

sesuai dengan potensi yang dimilikinya  
gigih, mandiri, 

tanggung jawab 

8 Menunjukkan kemampuan menganalisis dan 

memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari  
bernalar, kreatif 

9 Mendeskripsi gejala alam dan sosial  terbuka, bernalar 

10 Memanfaatkan lingkungan secara bertanggung jawab  tanggung jawab  

11 Menerapkan nilai-nilai kebersamaan dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 

demi terwujudnya persatuan dalam NKRI  

nasionalistik, gotong 

royong 

12 Menghargai karya seni dan budaya nasional  peduli, nasionalistik 

13 Menghargai tugas pekerjaan dan memiliki 

kemampuan untuk berkarya  
tanggung jawab, 

kreatif 

14 Menerapkan hidup bersih, sehat, bugar, aman, dan 

memanfaatkan waktu luang  
bersih dan sehat 

15 Berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan santun, bernalar  
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santun  

16 Memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain 

dalam pergaulan di masyarakat  
terbuka, tanggung 

jawab 

17 Menghargai adanya perbedaan pendapat  terbuka, adil, 

toleransi 

18 Menunjukkan kegemaran membaca dan menulis 

naskah pendek sederhana  
gigih, kreatif 

19 Menunjukkan keterampilan menyimak, berbicara, 

membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia dan 

bahasa Inggris sederhana  

gigih, kreatif 

20 Menguasai pengetahuan yang diperlukan untuk 

mengikuti pendidikan menengah  
bervisi, bernalar 

 

 Atas dasar nilai-nilai karakter yang tercermin dalam setiap SKL pada 

satuan pendidikan tersebut, setiap guru mempunyai tanggung jawab untuk 

mengimplementasikan nilai-nilai karakter tersebut ke dalam mata pelajaran yang 

diampunya. Sebagai ilustrasi, dalam Pengembangan Pendidikan Budaya dan 

Karakter Bangsa (2010) telah dirinci nilaai-nilai karakter yang relevan dengan 

setiap mata palajaran. Hal ini dapat dikemukakan dalam tabel berikut. 

 Tabel 4:  Rincian Nilai-nilai Budaya dan Karakter dalam Setiap Mata  

                           Pelajaran pada Jenjang Pendidikan Dasar 

 

MATA 

PELAJARAN 

JENJANG KELAS 

1 - 3 4 - 6 7 - 9 

PKn  Cinta tanah air 

 Bersahabat 

 Komunikatif 

 Senang 

membaca 

 Peduli sosial 

 Peduli 

lingkungan, 

 Jujur  

 Toleran 

 Disiplin 

 Kreatif 

 Rasa ingin tahu 

 Percaya  

 Respek  

 Bertanggung 

jawab 

 Saling berbagi 

 

 

 

 

 

 

 

 Semangat 

kebangsaan 

 Cinta tanah air 

 Menghargai 

Prestasi 

 Bersahabat 

 Komunikatif 

 Cinta Damai 

 Senang 

membaca 

 Peduli sosial 

 Peduli 

lingkungan, 

 Religius  

 Jujur  

 Toleran 

 Disiplin 

 Kerja keras 

 Kreatif 

 Mandiri 

 Demokratis  

 Rasa ingin tahu  

 Percaya  

 Respek  

 Bertanggung 

jawab 

 Saling berbagi 

 Semangat 

kebangsaan 

 Cinta tanah air 

 Menghargai 

Prestasi 

 Bersahabat 

 Komunikatif 

 Cinta Damai 

 Senang membaca 

 Peduli sosial 

 Peduli 

lingkungan, 

 Religius  

 Jujur  

 Toleran 

 Disiplin 

 Kerja keras 

 Kreatif 

 Mandiri 

 Demokratis  

 Rasa ingin tahu  

 Percaya  

 Respek  

 Bertanggung 

jawab 

 Saling berbagi 
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MATA 

PELAJARAN 

JENJANG KELAS 

1 - 3 4 - 6 7 - 9 

BAHASA 

INDONESIA 

 

 Religius 

 Jujur 

 Toleransi 

 Disiplin  

 Kerja Keras 

 Kreatif   

 Mandiri 

 Demokratis 

 Rasa Ingin Tahu 

 Semangat 

Kebangsaan 

 Cinta Tanah Air 

 Menghargai 

Prestasi 

 Bersahabat/Komu

nikatif 

 Cinta Damai 

 Peduli Sosial 

 Peduli 

Lingkungan 

 Berani * 

 Kritis * 

 Terbuka * 

 Humor * 

 Kemanusiaan* 

 Religius 

 Jujur 

 Toleransi 

 Disiplin  

 Kerja Keras 

 Kreatif   

 Mandiri 

 Demokratis 

 Rasa Ingin Tahu 

 Semangat 

Kebangsaan 

 Cinta Tanah Air 

 Menghargai 

Prestasi 

 Bersahabat/Komu

nikatif 

 Terbuka * 

 

 Religius  

 Jujur 

 Toleransi  

 Disiplin  

 Kerja keras 

 Kreatif 

 Mandiri  

 Demokrasi  

 Rasa Ingin Tahu  

 Cinta Tanah Air 

 Menghargai 

Prestasi  

 Bersahabat/ 

Komunikatif  

 Cinta Damai  

 Peduli Sosial  

 Peduli Lingkungan  

 Kritis 

 Terbuka 

 Kemanusiaan 

  Optimis 

 

 

MATEMATIKA 

 
 Teliti 

 Tekun 

 Kerja keras 

 Rasa ingin tahu 

  Pantang 

menyerah 

 Teliti 

 Tekun 

 Kerja keras 

 Rasa ingin tahu 

 Pantang 

menyerah 

 Teliti 

 Kreatif 

 Patang 

menyerah 

 Rasa ingin Tahu 

 

IPS 

 
 Religius 

 Toleransi 

 Kerja keras 

 Kreatif 

 Bersahabat/kom

unikatif 

 Kasih sayang 

 Rukun 

(persatuan) 

 Tahu diri  

 Penghargaan  

 Kebahagiaan  

 Kerendahan 

hati 

 

 

 Religius 

 Toleransi 

 Disiplin 

 Kreatif 

 Demokratis 

 Rasa ingin tahu 

 Semangat 

kebangsaan 

 Menghargai 

prestasi  

 Bersahabat 

 Senang 

membaca 

 Peduli 

lingkungan  

 

 Religius  

 Jujur 

 Toleransi 

 Disiplin 

 Kerja keras 

 Kreatif 

 Mandiri 

 Rasa ingin tahu 

 Cinta tanah air 

 Menghargai 

prestasi  

 Bersahabat 

 Senang membaca 

 Peduli sosial 

 Peduli 

lingkungan  

IPA 

 
 Peduli 

kesehatan 

 Nilai intelektual  

 Religius  

 Empati  

 Mandiri  

 Disiplin  

 Toleransi  

 Hati-hati  

 Peduli 

kesehatan  

 Nilai intelektual 

 Religius  

 Empati  

 Mandiri  

 Disiplin  

 Toleransi  

 Hati-hati  

 Peduli 

kesehatan  

 Nilai intelektual 

 Religius  

 Empati  

 Mandiri  

 Disiplin  

 Toleransi  

 Hati-hati  
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MATA 

PELAJARAN 

JENJANG KELAS 

1 - 3 4 - 6 7 - 9 

 Bersahabat/kom

unikasi  

 Peduli sosial  

 Tanggung 

jawab  

 Peduli 

lingkungan  

 Nilai susila  

 Rasa ingin tahu  

 Senang 

membaca  

 Estetika   

 Teliti  

 Menghargai 

prestasi  

 Pantang 

menyerah  

 Terbuka  

 Jujur  

 Cinta damai 

 Objektif   

 Hemat  

 Percaya diri  

 

 

 

 

 

 Bersahabat/kom

unikasi  

 Peduli sosial  

 Tanggung 

jawab  

 Peduli 

lingkungan  

 Nilai susila  

 Kerja keras 

 Rasa ingin tahu  

 Senang 

membaca  

 Estetika  

 Kreatif  

 Teliti  

 Septis  

 Mnghargai 

prestasi 

 Pantang 

menyerah  

 Terbuka  

 Jujur  

 Cinta damai  

 Objektif   

 Hemat  

 Percaya diri  

 Bersahabat/kom

unikasi  

 Peduli sosial  

 Tanggung 

jawab   

 Peduli 

lingkungan  

 Nilai susila  

 Kerja keras 

 Rasa ingin tahu  

 Senang 

membaca  

 Estetika  

 Nilai ekonomi   

 Kreatif  

 Teliti  

 Skeptis  

 Menghargai 

prestasi 

 Pantang 

menyerah  

 Terbuka  

 Jujur  

 Cinta damai  

 Objektif  

 Hemat  

 Percaya diri  

 Cinta tanah air 

 

E. PENGEMBANGAN NILAI KARAKTER DI SEKOLAH 

 Dalam Grand Design Pendidikan Karakter (2010:16-21) telah 

dikemukakan bahwa pengembangan dan menerapan nilai budaya dan karakter 

bangsa dapat dilakukan dengan berbagai cara, yakni pengintegrasian nilai budaya 

dan karakter ke dalam kegiatan intrakurikuler, pengintegrasian nilai budaya dan 

karakter ke dalam setiap mata melajaran, pengintegrasian nilai budaya dan 

karakter ke dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakuriluler, dan pengintegrasian 

nilai budaya dan karakter melalui pembiasaan dalam perilaku sehari-hari. 

 

1. Pengintegrasian Nilai Budaya dan Karakter ke dalam Kegiatan 

Intrakurikuler  

 
Kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan di setiap sekolah memiliki 

tanggung jawab membuat perencanaan pedidikan budaya dan karakter ke dalam 

kurikulum yang dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, salah satunya adalah 

program pengembangan diri. Program tersebut dapat dilakukan dengan berbagai 

kegiatan, yakni (1) kegiatan rutin di sekolah, misalnya upacara pada hari besar 
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kenegaraan, pemeriksaan kebersihan badan, beribadah bersama, berdoa waktu 

mulai dan selesai pelajaran, mengucap salam bila bertemu guru/tenaga 

kependidikan yang lain dan sebagainya; (2) kegiatan spontan, seperti membuang 

sampah tidak pada tempatnya, berteriak-teriak yang mengganggu pihak lain, 

berkelahi, melakukan bullying, memalak, berlaku tidak sopan, mencuri, 

berpakaian tidak senonoh dan sebagainya. Dalam hal ini, kepala sekolah, guru, 

dan tenaga kependidikan secara kompak harus segera memberikan koreksi agar 

yang bersangkutan segera melakukan perbaikan.(3) keteladanan dalam perilaku, 

yakni perilaku kepala sekolah, guru, dan tenega kependidikan harus dapat 

dijadikan sebagai contoh atau teladan yang baik bagi semua warga sekolah; (4) 

pengondisian situasi yang baik dan positif, misalnya toilet selalu bersih, tempat 

sambah tersedia dan selalu dibersihkan, lingkungan sekolah rapi, kelas yang selalu 

bersih dan rapi, dan sebagainya. 

 

2. Pengintegrasian Nilai Budaya dan Karakter ke dalam Semua Mata 

Pelejaran 

 

 Nilai-nilai budaya dan karakter diintegrasikan ke dalam setiap pokok 

bahasa dari setiap mata pelajaran. Nilai-nilai tersebut dicantumkan dalam Silabjus 

dan Rencana Program Pdembelajaran (RPP). Pengembangan nilai-nilai dan 

karakater diintegrasikan dalam setiap pokok bahasan dari setiap mata pelajaran. 

Pengembangan nilai-nilai tersebut ke dalam Silabus dan RPP tersebut dapat 

dilakjukan dengan berbagai cara, yakni (1) mengkaji SK dan KD untuk menggali 

nilai-nilai budaya dan karakter yang terdapat di dalamnya; (2) memngkaji kaitan 

antara SK/KD dan indikator untuk menentukan nilai karakter yang akan 

dikembangkan; (3) menuliskan nilai-nilai karakter ke dalam silabus kemudia ke 

dalm RPP; (4) menciptakan proses pembelajaran yang mengaktifkan peserta didik 

mengambil nilai-nilai karakter dan menerapkan dalam perilakunya; (5) membantu 

peserta didik yang kesulitan menangkap nilai-nilai karakter dan menerapkan 

dalam perilakunya. 

Untuk mengintegrasikan nilai-nilai karakter ke dalam mata pelajaran dapat 

dilakukan dengan berbagai cara, antara lain sebagai berikut. 

(1) Mengungkapkan nilai-nilai karakter dalam mata pelajaran dan 

pengintegrasian langsung ke dalam mata pelajaran. 

(2) Menggunakan perumpamaan dan membbuat perbandingan dengan 

kejadian-kejadian serupa dalam kehidupan peserta didik. 
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(3) Mengubah hal-hal negatif menjadi nilai positif. 

(4) Mengungkapakan nilai-nilai karakter melalui diskusi dan 

brainstroming. 

(5) Menggunakan cerita untuk memunculkan nilai-nilai karakter. 

(6) Menceritakan kisah hidup orang-orang besar yang bernilai karakter. 

(7) Menggunakan lagu-lagu dan musik untuk mengintegrasikan nilai-

nilai karakter. 

(8) Menggunakkann drama untuk melukiskan kejadian-kejadian yang 

berisikan nilai-nilai karakter.  

(9) Menggunakan berbagai kegiatan, seperti kegiatan pelayanan, field. 

(10) Menggunakan kelompok kegiatan untuk memunculkan nilai-nilai 

kemanusiaan. 

3. Pengintegrasian Nilai-nilai Budaya dan Karakter ke dalam Kegiatan 

Kokurikuler dan Ekstrakurikuler 
 

Nilai-nilai budaya dan karakter berpotensi diintegrasikan ke dalam 

berbagai kegiatan kokurikuler, misalnya keikutsertaan dalam kegiatan seminar, 

kegiatan diskusi kelompok, kegiatan berbagai lomba, kegiatan pentas seni, dan 

sebagainya. Demikian pula nilai-nilai budaya dan karakter dapat diintegrasikan ke 

dalam kegiatan ekstrakurikuler, seperti keikutsertaan dalam kegiatan 

kepramukaan, kegiatan organisasi siswa, kegiatan bakti sosial, dan sebagainya. 

Meskipun demikian, persoalan dan kecenderungan yang sering muncul di 

kalangan sebagian peserta didik adalah adanya rasa ―enggan‖ dan ―malas‖ untuk 

mengikuti berbagai kegiatan tersebut. Hal ini disebabkan peserta didik yang 

bersangkutan tidak dapat mengambil manfaat dan hikmah nilai-nilai yang 

terkandung dalam setiap kegiatan. Bahkan, sebagai peserta didik menganggap 

kegiatan tersebut melelahkan dan menghabiskan waktu saja. 

 

F. SIMPULAN 

 Karakter merupakan nilai jati diri seseorang atau sekelompok orang yang 

berupa budi pekerti yang termanifestasikan dalam perilaku kehidupan sehari-hari. 

Karakter tersebut merupakan perpaduan antara aspek kodrati (given) dan 

nonkodrati (dapat diubah). Dalam karakter terkandung empat komponen, yakni 

olah hati, olah pikir, olah raga, serta olah rasa dan karsa. Keempat komponen 

tersebut bersumber dari berbagai kegiatan manusia, seperti olah hati berkaitan 
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dengan keyakinan yang bersumber dari nilai-nilai kejujuran, amanah, adil, tertib, 

disiplin, bertanggung jawab, dan sebagainya. 

 Nilai-nilai karakter perlu dikembangkan dan diimplementasikan dalam 

kurikulum sekolah dan dituangkan ke dalam silabus serta pokok bahasan dalam 

RPP pada setiap mata pelajaran. Selain itu, nilai karakter perlu dikembangkan, 

baik dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler. Hal 

yang sangat penting dalam penanaman nilai karakter kepada peserta didik adalah 

keteladanan yang baik dari kepala sekolah, guru, tenega kependidikan, wali siswa, 

dan tokoh masyarakat. Bahkan, penanaman nilai karakter dapat dilakukan dengan 

pembiasaan perilaku baik, seperti membuang sampah pada tempat yang 

disediakan, menjaga kebersihan dan kerapian kelas dan lingkungan sekolah, dan 

sebagainya.  
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ABSTRAK  

 

Kemampuan berpikir kritis, kreatif, berkolaborasi, dan berkomunikasi global 

menjadi kompetensi penting dalam memasuki kehidupan abad 21. Sekolah 

dituntut mampu menyiapkan siswa/peserta didik untuk memasuki abad 21. Tujuan 

dari penyusunan makalah ini yaitu untuk menjawab permasalahan, bagaimana  

membangun kemampuan  berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif 

melalui proses pembelajan di sekolah. Metode yang digunakan yaitu studi 

literatur, dengan mengkaji kurikulum 2013 dalam kaitannya dengan pendidikan 

abad 21, teori-teori mengenai berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif, 

serta hasil-hasil penelitian yang relevan. Berdasarkan hasil kajian diperoleh 

kesimpulan kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolabotif, dan komunikatif dapat 

dibangun melalui proses pembelajan menggunakan strategi pembelajaran berbasis 

projek atau problem yang dikerjakan secara kolaboratif dengan pendekatan 

saintifik, hasil belajarnya dikomunikasikan baik secara tertulis maupun lisan.   

Kata kunci:  kritis, kreatif, kolaboratif,  komunikatif, PjBL 

PENDAHULUAN 

Berbagai tantangan masa depan seperti arus globalisasi yang sangat deras, 

masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi informasi, serta fenomena sosial 

seperti perkelahian pelajar, kecanduan narkoba, korupsi yang semakin marak 

menuntut kompetensi siswa masa depan yang mencakup kemampuan berpikir 

kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif serta sikap toleran terhadap pandangan 

yang berbeda.  Pendidikan masa depan tidak bisa hanya menitik beratkan pada 

aspek kognitif. Untuk menghadapi berbagai persoalan dan tantangan zaman pada 

masa depan, siswa diharapkan memiliki kompetensi sikap, keterampilan, dan 

pengetahuan yang jauh lebih baik, lebih kreatif, inovatif, dan produktif.  

Pada abad 21, diperlukan sumber daya manusia dengan kualitas tinggi 

yang memiliki keahlian, yaitu mampu bekerja sama, berpikir tingkat tinggi, 

kreatif, terampil, memahami berbagai budaya, mampu berkomunikasi, dan 

mampu belajar sepanjang hayat (Trilling and Hood, 1999). Keterampilan khas 

yang harus dimiliki oleh tenaga produktif yang hidup di Abad 21 ini dikenal 
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dengan Keterampilan  Abad 21 (21st Century Skills) yang meliputi  kreativitas 

dan inovasi, komunikasi dan kolaborasi, kemampuan meneliti dan melek 

informasi, berpikir kritis, pemecahan masalah dan membuat keputusan, 

kewarganegaraan digital (digital citizenship) serta konsep-konsep dan 

pengoperasian teknologi. 

Kenyataan menunjukkan bahwa keterampilan berpikir kritis siswa-siswa 

Indonesia khususnya siswa SMA masih rendah. Hal ini terlihat dari rendahnya 

skor tes Program For Internasional Student Assessment (PISA) 2012 yaitu rata-

rata  skor sains adalah 382. Indonesia  menempati urutan 64 dari 65 negara 

peserta. Soal-soal PISA untuk literasi sains merupakan soal-soal yang menuntut 

siswa agar mampu menggunakan kemampuan berpikir tingkat tinggi seperti soal 

yang berhubungan dalam penyelesaian masalah kehidupan nyata. Berdasarkan hal 

tersebut dapat dikatakan bahwa kemampuan pemecahan masalah dan 

keterampilan berpikir kritis siswa pada umumnya masih rendah.  

Keterampilan berpikir merupakan suatu aktivitas mental untuk 

memperoleh pengetahuan perlu dikembangakan dalam setiap proses 

pembelajaran. Menurut Kartimi dan Liliasari (2012), berpikir kritis sangat 

diperlukan oleh setiap individu untuk menyikapi permasalahan kehidupan yang 

dihadapi. Dengan berpikir, seseorang dapat mengatur, menyesuaikan, mengubah, 

atau memperbaiki pikirannya sehingga dia dapat bertindak lebih tepat. Siswa yang 

mampu berpikir kritis, akan mampu memecahkan masalah secara efektif. Agar 

lebih efektif di lingkungan kerja serta dalam kehidupan pribadi mereka, siswa 

harus mampu memecahkan masalah untuk membuat keputusan yang tepat, untuk 

itu siswa harus mampu berpikir kritis (Snyder & Snyder, 2008). 

Kinerja guru mempunyai hubungan yang kuat dengan kemampuan 

berpikir tingkat tinggi (HOT) pada siswa. Untuk menumbuhkan kemampuan 

berpikir tingkat tinggi pada siswa, perlu dirancang proses pembelajaran yang 

tepat. Oleh karena itu membelajarkan guru untuk mengajarkan berpikir harus 

menjadi prioritas dari suatu proses pendidikan (Underbakke  et al., 1993). 

Keterampilan berpikir tinggi pada siswa harus diimbangi dengan kemampuan 

untuk berkolaborasi dan berkomunikasi secara global untuk bekal menghadapi 

tantangan abad 21. Hal ini menjadi bagian dari tanggung jawab guru dan satuan 

pendidikan sebagaimana tuntutan dari Kurikulum 2013. Proses Pembelajaran pada 

satuan pendidikan harus diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, 
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menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, 

serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian 

sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik 

(Permendikbud No.  22 Tahun 2016).   

Tujuan dari penyusunan makalah ini yaitu untuk menjawab permasalahan, 

bagaimana  membangun kemampuan  berpikir kritis, kreatif, kolabortif, dan 

komunikatif melalui proses pembelajan IPA di sekolah. Metode yang digunakan 

yaitu studi literatur, dengan mengkaji kurikulum 2013 dalam kaitannya dengan 

pendidikan abad 21, mengkaji pendapat para ahli dan teori-teori mengenai 

berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif, serta hasil-hasil penelitian 

yang relevan. 

PEMBAHASAN 

Membangun Kemampuan Berpikir Kritis 

Keterampilan berpikir kritis sangat diperlukan peserta didik untuk 

menghadapi berbagai permasalahan dalam kehidupan. Keterampilan ini perlu 

dilatih melalui proses pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran 

yang melatih keterampilan berpikir kritis. Johnson (2002), Krulik dan Rudnick 

(1996) menyatakan berpikir tingkat tinggi dibedakan menjadi berpikir kritis dan 

berpikir kreatif.  Berpikir kritis adalah proses terorganisasi yang melibatkan 

aktivitas mental seperti dalam pemecahan masalah, pengambilan keputusan, 

analisis asumsi, dan inkuiri ilmiah. Krulik dan Rudnick (1996) mengemukakan 

bahwa berpikir kritis adalah kemampuan untuk memecahkan masalah yang 

dihadapi oleh seseorang.  

Berpikir kritis adalah sebuah proses sistematis yang memungkinkan siswa 

untuk merumuskan dan mengevaluasi keyakinan dan pendapat mereka sendiri.  

Menurut Enis (1996), berpikir kritis  adalah berpikir secara beralasan dan reflektif 

dengan menekankan pembuatan keputusan tentang apa yang harus dipercayai atau 

dilakukan‖.   

Menurut Abrami et al. (2008) berpikir kritis merupakan keterampilan yang 

penting dan esensial. Hasil review terhadap penelitian mengenai berpikir kritis  

ditemukan 117 penelitian berdasarkan 20.698 peserta, yang menghasilkan 161 

efek dengan ukuran efek rata-rata (g +) sebesar 0,341 dan standar deviasi 0,610. 



51 

 

Distribusinya sangat heterogen (QT = 1,767,86, p <.001). Namun, ada sedikit 

variasi karena desain penelitian. Jenis intervensi berpikir kritis dan landasan 

pedagogis secara substansial terkait dengan fluktuasi ukuran efek berpikir kritis, 

bersama-sama menyumbang 32% varians. Temuannya pembelajaran berpikir 

kritis yang dilakukan secara eksplisit terbukti lebih efektif daripada yang implisit. 

Sama pentingnya dengan pengembangan keterampilan berpikir kritis, pendidik 

harus mengambil langkah untuk membuat tujuan berpikir kritis secara eksplisit 

dalam mata pelajaran dan juga memasukkannya ke dalam pelatihan preservice dan 

in-service. Gurunya pun harus dipersiapkan secara langsung atau melalui 

mengamati praktik pembelajaran berpikir kritisnya. Hasil diperkuat oleh temuan 

Marin & Halpern (2011).    

Yang menjadi persoalan adalah, bagaimana menumbuhkan kemampuan 

berpikir kritis pada siswa. Berikut ini beberapa penelitian yang dapat 

menumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Shim & Walczak (2012) menemukan 

fakta kemampuan berpikir kritis siswa meningkat ketika mereka diberi pertanyaan 

yang menantang. Akan tetapi, mereka menemukan fakta yang bertentangan 

dengan temuan penelitian sebelumnya. Mereka melihat bahwa presentasi dan 

diskusi menurunkan kemampuan berpikir kritis siswa.   

Duron et al. (2006) mengembangkan kerangka model pembelajaran untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Kerangka itu terdiri dari lima langkah, 

yaitu: (1)  menentukan tujuan pembelajaran yang menentukan bagaimana perilaku 

berpikir kritis yang diharapkan muncul selama pembelajaran, (2) mengajarkan 

bertanya, (3) berlatih sebelum melakukan asesmen, (4) meninjau, memperbaiki, 

meningkatkan, dan (5) memberikan umpan balik dan asesmen pembelajaran. 

Duron et al. lebih menekankan pembelajaran yang dilandaskan kepada bertanya, 

bukan kepada menjelaskan. Mereka mendorong siswa untuk mempertanyakan 

(bukan sekedar bertanya). Tetapi, mereka juga memberikan pembelajaran 

langsung tentang bagaimana harus bertindak.   

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, untuk menumbuhkan kemampuan 

berpikir kritis, guru perlu menjelaskan secara detail apa itu berpikir kritis, apa saja 

yang harus ada dalam berpikir kritis, apa hal yang utama dalam berpikir kritis, apa 

ciri dari orang yang berpikir kritis, dan selanjutnya guru perlu juga 

memodelkannya di dalam kelas. Selanjutnya, guru juga perlu membiasakan siswa 

untuk mempertanyakan dahulu segala sesuatunya. Ini sesuai dengan konsep 
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berpikir kritis (Ennis, 1996) yang menyatakan bahwa berpikir kritis difokuskan 

untuk keperluan pengambilan keputusan. Berpikir kritis difokuskan untuk 

memutuskan apakah dia harus mempercayai informasi/klaim yang diberikan 

kepadanya atau tidak. Berpikir kritis dimaksudkan sebagai alat penyaring agar 

segala perintah atau permintaan yang diberikan kepadanya senantiasa diperiksa 

dulu kelogisannya. 

 

Keterampilan  berpikir  kritis  dalam  merencanakan  dan  melakukan 

penelitian, mengelola proyek, memecahkan masalah, dan membuat keputusan 

dengan menggunakan alat digital dan sumber daya yang tepat, diindikasikan 

dengan kemampuan: 

a. mengidentifikasi  dan  mendefinisikan  masalah yang otentik  dan  

pertanyaan yang signifikan dalam penelitian; 

b. merencanakan  dan  mengelola  kegiatan  untuk  mengembangkan  solusi  

atau menyelesaikan sebuah proyek; 

c. mengumpulkan  dan  menganalisa data  untuk  mengidentifikasi  solusi  

dan/atau membuat keputusan; 

d. menggunakan    beberapa    proses    dan    perspektif    yang    beragam    

untuk mengeksplorasi solusi-solusi lainnya. 

Membangun Kemampuan Berpikir Kreatif  

Konsep dari kreativitas adalah suatu aktivitas yang sifatnya sangat 

kompleks. Menurut Semiawan (2009), kreativitas adalah modifikasi sesuatu yang 

sudah ada menjadi konsep baru. Sedangkan Menurut Munandar (2004) kreativitas 

adalah hasil interaksi antara individu dengan lingkungannya, kemampuan untuk 

membuat kombinasi baru, berdasarkan data, informasi, atau unsur-unsur yang 

sudah ada atau dikenal sebelumnya, yaitu semua pengalaman dan pengetahuan 

yang telah diperoleh seseorang selama hidupnya baik itu di lingkungan sekolah, 

keluarga, maupun dari lingkungan masyarakat.  

Ciri-ciri siswa  yang mampu  menunjukkan  kemampuan berpikir  kreatif, 

yaitu sebagai berikut.  

a. Menggunakan   pengetahuan   yang   dimilikinya   untuk   memunculkan   

gagasan-gagasan, menciptakan produk, atau proses baru. 

b. Menciptakan karya orisinal sebagi bentuk ekspresi personal atau kelompok 
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c. Mengunakan  model  atau  simulasi  untuk  mengekplorasi  masalah  atau  

isu  yang kompleks. 

d. Mengidentifikasi dan meramalkan berbagai kemungkinan. 

 

Menurut Munandar (2004), kreativitas dapat dipandang sebagai proses dan 

produk. Kreativitas sebagai proses adalah kemampuan mengidentifikasi banyak 

kemungkinan solusi pada persoalan tertentu. Sebagai suatu proses yang 

dimaksudkan adalah upaya yang bersifat imajiantif, tidak konvensional, estetis 

tindakan, gagasan atau produk yang mengubah domain yang ada atau domain 

yang baru. Kreativitas sebagai produk berkaitan dengan penemuan sesuatu, 

memproduksi sesuatu yang baru dari pada akumulasi keterampilan atau berlatih 

pengetahuan dan mempelajari buku. Kreativitas berkaitan dengan apa yang 

dikembangkan. Kreativitas bukanlah ciri kepribadian, tetapi keterampilan atau 

proses yang menghasilkan produk yang kreatif. Csikzentmihalyi (1996) 

menyatakan bahwa kreativitas mempunyai komponen The Domain, The Field dan 

The Individual Person. Berpikir kreatif menyangkut kemampuan untuk 

melakukan operasi kognitif yang berbeda, yaitu fluency, flexibility, original dan 

elaboration (Munandar, 2004). Menurut Stenberg & Williams (1996) ada 

sebanyak 25 cara yang bisa digunakan oleh seseorang untuk mengembangkan 

kreativitas siswa. Sebagai prasyarat, dia mengemukakan perlunya model dari 

guru. Guru harus memodelkan kreativitas kalau ingin siswanya kreatif. Di 

samping itu, guru harus membangun rasa percaya diri siswa, bahwa mereka 

merasa mampu, bahwa mereka memiliki kreativitas.  Dikemukakan lebih lanjut 

bahwa ada empat teknik dasar untuk membangun kreativitas tersebut. Teknik 

dasar itu adalah: (1) questioning assumptions, (2) defining and redefining 

problems, (3) encouraging idea generation, and (4) cross-fertilizing ideas. Mereka 

memberikan tips mengajar, dimana guru harus memberikan ruang bagi siswa 

untuk berkreasi, bahwa siswa harus didorong dan dinilai kreativitasnya, dan guru 

harus menghargai apapun kreativitas siswa, dan tidak ada yang salah dalam 

kreativitas pemikirannya.        

Menurut Rhodes dalam Kaufman (2009), definisi kreativitas terdiri dari 

empat P, sebagai berikut. 

a. Definisi Pribadi 
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Menurut Hulbeck dalam Munandar (2004) ―Creative action is an 

imposing of one‟s own whole personality on the environment in an unique and 

characteristic way‖. Tindakan kreatif muncul dari keunikan keseluruhan 

kepribadian dalam interaksi dengan lingkungannya. Definisi yang lebih baru 

tentang kreativitas diberikan dalam ―three-facet model of creativity‖ oleh 

Stremberg (1996), yaitu kreativitas merupakan titik pertemuan yang khas 

antara tiga atribut psikologis yaitu: intelegensi, gaya kognitif, dan 

kepribadian/motivasi.  

b. Definisi Prosess 

Definisi proses yang terkenal adalah definisi Torrance (1988) tentang 

kreativitas yang pada dasarnya menyerupai langkah-langkah dalam metode 

ilmiah yaitu: the process of 1) sensing difficulties, problems, gaps in 

information, missing elements, something asked; 2) evaluating and testing 

guesses and hypotheses; 4) possibly revising and retesting them; and finally 5) 

communicating the results. Defini Torrance ini meliputi seluruh proses kreatif 

dan ilmiah mulai dari menemukan masalah sampai dengan menyampaikan 

hasil.  

c. Definisi Produk 

Definisi yang berfokus pada kreatif menekankan orisinalitas seperti 

definisi dari Baron (1969) yang menyatakan bahwa ―kreativitas‖ adalah 

kemampuan untuk menghasilkan/menciptakan sesuatu yang baru. Menurut 

Robert, kreativitas adalah kemampuan untuk mencipta/berkreasi. 

d. Definisi lingkungan pendorong (press) 

Kategori keempat dari definisi dan pendekatan terhadap kreativitas 

menekankan factor ―press‖ atau dorongan, baik dorongan internal (dari diri 

sendiri berupa keinginan dan hasrat untuk mencipta atau bersibuk diri secara 

kreatif) maupun dorongan eksternal dari lingkungan social dan psikologi.  

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan indikator kreativitas 

dikemukakan oleh Munandar (2004) yaitu:  (a) dorongan ingin tahu besar,  (b) 

sering mengajukan pertanyaan yang baik, (c) memberikan banyak gagasan, (d) 

bebas dalam menyatakan pendapat, (e) mempunyai rasa keindahan, (f) menonjol 

dalam salah satu bidang seni, (g) daya imajinasi kuat,  (h) keaslian (orisinalitas) 

tinggi (tampak dalam ungkapan gagasan, karangan, dan sebagainya), (i) senang 



55 

 

mencoba hal-hal yang baru, (j) kemampuan mengembangkan atau memerinci 

suatu gagasan. 

Gulford (dalam Munandar, 2004) mengemukakan ciri-ciri dari kreativitas 

yaitu sebagai berikut. 

a. Kelancaran berpikir (fluency of thinking), yaitu kemampuan untuk 

menghasilkan banyak ide yang keluar dari pemikiran seseorang secara cepat. 

Dalam kelancaran berpikir, yang ditekankan adalah kuantitas, dan bukan 

kualitas. 

b. Keluwesan berpikir (flexibility), yaitu kemampuan untuk memproduksi 

sejumlah ide, jawaban-jawaban atau pertanyaan-pertanyaan yang bervariasi, 

dapat melihat suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda-beda, mencari 

alternatif atau arah yang berbeda-beda, serta mampu menggunakan bermacam-

macam pendekatan atau cara pemikiran.  

c. Elaborasi (elaboration), yaitu kemampuan dalam mengembangkan gagasan 

dan menambahkan atau memperinci detail-detail dari suatu objek, gagasan 

atau situasi sehingga menjadi lebih menarik. 

d. Originalitas (originality), yaitu kemampuan untuk mencetuskan gagasan unik 

atau kemampuan untuk mencetuskan gagasan asli.  

 

Apakah anak-anak dapat berpikir kreatif? Seorang anak yang cerdas dengan 

keingintahuannya yang besar, belum cukup untuk disebut kreatif karena kreatif 

membutuhkan sumber yang amat penting yaitu ilmu pengetahuan. Runcon (1996) 

mengatakan bahwa tidak hanya ilmu pengetahuan dari subjek saja yang 

dibutuhkan tetapi juga diperlukan sebuah ilmu pengetahuan yang dapat menilai 

dan mengevaluasi kekuatan kreatif anak tersebut. Runcon menambahkan hal ini 

karena anak-anak seringkali tidak dapat membedakan antara kenyataan dan 

fantasi. Menurut Kaufman (2009), anak-anak tidak dapat menjadi benar-benar 

kreatif sampai mereka mencapai tahap pra-remaja. Berbeda dengan pendapat di 

atas, menurut Russ (2003) meskipun anak-anak tidak memiliki dasar ilmu 

pengetahuan atau teknik, tetapi mereka dapat memiliki gagasan-gagasan yang 

baru dan baik dalam hal menciptakan sesuatu yang baru yang sesuai dengan usia 

dan perkembangan mereka. Mereka seringkali menggunakan tindakan kreatif dan 

pemecahan masalah secara kreatif. Bermain terutama berfantasi atau berperilaku 

berpura-pura, memberi kesempatan kepada anak untuk mempraktekkan 
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kemampuan berpikir secara menyebar (divergent thinking) yang berperan penting 

di masa depan bagi mereka untuk menciptakan sesuatu yang hebat. Vygotsky 

mengatakan bahwa bermain adalah fasilitas untuk kreativitas dan memperlihatkan 

kreativitas sebagai proses perkembangan. Menurut Kaufman (2009) permainan 

anak bukan ingatan masa lalu yan sederhana, tetapi sebuah kreativitas yang 

dikombinasikan dengan pengaruh dan konstruksi dari realitas yang baru yang 

merupakan kebutuhan setiap anak.  

Membangun Kemampuan Kolaboratif dan Komunikatif 

Kemampuan kolaboratif dan komunikatif yang menjadi tuntutan generasi 

abad 21 yaitu siswa mampu menggunakan media digital untuk berkomunikasi dan 

berkolaborasi, baik secara langsung maupun jarak jauh, untuk mendukung 

pembelajaran secara mandiri sekaligus berkontribusi pada pembelajaran siswa 

lain. Kemampuan kolaboratif dan komunikatif diindikasikan oleh kemampuan 

sebagai berikut. 

a. Berinteraksi, berkolaborasi, dan menyebarluaskan hasil yang diperolehnya 

pada teman sebaya, ahli, atau orang lain menggunakan berbagai media digital; 

b. Mengkomunikasikan informasi dan ide secara efektif menggunakan berbagai 

media dan format;  

c. Mengembangkan pemahaman budaya dan kesadaran global dengan melibatkan 

siswa dari budaya lain;  

d. Berkontribusi untuk proyek bersama dalam menghasilkan karya karya asli atau 

memecahkan berbagai masalah yang ada. 

Menurut As‘ari (2016) pembelajaran yang mendorong siswa bekerja 

bersama, menyelesaikan masalah bersama merupakan upaya yang tepat untuk 

meningkatkan kemampuan kolaborasi siswa. Dengan dasar bahwa ―Dua kepala 

lebih baik daripada satu kepala‖, siswa perlu didorong untuk membentuk tim dan 

melakukan kerjasama. Dengan bekerja sama, apa yang sebelumnya tidak pernah 

terbayangkan bisa saja termunculkan. Sudut pandang yang berbeda dari anggota 

kelompok bisa memberikan inspirasi bagi pemecahan masalah bersama. Oleh 

karena itu, dalam rangka meningkatkan kemampuan kolaborasi, pembelajaran 

yang menuntut kerjasama tim perlu semakin diterapkan. Siswa perlu dibentuk atau 

didorong untuk membentuk kelompok dan bekerja dengan anggota kelompok 

tersebut untuk memeahkan masalah. Salah satu dari model pembelajaran yang 
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tepat adalah pembelajaran kooperatif.  Menurut Reed (2014)  agar terjadi 

kerjasama yang baik dalam pembelajaran kooperatif, di dalam kelompok tersebut 

harus ada 5 hal, yaitu: (1) saling ketergantungan yang positif, (2) tanggungjawab 

setiap individu, (3) menumbuhkan interaksi, (4) keterampilan sosial, (5) 

pengelolaan kelompok. Kalau pembelajaran kooperatif bisa memenuhi semua ini, 

kemampuan kolaborasi siswa akan berkembang dengan baik.  

Lebih lanjut As‘ari (2016) menjelaskan untuk bisa membentuk kelompok 

yang baik, guru harus mengenal dengan baik karakter, sikap, kecenderungan, 

kesukaan, dan kepribadian siswa. Guru harus mengetahui kondisi siswanya, dan 

untuk itu, guru harus menyempatkan diri untuk mengenali siswanya dengan baik 

dan memanfaatkan pemahaman tersebut untuk membangun kelompok-kelompok 

belajar yang tepat.  Ketika kelompok sudah terbentuk, guru perlu meminta 

kelompok itu membuat kontrak belajar yang memuat hal berikut: (1) tujuan yang 

ingin dicapai oleh kelompok, (2) norma yang disepakati dalam kelompok, baik 

sebagai kelompok maupun sebagai anggota kelompok, (3) peran dari masing-

masing individu, (4) strategi penanganan konflik kalau ada ketidaksepakatan, (5) 

jadwal pertamuan, lokasi, acara, (6) strategi komunikasi, apakah pakai email, 

telepon atau tatap muka, (7) kebijakan dalam pengambilan keputusan: apakah 

pakai konsensus, aturan mayoritas, atau yang lain, dan (8) rencana proyek: 

deadline, tujuan, kegiatan, dan lain-lainnya. Guru tidak boleh hanya 

mempersilakan siswa bekerja dalam kelompok tanpa arah yang jelas. Mereka 

harus memikirkan arah pekerjaan mereka, dan itu sepersetujuan guru, dan dengan 

begitu guru bisa berharap kelompok bekerja dengan baik dan mencapai tujuan 

dengan baik pula.   

Menurut Morreale dkk (2000) Pendidikan berkomunikasi harus dimulai 

dari anak usia dini dan harus terus melalui pendidikan orang dewasa. 

Keterampilan komunikasi membantu meningkatkan hubungan baik dengan diri 

sendiri, orang lain, dan masyarakat. Komunikasi juga memungkinkan tumbuh 

kembangnya berpikir kritis, melek media,  keterampilan kepemimpinan, dan 

pengembangan relasional keluarga. Dikaitkan dengan dunia kerja, kemampuan 

komunikasi membantu seseorang memberikan perintah, meyakinkan orang lain, 

dan membangun kolaborasi. Dikaitkan dengan kebutuhan hidup bermasyarakat, 

kemampuan komunikasi memungkinkan kita meningkatkan pemahaman lintas 

budaya, dan juga mempengaruhi keputusan pengadilan. Terkait dengan karir, 
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kemampuan komunikasi bermanfaat untuk memperoleh pekerjaan dan jabatan 

tertentu.  Kemampuan komunikasi memungkinkan seseorang menanjak karirnya 

lebih baik dari yang lain.   

As‘ari (2016) menjelaskan, untuk mengembangkan kemampuan 

komunikasi ini, siswa harus diberi kesempatan untuk mempraktikkannya 

(learning by doing). Siswa harus berlatih berbicara, mendengarkan, menulis, dan 

membaca dengan baik. Untuk itu, modeling atau pemodelan sangat diperlukan. 

Guru perlu memodelkan atau menampilkan model komunikasi yang baik. 

Selanjutnya, guru perlu memberi kesempatan kepada siswa untuk melatih 

kemampuan komunikasinya. Guru perlu merekam praktik berkomunikasi yang 

dilakukan siswa dan mendorong siswa melakukan refleksi terhadap apa yang telah 

dilakukan juga merupakan hal yang penting, dan memberikan umpan balik yang 

bermakna. Karena itu, praktik pembelajaran yang mendorong siswa aktif, dan 

reflektif yang dipandu oleh model yang baik oleh guru atau sumber belajar 

pilihan, merupakan hal yang penting dalam membelajarkan kemampuan 

komunikasi. 

 

Strategi Pembelajaran Untuk Membangun Keterampilan Berpikir Kritis, 

Kreatif, Kolaboratif, Komunikatif 

 

Kurikulum 2013 menekankan penerapan pendekatan saintifik (scientific 

appoach)  dalam pembelajaran. Pendekatan saintifik diyakini sebagai titian emas 

perkembangan dan pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta 

didik.  Pendekatan saintifik merujuk pada teknik-teknik investigasi atas fenomena 

atau gejala, memperoleh pengetahuan baru, atau mengoreksi dan memadukan 

pengetahuan sebelumnya. Untuk dapat disebut saintifik, metode pencarian 

(method of inquiry) harus berbasis pada bukti-bukti dari objek yang dapat 

diobservasi, empiris, dan terukur dengan prinsip-prinsip penalaran yang spesifik.  

Pendekatan saintifik bercirikan penonjolan dimensi pengamatan, penalaran, 

penemuan, pengabsahan, dan penjelasan tentang suatu kebenaran. Dengan 

demikian, proses pembelajaran harus dilaksanakan dengan dipandu nilai-nilai, 

prinsip-prinsip, atau kriteria saintifik (Kemendikbud, 2013).  Pendekatan saintifik 

dalam pembelajaran sebagaimana dimaksud meliputi mengamati, menanya, 

mencoba, menalar (mengasosiasi), mengolah, menyajikan, menyimpulkan 

(BPSDMPK-PMP, 2013). Tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik 
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didasarkan pada keunggulan pendekatan tersebut diantaranya: (1) meningkatkan 

kemampuan intelek, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa, (2) 

membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara 

sistematik, (3) terciptanya kondisi pembelajaran dimana siswa merasa bahwa 

belajar itu merupakan suatu kebutuhan, (4) diperolehnya hasil belajar yang tinggi 

(Kemendikbud, 2014a).  

Menurut teori asosiasi, proses pembelajaran  akan berhasil secara efektif 

jika terjadi interaksi langsung antara guru dengan siswa. Pola interaksi itu 

dilakukan melalui stimulus dan respons (S-R).  Teori ini dikembangan 

berdasarkan hasil eksperimen Thorndike, yang kemudian dikenal dengan teori 

asosiasi. Jadi, prinsip dasar proses pembelajaran yang dianut oleh Thorndike 

adalah asosiasi, yang juga dikenal dengan teori S-R. Kegiatan mengasosiasi 

bertujuan untuk membangun kemampuan berpikir dan bersikap ilmiah. Informasi 

(data) hasil kegiatan mencoba menjadi dasar bagi kegiatan berikutnya yaitu 

memproses informasi untuk menemukan keterkaitan satu informasi dengan 

informasi lainnya, menemukan pola dari keterkaitan informasi dan bahkan 

mengambil berbagai kesimpulan dari pola yang ditemukan. Data yang diperoleh 

diklasifikasi, diolah, dan ditemukan hubungan-hubungan yang spesifik. Hasil 

kegiatan mencoba dan mengasosiasi memungkinkan siswa berpikir kritis tingkat 

tinggi (higher order thinking skills) hingga berpikir metakognitif.  

Hasil penelitian Underbakke  et al. (1993) menemukan dalam 

pembelajaran sains, pembelajaran yang melibatkan aktivitas siswa dalam 

pemecahan masalah melalui mengajukan masalah, menyajikan hipotesis, dan 

menguji hipotesis dapat melatih kecakapan berpikir tingkat tinggi siswa. 

Pembelajaran untuk menumbuhkan serta membuat siswa mengembangkan 

kreativitasnya,  dalam proses pembelajaran dirancang untuk menetapkan target-

target seperti: (a) membangun pengalaman belajar yang baru bagi siswa, (b) siswa 

memperoleh informasi terbaru,  (c) siswa dapat mengembangkan pikiran atau ide-

ide baru, (d) mengasilkan produk belajar yang berbeda dari produk sebelumnya 

(Munandar, 2004). 

Penerapan project based-learning (PjBL) dalam proses belajar mengajar 

menjadi sangat penting untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam 

berpikir secara kritis, kreatif dan memberi rasa kemandirian dalam belajar. 

Penelitian Adnyawati (2011) menyatakan bahwa pembelajaran berbasis proyek 
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dapat meningkatkan kreativitas siswa. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Chan 

Lin (2008), yang mengungkapkan bahwa dengan penerapan pembelajaran 

berbasis proyek dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan kepercayaan diri 

dalam menggunakan teknologi yang dibutuhkan.  

PjBL merupakan  pendekatan instruksional yang berpusat pada siswa yang 

digunakan untuk membangun pengetahuan siswa melalui keterlibatan dalam 

penyelidikan terkait dengan masalah kehidupan nyata dan fenomena yang diatur 

dalam  pembelajaran kolaboratif (Yam & Rossini, 2010).  PjBl juga dapat 

membantu untuk menciptakan kerjasama dan interaksi antar peserta didik, yang 

mirip dengan cara mereka menjalani hidup di masyarakat (Boondee et al., 2011). 

Menurut Barab dan Luehmann (2002) pembelajaran berbasis proyek sebagai 

keterampilan berpikir tingkat tinggi. 

PjBL adalah sebuah model atau pendekatan pembelajaran yang inovatif,  

yang menekankan belajar konstektual melalui kegiatan-kegiatan yang memberi 

kebebasan pada siswa untuk bereksplorasi merencanakan aktivitas belajar, 

melaksanakan proyek secara kolaboratif, dan pada akhirnya menghasilkan suatu 

hasil produk. Karakteristik utama pembelajaran berbasis proyek menurut Buck 

Institute for Education (Wena, 2009: 145) adalah sebagai berikut; (a) siswa 

membuat keputusan dan membuat kerangka kerja; (b) terdapat masalah yang 

pemecahannya tidak ditentukan sebelumnya; (c) siswa merancang proses untuk 

mencapai hasil; (d) siswa bertanggung jawab untuk mendapatkan dan mengelola 

informasi yang dikumpulkan; (e) siswa melakukan evaluasi secara kontinu; (f) 

siswa secara teratur melihat kembali apa yang mereka kerjakan; (g) hasil akhir 

berupa produk dan dievaluasi kualitasnya; dan (h) kelas memiliki atmosfir yang 

memberi toleransi kesalahan dan perubahan. 

Menurut Clegs dan Berch sebagaimana dikutip oleh Wena (2009), melalui 

pembelajaran kerja proyek, kreativitas dan motivasi siswa dapat meningkat. Hal 

ini diperkuat oleh Gaer dalam Wena (2009), pembelajaran berbasis proyek 

memiliki potensi yang amat besar untuk membuat pengalaman belajar yang lebih 

menarik dan bermakna bagi siswa.  Astuti (2015) melalui penelitiannya berhasil  

meningkatkan kreativitas siswa dalam pengolahan limbah menjadi trash fashion 

melalui PjBL. Pembuatan trash fashion ini merupakan salah satu bukti nyata 

kepedulian siswa terhadap lingkungan, melatih kreativitas siswa, dan 
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meningkatkan keterampilan siswa dalam pengolahan limbah menjadi sebuah 

karya yang bernilai seni dan ekonomis, sehingga dapat membuka peluang usaha.   

Pada PjBL, siswa menjadi terdorong lebih aktif belajar dan siswa 

berinisiatif, guru berposisi sebagai pendamping,  fasilitator, memberi kemudahan 

dan mengevaluasi proyek baik kebermaknaannya maupun penerapannya untuk 

kehidupan mereka sehari-hari. Proyek siswa dapat disiapkan dalam kolaborasi, 

siswa belajar di dalam kelompok kolaboratif antara 4-5 orang. Ketika siswa 

bekerja di dalam tim, mereka menemukan keterampilan merencanakan, 

mengorganisasi, negosiasi, dan membuat konsensus tentang isu-isu tugas yang 

akan dikerjakan, siapa yang bertanggung jawab untuk setiap tugas, dan bagaimana 

informasi akan dikumpulkan dan disajikan. Keterampilan-keterampilan yang telah 

diidentifikasi oleh siswa ini merupakan keterampilan yang amat penting untuk 

keberhasilan hidupnya, dan sebagai tenaga kerja merupakan keterampilan yang 

amat penting di tempat kerja. Karena hakikat kerja proyek adalah kolaboratif, 

maka pengembangan keterampilan tersebut berlangsung di antara siswa. Di dalam 

kerja kelompok suatu proyek, kekuatan individu dan cara belajar yang diacu 

memperkuat kerja tim sebagai suatu keseluruhan (Khamdi, 2007). 

Menurut Santyasa (2011) metode proyek mempunyai lima aspek dalam 

pelaksanaannya, yaitu: (a) menetapkan tema proyek; (b) menetapkan konteks 

belajar; (c) merencanakan aktivitas; (d) memperoses aktivitas-aktivitas; dan (e) 

melaksanakan /penerapan. Langkah-langkah pelaksanaan project based learning 

dapat dijelaskan dengan Gambar 1. 

 

 

 

 

Gambar 1. Langkah-langkah pelaksanaan project based learning 

Sumber : The The George Lucas Educational Foundation (2005) 
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Penjelasan langkah-langkah project based learning sebagaimana yang 

dikembangkan oleh The George Lucas Educational Foundation (2005) terdiri 

dari: 

1. Penentuan Pertanyaan Mendasar (Start With the Essential Question). 

 Pembelajaran dimulai dengan pertanyaan esensial, yaitu pertanyaan yang 

dapat memberi penugasan peserta didik dalam melakukan suatu aktivitas.  

2. Mendesain Perencanaan Proyek (Design a Plan for the Project). 

 Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara pengajar dan peserta didik. 

Dengan  demikian peserta didik diharapkan akan merasa ―memiliki‖ atas 

proyek tersebut.  

3. Menyusun Jadwal (Create a Schedule) 

 Pengajar dan peserta didik secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dalam 

menyelesaikan proyek. Aktivitas pada tahap ini antara lain: (1) membuat 

timeline untuk menyelesaikan proyek, (2) membuat deadline penyelesaian 

proyek, (3) membawa peserta didik agar merencanakan cara yang baru, (4) 

membimbing peserta didik, dan (5) meminta peserta didik untuk membuat 

penjelasan (alasan) tentang pemilihan suatu cara. 

4. Memonitor peserta didik dan kemajuan proyek (Monitor the Students and the 

Progress of the Project) 

 Pengajar bertanggungjawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas 

peserta didik selama menyelesaikan proyek. Monitoring dilakukan dengan 

cara menfasilitasi peserta didik pada setiap proses.  

5. Menguji Hasil (Assess the Outcome) 

 Penilaian dilakukan untuk membantu pengajar dalam mengukur ketercapaian 

standar, berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing- masing peserta 

didik, memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai 

peserta didik, membantu pengajar dalam menyusun strategi pembelajaran 

berikutnya. 

6. Mengevaluasi Pengalaman (Evaluate the Experience) 

 Pada akhir proses pembelajaran, pengajar dan peserta didik melakukan 

refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Pada tahap 

ini peserta didik diminta untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamanya 

selama menyelesaikan proyek.  
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PjBL merupakan  pendekatan instruksional yang berpusat pada siswa yang 

digunakan untuk membangun pengetahuan siswa melalui keterlibatan dalam 

penyelidikan terkait dengan masalah kehidupan nyata dan fenomena yang diatur 

dalam  pembelajaran kolaboratif (Yam & Rossini, 2010). PjBl juga dapat 

membantu untuk menciptakan kerjasama dan interaksi antar peserta didik, yang 

mirip dengan cara mereka menjalani hidup di masyarakat (Boondee et al, 2011). 

Dalam PjBL siswa terlibat dalam pertanyaan otentik secara signifikan dan 

bermakna bagi mereka (Krajcik et al., 2002). Selama siswa dalam penyelidikan, 

guru mengarahkan dan membimbing siswa melalui pertanyaan (Frank & Barzilai, 

2004).  PjBL adalah suatu pendekatan pembelajaran yang mengatur proses 

pembelajaran melalui penyelidikan proyek. Proyek ini dimulai dengan 

menggerakan pertanyaan yang membutuhkan keterlibatan siswa dalam merancang 

kegiatan pembelajaran di bawah bimbingan guru yang meliputi kegiatan 

investigasi, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan (Thomas, 2000). 

Oleh karena itu, memberikan siswa kesempatan untuk belajar dunia nyata di 

sekitar mereka (Marx et al, 1994). Dengan demikian, siswa menggunakan 

keterampilan proses sains seperti mengajukan pertanyaan, membuat prediksi, 

merancang penyelidikan mereka, mengumpulkan dan menganalisis data, membuat 

kesimpulan, menggunakan teknologi, membangun produk, dan berbagi ide-ide 

mereka dengan audiens yang nyata (Marshall et al, 2010).  

Model pembelajaran berbasis proyek juga mengacu pada filosofis 

konstruktivisme yang menyatakan bahwa dalam proses pembelajaran, siswa dapat 

mengkonstruksi pengetahuannya sendiri dan bermakna melalui pengalaman yang 

nyata. Belajar menurut pandangan konstruktivisme adalah proses aktif yang 

berkesinambungan. Barab dan Luehmann (2002) mendefinisikan model PjBL 

sebagai keterampilan berpikir tingkat tinggi dan sebagai penataan pembelajaran 

aktif untuk tingkat tinggi.  Dalam hal ini siswa dipandang sebagai individu yang 

mampu menggunakan informasi dari lingkungan untuk membangun interpretasi 

dan makna sendiri berdasarkan pengetahuan awal dan pengalaman. Peserta didik 

sendiri yang melakukan penalaran melalui seleksi dan organisasi pengalaman 

serta menginterpretasikannya dengan apa yang telah diketahui. Pembelajaran lebih 

dicirikan oleh aktivitas eksperimentasi, pertanyaan-pertanyaan, investigasi, 

hipotesis dan model-model yang dibangkitkan oleh pebelajar sendiri. 

Pembelajaran yang menghadirkan secara maksimal perilaku-perilaku tersebut 
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sangat berpotensi meningkatkan pemahaman konsep dan keterampilan berpikir 

kritis siswa serta keterampilan berpikir kreatif/kreativitas siswa. Hasil penelitian 

Chan (2008), dengan penerapan pembelajaran berbasis proyek dapat 

meningkatkan keterlibatan siswa dan kepercayaan diri dalam menggunakan 

teknologi yang dibutuhkan. 

Penerapan PJBL dalam proses belajar mengajar menjadi sangat penting 

untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir secara kritis, kreatif dan 

memberi rasa kemandirian dalam belajar. Sebagai suatu pembelajaran yang 

konstruktivis, PJBL menyediakan pembelajaran dalam situasi problem yang nyata 

bagi siswa sehingga dapat melahirkan pengetahuan yang bersifat permanen. PJBL 

adalah suatu model yang dapat mengorganisir proyek-proyek dalam pembelajaran 

(Giilbahar & Tinmaz, 2006). PJBL memberi peluang pada sistem pembelajaran 

yang berpusat pada siswa, lebih kolaboratif, siswa terlibat secara aktif 

menyelesaikan proyek-proyek secara mandiri dan bekerja sama dalam tim dan 

mengintegrasikan masalah-masalah yang nyata dan praktis.  

Berdasarkan pemaparan dari pendapat dan para ahli di atas dapat 

disimpulkan bahwa model pembelajaran berbasis proyek adalah pembelajaran 

yang menitikberatkan pada aktivitas siswa untuk dapat memahami suatu konsep 

dan prinsip dengan melakukan investigasi yang mendalam tentang suatu masalah 

dan mencari solusi yang relevan serta diimplementasikan dalam pengerjaan 

proyek, sehingga siswa mengalami proses pembelajaran yang bermakna dengan 

membangun pengetahuannya sendiri.  

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil kajian diperoleh kesimpulan, kemampuan berpikir kritis, 

kreatif, kolabotif, dan komunikatif dapat dibangun melalui proses pembelajan 

menggunakan strategi pembelajaran berbasis projek atau problem dengan 

pendekatan saintifik dan dikerjakan secara kolaboratif serta hasil belajarnya 

dikomunikasikan baik secara tertulis maupun lisan.   
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ABSTRAK 

 

Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah upaya atau peran 

MGMP SMP Bahasa Indonesia dalam peningkatan karier guru Bahasa Indonesia 

di Kabupaten Ogan Ilir. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus yang 

berupaya untuk mendeskripsikan bagaimana peran yang dilakukan oleh MGMP 

SMP Bahasa Indonesia dalam peningkatan karier guru Bahasa Indonesia di 

Kabupaten Ogan Ilir. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

teknik observasi dan dokumentasi. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa 

keberadaan MGMP SMP Bahasa Indonesia sangat berperan dalam membantu guru 

melakukan peningkatan karier. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh MGMP 

Bahasa indonesia yakni  melaksanakan workshop penulisan karya tulis, diklat 

penulisan karya inovatif, kegiatan rembuk pendidikan, dan membantu guru dalam 

mempublikasikan hasil karya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa MGMP 

Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam membantu 

peningkatan karier guru Bahasa Indonesia di Kabupaten Ogan Ilir.  

 

Kata Kunci: MGMP, peningkatan, karier, guru 

 

 

PENDAHULUAN 

Guru merupakan tenaga profesional yang memiliki peranan penting dalam 

upaya peningkatan kualitas pendidikan. Sebagai pelaku utama keberhasilan 

pendidikan, guru berkewajiban untuk senantiasa menciptakan pembelajaran yang 

berkualitas agar tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Berkaitan 

dengan hal tersebut, kompetensi seorang guru pada hakikatnya berbanding lurus 

dengan peningkatan kariernya. Guru yang memiliki kompetensi yang baik 

tentunya akan memiliki karier yang baik pula. 

Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005, disebutkan bahwa upaya 

pengembangan karier adalah bagian dari strategi pengembangan profesi guru. 

Setidaknya terdapat tiga bentuk yang termasuk ke dalam karier seorang guru, 

yakni penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi. Penugasan berkaitan dengan 

tugas guru sesuai latar belakang pendidikannnya dan jumlah jam mengajar yang 

dimiliki; kenaikan pangkat berhubungan dengan pemberian pangkat/jabatan dan 

golongan tertentu; dan promosi terkait dengan penunjukan guru sebagai wakil 

kepala sekolah, kepala sekolah, instruktur, dan lain sebagainya. Berkaitan dengan 
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hal tersebut, Sudarwanto (2009:6) mengatakan bahwa pengembangan karier guru 

adalah peningkatan jabatan guru yang didasarkan atas prestasi yang diperoleh, 

masa kerja, serta kesempatan yang diberikan.  

Apa yang dicita-citakan tersebut, pada kenyataannya belum dapat berjalan 

sesuai dengan yang diharapkan. Hampir sebagian besar guru justru ternyata belum 

memiliki kompetensi yang baik. Salah satu indikator rendahnya kompetensi guru 

tersebut terlihat dari hasil Uji Kompetensi Guru yang menunjukkan hasil 

kompetensi guru yang masih jauh dari yang diharapkan. Rendahnya kompetensi 

guru tersebut tentunya berimbas pada peningkatan karier guru sebab kompetensi 

profesional guru merupakan bagian dari upaya peningkatan karier guru itu sendiri. 

Berdasarkan data tahun 2014, saat ini setidaknya terdapat sekitar 2,7% guru yang 

mampu naik pangkat ke golongan IV.B dan hanya 0,1% guru yang mampu ke 

golongan IV.C (Ulfatin, 2015:99). Kendala tersebut dikarenakan guru mengalami 

kesulitan dalam memenuhi unsur kenaikan pangkat tersebut, yakni membuat 

tulisan penelitian tindakan kelas (PTK).  

Berkaitan dengan hal itu, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 16 Tahun 2009 tentang Jabatan 

Fungsional Guru dan Angka Kreditnya menyebutkan bahwa pengembangan 

keprofesionalan guru merupakan salah satu komponen  utama dan sekaligus 

menjadi syarat wajib yang harus dipenuhi oleh guru untuk kenaikan 

pangkat/golongan dan jabatan setingkat lebih tinggi. Salah satu bentuknya adalah 

melakukan kegiatan penulisan karya tulis ilmiah/ PTK.  

Salah satu sarana yang dianggap efektif guna mengembangkan dan 

meningkatkan karier guru adalah melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran 

(MGMP). MGMP merupakan organisasi profesi yang bertujuan untuk 

mengembangkan profesionalitas guru. MGMP dianggap mampu melaksanakan 

pengembangan diri guru sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan. Untuk itu, 

MGMP diharapkan dapat melaksanakan berbagai kegiatan yang dapat mencapai 

tujuan tersebut. Kegiatan tersebut diantaranya adalah dengan melakukan kegiatan 

diklat atau pelatihan penulisan karya tulis baik PTK maupun karya inovatif, 

melaksanakan rembuk atau diskusi pendidikan, serta melaksanakan publikasi 

karya tulis yang telah dihasilkan oleh guru dalam bentuk seminar atau diseminasi. 

Berkaitan dengan hal tersebut, MGMP SMP Bahasa Indonesia berupaya 

untuk melakukan kegiatan pengembangan karier sehingga diharapkan dapat 
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meningkatkan karier guru tersebut. MGMP SMP Bahasa Indonesia  merupakan 

salah satu dari beberapa MGMP yang ada di wilayah Kabupaten Ogan Ilir. 

MGMP ini dibentuk sejak sekitar tahun 2005 dan hingga kini telah mengalami 

berbagai pergantian kepengurusan. Pada awal pembentukannya, MGMP SMP 

Bahasa Indonesia masih belum mampu melaksanakan kegiatan program kegiatan 

pengembangan karier guru. Hal tersebut dikarenakan berbagai faktor, diantaranya 

faktor kepengurusan dan faktor dana. Namun seiring waktu, MGMP SMP Bahasa 

Indonesia secara bertahap terus melakukan berbagai kegiatan pengembangan 

karier guru tersebut.  

Berkaitan dengan hal tersebut, yang menjadi masalah dalam tulisan ini 

adalah bagaimanakah peran atau upaya MGMP SMP Bahasa Indonesia dalam 

upaya peningkatan karier guru SMP Bahasa Indonesia di Kabupaten Ogan Ilir. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimanakah peran MGMP SMP 

Bahasa Indonesia dalam peningkatan karier guru SMP Bahasa Indonesia di 

Kabupaten Ogan Ilir. 

 

METODE 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi kasus. Menurut Raharjo 

(2017:3) studi kasus adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara 

komprehensif untuk mengetahui suatu program atau aktivitas dari suatu lembaga 

atau organisasi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran mendalam 

tentang peristiwa tersebut. Berkaitan dengan hal itu, yang dimaksud dengan studi 

kasus dalam penelitian ini adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui 

apa saja kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh MGMP SMP Bahasa 

Indonesia dalam upaya melakukan peningkatan karier guru SMP Bahasa 

Indonesia di Kabupaten Ogan Ilir.  

Waktu pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan waktu acak 

(time sampling). Hal itu dikarenakan kegiatan pengembangan dan peningkatan 

karier guru yang dilakukan oleh MGMP SMP Bahasa Indonesia hanya dilakukan 

pada waktu-waktu tertentu. Berkaitan dengan hal tersebut, waktu pengumpulan 

data dalam penelitian ini sekitar bulan Juli—Desember 2016. Adapun teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi 

dan dokumentasi. Observasi bertujuan untuk mengetahui gambaran sesungguhnya 

bagaimana peran MGMP SMP Bahasa indonesia dalam peningkatan karier guru 
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sedangkan dokumentasi digunakan untuk mendukung hasil observasi yang telah 

dilakukan.  

Hasil dari pengumpulan data yang telah diperoleh kemudian dianalisis 

dengan menggunakan tiga tahapan, yakni reduksi data, penyajian data, dan 

melakukan penarikan simpulan terhadap data yang ada. Pada tahap reduksi data, 

dilakukan pemilahan dan penyederhanaan terhadap data yang diperoleh di 

lapangan. Data tersebut kemudian disajikan dalam bentuk naratif secara logis dan 

sistematis. Pada tahap akhir, peneliti melakukan pengambilan simpulan 

berdasarkan hasil penyajian data yang telah dilakukan. 

 

PEMBAHASAN 

1. Gambaran Sejarah MGMP  

MGMP SMP Bahasa Indonesia Kabupaten Ogan Ilir dibentuk sekitar 

tahun 2005. Setelah pembentukan MGMP SMP Bahasa Indonesia selesai, 

kepengurusan yang telah dibentuk kemudian melakukan kegiatan pengembangan 

dan peningkatan karier guru untuk yang pertama kalinya dengan menggunakan 

anggaran dana secara swadaya. Akan tetapi pelaksanaan kegiatan tersebut tidak 

berjalan sesuai yang diharapkan. Kepengurusan MGMP cenderung pasif sehingga 

hampir tidak ada kegiatan yang dapat terlaksana dengan baik. 

Menyadari bahwa kegiatan MGMP Bahasa Indonesia SMP Kabupaten 

Ogan Ilir kurang terarah, maka pada awal tahun pelajaran 2007/2008 para 

pengawas Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan 

Ilir, beberapa kepala sekolah, dan beberapa guru bermusyawarah untuk 

mengaktifkan kembali MGMP Bahasa Indonesia. Tindak lanjutnya adalah 

diperbaruinya kepengurusan MGMP Bahasa Indonesia Kabupaten Ogan Ilir. 

Pengurus yang dibentuk kemudian menyusun dan melaksanakan program 

kegiatan MGMP Bahasa Indonesia SMP Kabupaten Ogan Ilir.  

Hingga saat ini setidaknya telah terjadi empat kali pergantian 

kepengurusan. Kini kepengurusan MGMP SMP Bahasa Indonesia Ogan Ilir 

diketuai oleh Drs. Arpen Yurizal untuk masa jabatan 2013—2018.  

 

2. Pelaksanaan Kegiatan 

Dalam melaksanakan kegiatan pengembangan dan peningkatan karier 

guru, MGMP SMP Bahasa Indonesia Kabupaten Ogan Ilir secara bertahap dan 
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berkesinambungan melaksanakan berbagai kegiatan peningkatan karier guru. 

Kegiatan tersebut terdiri dari kegiatan pelatihan/diklat penyusunan karya tulis baik 

inovatif maupun penelitian tindakan kelas (PTK), melakukan kegiatan rembuk 

atau diskusi pendidikan, serta melaksanakan kegiatan seminar sebagai bagian dari 

diseminasi karya tulis ilmiah. Kegiatan tersebut biasanya dilaksanakan pada bulan 

Juli—Desember 2016 dan diikuti sekitar 45 guru SMP Bahasa Indonesia yang 

merupakan anggota MGMP SMP Bahasa indonesia itu sendiri. Keanggotaan 

MGMP terdiri dari unsur guru Bahasa indonesia dari berbagai sekolah yang ada di 

wilayah Kabupaten Ogan Ilir. Berkaitan dengan hal tersebut, berikut disajikan 

deskripsi beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan. 

 

a. Kegiatan Pelatihan/Diklat Penyusunan PTK 

MGMP SMP Bahasa Indonesia melaksanakan kegiatan pengembangan 

dan peningkatan karier guru. Dalam kegiatan pengembangan dan peningkatan 

karier guru tersebut, diberikan berbagai materi pengembangan kompetensi 

profesional guru. 

 

Tabel 1. Program Kegiatan Peningkatan Karier Guru 

NO Materi/ Kegiatan 

A Program Umum 

1 Kebijakan Dinas Pendidikan dan Informasi Teknis, pengembangan serta 

Impelementasi Kurikulum 

B Program Pokok 

2 Paparan Penyusunan Proposal Penelitian (PTK) 

3 Penyusunan Proposal Penelitian (PTK) 

4 Pengumpulan dan Pengolahan Data Penelitian (PTK) 

5 Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (PTK) 

  

 

Kegiatan pengembangan kompetensi profesional guru pada tahap pertama 

adalah kebijakan pendidikan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir. 

Tujuannya adalah agar para guru memiliki kesamaaan persepsi tentang kebijakan 

dasar dari pendidikan nasional pada umumnya dan kebijakan pendidikan Ogan Ilir 

pada khususnya. 

Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan penyusunan proposal penelitian 

tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas merupakan salah satu karya tulis wajib 

yang harus dibuat oleh guru jika ingin mengajukan kenaikan pangkat. Di wilayah 
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kabupaten Ogan Ilir, hampir 90% guru Bahasa Indonesia belum memiliki 

komptensi mumpuni dalam penulisan karya tulis penelitian tindakan kelas ini. Hal 

itu menyebabkan banyak guru yang terkendala dalam pengajuan kenaikan 

pangkat. Untuk itulah, kegiatan bimbingan penyusunan proposal penelitian 

tindakan kelas diberikan kepada guru-guru untuk mengatasi masalah dalam 

penyusunan proposal penelitian.  

Dalam materi penyusunan proposal penelitian tindakan kelas ini, guru 

yang merupakan anggota MGMP dibimbing langsung oleh berbagai narasumber. 

Beberapa narasumber yang dipakai adalah Widyaiswara dari LPMP Sumatera 

Selatan, unsur dinas pendidikan, guru berprestasi, maupun dari pengurus inti 

MGMP Bahasa Indonesia.  

Setelah melakukan pembimbingan penyusunan proposal, para guru 

diberikan waku sekitar satu bulan untuk melaksanakan kegiatan penelitian. 

Penelitian tindakan kelas dilakukan di sekolah masing-masing tempat guru 

bertugas. Dalam proses pelaksanaan penelitian tersebut, MGMP akan melakukan 

kontrol terhadap perkembangan pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh guru. 

Kegiatan kontrol tersebut dilaksanakan dalam suatu pertemuan yang telah 

ditetapkan harinya oleh pengurus MGMP. Pertemuan tersebut bertujuan untuk 

mengetahui sejauh mana pelaksanaan penelitian yang telah dilakukan serta untuk 

memastikan hasil pelaksanaan penelitian tersebut agar  sesuai dengan apa yang 

diharapkan. Melalui kontrol dari pengurus MGMP, para guru diharapkan dapat 

menyelesaikan penelitian sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sehingga 

tidak mengganggu program yang telah ditetapkan oleh MGMP. 

Setelah guru selesai melaksanakan kegiatan penelitian, kegiatan 

berikutnya adalah penyusunan laporan hasil penelitian. Dalam penyusunan 

laporan hasil penelitian ini, guru akan dibimbing langsung dengan narasumber 

yang telah ditentukan. Kegiatan bimbingan biasanya dilaksanakan dalam beberapa 

kali pertemuan.  

Dalam proses pembimbingan tersebut, guru wajib melakukan revisi 

berdasarkan masukan terhadap karya tulis yang diberikan oleh narasumber. 

Setelah revisi dilakukan, maka pada tahap akhir guru harus mempresentasikan 

penelitian tindakan kelas yang dilakukannya di depan guru anggota MGMP dalam 

bentuk seminar atau diseminasi hasil penelitian tindakan kelas. 
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b. Kegiatan Pembuatan Karya Inovatif 

Selain kegiatan bimbingan penulisan penelitian tindakan kelas, MGMP 

SMP Bahasa Indonesia juga melaksanakan kegiatan pembimbingan penulisan 

karya inovatif. Karya inovatif merupakan salah satu karya tulis yang wajib dibuat 

bagi guru yang akan mengajukan kenaikan pangkat. Bentuk karya inovatif yang 

diberikan dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh MGMP SMP Bahasa 

Indonesia adalah penulisan karya jenis artikel populer dan pembuatan media atau 

alat peraga pembelajaran. 

 

Tabel 2. Pembuatan Karya Inovatif 

NO Materi/ Kegiatan 

1 Penulisan Artikel Populer: Perancangan ide, pengembangan gagasan, 

dan penyuntingan tulisan. 

2 Pembuatan Karya Inovatif: Media dan atau alat peraga 
  

 

Kegiatan penulisan artikel populer diberikan oleh narasumber dari widyaiswara 

atau pengurus MGMP SMP Bahasa Indonesia yang telah memiliki pengalaman 

menulis artikel populer. Dalam kegiatan penulisan tersebut, peserta akan 

dibimbing untuk menuangkan ide atau gagasan dalam bentuk kerangka tulisan. 

Kemudian dilanjutkan dengan pengembangan ide atau gagasan tersebut menjadi 

rangkaian paragraf yang padu. 

 Hasil dari pengembangan ide tersebut kemudian dipresentasikan atau 

dikonsultasikan dengan narasumber. Narasumber kemudian memberikan masukan 

terkait hal apa saja yang harus disempurnakan dalam tulisan yang telah dibuat. 

Peserta kemudian melakukan penyuntingan atau perbaikan terhadap naskah 

tulisan yang telah dibuat.  

 Hal yang sama juga diberikan dalam kegiatan pembuatan karya inovatif. 

Dalam kegiatan tersebut, peserta diminta merancang jenis karya inovatif apa yang 

akan dibuat. Dalam hal ini pembuatan karya inovatif diarahkan pada pembuatan 

media pembelajaran berbasis power point. Pembuatan media pembelajaran 

berbasis power point dirasa lebih tepat dikarenakan hampir 90% guru justru belum 

mampu menggunakan program power point dengan baik. Kegiatan pembuatan 
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media pembelajaran berbasis power point diarahkan pada pembuatan slide 

tampilan presentasi dan membuat games soal pilihan berganda.  

 

c. Kegiatan Diseminasi atau Seminar 

Pada tahap akhir, MGMP SMP Bahasa Indonesia menyelenggarakan 

kegiatan diseminasi atau seminar hasil karya penelitian tindakan kelas dan atau 

karya inovatif lainnya. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama satu hari penuh 

bergantung dengan jumlah peserta.  

Dalam kegiatan seminar tersebut, anggota MGMP yang telah memiliki 

hasil karya diperkenankan untuk mempresentasikan hasil karyanya. Kegiatan 

presentasi dilaksanakan selama 15 menit dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. 

Dalam melaksanakan seminar atau diseminasi hasil penelitian tindakan kelas atau 

karya inovatif tersebut, pengurus MGMP membagi guru dalam beberapa panel 

atau gelombang. Dalam satu panel terdiri dari 3 sampai 4 orang guru. Kegiatan 

diseminasi hasil penelitian ini dihadiri oleh seluruh anggota MGMP serta dihadiri 

oleh pemrasaran yang berasal dari LPMP, dinas pendidikan, dan unsur lainnya. 

Dalam kegiatan diseminasi hasil penelitian ini, para peserta yang hadir 

diwajibkan untuk memberikan masukan kepada penyaji. Dengan masukan yang 

diberikan tersebut, diharapkan hasil penelitian tindakan kelas yang disajikan dapat 

direvisi sehingga menjadi lebih baik. Setelah sesi tanya jawab selesai, dilanjutkan 

dengan sesi pemrasaran dari pemrasaran. Hasil dari pemrasaran akan menjadi 

masukan bagi guru dalam memperbaiki penelitian tindakan kelas atau karya 

inovatifnya. 

Kegiatan diseminasi atau seminar hasil penelitian tindakan keas ini dapat 

dilakukan dalam berbagai bentuk. Kegiatan bentuk mandiri, yani dilakukan oleh 

MGMP SMP Bahasa Indonesia itu sendiri atau dilakukan secara gabungan dengan 

MGMP lain yang kebetulan memiliki agenda kegiatan yang sama. 

 

d. Rembuk atau Diskusi Pendidikan  

MGMP SMP Bahasa Indonesia juga mengadakan kegiatan rembuk atau 

diskusi pendidikan. Kegiatan ini merupakan sarana saling bertukar ide atau 

gagasan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi guru dalam 

pelaksanaan tugasnya sebagai tenaga profesional maupun dalam hal 

pengembangan dan peningkatan karier.  
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Pelaksanaan kegiatan rembuk atau diskusi pendidikan ini sifatnya 

accidental. Rembuk atau diskusi pendidikan baru akan dilaksanakan jika MGMP 

SMP Bahasa Indonesia menilai ada permasalahan serius yang harus dibahas 

bersama anggota MGMP. Kegiatan rembuk atau diskusi pendidikan ini dipimpin 

langusng oleh ketua MGMP dengan dipandu oleh moderator. Ketua MGMP akan 

memberikan pengarahan terkait isu atau permasalah yang akan dibahas untuk 

kemudian didiskusikan bersama dan dicarikan solusinya. 

 

e. Hambatan atau Kendala Program 

Dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan dan peningkatan karier guru 

melalui MGMP tersebut, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh MGMP 

SMP Bahasa Indonesia Kabupaten Ogan Ilir. Beberapa kendala tersebut adalah 

sebagai berikut. 

 

a. Guru anggota MGMP yang mengikuti kegiatan banyak yang tidak 

melaksanakan kegiatan sesuai dengan waktu yang diharapkan.  

Hal tersebut dikarenakan anggota MGMP yang mengikuti kegiatan 

peningkatan karier guru belum memiliki komitmen yang kuat. Akibatnya banyak 

diantara peserta yang tidak melaksanakan kegiatan mulai dari penyusunan, 

pelaksanaan, hingga pelaporan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. 

Rendahnya komitmen untuk mengerjakan tugas sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya faktor usia dan 

faktor waktu.  

 

Beberapa anggota MGMP yang berusia sekitar 40—50 tahun cenderung 

akan lambat dalam mengerjakan tugas yang diberikan dalam MGMP sehingga 

membutuhkan waktu yang agak lama dalam pengerjaan tugas tersebut. Selain itu, 

padatnya aktivitas guru juga menyebabkan banyak guru yang pada akhirnya tidak 

mengerjakan tugas dengan baik atau beberapa diantaranya bahkan tidak 

mengerjakan tugas sama sekali. 

 

b. Guru anggota MGMP belum disiplin dalam hal kehadiran.  

Dalam beberapa kali pertemuan yang telah dijadwalkan, banyak diantara 

peserta yang tidak hadir karena alasan tertentu. Ketidakhadiran peserta tersebut, 
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tentunya berdampak pada pelaksanaan kegiatan program yang telah ditetapkan 

oleh MGMP. Masalah ketidakhadiran dalam kegiatan menjadi permasalahan 

tersendiri bagi MGMP SMP Bahasa Indonesia. Kondisi geografis beberapa 

sekolah di Kabupaten Ogan Ilir yang cukup sulit dijangkau menyebabkan peserta 

dari sekolah tertentu mengalami kesulitan untuk dapat hadir di kegiatan yang 

dilaksanakan oleh MGMP. 

Rambang Kuang dan Muara Kuang merupakan dua kecamatan yang letak 

geografisnya cukup sulit untuk dijangkau. Jika hendak menuju atau keluar dari 

sekolah tersebut, maka guru yang bersangkutan harus melalui jalanan yang licin 

dan berlumpur. Pada musim penghujan kondisi jalan akan menjadi sangat parah 

sehingga tidak dapat dilewati sama sekali. Kondisi sedemikian menyebabkan 

jarak tempuh dari sekolah menuju lokasi tempat penyelenggaraan kegiatan 

MGMP cukup lama, yakni sekitar 4—6 jam perjalanan. Sehingga para peserta dari 

sekolah di kecamatan tersebut banyak yang tidak hadir secara konsisten dalam 

kegiatan. 

Selain itu, ongkos mobil yang cukup mahal juga menjadi faktor penyebab 

guru dari kedua kecamatan tersebut banyak yang tidak dapat hadir sesuai jadwal. 

Dalam satu kali datang ke lokasi, guru tersebut minimal harus menghabiskan 

sekitar Rp 50.000—Rp 100.000. Tentunya dengan biaya yang cukup mahal 

tersebut membuat guru-guru hanya memilih waktu-waktu tertentu saja untuk hadir 

dalam kegiatan MGMP. 

c. Penguasaan Teknologi 

Masalah penguasaan teknologi menjadi kendala yang cukup 

mempengaruhi keberhasilan program kegiatan MGMP SMP Bahasa Indonesia 

Ogan Ilir. Dari keseluruhan peserta kegiatan sebanyak 20% guru ternyata belum 

bisa mengoperasikan laptop sama sekali. Sekitar 70% guru yang telah mampu 

mengoperasikan laptop ternyata belum mahir dalam mengoperasikan program 

word dan hanya sekitar 30% saja peserta yang telah mahir. 

Hal tersebut tentunya menjadi masalah serius. Dalam setiap kegiatan, 

peserta diminta untuk mengerjakan tugas yang berbasis pada penggunaaan laptop. 

Dalam pelaksanaanya, narasumber acapkali justru lebih banyak menghabiskan 

waktu untuk mengajari para peserta mengoperasikan laptop sehingga 

penyampaian materi kegiatan menjadi tertunda. Akibatnya, proses transfer 

pengetahuan kepada guru menjadi terhambat.  
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Masalah lainnya yang muncul akibat dari penguasaan teknologi yang 

kurang tersebut adalah peserta yang tidak bisa atau belum mahir dalam 

menggunakan laptop cenderung tidak membuat tugas yang telah diberikan. 

Banyak diantaranya yang mengerjakan tugas namun dengan cara manual, yakni 

menulis di kertas folio. Hal tersebut tentunya sangat mengganggu sehingga 

menyebabkan target keterlaksanaan program MGMP SMP Bahasa Indonesia 

menjadi tidak tercapai. 

 

PEMBAHASAN 

Dalam upaya peningkatan karier guru, MGMP SMP Bahasa Indonesia 

telah melakukan berbagai program kegiatan. Kegiatan tersebut berkaitan dengan 

pengembangan profesional guru, yakni melaksanakan kegiatan penulisan 

penelitian tindakan kelas, karya inovatif, melakukan publikasi ilmiah, dan 

melakukan rembuk atau diskusi pendidikan. Melalui kegiatan tersebut pula, guru 

anggota MGMP semakin bertambah wawasan dan pengetahuan tentang kegiatan 

pengembangan karier utamanya tentang penyusunan karya tulis ilmiah yang 

menjadi syarat wajib dalam mengajukan kenaikan pangkat ke jenjang yang lebih 

tinggi. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Saomah (2015:6) yang mengatakan 

bahwa untuk dapat meningkatkan kariernya maka guru wajib mengikuti kegiatan 

forum ilmiah profesional, membuat karya tulis, dan melaksanakan penelitian.  

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa MGMP SMP Bahasa 

Indonesia Ogan Ilir telah melaksanakan peranannya dengan cukup baik. Hal 

tersebut sejalan dengan tujuan utama pembentukan MGMP yakni sebagai sarana 

pengembangan dan peningkatan karier bagi para anggotanya. Berdasarkan hasil 

observasi terhadap guru SMP Bahasa Indonesia, diketahui bahwa kegiatan 

pengembangan dan peningkatan karier guru yang diselenggarakan oleh MGMP 

dirasakan sangat bermanfaat dan terbukti dapat membantu guru dalam hal 

mengurus kenaikan pangkat. Sekitar 80% guru merasa sangat terbantu dengan 

kegiatan yang dilaksanakan oleh MGMP tersebut sehingga mereka dapat 

mengejar kenaikan pangkat lebih cepat dan sesuai dengan waktu yang ditargetkan. 

Keberhasilan MGMP SMP Bahasa Indonesia Ogan Ilir dalam 

meningkatkan karier guru Bahasa Indonesia merupakan indikator bahwa 

keberadaan MGMP memang sangat penting. Sebagai organisasi profesional, 

MGMP memiliki peran strategis dalam membantu guru melaksanakan 
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pengembangan dan peningkatan karier. Hal tersebut juga dibuktikan oleh Lestari 

(www.lpmpriau.go.id) yang meneliti hubungan antara MGMP dan 

keprofesionalan guru IPA di Kota Pekanbaru. Dari hasil penelitiannya, Lestari 

menyimpulkan bahwa MGMP memiliki peran yang sangat siginifikan dalam 

upaya meningkatkan kompetensi profesional guru. Hasil penelitian lainnya juga 

dikemukakan oleh Darwanti (www.myblokoke.blogspot.com)  yang mengatakan 

bahwa MGMP secara efektif dapat membantu guru mata pelajaran dalam 

melakukan pengembangan diri dan meningkatkan keprofesionalannya.  

Kendala atau hambatan yang dihadapi oleh MGMP SMP Bahasa Indonesia 

dalam melaksanakan program kegiatan pengembangan dan peningkatan karier 

bervariasi mulai dari waktu yang tidak berjalan sesuai jadwal, tingkat kehadiran 

yang rendah, hingga masalah penguasaan teknologi. Permasalahan tersebut sesuai 

dengan hasil penelitian Mahmud (2010:8) yang meneliti kendala atau hambatan 

yang dihadapi oleh MGMP Sejarah Kota Batu. Dari hasil penelitiannya diketahui 

bahwa MGMP Sejarah Kota Batu memiliki beberapa masalah, yakni kesulitan 

dalam pengaturan jadwal kegiatan dan pelaksanaan program yang tidak sesuai 

dengan waktu yang telah ditentukan. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Juanda 

(2015:47—48) yang mengemukakan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan MGMP 

IPS SMP Kabupaten Sleman menghadapi dua masalah, yakni masalah 

ketidakaktifan peserta dikarenakan faktor waktu dan usia, serta masalah dana.  

 

SIMPULAN 

MGMP SMP Bahasa Indonesia Ogan Ilir merupakan wadah atau 

organisasi yang memilki peranan penting dalam mengembangkan dan 

meningkatkan karier guru. Upaya peningkatan karier guru tersebut dilakukan 

dengan cara mengadakan berbagai kegiatan pengembangan kompetensi, yakni 

kegiatan penyusunan penelitian tindakan kelas, pembuatan karya inovatif, 

kegiatan diseminasi atau seminar hasil penelitian, dan kegiatan rembuk atau 

diskusi pendidikan. Dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan dan peningkatan 

karier tersebut, MGMP SMP Bahasa Indonesia Ogan Ilir menghadapi beberapa 

hambatan atau kendala, yakni masalah waktu, ketidakhadiran peserta, dan 

masalah penguasaan teknologi. 

Kegiatan pengembangan dan peningkatan karier guru tersebut merupakan 

kegiatan yang sangat diperlukan oleh guru SMP Bahasa Indonesia Ogan Ilir untuk 

http://www.lpmpriau.go.id/
http://www.myblokoke.blogspot.com/
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melaksanakan pengurusan kenaikan pangkat ke jenjang berikutnya. Dengan 

adanya kegiatan tersebut, sekitar 80% guru Bahasa Indonesia anggota MGMP 

dapat naik ke jenjang kepangkatan berikutnya tanpa menemui kendala yang 

berarti.  
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ABSTRAK 

 

Hasil penilaian  realisasi SKP tahun 2016 di SMPN 4 Candipuro menunjukkan 

hasil yang kurang memuaskan. Hasil KTI juga banyak yang kurang sesuai dengan 

kaidah penulisan yang berlaku. Oleh karena itu Kepala sekolah berinisiatif untuk 

melakukan pembimbingan dalam kegiatan PKB guna melaksanaan pembinaan 

dan peningkatan karier guru serta meningkatkan kemampuan ber-PKB guna 

mendukung terealisasinya target SKP. Pembimbingan yang dilakukan oleh kepala 

sekolah menggunakan strategi Bangprosif  atau Pengembangan Professional 

Intensif, yaitu pembimbingan yang dilakukan secara intensif untuk meningkatkan 

profesionalisme guru dalam menyusun KTI. Pelaksanaan pembimbingan 

dilaksanakan secara berkala dalam kegiatan MGMPS setiap 2 minggu sekali, 

dilanjutkan  pembimbingan secara individual yang dilaksanakan pada waktu yang 

disesuaikan dengan kesepakatan antara kepala sekolah bersama guru. Hasil 

pembimbingan adalah guru menjadi antusias dalam ber-PKB. Dengan demikian 

para guru diharapkan memperoleh nilai yang baik dalam PPK, serta mengalami 

peningkatan kemampuan karena dengan selalu berusaha memenuhi target dalam 

SKP, maka guru akan memiliki tabungan angka kredit sehingga mudah dalam 

peningkatan karirnya. 

 

Kata kunci: SKP, PPK, PKB, PPGP dan Bangprosif 

PENDAHULUAN 

Pelaksanaan pembelajaran memerlukan monitoring dan penilaian, sehingga 

guru diharuskan menyusun SKP di awal tahun, sebagai target yang harus diraih 

dalam 1 tahun ke depan. Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari 

setiap pelaksanaan tugas jabatan (PP 46, 2011). SKP terdiri dari unsur utama yang 

mencakup kegiatan guru dalam melaksanakan pembelajaran, tugas tambahan dan 

semua kegiatan dalam Pengembangan keprofesian Berkelanjutan (PKB). Unsur 

PKB terdiri dari Pengembangan Diri, Publikasi Ilmiah dan Karya Inovatif 

(Permenegpan & Rb Nomor 16, 2009). PI dan KI sangat menuntut kemampuan 

guru dalam ber-KTI yang dapat berupa penyusunan penelitian, makalah, artikel, 

pembuatan alat pelajaran, alat peraga dan alat laboratorium atau yang lainnya.  

Di akhir tahun guru akan ditagih untuk mewujudkan apa yang telah 

ditargetkan dalam SKP yang telah disusun di awal tahun dalam bentuk realisasi 
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SKP sebelum pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja (PPK). Jika guru tidak dapat 

mewujudkan apa yang telah ditargetkan di SKP awal tahun, maka akan sangat 

mempengaruhi nilai PPK, karena bobot nilai unsur SKP = 60% (enam puluh 

persen) dan perilaku kerja  = 40% (empat puluh persen) (PP 46, 2011),sehingga 

guru dituntut untuk dapat menyusun KTI dalam mewujudkan kegiatan PKB. 

Sesuai dengan jadwal yang ada pada SK penetapan panitia PPK di SMPN 4 

Candipuro, minggu ke 2-3 Nopember guru harus mengumpulkan realisasi SKP, 

yaitu bukti fisik dari setiap jenis yang sudah ditargetkan pada SKP. Kegiatan 

berikutnya adalah penilaian terhadap realisasi SKP yang telah dikumpulkan oleh 

guru. Hasil penilaian  realisasi SKP tahun 2016 di SMPN 4 Candipuro 

menunjukkan hasil yang kurang memuaskan, karena masih ditemukan hasil 

realisasi SKP yang belum sesuai antara target dalam SKP. Artinya ada bagian 

yang tidak dilengkapi dengan bukti fisik dalam realisasi SKP. Hasil KTI juga 

banyak yang kurang sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah,. Jenis  PKB yang 

ditargetkan guru diantaranya tergolong dalan PD berupa diklat fungsional, 

kegiatan kolektif guru (MGMP), peserta/pembahas dalam kegiatan ilmiah. PI 

berupa hasil penelitian tindakan, makalah, diktat, dan KI berupa alat pelajaran, 

alat peraga dan alat laboratorium. 

Diklat fungsional, kegiatan kolektif guru, sebagai peserta/pembahas dalam 

kegiatan ilmiah hampir semuanya dapat terealisasikan, tetapi pada kegiatan PKB 

yang terdiri dari PI dan KI ada yang tidak sesuai dengan ketentuaan bahkan ada 

yang tidak terealisasikan. Jenis PI yang mengalami kendala untuk direalisasikan 

oleh guru-guru di SMPN 4 Candipuro adalah penyusunan PTK dan diktat, 

sedangkan jenis KI adalah alat peraga dan alat pelajaran. Dari 6 guru yang 

mentargetkan dapat menyusun PTK pada tahun 2016, hanya 2 guru yang dapat 

merealisasikannya. Diktat tidak terealisasikan dari 2 guru yang mentargetkannya. 

Alat peraga terealisasi 4 guru dari 9 orang yang mentargetkannya. Alat pelajaran 

terealisasi dari 1 guru yang mentargetkannya. Setelah dilakukan analisis terhadap 

hasil PKB yang telah dikumpulkan guru, ternyata masih kurang sesuai dengan 

kaidah penulisan maupun sistematika penyusunannya. Oleh karena itu Kepala 

sekolah berinisiatif untuk melakukan pembimbingan dalam kegiatan PKB 

meliputi PI dan KI. Pembimbingan tersebut dilakukan dalam rangka 

meningkatkan kemampuan ber-PKB guru guna mendukung terealisasinya target 

SKP yang telah disusun oleh guru di awal tahun.  
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Pembimbingan yang dilakukan oleh kepala sekolah menggunakan strategi 

Bangprosif  atau pengembangan professional intensif, yaitu pembimbingan yang 

dilakukan secara intensif untuk meningkatkan profesionalisme guru, dalam hal ini 

untuk menyusun KTI. Pelaksanaan pembimbingan terhadap semua guru 

dilaksanakan secara berkala dalam kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran 

Sekolah (MGMPS) yang dilakukan setiap 2 minggu sekali, dilanjutkan dengan 

pembimbingan secara individual yang dilaksanakan pada waktu yang disesuaikan 

dengan kebutuhan. Pembimbingan terhadap semua guru diawali dengan 

membahas jenis-jenis PKB yang belum terealisasikan dengan baik, dimulai dari 

jenis PKB yang paling banyak belum terealisasikan, yaitu penyusunan alat peraga, 

dilanjutkan PTK dan diktat. Pada pertemuan-pertemuan berikutnya dibahas setiap 

jenis PI atau KI secara mendetail, guru mengevaluasi laporan yang telah disusun 

sebelumnya, dibandingkan dengan aturan dan sistematika penyusunan yang betul 

kemudia melakukan revisi dan membuat laporan yang sesuai aturan yang berlaku.  

Bagi guru yang belum dapat merealisasikan target PI atau KI, maka guru 

tersebut dibimbing dari awal sampai tersusun laporannya. Guru memilih dan 

mengajukan jenis PKB yang akan disusun, kemudian dilakukan pembimbingan 

secara individual dengan waktu pembimbingan sesuai kebutuhan dan tidak harus 

menunggu jadwal MGMPS, sehingga target untuk merealisasikan PI atau KI dapat 

segera terwujud. Guru dapat kapan saja meminta bimbingan kepada kepala 

sekolah sesuai dengan jenis PKB yang telah dipilih sebelumnya. Demikian juga 

kepala sekolah akan melakukan bimbingan sesuai waktu yang telah disepakai 

untuk menyusun jenis PKB yang diperlukan sampai tersusun laporannya. Kepala 

sekolah selalu mendampingi guru dalam menyusun persiapan, melakukan 

penelitian maupun menyusun laporannya. Dengan pembimbingan penyusunan 

KTI secara kelompok/individu diharapkan dapat mewujudkan target SKP dengan 

baik sehingga memperoleh nilai baik dalam PPK PNS. Tujuan dan manfaat yang 

lebih penting dan berkelanjutan adalah bahwa semua guru dapat meningkatkan 

kemampuan dalam ber-PKB guna mendukung Pengembangan Profesionalisme 

Guru Pembelajar (PPGP) di SMP Negeri 4 Candipuro. Melalu pembimbingan ini, 

penulis ingin mengetahui strategi Bangprosif  untuk meningkatkan kemampuan 

guru dalam ber-PKB guna mendukung PPGP di SMPN 4 Candipuro.  
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METODE  

Upaya kepala sekolah untuk meningkatkan kemampuan guru di SMPN 4 

Candipuro  dalam ber-PKB dilakukan melalui penelitian tindakan terhadap guru-

guru setelah dilakukan penilaian terhadap realisasi SKP sebagai dasar PPK PNS 

tahun 2016. Atas dasar hasil penilaian tersebut, maka dapat diketahui kelemahan 

guru dalam melaksanakan PKB, yang ditindaklanjuti dengan pembimbingan oleh 

kepala sekolah terhadap guru  yang belum dapat merealisasikan target yang sudah 

ditetapkan dan guru yang sudah membuat realisasi target tetapi masih harus 

merevisi karya karena belum sesuai dengan kaidah penyusunan karya ilmiah yang 

telah ditetapkan.  Guru sasaran pembimbingan adalah sebagai berikut. 

 

Tabel 1. Guru Sasaran Pembimbingan  

No. NAMA PTK DIKTAT 
ALAT 

PERAGA 
ALAT 

PELAJARAN 

1 Bambang Wageyanto, S.Pd    -  
2 Hendriyanto, S.Pd  + - -  + 
3 Dra. Yuyun Wahyuningati - -   
4 Enyk Lestariwati, S.Pd - -  +  
5 Dra. Herniek Indriati  + -   
6 Taufik Hidayat, S.Pd - -  +  
7 Nonik Widi Rahayu,S.Pd - -  +  
8 Drs. Samsul Arifin   -  
9 Indah Nurul Hidayah,S.Pd  - -  

10 Mispan, S.Pd  -   
11 Rizka Fitria Yuliana, S.Pd - -  +  
12 Nur Istiqomah, S.Pd. - -   
13 Moch. Bukhori , S.Pd - -   
14 Rohmat Mursalin, S.Pd. - -   

Jumlah 6 2 9 1 

Keterangan:  mentargetkan, belum terealisasi, + mentargetkan, sudah terealisasi 

Instrumen yang digunakan untuk penilaian realisasi terget SKP tahun 2016 

adalah penetapan nilai dan kategori hasil realisasi target SKP dan sistematika/ 

peraturan penyusunan karta tulis ilmiah yaitu laporan alat peraga, proposal dan 

laporan PTK serta diktat.Hasil karya guru tahun 2016 dikonfirmasikan dengan 

nilai dan kriteria hasil realisasi SKP, untuk mengukur kesesuaian karya  yang 

telah disusun dengan target dan kaidah penyusunannya.  

Tabel 2. Nilai dan Kriteria Hasil Realisasi Target SKP 

No 
Rentang 

Nilai 
Tingkat Kesesuaian Kategori Tindak Lanjut 

1 76  -  100 Terealisasi dan Sesuai A Membuat target tahun 
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berikutnya 

2 51  -  75 
Terealisasi tapi belum 

sesuai 
B 

Merevisi hasil karya 

terdahulu dan menbuat 

target di tahun berikutnya 

3 < 51 Tidak Terealisasi C 
Merealisasikan target 

sebelumnya dan menbuat 

target di tahun berikutnya 

 

Langkah-langkah Kegiatan 

a. Melakukan koordinasi dalam rapat untuk memberikan penjelasan tentang hasil 

realisasi SKP tahun 2016 yang memerlukan tindak lanjut. 

b. Menyusun jadwal pelaksanaan Bangprosif 

c. Melaksanakan Bangprosif 

1) Pembimbingan kelompok, dilaksanakan secara berkala dalam kegiatan 

MGMPS setiap 2 minggu sekali,mulai pukul 12.00 sampai selesei. 

2) Pembimbingan individual, dilaksanakan pada waktu yang disesuaikan 

dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan guru dengan kepala sekolah. 

d. Sosialisasi hasil pembimbingan 

Hasil pembimbingan kelompok yang dilanjutkan dengan pembimbingan 

individual pasti menghasilkan perubahan, perupa revisi hasil karya terdahulu 

yang belum sesuai dengan kaidah penyusunan dan penulisan karya ilmiah dan 

penyusunan target  yang belum terealisasi. Hasil pembimbingan tersebut akan 

disosialisasikan untuk mengetahui guru yang sudah melaksanakan revisi dan 

guru yang telah merealisasikan  target serta mengetahui guru yang sudah lolos, 

untuk menyusun target baru dan merealisasikannya pada SKP tahun 

berikutnya. Jadwal bangprosif  di SMPN 4Candipuro sebagai berikut. 

 

Tabel 3. Jadwal ―Bangprosif‖ 

No Hari/Tanggal Kegiatan Keterangan 

1 Senin,  

16 Januari 

2017 

Karya Tulis 

Ilmiah 

a. Pentingnya KTI dalam 

pengembangan profesi guru 

b. Analisa KTI yang telah ditargetkan 

guru pada SKP tahun 2016, banyak 

yang belum terealisasi 

c. Analisa KTI yang telah ditargetkan 

guru untuk SKP tahun 2017 

d. Jenis KTI yang banyak ditargetkan 

untuk SKP tahun 2017 

e. Jenis KTI dan angka kreditnya 

2 Senin,  

30 Januari 

Profil Guru Penyusunan profil guru berdasarkan  

hasil UKG, PKG dan EDG yang telah 
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2017 diperoleh guru masing-masing. 

3 Senin, 

 13 Pebruari 

2017 

Penyusunan 

Karya Inovatif 

Pembuatan penyusunan laporan 

pembuatan alat peraga, alat pelajaran 

dan alat laboratorium 

4 Senin,  

13 Maret 2017 

Laporan Karya 

Inovatif 

Realisasi penyusunan laporan 

pembuatan alat peraga, alat pelajaran 

dan alat laboratorium 

5 Senin, 

20 Maret 2017 

Penelitian 

Tindakan 

Kelas 

Menyusun PTK dengan leih mudah, 

diawali dengan membuat scenario 

penelitian atau skema kerangka berpikir 

6 Senin, 

27 Maret 2017 

Penelitian 

Tindakan 

Kelas 

Menyusun Proposal PTK 

7 Senin, 

3 April 2017 

Penelitian 

Tindakan 

Kelas 

Menyusun Laporan PTK 

8 Senin 

10 April 2017 
Diktat Penyusunan Diktat 

 

PEMBAHASAN 

Strategi “Bangprosif”  

Kemampuan adalah kesanggupan, kecakapan, atau kekuatan manusia 

berusaha dengan diri sendiri (Milman Yusdi, 2010). Sedangkan Anggiat M. 

Sinaga dan Sri Hadiati (2001) mendefenisikan kemampuan sebagai suatu dasar 

seseorang yang dengan sendirinya berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan secara 

efektif atau sangat berhasil. Kemampuan atau abbility juga berarti kapasitas 

seseorang individu unutk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan 

(Robbin, 2007). Dalam makalah ini, penulis akan membicarakan tentang 

kemampuan guru dalam ber-PKB, yang kemudian dilakukan pembimbingan 

profesional secara intensif (Bangprosif). 

Bangprosif adalah pengembangan profesional intensif yang sengaja 

dimunculkan oleh penulis sebagai seorang kepala sekolah dalam upaya membantu 

guru dalam mengembangkan diri melalui kegiatan PKB. Hal ini merujuk bahwa 

sebenarnya pengembangan profesi guru terdiri dari 3 macam, yaitu 

pengembangan intensif, kooperatif dan mandiri. Dari ketiga jenis pengembangan 

tersebut yang dianggap paling baik dan mendukung pengembangan profesi guru 

di SMPN 4 Candipuro, sebagai seorang penbelajar adalah pengembangan profesi 

intensif. Pengembangan intensif adalah bentuk pengembangan yang dilakukan 

pimpinan terhadap guru yang dilakukan secara intensif berdasarkan kebutuhan 

guru. Model ini biasanya dilakukan melalui langkah-langkah yang sistematis, 

mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pertemuan 
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balikan atau refleksi. Teknik pengembangan yang digunakan melalui pelatihan, 

penataran, kursus, loka karya, dan sejenisnya. Pengembangan intensif merupakan 

pengembangan yang paling bagus dan mungkin untuk dilakukan,karena kepala 

sekolah dapat membimbing guru secara kekeluargaan dengan tujuan supaya guru 

mau dan mampu meningkatkan profesionalismenya sebagai guru pembelajar 

(Dirjen GTK,2016). 

Setiap pertemuan pembimbingan kelompok dibuktikan dengan berita acara, 

notulen dan daftar hadir yang ditandatangani semua yang hadir, serta foto 

kegiatan, sedangkan pembimbingan individu lebih bersifat santai dan tidak 

mengikat sehingga tidak perlu dibuktikan dengan dokumen apapun tetapi 

pembimbingan lebih difokuskan terhadap isi KTI yang sedang dibuat oleh guru.  

Dasar penelitian ini adalah hasil realisasi SKP tahun 2016 terhadap guru 

mata pelajaran di SMP Negeri 4 Candipuro, dari 23 guru terdapat beberapa guru 

yang belum dapat menunjukkan hasil realisasi SKP sesuai dengan target yang 

telah ditentukan. Berdasarkan hasil analisis realisasi SKP, maka  Kepala sekolah 

berinisiatif untuk melakukan pembimbingan dalam kegiatan PKB meliputi PI dan 

KI yang terdiri dari kegiatan penyusunan KTI sesuai dengan target guru dalam 

SKP. Terutama jenis PKB yang tidak dapat direalisasikan oleh para guru. 

Pembimbingan terhadap semua guru diawali dengan membahas jenis-jenis PKB 

yang belum terealisasikan dengan baik, dimulai dari jenis PKB yang paling 

banyak belum terealisasikan, yaitu penyusunan alat peraga, dilanjutkan PTK dan 

diktat. Pada pertemuan-pertemuan berikutnya dibahas setiap jenis PI atau KI 

secara mendetail, guru mengevaluasi laporan yang telah disusun sebelumnya, 

dibandingkan dengan aturan dan sistematika penyusunan yang betul kemudia 

melakukan revisi dan membuat laporan yang sesuai aturan yang berlaku. 

Pembimbingan tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan ber-

PKB guru guna mendukung terealisasinya target SKP. 

Guru yang menjadi sasaran adalah guru yang memerlukan pembimbingan 

berdasarkan pada hasil penilaian realisasi SKP pada tahun 2016 belum dapat 

merealisasikan target PKB, beserta guru yang mentargetkan untuk tahun 2017, 

yang perlu ditingkatkan kinerjanya. Guru sasaran adalah guru yang tahun 2016 

mentargetkan menyusun PTK, tetapi belum sesuai sehingga harus merevisinya 

serta guru yang belum dapat merelaisasikan target SKP. Guru yang telah 

mentargetkan penyususnan diktat, belum terealisasi sehingga harus menyusun 
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diktat tersebut. Laporan penyusunan alat peraga juga menunjukkan hasil yang 

bervariasi yaitu merevisi karena kasil karya yang belum sesuai, adapula guru yang 

harus merealisasikan untuk membuat laporan penyusunan alat peraga. 

Berdasarkan jenis pengembangan profesional guru yang terdiri dari 3 jenis 

yaitu pengembangan intensif, kooperatif dan mandiri, setelah dilakukan analisis 

terhadap kelebihan dan kelemahan serta melihat kondisi sekolah dan guru-

gurunya, maka ditetapkan menggunakan jenis pengembangan professional guru 

intensif, karena dianggap paling baik dan mendukung pengembangan profesi guru 

sebagai seorang pembelajar. Pengembangan profesional guru secara intensif yang 

dimaksud kemudian diberi istilah Bangprosif atau Pengembangan Profesional 

Intensif adalah istilah yang sengaja dipilih oleh penulis sebagai seorang kepala 

sekolah dalam upaya membantu guru dalam mengembangkan diri melalui 

kegiatan PKB. Pembimbingan dengan strategi ―Bangprosif‖ dilakukan secara 

kelompok atau pembimbingan terhadap semua guru dan pembimbingan 

individual. Pemilihan jenis pengembangan profesi ini juga didasarkan atas kondisi 

sekolah dan guru di SMPN 4 Candipuro. Pengembangan mandiri belum mungkin 

berjalan dengan lancar, sehingga perlu pembinaan dan pembimbingan yang lebih 

intensif karena itu dipilih pengembangan professional intensif. Kepala sekolah 

dapat mengajak guru melakukan PKB dengan pembimbingan kelopok/individual. 

Hasil KTI yang telah disusun guru sebagai realisasi SKP tahun 2016 telah 

dinilai dengan mengkonfirmasikannya dengan nilai dan kriteria yang telah 

ditentukan sebelumnya. Hasil penilaian tersebut adalah sebagai berikut. 

 A jika target tahun 2016 sudah terealisasi dan sudah sesuai dengan kaidah 

penulisan, maka guru tersebut dapat membuat karya tulis ilmiah sebagai target 

tahun berikutnya. 

 B jika target tahun 2016 sudah terealisasi tetapi belum sesuai dengan kaidah 

penulisan, maka guru tersebut harus merevisi hasil karyanya tersebut kemudian  

membuat target di tahun berikutnya 

 C jika guru tersebut belum dapat merealisasikan target karya ilmiah untuk 

tahun 2016, maka harus membuat dulu untuk membayar kekurangan di tahun 

2016, kemudia membuat karya lagi untuk ditargetkan di tahun 2017 

Realisasi PKB dalamTarget SKP Guru 

Hasil KTI yang telah disusun guru sebagai realisasi target SKP tahun 2016 

berupa laporan hasil PTK, diktat, laporan pembuatan alat peraga/alat pelajaran. 
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Hasil karya tersebut kemudian dinilai dan dikonfirmasikan dengan nilai dan 

kriteria realisasi SKP yang telah ditetapkan sebelumnya. Data hasil realisasi target 

SKP tahun 2016 yang diperoleh  guru di SMPN 4 Candipuro sebagai berikut. 

Tabel 4. Hasil Realisasi PKB dalamTarget SKP Tahun 2016 

No. Nama PTK Diktat 
Alat 

Peraga 

Alat 

Pelajaran 

1 2 3 4 5 6 

1 Bambang Wageyanto, S.Pd  C C -  

2 Hendriyanto, S.Pd B - - A 

3 Dra. Yuyun Wahyuningati - - C  

4 Enyk Lestariwati, S.Pd - - B  

5 Dra. Herniek Indriati B -   

6 Taufik Hidayat, S.Pd - - B  

7 Nonik Widi Rahayu,S.Pd - - B  

8 Drs. Samsul Arifin C C -  

9 Indah Nurul Hidayah,S.Pd C - -  

10 Mispan, S.Pd C  - C  

11 Rizka Fitria Yuliana, S.Pd - - B  

12 Nur Istiqomah, S.Pd. - - C  

13 Moch. Bukhori , S.Pd - - C  

14 Rohmat Mursalin, S.Pd. - - C  

Jumlah 
2 B 

4 C 
2 C 

4 B 

5 C 
1B 

 

Berdasarkan hasil penilaian realisasikan target SKP tahun 2016, 

menunjukkan hasil bahwa guru ada yang sudah dapat merealisasikan target 

penyusunan PTK, alat peraga dan alat pelajaran, tetapi masih harus melakukan 

revisi karena ada beberapa hal yang kurang sesuai dengan aturan penulisan karya 

ilmiah yang berlaku. Guru yang mentargetkan penyusunan laporan PTK, hanya 

terealisasikan 2 orang saja, itupun masih harus melakukan revisi. Sedangkan 4 

guru lainnya harus melakukan penelitian tindakan kelas dan menyusun laporan 

hasil penelitiannya. Dua guru yang mentargetkan menyusun diktat, belum dapat 

meralisasikannya. Guru yang mentargetkan membuat alat peraga dan menyusun 

laporannya ada 9 orang guru, tetapi hanya 4 guru yang dapat merealisasikannya 

dengan revisi, sedangkan 5 orang guru lainnya harus menmbuat alat peraga dan 

menyusun laporannya. Seorang guru yang mentargetkan alat pelajaran sudah 

dapat merealisasikannya walaupun ada sedikit revisi. Berdasarkan data jumlah 

guru yang membuat target SKP belum seluruhnya dapat merealisasikannya dan 

beberapa guru yang lain masih harus merevisi hasil karyanya sesuai kaidah 

penulisan KTI. Oleh karena itulah diperlukan pembimbingan yang intensif dari 
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kepala sekolah, sehingga para guru dapat meningkatkan kemampuannya dalam 

melaksanakan PKB yang berdampak positif bagi guru,karena dapat meningkatkan 

karienya karena dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat. 

 

Persentase Realisasi PKB 

Berdasarkan hasil realisasi PKB oleh guru yang sudah dikonfirmasikan 

dengan nilai dan kategorinya, maka didapatkan data prosentase realisasi PKB, 

yang nantinya akan dipakai sebagai dasar untuk menentukan prioritas 

pembimbingan yang akan dilakukan. Jadi pembimbingan akan dilakukan dengan 

topik atau jenis PKB yang paling banyak ditargetkan oleh guru, sehingga guru 

segera melakukan tindakan revisi atau menyusun jenis KTI sesuai dengan hasil 

penilaian realisasi SKP yang telah dilakukan oleh penilai/kepala sekolah.  

Tabel 5. Persentase Realisasi PKB 

No Jenis PKB Target Realisai Persentase 

1 
Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) 
6 2 33 % 

2 Penyusunan Diktat 2 0 0 % 

3 Pembuatan Alat Peraga 9 4 44 % 

4 Pembuatab Alat Pelajaran 1 1 100% 

 

Berdasarkan persentase di atas, maka dapat diketahui jenis PKB yang harus 

mendapat prioritas untuk dilakukan pembimbingan dan pengembangan. 

Penyusunan alat peraga akan dilakukan pembimbingan lebih awal karena banyak 

guru yang mentargetkannya, disusul penyusunan proposal PTK dan diktat. 

 

Hasil Analisis Laporan Pembuatan Alat Peraga 

Konfirmasi laporan pembuatan alat peraga dengan nilai dan kriteria 

penilaian alat peraga, adalah sebagai berikut. 

 

Tabel 6. Hasil Penilaian Laporan Alat Peraga 

No. Nama Guru Nilai 
Tindak Lanjut 

Judul Alat Peraga 

1 Dra. Yuyun Wahyuningati C Membuat Laporan Kartu Iklan Pelangi 
2 Enyk Lestariwati, S.Pd B Merivisi karya Kartu Ajaib 

3 Taufik Hidayat, S.Pd B Merivisi karya 
Bangun Ruang Sisi 

Datar 

4 Nonik Widi Rahayu,S.Pd B Merivisi karya 
Box Konveksi 

Udara 
5 Mispan, S.Pd C Membuat Laporan Patahan Tanah 
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6 Rizka Fitria Yuliana, S.Pd B Merivisi karya Pop Up Book 
7 Nur Istiqomah, S.Pd. C Membuat laporan Molimuna 
8 Moch. Bukhori , S.Pd C Membuat karya  Shopping List 

9 Rohmat Mursalin, S.Pd. C Membuat karya  
Papan Ukur Besar 

Sudut antara 2 

Jarum Jam 

 

Pembimbingan Penyusunan Laporan Pembuatan Alat Peraga 

Guru yang mendapat nilai B untuk laporan pembuatan alat peraga harus 

merevisi, diawali dengan membandingkan laporan alat peraga dengan sistematika 

yang sudah ditetapkan dalam Buku 4 tentang  Pembinaan dan Pengembangan 

Profesi Guru dalam Pedoman Kegiatan PKB Bagi Guru Pembelajar yang 

dikeluarkan oleh Dirjen GTK Kemendikbud tahun 2016. Setelah guru menelaah 

laporan alat peraganya sendiri dengan memperhatikan sistematika yang benar, 

kemudian konsultasi kepada kepala sekolah. Pembimbingan dilakukan untuk 

melakukan revisi sampai laporannya sesuai sistematika yang ditentukan. Hasil 

pembimbingan yang dilakukan secara intensif adalah guru dengan hasil nilai B, 

sudah dapat merevisi laporan alat peraga dengan hasil akhir memperoleh nilai A, 

artinya guru tersebut dapat melanjutkan langkahnya untuk membuat target di 

tahun 2017 dan segera membuat alat peraga atau jenis KTI lainnya tentunya 

dengan pengalaman penyusunan laporan alar peraga yang telah dilakukan 

sebelumnya. Harapannya adalah guru mendapat pengalaman berharga sehingga 

dapat mengembangkan pengalamannya untuk menyusun KTI lain guna 

merealisasikan target SKP yang dibuat. 

Guru yang mendapat nilai C harus menyusun laporan alat peraga 

menggunakan sistematika yang telah ditentukan. Pada dasarnya guru yang 

mendapat nilai C, sebenarnya sudah memiliki alat peraga tetapi belum menyusun 

laporannya. Maka guru tersebut harus melanjutkan untuk menyusun laporan 

dengan mengkonsultasikannya kepada kepala sekolah sampai dihasilkan laporan 

yang benar. Guru yang memang belum dapat merealisasikan target untuk 

membuat alat peraga, maka guru mengkonsultasikan rencana pembuatan alat 

peraga kepada kepala sekolah, kemudian membuat alat peraga dengan 

mempersiapkan alat/bahan serta proses pembuatannya. Semua proses yang 

dilakukan dalam pembuatan alat peraga harus didokumentasikan. Penyusunan 

laporan melaluikonsultasi, kemudian dilakukan revisi sampai didapatkan laporan 
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yang benar sesuai kaidah penulisan. Hasil akhir pembimbingan pembuatan alat 

peraga dan penyusunan laporannya sebagai berikut. 

Tabel 7.  Pembimbingan Penyusunan Laporan Alat Peraga 

No. Nama Guru Tindakan Judul Alat Peraga 

1 Dra. Yuyun Wahyuningati Membuat Laporan Kartu Iklan Pelangi 
2 Mispan, S.Pd Membuat Laporan Patahan Tanah 
3 Nur Istiqomah, S.Pd. Membuat Laporan Molimuna 
4 Moch. Bukhori , S.Pd Membuat Karya Shopping List 

5 Rohmat Mursalin, S.Pd. Membuat Karya 
Papan Ukur Besar Sudut 

antara 2 Jarum Jam 

Pembimbingan terhadap Dra Yuyun wahyuningati, Mispan, S.Pd, dan Nur 

istiqomah dilakukan secara kelompok, karena memiliki masalah yang sama yaitu 

menyusun laporan pembuatan alat peraga sesuai sistematika yang ditentukan. 

Sedangkan pembimbingan terhadap Moch. Bukhori, S.Pd dan Rohmat Mursalin, 

S.Pd karena keduanya dimulai dari menyusun rencana pembuatan alat peraga, 

proses pembuatan alat peraga dan penyusunan laporannya. 

Hasil pembimbingan pembuatan dan penyusunan laporan alat peraga 

menunjukkan hal yang menggembirakan, karena semua guru yang mentargetkan 

alat peraga di dalam SKP tahun 2016 menjadi tuntas karena sudah terealisasikan 

semuanya. Harapannya bahwa semua guru dapat merealisasikan target SKP 

sehingga dapat mentargetkan jenis karya apapun untuk tahun berikutnya. 

 

Tabel 8. Hasil Pembimbingan Penyusunan Laporan Alat Peraga 

No. Nama Guru Judul Alat Peraga 
Jadwal 

Pembimbingan 

Hasil 

Akhir 

1 Dra. Yuyun W Kartu Iklan Pelangi 15 - 2- 2017 

22 - 2 – 2017 

27 - 2 – 2017 

Revisi 

2 Mispan, S.Pd Patahan Tanah Revisi 

3 Nur I, S.Pd. Molimuna Cetak 

4 
Moch. Bukhori , 

S.Pd 
Shopping List 

15 - 2- 2017 

18 - 2 – 2017 

22 - 2 – 2017 

25 - 2 – 2017 

27 - 2 – 2017 

Rencana 

Pembuatan 

Laporan 

Revisi 

Cetak 
5 Rohmat M, S.Pd. 

Papan Ukur Besar 

Sudut antara 2 

Jarum Jam 

 

Hasil Analisis Laporan Penelitian Tindakan Kelas 

Hasil konfirmasi laporan PTK dengan nilai dan kriteria penilaian yang 

sudah ditetapkan menunjukkan 2 kegiatan yang harus dilakukan. Guru yang 

mendapat nilai C yaitu guru yang belum dapat merealisasikan PTK di tahun 2016 
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akan mengikuti kegiatan menyusun proposal. Guru yang mendapat nilai B, yaitu 

guru yang sudah menyusun laporan PTK tetapi masih belum sesuai dengan kaidah 

penyusunannya, akan merevisi laporan PTK dengan hasil berikut ini. 

Tabel 9. Hasil Penilaian Penyusunan Laporan PTK 

No. Nama Guru Nilai Tindak Lanjut 

1 Bambang Wageyanto, S.Pd  C Menyusun Proposal PTK 

2 Hendriyanto, S.Pd B Merevisi Laporan PTK 

5 Dra. Herniek Indriati B Merevisi Laporan PTK 

8 Drs. Samsul Arifin C Menyusun Proposal PTK 

9 Indah Nurul Hidayah,S.Pd C Menyusun Proposal PTK 

10 Mispan, S.Pd C  Menyusun Proposal PTK 

 

Pembimbingan Penyusunan PTK 

Pembimbingan terhadap guru yang mendapat nilai B harus merevisi laporan 

PTK dilakukan secara kelompok. Guru harus menelaah laporan mereka sendiri 

dan dikonfirmasikan dengan sistematika penyusunan PTK menurut Dirjen GTK 

Kemendikbud 2016. Hasil pembimbingan terhadap guru dengan nilai B, 

menunjukkan hasil yang baik, karena laporan penelitian tindakan kelas yang telah 

ada sudah mengalami revisi sesuai kaidah penyusunan yang berlaku (Kemdikbud, 

2016). 

Guru yang mendapat nilai C untuk laporan PTK harus menyusun proposal 

PTK menggunakan sistematika yang telah ditentukan. Pada dasarnya guru yang 

mendapat nilai C, sebenarnya sudah memiliki masalah di kelas untuk dipecahkan 

dengan melakukan PTK tetapi belum menyusun proposalnya. Maka guru tersebut 

harus melanjutkan untuk menyusun proposal PTK dengan mengkonsultasikannya 

kepada kepala sekolah sampai dihasilkan proposal yang benar, dan bagi guru yang 

sudah merealisasikan target untuk menyusun proposal PTK maka guru tersebut 

harus melakukan penelitian dan menyusun laporan PTK serta mengkonsultasikan 

laporan tersebut kepada kepala sekolah, kemudian melakukan revisi.  

Tabel 10. Pembimbingan Penyusunan Proposal PTK 

No. Nama Guru Judul PTK 

1 
Bambang 

Wageyanto, S.Pd  

Peningkatan Hasil Belajar TIK Menggunakan Metode 

Diskusi yang Dikembangkan dengan Strategi UKD Kelas 

VII Semester Genap Tahun 2016-2017 di SMPN 4 

Candipuro 

2 
Drs. Samsul 

Arifin 
Peningkatan Hasil Belajar IPS Melalui Penerapan 

Metode  
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Diskusi Kelompok di kelas 8C SMP Negeri 4 Candipuro   
Semester Genap Tahun Pelajaran 2016/2017  

3 
Indah Nurul 

Hidayah, S.Pd 

Meningkatkan pemahaman pada Materi Fungsi melalui 

Pembelajaran Kooperatif Tipe T.A.I di Kelas VIIID di 

SMP Negeri 4 Candipuro 

4 Mispan, S.Pd 

Implementasi Strategi Cafe Toya untuk Meningkatkan 

Motivasi dan Hasil Belajar Kompetensi Dasar Hubungan 

Sosial Pada Siswa Kelas VIII SMPN 4 Candipuro Tahun 

Pelajaran 2016/2017 

 

Pembimbingan terhadap Bambang Wageyanto, S.Pd,Drs. Samsul Arifin, 

Indah Nurul Hidayah, S.Pd dan Mispan, S.Pd, dilakukan secara kelompok, karena 

memiliki masalah yang sama yaitu menyusun proposal laporan PTK sesuai 

sistematika yang ditentukan. Jadwal dan hasil pembimbingan terhadap guru-guru 

dalam menyusun proposal PTK, adalah sebagai berikut. 

Tabel 11. Jadwal Pembimbingan Penyusunan Proposal PTK 

No. Nama Guru 
Jadwal 

Pembimbingan 
Hasil Akhir 

1 Bambang Wageyanto, S.Pd  
3 - 4- 2017 

s.d. 
10 - 4 – 2017 

Pendahuluan, penyusunan 

proposal PTK 
Cetak proposal PTK 

2 Drs. Samsul Arifin 
3 Indah Nurul Hidayah, S.Pd 
4 Mispan, S.Pd 

 

Hasil pembimbingan penyusunan proposal PTK menunjukkan hal yang 

menggembirakan, karena  guru yang mentargetkan menyusun PTK telah memiliki 

proposal PTK untuk kemudian dilakukan penelitiannya. Harapannya adalah 

bahwa semua guru dapat merealisasikan setiap target di akhir tahun sehingga 

dapat mentargetkan jenis karya apapun untuk tahun berikutnya. 

 

Menyusun Diktat 

Hasil penilaian realisasi SKP tahun 2016 tentang penyusunan diktat, 

menunjukkan hasil bahwa guru belum dapat merealisasikan target tersebut. 

Alasan yang mereka berikan adalah karena belum mengetahui cara menyusun 

diktat yang sesuai dengan peraturan atau kaidah yang berlaku. Oleh karena itu 

Kepala Sekolah memberikan pembimbingan kepada semua guru tentang cara 

penyusunan diktat, dilanjutkan pembimbingan individual bagi guru yang 

mentargetkannya. Dalam pembimbingan kelompok, kepala sekolah menjelaskan 

bahwa diktat adalah catatan tertulis suatu mata pelajaran atau bidang studi yang 

dipersiapkan guru untuk mempermudah/memperkaya materi mata pelajaran/bidang 
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studi yang disampaikan oleh guru dalam proses kegiatan belajar mengajar. Diktat 

juga merupakan buku pelajaran yang masih mempunyai keterbatasan, baik dalam 

jangkauan penggunaannya maupun cakupan isinya (Dirjen GTK Kemendikbud, 

2016). Guru yang mentargetkan diktat namun belum terealisasikan dibimbing 

secara kelompok untuk menyusun diktat sesuai mata pelajarannya yang akan 

digunakan di lingkungan SMPN 4 Candipuro. Rencana pembuatan diktat sebagai 

berikut. 

1) Bambang Wageyanto, S.Pd: Diktat TIK kelas VII semester 2, judul diktat 

―Perangkat Keras (Hardware) dan perangkat Lunak‖ 

2) Drs. Samsul Arifin: Diktat IPS kelas VIII semester 2,judul diktat ―Pelaku-

pelaku ekonomi dan pasar di Indonesia― 

Diktat tersebut harus disyahkan oleh kepala sekolah sebelum dipakai di 

kalangan sendiri. Pembimbingan pemyusunan diktat ini tidak ditujukan untuk 

guru yang telah mentargetkan di tahun 2016 saja, tetapi untuk guru lain yang akan 

mentargetkan diktat pada tahun 2017, sebagai alternative melakukan kegiatan 

PKB. Pembimbingan secara kelompok terhadap 2 guru yang telah mentargetkan 

diktat seperti yang telah dijelaskan di atas  adalah sebagai berikut. 

Tabel 12. Pembimbingan Penyusunan Diktat 

No. Nama Guru Judul Diktat 
Jadwal 

Pembimbingan 
Hasil 

Akhir 

1 
Bambang 

Wageyanto, S.Pd  

TIK kelas VII semester 2 
Perangkat Keras (Hardware) 

dan Lunak (Software) 

Komputer 

6 - 4- 2017 
7 - 4 – 2017 
8 - 4 – 2017 

10 - 4 – 2017 

Revisi 
Revisi 
Revisi 
Cetak 

2 
Drs. Samsul 

Arifin 
Pelaku-pelaku Ekonomi dan 

Pasar di Indonesia 

Hasil pembimbingan penyusunan diktat telah berhasil, karena 2 guru yang 

mentargetkan diktat di dalam SKP tahun 2016 tuntas karena sudah terealisasikan. 

Harapannya adalah bahwa guru yang lain dapat menyusun diktat untuk 

mendukung pembelajaran dan semua guru dapat merealisasikan setiap target SKP 

sehingga dapat mentargetkan jenis karya apapun untuk tahun berikutnya. 

 

Strategi Bangprosif Meningkatkan Kemampuan Guru Dalam Ber-PKB  

Pengembangan profesi terdiri dari pengembangan profesi intensif, 

kooperatif dan mandiri. Dalam kegiatan ini kepala sekolah memilih 

pengembangan professional intensif dengan berbagai dasar dan pertimbangan. 

Pengembangan profesional intensif atau Bangprosif adalah istilah yang sengaja 
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dipilih oleh penulis sebagai seorang kepala sekolah dalam upaya membantu guru 

dalam mengembangkan diri melalui kegiatan PKB. Pembimbingan dengan 

strategi ―Bangprosif‖ dilakukan secara kelompok/individual. Pembimbingan 

kelompok dilakukan secara berkala dengan jadwal setiap 2 minggu dalam 

kegiatan MGMPS. Sedangkan pembimbingan individual dilaksanakan daklam 

waktu yang tidak terjadwal tetapi berdasarkan kesepakatan guru dan kepala 

sekolah. Pembimbingaan individual lebih bersifata santai dan lebih kekeluargaan, 

sehingga kesan informal lebih terasa dengan harapan segera terwujud hasil 

pembimbingannya. Pemilihan jenis pengembangan profesi ini juga didasarkan 

atas kondisi sekolah dan guru di SMPN 4 Candipuro, karena pengembangan 

profesi secara mandiri mandiri belum mungkin berjalan dengan lancar, sehingga 

perlu pembinaan dan pembimbingan yang lebih intensif.  Melalui pengembangan 

professional intensif, kepala sekolah mendorong para guru untuk melakukan 

pengembangan keprofesian berkelanjutan. Dengan demikian Bangprosif dapat 

meningkatkan  kemampuan guru dalam ber-PKB. Di sisi lain karena guru adalah 

insan pembelajar, maka dapat dikatakan bahwa Bangprosif mendukung 

pengembangan profesi guru pembelajar (PPGP). Jadi dapat disimpulkan bahwa 

Bangprosif dapat meningkatkan kemampuan guru dalam ber-PKB guna 

mendukung PPGP, karena profesi guru harus dikembangkan sebagai profesi yang 

bermartabat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

2005 tentang Guru dan Dosen. Pembimbingan profesional intensif kapada guru 

dalam penyusunan KTI yang merupakan bagian dari PKB, dapat dilaksanakan di 

SMP Negeri 4 dalam masa yang akan datang, karena terbukti keberhasilannya. 

Pembimbingan jenis ini juga dapat direkomendasikan untuk sekolah-sekolah yang 

memiliki karekteristik sama atau mirip dengan SMP Negeri 4 Candipuro. 

 

SIMPULAN  

Pengembangan profesional guru secara intensif atau Bangprosif 

(Pengembangan Profesional Intensif) dilakukan oleh kepala sekolah sebagai 

alternative untuk meningkatkan kemampuan guru dalam melaksanakan PKB atas 

dasar belum terealisasikannya seluruh target SKP tahun 2016 oleh semua guru.  

Setelah pembimbingan dilaksanakan, maka kepala sekolah mendapatkan hasil 

yang menggembirakan dan dapat membuat kesimpulan sebagai berikut. 
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1. Strategi Bangprosif untuk meningkatkan kemampuan guru dalam ber-PKB 

guna mendukung PPGP di SMPN 4 Candipuro tahun 2017, dilakukan melalui 

pembimbingan berkala secara kelompok dalam kegiatan MGMPS maupun 

secara individual sesuai kesepakatan kepala sekolah dengan guru.  

2. Strategi Bangprosif dapat meningkatkan kemampuan guru dalam ber-PKB 

guna mendukung PPGP di SMPN 4 Candipuro tahun 2017, karena melalui 

pembimbingan intensif tersebut guru dapat melakukan kegiatan PKB sehingga 

dapat merealisasikan target SKP serta  mendukung pengembangan profesi guru 

pembelajar. 
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ABSTRAK 

 
Bahwa persoalan kemampuan guru IPS menyusun soal, kea rah mana, bagaimana 

kecenderungan yang terjadi, adalah permasalahan yang dikedepankan dalam penyusunan 

makalah ini. Pengalaman lapangan yang disusun untuk sebuah tesis memberikan 

pemahaman yang berbeda kepada pengamat pendidikan. 

Bahwa dalam mempersiapkan penilaian sebagian besar guru IPA membuat pedoman 

penskoran, kurang dari separuh menyusun kisi-kisi, sebagian kecil telah membuat butir 

soal secara mandiri dan melakukan validasi. Sebagian besar guru mengambil butir soal 

dari buku teks dan bank soal. Ranah kognitif butir soal buatan guru lebih didominasi C2 

dan sebagian kecil C4, C5, dan C6. 
 
Kata Kunci: Soal, kisi-kisi, koqnitif.  
 
 

PENDAHULUAN 
 

Berkaitan dengan penelitian utama mengenai pengembangan instrumen 

asesmen higher order thinking skills (HOTS) untuk menumbuhkan self regulated 

learning (SRL) siswa SMP khususnya pada kompetensi dasar (KD) sistem 

peredaran darah manusia, maka terlebih dahulu perlu dilakukan studi 

pendahuluan. Studi pendahuluan dalam penelitian utama meliputi studi literatur 

dan studi lapangan. Artikel ini merupakan salah satu laporan dari kegiatan studi 

lapangan. 
 

Studi lapangan dalam penelitian ini dilakukan untuk untuk memperoleh data 

awal terkait pengalaman guru sebelum menyusun instrumen asesmen (meliputi 

kisi-kisi soal, pedoman penskoran, sumber dan validasi butir soal, serta sebaran 

ranah kognitif), pengetahuan dan kemampuan guru membuat instrumen asesmen 

HOTS, penerapan penggunaan instrumen asesmen HOTS ketika mengases siswa, 

kemampuan SRL siswa dalam mengatur perilaku serta lingkungan belajar ketika 

di sekolah ataupun di rumah, dan penerapan strategi SRL yang dilakukan guru 

terhadap siswa selama proses pembelajaran. Namun yang dilaporkan dalam artikel 

ini hanya terkonsentrasi pada profil guru dalam mempersiapkan penilaian. 
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Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) atau sains merupakan kumpulan pengetahuan 

terstruktur dan sistematis mengenai objek dan fenomena alam yang diperoleh 

melalui hasil pemikiran dan penyelidikan (Kemdikbud, 2014:15). Pembelajaran 

sains memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan fakta dan 

membangun konsep melalui pengalaman belajar (Liliasari dan Tawil, 2014:7). 

Pembelajaran sains tidak hanya mencakup aktivitas hands-on tetapi juga minds-

on. Sains mengajak siswa untuk mampu menjelaskan, mengevaluasi dan 

membangun pengetahuan ilmiah secara mandiri (Duschl, dkk., 2007:18). Namun 

pada kenyataannya saat ini mutu pembelajaran sains di beberapa negara dunia 

masih mengalami berbagai kendala (Tjalla, 2010:3). 
 

Rendahnya kualitas pembelajaran sains di beberapa negara dunia, tercermin 

dari hasil analisis pencapaian kemampuan sains siswa pada beberapa studi 

internasional seperti TIMSS (Trends in International Mathematics and Science 

Study) dan PISA (Programme for International Students Assessment). 

Berdasarkan data prestasi sains TIMSS pada pemetaan tahun 2011, terdapat 24 

dari 42 negara yang turut berpartisipasi berada pada posisi di bawah rata-rata skor 

internasional yaitu di bawah skor 500 (IEA, 2012). Selanjutnya berdasarkan hasil 

studi PISA pada tahun 2012 terdapat 40 dari 65 negara yang turut berpartisipasi 

juga memiliki rata-rata skor prestasi sains di bawah rata-rata skor internasional 

yakni di bawah skor 501 (OECD, 2013). 
 

Pencapaian prestasi sains yang tergolong rendah antara lain dikarenakan 

kebanyakan guru belum berpengalaman dalam mempersiapkan penilaian. 

Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah melalui Permendiknas nomor 16 tahun 

2007:3 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru menyatakan 

bahwa salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh guru dalam dimensi 

pedagogik adalah mampu menyelenggarakan penilaian terhadap proses dan hasil 

belajar siswa. Selanjutnya dalam Permendiknas nomor 23 tahun 2016:2 tentang 

standar penilaian pendidikan dinyatakan pula bahwa penilaian merupakan proses 

pengumpulan dan pengolahan informasi guna menentukan pencapaian hasil 

belajar siswa. 
 

Pencapaian hasil belajar siswa yang diperoleh melalui proses penilaian dapat 

digunakan guru untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan pembelajaran seperti 

yang sudah ditetapkan dalam kurikulum (Arikunto, 2011:11). Melalui kegiatan 

penilaian selanjutnya guru juga dapat memperbaiki atau meningkatkan proses 

pembelajaran yang telah dilakukan (Sunarti dan Rahmawati, 2014:10). Hasil 
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penilaian juga berpotensi meningkatkan motivasi siswa untuk semakin berprestasi 

lebih baik (Arikunto, 2011:7). Penilaian dapat memberikan umpan balik yang 

konstruktif bagi guru dan siswa (Jihad dan Haris, 2013:56; Djamarah dan Zain, 

2014:52). 
 

Siswa akan memiliki kecenderungan untuk mengarahkan perilaku belajar 

pada muara penilaian yang dilakukan guru (Ekawati dan Sumaryanta, 2011:6). 

Kegiatan penilaian oleh guru bukan merupakan bagian terpisah dari proses 

pembelajaran melainkan bagian integral dari proses pembelajaran (Santrock, 

2014:353). Penilaian tidak sekedar memberikan soal secara lisan ataupun tulisan 

kepada siswa lalu proses penilaian dinyatakan selesai (Hamalik, 2011:57), akan 

tetapi sebelum melaksanakan penilaian proses atau hasil belajar siswa, guru harus 

melakukan persiapan sehingga dihasilkan instrumen penilaian yang berkualitas 

(Yusuf, 2015:200). 
 

Persiapan yang perlu dilakukan guru sebelum melaksanakan penilaian 

berkaitan dengan penyusunan butir soal sebagai instrumen penilaian 

(Kartowagiran, 2009:5). Langkah-langkah dalam penyusunan instrumen penilaian 

meliputi menyusun kisi-kisi, menulis butir soal, melakukan telaah atau analisis 

butir soal, melakukan uji coba butir soal, menganalisis butir soal secara empiris, 

merevisi tes, merakit tes, melaksanakan tes, dan menafsirkan hasil tes 

(Kartowagiran, 2012:3). Ketika guru telah memperhatikan dan menerapkan 

langkah penyusunan instrumen sebelum penilaian maka akan dihasilkan 

instrumen penilaian yang baik (Wening, 2012:9). 
 

Instrumen penilaian yang baik dapat digunakan guru sebagai alat untuk 

mengoptimalkan fungsi penilaian (Wardany, dkk., 2015:542). Instrumen penilaian 

yang baik dapat meningkatkan kualitas hasil penilaian serta mampu memetakan 

profil kemampuan siswa dalam pembelajaran (Rofiah, dkk., 2013:18) Kualitas 

instrumen penilaian buatan guru berpengaruh secara langsung terhadap 

pencapaian hasil belajar siswa (Muchsini, 2016:333). 
 

Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan penelitian studi lapangan 

mengenai pengalaman guru IPA SMP Provinsi Lampung dalam mempersiapkan 

penilaian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan profil 

guru IPA SMP Provinsi lampung dalam mempersiapkan penilaian. 

 

Metode Penelitian 
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Penelitian ini dilakukan menggunakan metode survey. Sampel penelitian 

adalah guru IPA kelas VIII SMP Provinsi Lampung melalui teknik purposive 

sampling berjumlah 11 guru. Adapun lokasi sampel dalam penelitian (Tabel 1). 

Tabel 1. Lokasi Sampel Penelitian 

 

 
Pengumpulan data penelitian dilakukan menggunakan instrumen angket. 

Instrumen angket tersebut merupakan angket berskala guttman, artinya guru 

hanya membubuhkan tanda checklist (√) pada pilihan ya  atau tidak  dan 

menuliskan tanggapan atau jawaban untuk instrumen angket yang berbentuk 

pertanyaan. Berdasarkan respon jawaban guru lalu dilakukan perhitungan 
 
persentase atas pilihan ya  atau tidak  tersebut. Jika pilihan jawaban ya  maka skor 

dikonversikan dengan angka 1 sedangkan bila pilihan jawaban tidak  maka 

dikonversikan dengan angka 0. Jawaban instrumen angket yang berupa tanggapan 

dianalisis secara deskriptif kualitatif. 
 

Proses pengolahan dan analisis data penelitian dilakukan melalui beberapa 

tahap. Tahap pertama mengelompokkan data respon jawaban guru sesuai dengan 

masing-masing aspek pertanyaan yang tertera dalam angket. Tahap kedua 

melakukan tabulasi data berdasarkan klasifikasi yang dibuat dengan tujuan untuk 
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memberikan gambaran kecenderungan jawaban guru. Tahap Ketiga menghitung 

frekuensi dari setiap jawaban dengan tujuan untuk memperoleh informasi 

mengenai kecenderungan pilihan jawaban. Tahap keempat menghitung persentase 

jawaban untuk mengetahui persentase dari setiap jawaban pada angket sehingga 

mempermudah kegiatan menganalisis data sebagai suatu temuan dalam penelitian 

tahap studi pendahuluan. Tahap kelima melakukan interpretasi data hasil analisis 

dengan menggunakan kriteria menurut Arikunto (2011:245) kemudian membuat 

kesimpulan. Adapun kriteria menurut Arikunto ditampilkan Tabel 2. 
 

Tabel 2. Kriteria Profil Guru dalam Mempersiapkan Penilaian 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Data dalam penelitian ini berupa data pengalaman guru dalam 

mempersiapkan penilaian, data tersebut diperoleh berdasarkan analisis respon 

jawaban guru dalam angket. Daftar pertanyaan dalam angket berkenaan dengan 

sumber butir soal ketika ulangan, menyusun kisi-kisi dan pedoman penskoran 

butir soal, melakukan validasi butir soal, dan ranah kognitif yang sering 

digunakan dalam instrumen penilaian. 
 

Hasil analisis data penelitian yang berkaitan dengan sumber butir soal, 

penyusunan kisi-kisi dan pedoman penskoran butir soal, serta validasi butir soal 

(Tabel 3). 

Tabel 3. Rekapitulasi Data Profil Guru IPA 

          Mempersiapkan penilaian(n=11) 
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Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa guru yang diteliti sebagian 

besar berkriteria sangat baik  dalam membuat pedoman penskoran, kurang dari 

separuh terkategori   sedang terkait penyusunan kisi-kisi, dan berkategori rendah   

dalam membuat butir soal dan   sangat rendah melakukan validasi (Arikunto, 

2011:245). 

Data pada Tabel 3 mengungkapkan bahwa sebagian besar guru yang 

diteliti telah membuat pedoman penskoran. Fakta ini menggambarkan bahwa guru 

sangat memahami manfaat pedoman penskoran dalam kegiatan penilaian. 

Sebagaimana menurut Jihad dan Haris (2013:86) bahwa jika tidak membuat 

pedoman penskoran maka guru mengalami kesulitan dalam menentukan skor 

terhadap hasil pekerjaan siswa. Pedoman penskoran merupakan faktor penting dan 

mutlak yang harus disiapkan dengan sebaik mungkin oleh guru (Arifin, 

2012:267). Senada dengan pernyataan tersebut menurut Ekawati dan Sumaryanta 

(2011: 48) bahwa melalui pedoman penskoran guru memiliki panduan yang jelas 

dalam memberikan skor terhadap jawaban siswa. Lebih lanjut Sumaryanta 

(2015:182) mempertegas bahwa ketika guru tidak menyusun pedoman penskoran 

dapat mempengaruhi tingkat keakuratan dan keadilan hasil penilaian, karena 

koreksi yang dilakukan tanpa hati-hati dan cermat memungkinkan dihasilkan skor 

penilaian yang tidak tepat. 

Data juga membuktikan bahwa kurang dari separuh guru yang diteliti 

terkategori sedang  dalam hal penyusunan kisi-kisi soal. Hal ini berarti terdapat 

lebih dari separuh guru yang diteliti (54,55%) tidak menyusun kisi-kisi sebelum 

menulis butir soal. Menurut Yusuf (2015:198) bahwa fakta ini termasuk 

kekeliruan yang dilakukan guru. Sebagaimana dijelaskan Kartowagiran (2012:4) 

bahwa kisi-kisi merupakan blueprint atau cetak biru yang akan memberikan 

bimbingan terarah ketika penulisan soal. Lebih lanjut Sunarti dan Rahmawati 

(2014:70) menegaskan bahwa sebelum menyusun instrumen penilaian terlebih 

dahulu guru sebagai penulis soal harus merancang kisi-kisi, hal ini dikarenakan 

kisi-kisi memuat informasi penting mengenai spesifikasi soal yang akan dibuat 



105 

 

oleh penulis soal. Selaras dengan pernyataan ini menurut Jihad dan Haris 

(2013:72) menyatakan bahwa kisi-kisi juga dapat dijadikan dasar pedoman bagi 

penulis soal, sehingga oleh siapapun soal tersebut ditulis maka akan tetap 

dihasilkan soal dengan kualitas isi atau tingkat kesulitan yang relatif sama. Selain 

itu, guru yang tidak menyusun kisi-kisi akan mengalami kesulitan dalam menulis 

soal sehingga cenderung untuk mengembangkan butir soal yang tidak sesuai 

dengan tujuan penilaian dan tujuan pembelajaran (Wening, 2012:9).  
Selanjutnya berdasarkan Tabel 3 diperoleh temuan bahwa guru yang diteliti 

terkategori sangat rendah  dalam melakukan validasi. Analisis data tersebut 

mengungkapkan bahwa terdapat hampir 100% atau 90,91% guru tidak melakukan 

validasi soal. Hal ini berarti guru belum memahami pentingnya validasi soal. 

Sebagaimana menurut Arikunto (2011:64) jika tes memiliki tingkat validitas 

rendah maka akan menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan 

pengukuran. Lebih lanjut menurut Yusuf (2015:61) bahwa validitas menunjukkan 

kemampuan instrumen penilaian untuk menjalankan fungsi ukurnya. Selaras 

dengan pernyataan tersebut Uno dan Koni (2014:151) menegaskan bahwa guru 

perlu melakukan validasi terhadap butir soal untuk mengetahui tingkat kevalidan 

atau keabsahan dari instrumen penilaian yang telah disusun. 

 
Melalui Tabel 3 juga terungkap bahwa pengalaman guru yang diteliti dalam 

membuat butir soal secara mandiri masih tergolong rendah  . Hal ini memberikan 

gambaran bahwa sebagian besar guru yang diteliti (72,73%) belum membuat 

sendiri butir soal ulangan. Guru yang tidak membuat sendiri butir soal ulangan, 

maka dimungkinkan mengambil butir soal dari buku teks atau menyadur melalui 

bank soal. Data mengenai sumber butir soal yang digunakan guru ketika mengases 

siswa (Tabel 4). 

Tabel 4. Rekapitulasi Data Sumber Butir Soal (n = 11) 
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Berdasarkan hasil analisis data pada Tabel 4 terungkap bahwa sebagian besar guru 

yang diteliti menggunakan butir soal dari buku teks dan lebih dari separuh 

mengambil soal dari bank soal. 

Fakta ini menunjukkan bahwa guru yang diteliti memiliki pengalaman 

rendah  dalam menyusun butir soal secara mandiri dan ketika menyusun 

butir soal kebanyakan guru tidak mengacu pada indikator maupun kompetensi 

dasar (KD) melainkan merujuk dari buku teks. Saat guru menggunakan butir soal 

dari buku teks berarti butir soal tersebut telah diketahui siswa. Fakta seperti ini 

tidak menstimulasi pola berpikir karena siswa hanya diminta untuk mengingat 

sesuatu. Soal seperti ini tidak menuntun siswa untuk menerapkan pengetahuan dan 

keterampilan yang telah dikembangkan selama pembelajaran sehingga siswa tidak 

dapat mengontrol pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Akibatnya pada 

fase selanjutnya siswa tidak memiliki motivasi dan tanggung jawab terhadap 

proses belajar. Sebagaimana menurut Stobaugh (2012:17) bahwa jika guru 

menggunakan butir soal yang telah diketahui siswa maka akan lebih cenderung 

untuk menilai kemampuan siswa pada ranah kognitif mengingat saja, sehingga 

siswa tidak mampu mengembangkan keterampilan berpikir pada tingkat yang 

lebih tinggi (higher level thinking). Lebih lanjut menurut Hamalik (2011:161); 

Djamarah dan Zain (2014:148) bahwa motivasi merupakan mesin penggerak yang 

mampu mempercepat keberhasilan proses pembelajaran. Senada dengan 

pernyataan tersebut Sardiman (2014:84) menegaskan bahwa motivasi 

mempengaruhi proses interaksi antara siswa dengan materi pelajaran. 

 
Selanjutnya data terkait pemetaan ranah kognitif yang sering digunakan 

guru dalam menulis butir soal (Tabel 5). 

Tabel 5. Rekapitulasi Data Pemetaan Ranah Kognitif pada 

Butir Soal Buatan Guru (n = 11) 
 

 No.  Ranah Kognitif  Jawaban Ya (%) 
      

 1.  C1 (mengingat) 54,55 
     

 2.  C2 (memahami) 81,82 
      

 3.  C3 (mengaplikasi) 27,27 
      

 4.  C4 (menganalisis) 18,18 
      

 5.  C5 (mengevaluasi) 9,09 
      

 6.  C6 (mencipta) 9,09 
       

 

Tabel 5 menunjukkan bahwa sebagian besar butir soal buatan guru beranah 

kognitif C2 dan sebagian kecil ranah kognitif C4, C5, C6. Fakta ini mengungkapkan 
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bahwa ketika guru mengases hasil belajar siswa lebih sering mengembangkan 

keterampilan berpikir tingkat rendah atau lower order thinking skills (LOTS) 

daripada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skills 

(HOTS). Sebagaimana menurut Narayanan dan Adithan (2015:2) bahwa ranah 

kognitif C1, C2 dan C3 dalam taxonomy bloom revised termasuk keterampilan LOT 

sedangkan ranah kognitif C4, C5, dan C6 merupakan fundamental bagi 

keterampilan HOT. 
 

Berdasarkan Tabel 3 terungkap bahwa guru jarang menguji siswa 

menggunakan soal-soal yang menuntut keterampilan berpikir pada tingkat yang 

lebih tinggi. Padahal keterampilan berpikir pada tingkatan yang lebih tinggi sangat 

perlu dikuasai siswa. Sebagaimana menurut Brookhart (2010:5) bahwa siswa yang 

sering diuji dengan soal-soal keterampilan berpikir tingkat tinggi maka memiliki 

kemampuan berpikir pada tingkat yang lebih tinggi pula, sehingga siswa 

diharapkan akan mampu mengontrol pengetahuan dan keterampilan, menekankan 

tanggung jawab secara personal, serta memiliki regulasi diri dalam kegiatan 

belajar. 

 
 
 

SIMPULAN 
 

Bahwa dalam mempersiapkan penilaian sebagian besar guru IPA membuat 

pedoman penskoran, kurang dari separuh menyusun kisi-kisi, sebagian kecil telah 

membuat butir soal secara mandiri dan melakukan validasi. Sebagian besar guru 

mengambil butir soal dari buku teks dan bank soal. Ranah kognitif butir soal 

buatan guru lebih didominasi C2 dan sebagian kecil C4, C5, dan C6. 
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ABSTRAK 

 

Dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh guru dalam peningkatan karier, 

dua diantaranya yaitu pada kurangnya kemauan dan kemampuan menulis karya 

ilmiah.  Upaya yang dilakukan untuk membuat guru mau menulis karya ilmiah 

yaitu dengan menggali motivasi.  Upaya yang dilakukan untuk membuat guru 

mampu menulis karya ilmiah yaitu dengan menambah pengetahuan dan 

keterampilan. Pengetahuan dapat ditambah dengan banyak membaca literature 

Keterampilan dapat ditingkatkan dengan mempelajari beberapa hal mendasar 

tentang penulisan karya ilmiah.  Setelah guru mendapatkan kesempatan untuk 

mempresentasikan hasil karyanya dalam suatu lomba, maka akan menumbuhkan 

kepercayaan diri dalam menulis karya ilmiah sehingga guru menjadi mau dan 

mampu kembali untuk menulis karya tulis ilmiah di lomba selanjutnya.   

 

Kata Kunci:  Menulis, Karya Ilmiah,   Karier Guru 

 

PENDAHULUAN 

 

Guru merupakan salah satu profesi yang harus dilaksanakan dengan 

profesional. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang RI 

Nomor 20 Tahun 2003. Pertama tentu untuk mengemban amanat negara dalam 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kedua hal ini telah menjadi salah satu 

persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat memiliki karier yang baik khususnya 

bagi guru tetap atau Aparatur Sipil Negara di Indonesia. Terlebih lagi sejak 

berlakunya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi (Permenegpan dan RB) Nomor 16 Tahun 2009 tentang 

Jabatan Fungsional Guru (Pendidik) dan Angka Kreditnya. Menurut Permenegpan 

No. 16 tersebut, ada beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh guru untuk 

dapat meningkatkan jenjang karier selain melaksanakan tugas dan fungsi pokok 

sebagai seorang guru di Sekolah. Diantaranya yaitu dengan melakukan kegiatan 

pengembangan keprofesian berkelanjutan melalui pengembangan diri, publikasi 

ilmiah dan karya inovatif. Jadi saat ini guru tidak hanya dituntut untuk 

mengembangkan diri melalui seminar-seminar, tapi juga harus dapat membuat 

karya tulis ilmiah.  

mailto:lindrawati01@yahoo.com
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Selanjutnya dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen juga menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalan, guru berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan 

kualifikasi akademi dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Diharapkan dengan 

melaksanakan tugas secara profesional, maka guru akan dapat meningkatkan mutu 

pendidikan nasional yang bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga 

negara yang demokratis dan bertanggung jawab. (Pasal 4, 5, dan 6 UU No. 14 

Tahun 2005). 

Selain itu, keprofesionalan guru memang sudah menjadi tuntutan abad 

21 dimana guru harus dapat menyesuaikan diri dalam menghadapi kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Menurut ―21st Century Partnership Learning 

Framework”,  kompetensi yang harus disiapkan sumber daya manusia dalam 

menghadapi Abad 21 adalah kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah, 

kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama, kemampuan mencipta dan 

memperbaharui, penguasaan IT, kemampuan belajar kontekstual, dan kemampuan 

informasi dan literasi media. Maka dari itu jika guru tidak mau belajar dan 

menyesuaikan diri terhadap perkembangan zaman, tentu tidak akan dapat 

mencetak generasi penerus bangsa yang siap mengahadapi kehidupan di masa 

mendatang. 

Oleh karena itu menjadi guru yang profesional yang mau dan mampu 

menulis karya ilmiah sudah menjadi keharusan yang sudah tidak dapat ditawar 

lagi pada abad 21 ini. Namun pada kenyataannya, jumlah guru yang belum 

memenuhi kompetensi sesuai dengan yang tertuang dalam peraturan masih cukup 

besar. Menurut hasil UKG tahun 2015, dari 1.389.859 guru SD di Indonesia, guru 

yang memperoleh nilai UKG kurang dari 60 ada sebanyak 68,38%. Berbagai 

upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kompetensi 

profesional guru. Menurut Agung dan Yufridawati (2010:156), hal ini memang 

tidak terlepas dari faktor internal guru sendiri. Didukung pula oleh Suhardjono 

(2009), yang mengidentifikasi dua masalah utama penyebab rendahnya 

kompetensi guru di Indonesia yaitu kurangnya kemauan dan kemampuan untuk 

meningkatkan kompetensi profesional. 
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Adapun menurut penelitian para ahli dalam Suparno (2013) kondisi riil 

sekitar guru di Indonesia dewasa ini antara lain karena belum memiliki kualifikasi 

akademik yang sesuai, sudah merasa puas dengan kondisi dan kemampuan yang 

dimiliki, ikhtiar untuk meningkatkan kompetensi diri sangat terbatas, banyak 

waktu dihabiskan di ruang kelas sekedar untuk mengejar target kurikulum, di luar 

kelas waktu guru banyak dihabiskan untuk kepentingan non-akademik, kontak 

akademik antara guru sangat terbatas, kontak antar guru lebih banyak bersifat 

non-akademik, dan guru kurang memberikan perhatian serius kepada peserta 

didik. 

Hal ini tentu merupakan kesenjangan dari guru profesional yang 

diharapkan. Idealnya guru profesional adalah seorang pembelajar sepanjang hayat 

yang terus mengembangkan dirinya dimanapun, kapan pun tanpa disuruh oleh 

pemerintah atau kepala sekolah. Dengan memahami urgensinya menjadi guru 

pembelajar yang selalu meningkatkan kompetensi profesional di abad 21 ini. 

Ditambah pula adanya keprihatinan akan kualitas kinerja guru di Indonesia, maka 

melalui makalah ini penulis bermaksud memberikan solusi bagaimana menjadi 

seorang guru profesional yang mau dan mampu menulis karya ilmiah.  

Solusi ini dapat penulis sampaikan setelah melakukan refleksi dari 

pengalamannya sebagai seorang guru yang mau dan mampu menulis berbagai 

jenis karya tulis ilmiah seperti artikel, makalah, maupun buku sejak pertama kali 

bertugas sebagai guru sekolah dasar di Kecamatan Pontianak Barat Kota 

Pontianak Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2009 sampai dengan saat ini. 

Dimana sejak tahun 2012, penulis aktif memberikan sosialisasi serta memotivasi 

guru-guru di Kota Pontianak agar mau dan mampu menulis karya ilmiah. Harapan 

penulis, semoga makalah ini  juga dapat memotivasi guru-guru lainnya di 

Indonesia agar dapat menjadi guru profesional yang mau dan mampu menulis 

karya ilmiah sehingga pada akhirnya dapat digunakan untuk peningkatan karier 

guru. 

 

Rumusan Masalah 

1. Apa upaya yang perlu dilakukan guru agar mau menulis karya ilmiah untuk 

peningkatan karier guru? 

2. Apa upaya yang perlu dilakukan guru agar mampu menulis karya ilmiah untuk 

peningkatan karier guru? 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Upaya yang Dilakukan Guru Agar Mau Menulis Karya Ilmiah 

Saat ini jumlah guru yang telah menulis Karya Tulis Ilmiah (KTI) 

masih sedikit. Hal ini dapat dilihat dari jumlah guru golongan IVa yang tidak 

sebanding dengan guru golongan IVb. Menurut Suhardjono (2009) hal ini 

disebabkan oleh dua hal yaitu ketidak mauan dan kekurangmampuan. Banyak 

guru yang merasa tidak mampu membuat KTI sehingga mereka malas, enggan 

dan tidak mau membuatnya.  

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah agar dapat 

meningkatkan kemampuan guru di Indonesia dengan berbagai kegiatan ilmiah 

seperti seminar, workshop, bahan blockgrant yang diberikan untuk menunjang 

kegiatan sejenis. Banyak guru yang telah mengikuti kegiatan ini tapi masih belum 

dapat membuat karya tulis ilmiah. Hal ini umumnya dikarenakan karena para guru 

belum mau untuk membuatnya. Untuk memotivasi guru agar mau membuat karya 

tulis ilmiah pemerintah dan berbagai pihak pemerhati pendidikan di Indonesia 

juga telah berusaha dengan mengadakan berbagai lomba karya tulis ilmiah. 

Namun tentu saja jumlah guru yang mengikuti kegiatan lomba ini masih relatif 

kecil.  

Berdasarkan pengalaman penulis, setiap guru yang ingin sukses 

menulis karya ilmiah awalnya harus memiliki motif atau menemukan alasan untuk 

dapat melakukan hal tersebut. Motif ini dapat diperkuat oleh kebutuhan (need) 

atau keinginan (wish) yaitu  harapan untuk mendapatkan hal yang dibutuhkan. 

Kondisi inilah yang akhirnya memotivasi seseorang untuk dapat menulis karya 

ilmiah dengan sukses. Maka itu setiap guru hendaknya menggali motivasi 

sedemikian rupa sehingga dapat menggerakkan untuk menulis karya ilmiah.  

Hal ini didukung oleh Matthews dan Matthews (2008:3) yang 

menyatakan bahwa kunci menulis karya ilmiah yang efektif dan efisien bukanlah 

terletak pada keterampilan mengorganisir ide, tapi lebih pada kemauan untuk 

menyelesaikan karya tulis dan komitmen untuk melakukannya. Hal ini juga sesuai 

dengan teori motivasi yang dikemukakan oleh Morgan (lewat Majid, 2013: 308) 

bahwa motivasi bertalian dengan tiga hal yaitu keadaan yang mendorong tingkah 

laku (motivating states), tingkah laku yang didorong oleh keadaan tersebut 
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(motivated behavior), dan tujuan dari pada tingkah laku tersebut (goals or ends of 

such behavior). 

Harapan atau angan-angan tidaklah cukup menggerakkan seseorang 

untuk melakukan sesuatu. Kemauan itu haruslah berupa tekad yang sangat kuat. 

Jika melihat Teori Motivasi Abraham Maslow (lewat Majid, 2013: 314-315) 

bahwa pada dasarnya semua manusia memiliki kebutuhan pokok yang 

digambarkan dalam bentuk sebuah piramid. Pada tangga paling bawah atau 

pertama yaitu kebutuhan fisiologis untuk memenuhi rasa lapar, haus, dsb. Tangga 

kedua yaitu kebutuhan rasa aman untuk terlindung atau jauh dari bahaya. Tangga 

ketiga yaitu kebutuhan akan rasa cinta dengan orang lain untuk menerima dan 

diterima. Tangga keempat yaitu kebutuhan akan penghargaan untuk berprestasi, 

berkompetensi, dan mendapatkan dukungan serta pengakuan. Tangga kelima yaitu 

kebutuhan aktualisasi diri untuk memenuhi kebutuhan kognitif: mengetahui, 

memahami, dan menjelajahi; kebutuhan estetik: keserasian, keteraturan, dan 

keindahan; kebutuhan aktualisasi diri: mendapatkan kepuasan diri dan menyadari 

potensinya. 

Dari teori motivasi Maslow di atas dapat dikatakan bahwa seorang 

guru yang terdorong untuk membuat KTI kemungkinan mempunyai kebutuhan 

yang berasal dari tiga hal yaitu kebutuhan akan peningkatan karier, penghargaan 

dan aktualisasi diri. Dengan kata lain seorang guru dapat tergerak untuk menulis 

karya ilmiah jika: pertama ia terpaksa melakukannya karena ada konsekuensi atau 

sanksi yang mungkin terjadi sehubungan dengan kariernya, kedua ia melakukan 

dengan sukarela karena ada imbalan berupa hadiah atau penghargaan, ketiga ia 

melakukan dengan sukarela walaupun tidak ada hadiah atau penghargaan tapi 

yang terpenting adalah kepuasan diri dan kesadaran akan potensinya.  

Sebaiknya guru tidak memulai menulis karya ilmiah dari keadaan 

terpaksa karena tentu dari niat yang tidak benar maka prosesnya juga cenderung 

dapat menyimpang dari kebenaran, hasilnya juga tidak memberikan manfaat bagi 

pengembangan profesi dan perbaikan mutu pendidikan. Oleh karena  itu, sangat 

direkomendasikan pada setiap guru untuk berkarya secara sukarela, khususnya 

dengan mengikuti lomba karya tulis ilmiah. Berdasarkan pengalaman penulis, 

besar sekali manfaat yang guru peroleh jika dapat mengikuti lomba karya tulis 

ilmiah. 
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Pertama, karena hal ini dilakukan dengan sukarela, tentu menulis tidak 

akan menjadi beban berat. Dengan adanya itikad yang baik tentu akan dapat 

memberikan manfaat bagi pengembangan profesi dan peningkatan mutu 

pembelajaran di kelas. Kedua, jika guru berusaha dengan sebaik mungkin, selalu 

ada saja peluang menjadi seorang pemenang. Seseorang tidak akan pernah tahu 

apa yang bisa diraihnya jika tidak mencoba. Lomba karya ilmiah yang diikuti 

dapat berupa tingkat apa saja, baik tingkat kota, provinsi, nasional, atau 

internasional. Semakin tinggi tingkatnya tentu semakin besar penghargaan dan 

prestisiusnya. Ketiga, walaupun belum berhasil memenangkan lomba, guru tetap 

mendapatkan penghargaan berupa surat keterangan atau piagam. Hal ini saja 

sudah merupakan kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri. Keempat, sudah 

tersedia pedoman tentang konvensi penulisan makalah serta hal lainnya 

sehubungan dengan penilaian makalah. Dengan pedoman ini maka penulis tidak 

perlu bingung dengan jumlah halaman serta persyaratan lain karena sudah 

ditentukan. Kelima, adanya batas waktu yang dapat memotivasi untuk segera 

memulai dan menyelesaikan karya ilmiah.  

Maka dari itu sangat penting sekali bagi guru yang sudah pernah 

mengikuti atau berhasil memenangkan perlombaan karya tulis ilmiah untuk 

mensosialisasikan tentang pengalamannya tersebut kepada guru lainnya. Hal ini 

dapat membantu menularkan cara berpikir postif yang berupa semangat saya juga 

bisa untuk berkompetensi dan segera memulai mempersiapkan diri untuk 

perlombaan serupa. Sesuai dengan teori motivasi Morgan, hal ini merupakan 

keadaan yang dapat memotivasi guru lain untuk melakukan hal yang sama 

(motivating states). 

Penulis sendiri telah melakukanya sejak menjadi pemenang pada 

Lomba Menulis Artikel Tingkat Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2009. Pada 

tahun 2012, sebagai Ketua KKG Bahasa Inggris SD Kecamatan Pontianak Barat 

penulis bersama pengurus merancang visi dan misi KKG yang salah satunya 

meningkatkan kompetensi profesional guru Bahasa Inggris Kecamatan Pontianak 

Barat melalui penulisan karya ilmiah. Karya ilmiah yang telah dibuat yaitu 

penulisan diktat bahan ajar serta pegangan guru dan karya inovasi.  

Dari program pembuatan karya inovasi yang dibuat untuk perlombaan 

karya inovasi pembelajaran SD tingkat nasional tahun 2013, dari KKG Bahasa 

Inggris SD Kecamatan Pontianak Barat berhasil mengantarkan 2 orang guru 
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termasuk penulis sendiri pada Perlombaan Karya Inovasi Tingkat Nasional di Bali 

pada tahun 2013. Selanjutnya setiap tahun penulis aktif mensosialisasikan 

perlombaan karya inovasi pembelajaran SD tingkat nasional pada guru-guru di 

Kota Pontianak melalui worskhop yang diselenggarakan oleh organisasi lainnya 

yaitu Lembaga Percepatan Peningkatan Pendidikan dan Sumber Daya Manusia 

Provinsi Kalimantan Barat (LP3SDM Kalbar). Jumlah peminat peserta lomba 

karya inovasi SD dari kota Pontianak pun bertambah setiap tahunnya.  

Beberapa peserta worskhop tersebut berhasil lolos menjadi finalis dan 

diundang untuk mempresentasikan karyanya. Hal ini menjadi motivasi bagi 

peserta tersebut utnuk kembali mengikuti perlombaan karya ilmiah baik yang 

sejenis maupun lomba lainnya. Jadi dalam hal ini sesuai dengan teori motivasi 

Morgan, dimana tingkah laku alumni peserta lomba tersebut dimotivasi oleh 

keadaan yaitu rasa percaya diri yang meningkat setelah berhasil lolos dalam 

perlombaan (motivated behavior). 

Jadi dapat disimpulkan, upaya yang dapat dilakukan guru untuk mau 

menulis karya ilmiah yaitu dengan menggali motivasi. Hal ini dapat dilakukan 

dengan mengikuti perlombaan karya ilmiah untuk menumbuhkan kepercayaan diri 

guru atau berpikiran positif. Agar guru lainnya mau mengikuti lomba karya 

ilmiah, seorang guru model perlu membagikan pengalamannya sehingga guru lain 

mendapatkan gambaran serta informasi yang detail tentang suatu lomba. Dengan 

demikian, guru lain juga termotivasi untuk berkompetisi dan segera mulai 

mempersiapkan diri untuk mengikuti lomba. Kembali pada teori motivasi Morgan, 

akhirnya manfaat penulisan karya ilmiah menjadi tujuan dari tingkah laku (goal or 

end of motivated behavior). Dimana setelah berhasil lolos dalam suatu lomba 

karya ilmiah dan merasakan manfaat baik dari segi materi maupun psikis, maka 

guru tersebut pada akhirnya akan mau menulis karya ilmiah secara sukarela 

melalui perlombaan-perlombaan karya tulis ilmiah lainnya.   

 

Upaya yang Dilakukan Guru Agar Mampu Menulis Karya Ilmiah 

Ada dua hal yang dapat dilakukan oleh guru agar mampu menulis 

karya ilmiah. Pertama yaitu dengan menambah pengetahuan. Sedangkan yang 

kedua yaitu dengan menambah keterampilan. 
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1. Menambah Pengetahuan 

Menambah pengetahuan merupakan hal pertama yang harus dilakukan 

oleh setiap guru agar mampu menulis karya ilmiah. Seringkali ide dan gagasan 

kita tidak berkembang atau bingung mau menulis apa. Menurut Hernowo 

(2015:19) membaca adalah saudara-kembar menulis.  Dalam menulis 

dibutuhkan membaca, demikian juga dalam membaca dibutuhkan menulis. 

Kegiatan membaca yang dilakukan tidak hanya dari buku, tapi juga dapat 

berupa artikel di koran atau jurnal, majalah, atau website.  

Khusus untuk penulisan karya ilmiah, sedikitnya ada lima jenis 

referensi yang berkaitan dengan topik yang perlu disediakan. (1) buku tentang 

masalah atau variabel 1, (2) buku tentang solusi yaitu variabel 2, (3) buku 

tentang hal lain yang berkaitan, (4) buku tentang hal lain yang melengkapi (5) 

kamus Bahasa Indonesia. Misalnya, Pada Penelitian Tindakan Kelas pada 

contoh judul “Upaya meningkatkan Kemampuan Penalaran Matematika 

Siswa Melalui Model Pembelajaran Problem Based Learning [PBL] di MTs 

Dukuhwaluh.‖ Pada judul terdapat dua variabel yaitu meningkatkan 

kemampuan penalaran dan Problem Based Learning. Maka kedua topik ini 

harus dicari referensi yang membahasnya karena pengarang harus membuat 

kutipan darinya. Kemudian juga harus dicari buku yang menjelaskan tentang 

Matematika, buku tentang PTK, dan kamus Bahasa Indonesia untuk 

membantu menjelaskan definisi jika diperlukan. 

Saat ini telah banyak kemudahan yang didapat dari era Informasi dan 

teknologi. Referensi tersebut dapat dicari secara online dan didapatkan secara 

gratis. Beberapa cara untuk mencari referensi secara online yaitu dengan 

menggunakan search engine atau mesin pencari seperti google, yahoo, dsb, 

online library, atau membeli buku online.  

Jika menggunakan search engine, cukup mengetikkan kata kunci 

misalnya kemampuan penalaran. Maka dalam hitungan detik akan keluar hasil 

beberapa juta kata temuan. Untuk mempersempit pencarian kita dapat 

menambahkan kata kutip seperti ―kemampuan penalaran pdf‖. Bentuk format 

berkas lain juga dapat digunakan seperti docx untuk berkas Ms. Microsoft 

Word versi 7 keatas, pptx untuk berkas Ms. Powerpoint, xlsx untuk Ms. 

Microset Excel. Dengan menambahakan tanda kutip dan format berkas, maka 
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hasil temuan akan berkurang atau lebih dipersempit hingga hanya berapa ratus 

ribu temuan saja.  

Jika buku yang dicari tidak ada, masih ada cara lain yang dapat 

digunakan yaitu dengan membelinya secara online baik di dalam negeri 

maupun luar negeri. Tentu saja harus dicari terlebih dahulu dengan 

memasukkan kata kuncinya di mesin pencari. Kelebihan cara ini tentu buku 

yang didapat lebih uptodate tanggal penerbitannya. Kelemahannya adalah 

pada biaya yang harus dikeluarkan. Untuk pembelian dalam negeri banyak 

toko buku online yang memberikan diskon, namun tetap dikenakan ongkos 

kirim tergantung lokasi pembeli serta banyak atau buku yang dibeli. Jika beli 

di luar negeri maka lebih banyak lagi biaya yang harus dikeluarkan. Di era 

teknologi canggih saat ini, mendapatkan data atau buku secara gratis maupun 

berbayar sudah jauh lebih mudah terutama jika memanfaatkan informasi 

secara online. Guru dapat mencari di mesin pencari, perpustakaan elektronik, 

ataupun toko buku elektronik.  

Semua upaya yang disebutkan di atas merupakan bagian dari proses 

membaca dan menulis yang dapat dilakukan setiap guru. Sulit maupun 

mudahnya proses tersebut, kembali lagi pada kemauan guru serta niat awal 

penulisan karya ilmiah. Khusus bagi umat muslim, semua amal perbuatannya 

akan mendapat balasan sesuai yang diniatkan. Maka dari itu walaupun karya 

ilmiah dibuat untuk suatu perlombaan, hendaknya tetap dilandasi oleh niat dan 

keikhlasan di atas jalan yang lurus yaitu untuk mengharapkan ridha dan 

pahala-Nya. Dengan demikian setiap guru tidak akan merasa berat dalam 

melakukan semua proses membaca dan menulis yang harus dilalui dalam 

penulisan karya ilmiah. Pada akhirnya jerih payah guru akan memberikan 

kontribusi yang nyata bagi peningkatan kualiatas pendidikan di satuan kerja 

serta peningkatan karier. 

 

1. Menambah keterampilan 

Ada dua keterampilan dasar yang perlu dikuasai oleh guru dalam 

menulis karya ilmiah yaitu keterampilan menulis esai dan keterampilan 

bekerja dengan dokumen panjang di Microsoft Word. 

a. Menulis esai 
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Menulis merupakan sebuah kemampuan yang dapat dipelajari. 

Walaupun karya ilmiah yang dibuat masih terdapat kekurangan, dengan 

terus mencoba dan berusaha pada akhirnya karya tulis yang dibuat akan 

menjadi semakin baik. Jadi sebagai sebuah proses, semakin dilakukan 

berulang kali akan semakin baik pula kemampuan menulis seseorang. 

Saat menulis karya ilmiah hendaknya disadari bahwa tulisan yang 

akan dibuat adalah berupa esai. Inilah bagian yang minimal harus dikuasai 

dengan baik oleh setiap guru. Jika guru merasa kurang atau tidak 

berkemampuan menulis karya ilmiah, maka ia harus berusaha agar 

mempunyai kemampuan itu dengan belajar menulis esai.  

Menurut Perutz (2010:4), bagian-bagian esai yaitu alinea 

pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Jadi dalam penulisan esai minimal harus 

memuat ketiga bagian tadi. Esai juga merupakan kumpulan alinea yang 

terdiri dari kumpulan kalimat. Kalimat dalam alinea terdiri dari pokok 

kalimat, kalimat penunjang, dan kalimat kesimpulan.  

Pada penulisan KTI, cukup menggunakan alinea tunggal untuk 

menjelaskan bagian yang tidak terlalu luas cakupannya seperti pada Bab 1 

di bagian manfaat penelitian, atau pada bab 3 di bagian sampel. Sedangkan 

esai merupakan kumpulan alinea yang diperlukan untuk menjelaskan topik 

yang lebih luas cakupannya seperti pada Bab 1 di bagian Latar Belakang, 

atau pada Bab 2 di setiap sub judulnya. 

Sesuai namanya alinea pendahuluan terletak di awal esai dan dapat 

dibuat lebih dari satu alinea. Awal kalimat alinea ini menggunakan kata 

yang menarik perhatian pembaca dan menunjukkan mengapa topik yang 

ditulis penting. Selain itu fungsi bagian ini juga untuk memperkenalkan ide 

pokok penulis yang dituangkan dalam satu kalimat yang disebut kalimat 

tesis. Kalimat ini biasanya terletak di akhir alinea pendahuluan. Berikutnya 

yaitu alinea isi dimana bagian ini menguraikan lebih detail ide pokok yang 

disebutkan di kalimat tesis. Bagian ini minimal terdiri dari satu alinea. 

Terakhir yaitu alinea kesimpulan yang letaknya berada di akhir esai. Alinea 

ini juga dapat dibuat lebih dari satu alinea untuk menekankan serta 

meringkas ide-ide pokok yang ada di kalimat tesis. Ini merupakan bagian 

yang penting karena disinilah penulis menekankan opini pribadinya serta 

menyarankan hal-hal yang ia ingin pembaca lakukan. 
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Penulisan esai ini  tentu ditempatkan sesuai kerangka karya ilmiah. 

Ada esai yang ditulis untuk menguraikan latar belakang, tinjauan pustaka 

yang digunakan, lapaoran hasil penelitian atau pembahasan, dan 

kesimpulan. Apapun bagiannya, ia memiliki bagian yang sama yaitu 

pendahuluan, isi, dan kesimpulan.  

Dengan kata lain, penulisan karya ilmiah adalah menulis beberapa 

esai. Jika seorang guru dapat menguasai dengan baik keterampilan menulis 

esai, maka ia akan dapat menulis berbagai bentuk karya ilmiah  seperti 

artikel, makalah, diktat, modul, atau buku.  

Hal ini telah penulis buktikan sendiri. Berbekal kemampuan menulis 

alinea dan esai dari bangku kuliah, serta membaca referensi tentang 

kerangka karya ilmiah. Sejak memenangkan lomba karya ilmiah pertama 

kali pada tahun 2009, penulis menjadi termotivasi untuk menulis karya 

ilmiah di perlombaan karya ilmiah lainnya. Pada saat ini telah ada 3 buah 

artikel, 5 buah makalah, 2 buah buku, dan 1 laporan Penelitian Tindakan 

Kelas yang telah penulis buat.  Dengan mengikuti berbagai perlombaan 

karya ilmiah, guru akan terus berkarya dan mempunyai publikasi ilmiah 

sebagai bukti yang dapat digunakan dalam peningkatan karier guru. 

 

b. Bekerja dengan dokumen panjang di Microsoft Word 

Dokumen panjang mengacu pada istilah bekerja dalam 1 file yang 

memuat semua bagian karya tulis seperti cover, kata pengantar, daftar isi, 

daftar tabel, daftar gambar, Bab I s.d. Bab IV, daftar pustaka, dan lampiran. 

Untuk dapat mengatur seluruh bagian karya tulis tersebut, diperlukan 

keterampilan serta kesabaran guru. Memang pada awalnya mungkin terasa 

sulit bagi sebagian guru. Namun akan sangat membantu terutama jika 

dokumen yang dibuat cukup panjang.  

Guru yang bekerja dengan dokumen panjang akan dapat menggunakan 

fasilitas menambahkan daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, bahkan daftar 

pustaka secara otomatis dapat digunakan. Hal ini tentu sangat membantu 

dalam penomoran halamannya sehingga dapat dikerjakan dengan cepat 

apalagi saat ada perubahan di tahap akhir penulisan. Guru tidak perlu 

mengetik secara manual nomor halaman tabel maupun gambar. Jadi guru 
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yang memiliki keterampilan untuk bekerja dengan dokumen panjang di 

Microsoft Word, dapat bekerja dengan lebih cepat dan mudah.  

Untuk menguasai keterampilan ini diperlukan pelatihan dalam 

workshop dimana guru instruktur dapat membimbing guru peserta 

workshop. Selain kesulitan yang ditemui guru dapat langsung direspon, guru 

peserta juga mendapatkan contoh dokumen panjang yang sudah jadi. 

Dengan demikian guru peserta dapat membandingkan cara kerja bekerja 

dalam dokumen panjang.  

Keterampilan ini memang baru dapat dikuasai jika guru terus mencoba 

secara konsisten dan tekun menggunakan tata cara atau fasilis-fasilitas 

otomatis seperti pengesetan syle headings, membedakan page dan section 

breaks, serta penambahan daftar isi, tabel, dan gambar secara otomatis..  

Sebagai narasumber di beberapa workshop di Kota Pontianak, penulis 

juga telah menyampaikan cara bekerja dengan dokumen panjang di 

Microsoft Word pada guru-guru di Kota Pontianak. Namun belum dapat 

berjalan dengan maksimal karena beberapa hal. Pertama yaitu keterbatasan 

waktu. Keterampilan ini memang merupakan keterampilan tingkat lanjut, 

sehingga bagi pengguna Microsoft pemula awal tentu agak berat. Maka dari 

itu jika pelaksanaan workshop hanya dalam 1 kali pertemuan, hasil yang 

diharapkan belum dapat tercapai. Kedua keterampilan ini memang belum 

pernah diangkat dalam workshop-workshop yang di selenggarakan di 

sekolah maupun di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Pontianak. Sehingga 

kesempatan untuk meningkatkan keterampilan tersebut sangat minim. 

Singkat kata, guru yang memiliki keterampilan bekerja dengan 

dokumen panjang di Microsoft Word akan lebih cepat dan mudah bekerja 

dalam penulisan karya ilmiah. Untuk menguasai keterampilan ini, guru 

memerlukan ketekunan serta waktu yang cukup. Maka dari itu perlu 

keterampilan ini perlu dipraktekkan dalam kegiatan-kegiatan workshop 

penulisan karya ilmiah.  

Dengan demikian dapat disimpulkan, ada dua upaya yang dapat 

dilakukan agar guru mampu menulis karya ilmiah untuk peningkatan karier 

guru yaitu dengan menambah pengetahuan dan keterampilan guru.  

Pengetahuan dapat ditambah dengan membaca referensi sesuai topik 

yang ada dalam karya tulis ilmiah. Semua proses yang terlibat dalam kegiatan 
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membaca dan menulis karya ilmiah akan menjadi mudah atau sulit tergantung 

dari niat awal guru sendiri. Diharapkan dengan meluruskan niat, guru akan 

dapat melalui semua proses pembelajaran tersebut dan mendapatkan hasil 

yang bermanfaat.   

Sedangkan keterampilan dapat ditambah dengan mempelajari cara 

menulis esai dan bekerja dengan dokumen panjang di Microsoft Word. 

Penulisan karya ilmiah pada intinya adalah menulis sejumlah esai di berbagai 

bagian kerangka ilmiah seperti latar belakang, tinjauan pustaka, metode, 

pembahasan, kesimpulan, dan saran. Guru akan dapat menulis berbagai karya 

ilmiah yang dapat digunakan untuk peningkatan karier guru seperti artikel, 

makalah, diktat, modul, maupun buku. Umumnya kerangka karya ilmiah 

tersebut memerlukan penomoran halaman, daftar isi, daftar tabel, daftar 

gambar, daftar pustaka, dan lampiran. Hal ini akan dapat mudah dan  cepat 

dilakukan oleh guru jika menguasai keterampilan bekerja dengan dokumen 

panjang di Microsoft Word. 

 

SIMPULAN 

Dua permasalahan yang dihadapi guru dalam peningkatan karier  yaitu 

kurangnya kemauan dan kemampuan menulis karya ilmiah. Maka dari itu 

diperlukan berbagai upaya agar para guru dapat meningkatkan kariernya melalui 

penulisan karya ilmiah.  

Upaya yang dilakukan untuk membuat guru mau menulis karya ilmiah 

yaitu dengan menggali motivasi.. Hal yang perlu diperhatikan dari motivasi antara 

lain menulis atas kemauan sendiri secara suka rela khususnya dengan mengikuti 

lomba karya ilmiah baik tingkat kota, provinsi, maupun nasional, berpikiran 

positif, serta segera memulai. Agar guru mau mengikuti lomba karya ilmiah perlu 

mendapatkan informasi yang detail tentang manfaat yang didapat dari kegiatan 

lomba dari alumni lomba baik dalam seminar, workshop maupun diskusi 

informal. Dengan demikian guru akan semakin terpacu untuk berkompetensi pula.  

Sedangkan upaya yang dilakukan untuk membuat guru mampu menulis 

karya ilmiah yaitu dengan menambah pengetahuan dan keterampilan. 

Pengetahuan dapat ditambah dengan banyak membaca literatur yang terkait 

dengan topik yang akan dibahas. Maka dari itu beberapa tips pencarian literatur 

secara online perlu dipelajari. Keterampilan dapat ditingkatkan dengan 
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mempelajari beberapa hal mendasar tentang penulisan karya ilmiah antara lain 

cara menulis esai dan cara bekerja dengan dokumen panjang di Microsoft Word.  

Setelah guru mendapatkan kesempatan untuk mempresentasikan hasil 

karyanya dalam suatu lomba, walaupun  belum berhasil menjadi pemenang tetapi 

akan menumbuhkan kepercayaan diri dalam menulis karya ilmiah sehingga guru 

menjadi mau dan mampu kembali untuk menulis karya tulis ilmiah di lomba 

selanjutnya. Pada akhirnya dengan berbekal karya-karya tulis ilmiah yang dibuat 

melalui perlombaan karya ilmiah, karier guru pun akan meningkat. 
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ABSTRAK 

Penulisan ini dilatarbelakangi adanya mutu pendidikan di abad 21 

diperlukan kerja yang nyata berupa integritas profesioanlisme guru dengan 

berbagai bidang. Metode penelitian yaitu metode penelitian kualitatif bersifat 

deskriptif, subjek penelitian yaitu para guru dalam membangun integritas 

profesionalisme di satuan pendidikan dan teknk pengumpulan data yaitu 

wawancara, pengamatan, dan dokumentasi.Tujuan penulisan ini yaitu, (1) 

mengetahui pengertian integritas profesionalisme guru, (2) mengetahui 

pentingnya peranan dalam membangun integritas profesionalisme guru dalam 

mencapai mutu pendidikan di abad 21 dan (3) mengetahui strategi/upaya dalam 

membangun integritas profesionalisme guru mencapai mutu pendidikan di abad 

21. Kesimpulan penulisan ini adalah (1) integritas itu merupakan suatu keadaan 

yang bersifat nyata dalam membangun sebuah karakter di dalam diri seorang guru 

agar dapat mencapai keprofesionalisme, untuk mencapai mutu pendidikan yang 

baik, (2) integritas profesionalisme sangat penting. Karena integritas 

profesionalisme guru merupakan guru yang mampu mengelola dirinya dalam 

melaksanakan tugas-tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, jujur dalam segala 

hal dan memiliki komitmen di dalam dirinya, (3) strategi / upaya yang dilakukan 

dalam membangun integritas profesionalisme guru dalam mencapai pendidikan di 

abad 21 adalah, menumbuhkan rasa bertanggung jawab, selalu memberikan 

contoh digugu dan ditiru oleh murid-muridnya, memberikan sikap keteladanan, 

pembelajaran nilai karakter atau nilai moral. 

  

Kata Kunci :, integritas, mutu pendidikan, profesionalisme 

 

PENDAHULUAN 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa integritas adalah 

mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga 

memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, dan 

kejujuran. Kewibawaan dan kejujuran seseorang merupakan nilai-nilai karakter 

atau kepribadian seorang guru dalam membangun integritas di dalam sekolahnya. 

Nilai karakter ini sangatlah dibutuhkan di dalam menjaga kekompakan harkat dan 

martabat diri sekolah dalam mencapai mutu pendidikan di abad 21. 

Dalam mencapai mutu pendidikan di abad 21 diperlukan kerja yang nyata 

berupa integritas profesioanlisme guru dengan berbagai bidang. Integritas seorang 

pendidik sangat dibutuhkan dalam pencapaian profesionalisme. Profesionalisme 

tidak dilhat seberapa besar ilmu pengetahuan yang ada dalam dirinya akan tetapi 
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profesionalisme itu adalah bagaimana seorang guru mampu mengontrol dirinya 

dalam beretika dan berbudaya yang baik dalam mencapai mutu pendidikan.   

Di abad 21 dengan teknologi yang canggih dan modern saat sekarang ini 

masih ada dijumpai para guru terkena kasus pelanggaran terhadap hak asasi 

manusia (HAM) baik terhadap siswa, para teman sejawat dan masyarakat. 

Beberapa contohkasus adalah guru memberikan hukuman berupa pemukulan  

kepada siswa. Ini merupakan pelanggaran kode etik guru. yang dimana aturan 

dalam kode etik guru yaitu guru membimbing siswanya tidak dengan cara 

kekerasan.Contoh yang lain perbuatan yang tidak terpuji yaitu guru memberikan 

kunci jawaban kepada siswa saat ujian nasional (UN). Ini merupakan nilai 

karakter yang tidak terpuji dan tidak jujur yang dilakukan oleh guru. karena  guru 

merupakan contoh/panutan, digugu dan ditiru bagi murid-muridnya.Integritas 

profesionalisme guru semakin merosot dan Penanaman nilai karakter guru 

semakin berkurang. Dan ini berdampak pada mutu pendidikan kita di Indonesia 

Membangun integritas profesionalisme guru tidaklah mudah dengan 

membalikkan telapak tangan. Akan tetapi membangun integritas profesionalisme 

itu diawali dengan niat di dalam  hati seorang guru. bahwa guru merupakan 

teladan yang baik kepada siswa, guru, dan masyarakat. Kemudian guru dituntut 

mampu menguasai 4 kompetensi/kemampuan seorang guru. ke 4 kompetensi itu 

adalah kompetensi sosial, kompetensi profesional, kompetensi pedagogik dan 

kompetensi kepribadian. Agar para guru kita di Indonesia dapat memahami betul 

karakteristisk di dalam sekolah, sehingga mutu pendidikan kita semakin 

meningkat. Dengan adanya ke 4 kompetensi ini insya Allah akan terbina dan 

membangun budaya integritas profesionalisme di dalam sekolah di masa-masa 

yang akan datang.  

Berdasarkan uraian  diatas, maka penulis tertarik membahas dalam karya 

tulis ilmiah ini dengan judul ―Membangun integritas profesionalisme guru dalam 

mencapai mutu pendidikan di abad 21‖. Permasalahan pada karya tulis ilmiah ini 

adalahsebagai berikut. 

(1) Apa pengertian integritas profesionalisme guru ? 

(2) Bagaimana Karakteristik Integritas Profesionalisme Guru? 

(3) Bagaimana pentingnya peranan integritas profesionalisme guru dalam 

mencapai mutu pendidikan di abad abad 21 ? 
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(4) Bagaimana strategi/upaya membangun integritas profesionalisme guru 

dalam mencapai mutu pendidikan di abad abad 21 ? 

Tujuan yang hendak dicapai dari karya tulis ilmiah ini sebagai berikut. 

(1) Mengetahui pengertian integritas profesionalisme guru. 

(2) Mengetahui Karakteristik integritas profesionalisme guru. 

(3) Mengetahui pentingnya peranan dalam membangun integritas 

profesionalisme guru dalam mencapai mutu pendidikan di abad 21. 

(4) Mengetahui strategi/upaya dalam membangun integritas profesionalisme 

guru dalam mencapai mutu pendidikan di abad 21. 

 

METODE 
 

Desain Penelitian dalam KTI adalah menggunakan metode penelitian 

kualitatif. Menurut Sugiyono (2011:13), metode kualitatif metode baru karena 

popularitasnya belum lama disebut metode postpositivistik berlandaskan pada 

filsafat postpositivisme. Metode ilmiah ini berdasarkan deskriptif/penjelasan dari 

data yang ada, analisis bersifat induktif / kualitatif dan lebih menekankan pada 

makna dari pada hasil generalisasi. 

Subjek Penelitian yaitu para guru dalam membangun integritas dalam 

meningkatkan mutu pendidikan di abad 21 di satuan pendidikan. 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitusebagai berikut. 

(1) Wawancara  

Memberikan beberapa pertanyaan mengenai integritas guru dalam 

peningkatan mutu pendidikan  dalam sekolah. 

(2) Pengamatan (Observasi) 

Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung objek penelitian 

untuk melihat kegiatan integritas guru yang dilakukan. 

(3) Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari penelitian 

meliputi buku-buku yang relevan, peraturan, laporan dan foto/video. 

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode penelitian 

kualitatif.  Data mengenai hasil oservasi integritas guru dapat dianalisis 

menggunakan metode kualitatif. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
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Integritas Profesionalisme Guru 

Menurut J. Meyer (dalam Ahmad Husni Hamim) menyatakan bahwa 

integritas merupakan sesuatu/keadaan yang terjadi atau yang bersifat nyata dan 

mencakup semua karakter dalam kehidupan sehari-hari seperti, karakter dalam 

bertanggung jawab, komitmen, jujur, menepati kata-kata, dan setia.Sedangkan 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa integritas adalah mutu, 

sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki 

potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, dan kejujuran.  

Dari 2 pernyataan diatas penulis berkesimpulan bahwa integritas itu 

merupakan suatu keadaan yang bersifat nyata dalam membangun sebuah 

karakter di dalam diri seorang guru agar dapat mencapai keprofesionalisme 

untuk mencapai mutu pendidikan yang baik. Karakter yang dimaksud adalah 

karakter guru bertanggung jawab, jujur, guru yang memiliki komitmen yang 

baik, setia, memberikan contoh teladan dan dapat memancarkan aura 

kewibawaan seorang guru tersebut.  

Integritas itu ada setiap individu guru masing-masing. Jika guru tidak 

memiliki integritas di dalam dirinya, bagaimana bisa seorang guru tersebut dapat 

menjadi contoh, panutan bagi murid-muridnya. Karna karakter seorang guru 

tersebut biasanya membawa pengaruh yang sangat signifikan terhadap murid-

muridnya. Sebagai contoh kecil di dalam kelas, seorang guru mengatakan  

kepada muridnya mengerjakan latihan. Sebentar akan dikumpul dan diperiksa. 

Setelah anak-anak mengerjakan, guru tersebut mengumpulkan hasil pekerjaan 

dan tdak memeriksa hasil pekerjaan siswa tersebut. Akibatnya siswa merasa 

tidak puas dan bisa membawa anak dalam karakter dan tidak memiliki komitmen 

yang baik 

Menurut Pamudji (1994:20-21) profesionalisme merupakan orang yang 

dianggap memiliki keahlian, dalam memberikan pelayanan kepada 

publik/khalayak ramai untuk memuaskan masyarakat mengenai keahlian kerja 

yang dimiliki orang tersebut.Menurut menPAN (2002:25) yang dimaksud dengan 

profesional merupakan orang handal, orang pilihan, orang terampil dalam 

menjalankan segala kegiatan atau usahanya. Karena orang yang tidak memiliki 

integritas tinggi biasanya tidak professional.  

Menurut Poerwopoepito dan Utomo (2000:226), mengatakan bahwa 

profesionalisme merupakan  sebuah faham  dalam diri seseorang dengan 
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menempatkan profesi sebagai perhatian utama dalam hidup seseorang. Profesi 

seorang guru selalu menunjukkan sikap professional dalam bekerja dan kehidupan 

sehari-hari. 

Dari ketiga tanggapan diatas bahwa penulis menyimpulkan 

profesioanlisme merupakan sebuah paham bagi orang yang memiliki pengetahuan 

dan keterampilan dalam bekerja dan berkarya di dalam kehidupan sehari-hari. 

Pengetahuan dan keterampilan ini di iringi oleh usaha dengan kerja yang keras, 

karena tanpa itu semua profesionalisme seorang guru tidak akan terwujud. 

Menurut undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, 

guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik 

pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal , pendidikan dasar dan 

pendidikan menengah.  

Guru profesional hendaknya memiliki kompetensi/kemampuan yang 

memenuhi ketentuan perundang-undangan. Dalam Standar Kualifikasi dan 

Kompetensi Guru berdasarkan Departemen Pendidikan Nasional melalui 

Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 dinyatakan bahwa guru harus memilik 4 

kompetensi utama yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan 

profesional yang terintegrasi dalam kinerja guru. 

 

Karakteristik Integritas Profesionalisme Guru 

Saat ini negara kita krisis integritas profesionalisme guru. mengapa tidak? 

Banyaknya masalah melibatkan seorang guru yang tidak profesional dalam 

bekerja. Ini dikarenakan mencetak guru yang tidak memiliki komitmen, dan 

integritas dalam dirinya, sehingga guru mengajar dengan apa adanya tidak dengan 

bersungguh-sungguh. Apalagi dijaman sekarang rata-rata para guru tidak 

menggunakan IT/peraga dalam belajar maka guru tersebut bisa ketinggalan 

zaman. Guru harus belajar penggunanan IT/peraga di abad ini dalam 

profesionalisme sebagai upaya dalam meniningkatkan mutu pendidikan kita. 

Dengan masalah diatas tentunya seorang guru, bagaimana caranya untuk 

menghindari dan membangun katakteristik di dalam dirinya. Berikut ini 

merupakan karateristik integritas profesionalisme seorang guru diantaranya: 
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1) Kemampuan Kepribadian yakni berkaitan dengan keimanan dan 

ketaqwaan, ilmu pengetahuan, disiplin, bijaksana, berkomunikasi dengan 

masyarakat, bertanggungj jawab dan peduli terhadap lingkungan 

2) Kemampuan mengajar yakni berkaitan dengan penguasaan ilmu dan 

kurikulum, penguasaan metode belajar, pengelolaan kelas, evaluasi siswa, 

pengembangan diri. 

3) Keterampilan mengajar yakni berkaitan keterampilan membuka dan 

menutup pembalajaran, keterampilan mengelola kelas. keterampilan  

mengajar dengan berkelompok, keterampilan bertanya, keterampilan 

menjelaskan, keterampilan mengadakan variasi, dan member penguatan. 

Dengan karakteristik ini ini maka guru dapat mengontrol dirinya, 

membangun komitmen, dan meningkatkan mutu pendidikan di negara 

Indonesia. 

 

Pentingnya peranan Integritas Profesionalisme Guru dalam Mencapai Mutu 

Pendidikan di Abad 21 

 

Di dalam sekolah integritas profesionalisme guru sangat dibutuhkan untuk 

menjalin kerjasama antara guru, kepala sekolah dan masyarakat. Integritas 

profesionalisme sangat penting. Karena integritas profesionalisme guru 

merupakan guru yang mampu mengelola dirinya dalam melaksanakan tugas-tugas 

dengan penuh rasa tanggung jawab, jujur dalam segala hal dan memiliki 

komitmen di dalam dirinya/menepati janji yang dibuat (Rice dan 

Bishoprick:1971). 

Beberapa alasan, mengapa integritas itu penting bagi seorang guru. 

(1) Integritas membuat guru menjadi orang yang lebih baik 

Dengan adanya integritas kita dapat melatih diri untuk tidak 

egois/mementingkan diri sendiri, pemarah dsb. 

(2) Integritas memberi anda reputasi yang baik 

Dengan adanya integritas ini kita bisa berkarya dan berinovasi diri 

untuk meningkatkan karir pengembangan diri dalam sekolah. 

(3) Integritas adalah kebajikan 

Integritas merupakan kebaikan dalam diri. Kita selalu jujur, komitmen 

dan dapat dipercaya. 

(4) Orang lain akan menghormati 
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Orang akan menghormati kita jika seorang guru memiliki integritas 

yang baik. 

Masalah mengenai pendidikan kita di Indonesia tidak lepas dari peranan 

seorang guru. Kehadiran guru dalam kegiatan proses belajar mengajar disekolah 

masih tetap memegang peranan penting. Apalagi peranan dalam membangun 

integritas profesionalisme guru dalam mencapai mutu pendidikan di abad 21. 

Inilah yang membuat para pendidik harus memiliki strategi dalam mencerdaskan  

putra putri bangsa di abad 21 ini. Karna tekhnologi di zaman sekarang semakin 

canggih. Dan integritas di zaman sekarang semakin menurun. Inilah pentingnya 

peran dan tanggung jawab guru untuk mengatasi hal tersebut.  

Tanggung jawab seorang guru adalah untuk mengamati segala sesuatu 

yang terjadi yang ada di dalam kelas untuk membantu proses perkembangan 

aspek-aspek pribadi seperti sikap, nilai-nilai dan penyesuaian diri. Selain itu juga 

berfungsi sebagai perencana pengajaran, pengelola pengajaran, penilai hasil 

belajar, motivator belajar dan sebagai pembimbing. Jelaslah betapa besar dan 

pentingnya peran seorang guru dalam pendidikan (Slameto:1987:99). 

Guru harus memiliki sikap integritas professional yang tinggi. Kedudukan 

guru sebagai tenaga professional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 

berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen 

pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Yang 

dimaksud dengan peran guru sebagai agen pembelajaran (learning agent) antara 

lain  

(1) Guru sebagai motivator 

Menurut Akhmad Sudrajat: 2012 (dalam Nur Salam, 2016) mengatakan 

bahwa peran guru saat ini mengalami pergeseran, salah satu pegeseran 

yaitu penguatan peran guru sebagai motivator. Oleh karena itu guru perlu 

memberikan penguatan kepada siswa dalam proses belajar mengajar. Agar 

motivasi siswa meningkat, dan terbentuk perilaku belajar siswa yang 

efektif 

(2) Guru sebagai fasilitator 

Menurut Wina Sanjaya (2008) mengatakan guru berperan memberikan 

pelayanan bagi siswa untuk memperlancar siswa dalam kaitannnya dengan 

proses belajar mengajar. Oleh karena itu guru perlu memahami berbagai 
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media dan sumber belajar yang cocok untuk siswanya dalam proses belajar 

mengajar.  

(3) Guru sebagai inspirator (pemberi inspirasi) 

Guru memberikan inspirasi berupa pengalaman-pengalaman dalam meraih 

kesuksesan. Seperti guru pernah mengikuti lomba dan itu bisa memberikan 

inspirasi kepada siswanya. Pengalaman hidup ataupun persoalan dalam 

belajar agar para siswa mendapat petunjuk bagaimana cara belajar yang 

baik dalam meraih kesuksesan. 

(4) Perancang dan perekayasa pembelajaran di dalam kelas. 

Guru dapat merancang dan merekayasa pembelajaran di dalam kelas 

dengan maksud guru melakukan kegiatan kratif, menemuka strategi, 

metode, cara, atau konsep yang baru dalam mengajar. Kegiatan tersebut 

dimaksud adalah guru sebagai innovator. Mampu mencari dan menemukan 

pembaruan di dalam kelas.  

Betapa pentingnya peranan guru sebagai agen pembelajaran. Agen 

pembelajaran yang dimaksud disini adalah bagaimana seorang guru tak henti 

dalam belajar, memberikan inspirasi, inovator, fasilitator dan motivasi kepada 

siswa, agar siswa kita bisa mendapatkan wawasan, pesan-pesan moral, 

keteladanan, dan pembiasaan tingkah laku yang terpuji, dan ini dilakukan secara 

professional seorang guruagar mutu pendidikan di Indonesia semakin baik di 

zaman sekarang ini.  

 

Strategi/UpayaMembangun Integritas Profesionalisme Guru Dalam 

Mencapai Mutu Pendidikan di Abad 21 

 

.Menurut Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain (2006:5) 

mengemukakan pengertian Strategi yaitu suatu usaha dalam mencapai tujuan atau 

sasaran yang sudah ditentukan. Strategi merupakan salah satu cara yang dilakukan  

seseorang atau sebuah organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Jadi penulis 

menyimpulkan Strategi membangun integritas profesionalisme guru merupakan 

suatu cara/upaya yang dilakukan oleh guru dalam membangun sikap kejujujuran 

dan karakter di dalam profesionalisme guru.  

Dalam berbagai kegiatan proses belajar mengajar (PBM)  tentu banyak 

tantangan dan hambatan yang dihadapi guru. Tantangan dan hambatan itu tidak 

lepas dari strategi atau upaya yang dilakukan oleh guru untuk mencapai mutu 
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pendidikan yang lebih baik.  Tantangan dan hambatan saat ini yaitu kemorosotan 

para guru-guru kita dengan etika sampai pada tingkah laku/perbuatan, baik. di 

dalam  lingkungan sekolah ataupun masyarakat. Akan tetapi kita harus memahami 

bahwa guru tidak semua seperti itu. Guru merupakan pendidik yang memiliki 

akhlak yang baik dalam mengajarkan dan membimbing para muridnya kearah 

yang lebih baik sesuai dengan kompetensi/kemampuan yang kita miliki.  

Berdasarkan undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen, ada empat kompetensi yang harus dimiliki/dikuasai oleh seorang guru, 

agar integritas profesionalisme guru dalam mencapai mutu pendidikan dapat 

terwujud antara lainsebagai berikut. 

(1)  Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang 

mencerminkan kepribadian diri yang mantap,stabil dewasa, arif dan 

berwibawa menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. 

(2)  Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan seorang guru dalam 

memahami karakter siswa, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, 

evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik. 

(3)  Kompetensi professional merupakan kemampuan seorang guru dalam 

mengauasai teori atau materi-materi pelajaran secara luas dan mendalam. 

(4)  Kompetensi social merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi 

anatara peserta didik, tenaga kependidikan , orang tua/wali peserta didik 

dan masyarakat sekitar (komite sekolah). 

Dari ke empat kompetensi di atas, guru hendaknya membangun integritas 

yang ada dalam dirinya sendiri. Karna guru merupakan ujung tombak dalam 

mencapai mutu pendidikan di abad 21. Upaya atau Cara membangun integritas 

profesionalisme guru dalam mencapai pendidikan di abad 21 antara lain : 

(1)   Menumbuhkan rasa tanggung jawab 

Salah satu contoh rasa tanggung jawab yaitu guru melakukan pekerjaan di 

dalam sekolah dengan penuh rasa tanggung jawab. Berani dalam berbuat 

juga berani dalam mempertanggung jawabkan segala hal yang 

berhubungan dengan kedinasan. 

(2) Menjadikan diri yang dapat dipercaya 

Seorang guru membiasakan dengan perkataan yang benar / jujur tidak 

saling membohongi satu sama lain. Apabila hal ini dilakukan membuat 
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runtuhnya integritas guru menurun. Guru selalu dapat dipercaya dengan 

membat komitmen dan janji yang benar. 

(3)  Selalu memberikan contoh digugu dan ditiru seperti sikap keteladanan 

Membiasakan diri untuk beretika dan berbudaya yang baik. Karena segala 

sesuatu akan digugu dan dtiru oleh siswanya. Pengaruh Sikap keteladanan 

siswa  muncul apabila guru tersebut menjadi idola di dalam sekolahnya. 

(4)  Pembelajaran nilai karakter atau nilai moral 

Nilai karakter sangat penting dalam membangun integritas 

profesionalisme guru. nilai karakter mulai dari sikap kejujuran, wibawa, 

adil, komitmen dll. Hal ini perlu kita jaga agar integritas di dalam sekolah 

dapat terwujud. 

 

SIMPULAN 

 
 

Integritas merupakan suatu keadaan bersifat nyata dalam membangun 

sebuah karakter di dalam diri seorang guru agar dapat mencapai 

keprofesionalisme, untuk mencapai mutu pendidikan yang baik. Karakter yang 

dimaksud adalah karakter guru bertanggung jawab, jujur, komitmen yang baik, 

setia, dan memberikan contoh keteladanan. 

Karateristik integritas profesionalisme seorang guru diantaranya: 

kemampuan kepribadian, kemampuan mengajar, dan keterampilan mengajar  

Integritas profesionalisme sangat penting. Karena integritas 

profesionalisme guru merupakan guru yang mampu mengelola dirinya dalam 

melaksanakan tugas-tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, jujur dalam segala 

hal dan memiliki komitmen di dalam dirinya/menepati janji yang dibuat (Ricedan 

Bishoprick:1971). 

Guru harus memiliki sikap integritas professional yang tinggi. Kedudukan 

guru sebagai tenaga professional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 

berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen 

pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Yang 

dimaksud dengan guru sebagai agen pembelajaran (learning agent) adalah peran 

guru antara lain sebagai motivator, fasilitator, pemberi inspirasi, perancang dan 

perekayasa pembelajaran di dalam kelas. 
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Strategi/upaya membangun integritas profesionalisme guru dalam 

mencapai pendidikan di abad 21 antara lain: menumbuhkan rasa bertanggung 

jawab, menjadikan diri yang dapat dipercaya, selalu memberikan contoh digugu 

dan ditiru oleh murid-muridnya, memberikan sikap keteladanan, dan 

pembelajaran nilai karakter atau nilai moral. 
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ABSTRAK 

 

Bagaimana bisa seorang guru mampu memberikan pendidikan karakter pada 

siswanya bila ia sendiri kurang berkarakter. Maka kecerdasan emosi ini menjadi 

syarat awal dan utama bagi guru sebelum kecerdasan intelektual. Penulisan artikel 

ini bertujuan untuk mendeskripsikan pentingnya peningkatan integrasi EQ, IQ dan 

SQ bagi guru demi pendidikan karakter anak bangsa. Ada tiga hal penting yang 

dibahas.  Yang pertama, hal yang mutlak dan utama dimiliki dan dikuasai guru, 

yaitu manajemen dan cara meningkatkan kecerdasan emosi. Kedua, mengenai 

multi-fungsi guru dan kecerdasan intelektualnya. Ketiga, manajemen kecerdasaan 

spiritual bagi guru dalam tugas mengajarnya sehari-hari. Dengan akal yang 

merupakan keistimewaan manusia, seseorang mampu belajar, berpikir, memahami 

serta membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang sebaiknya 

dilakukan mana yang tidak.  

Kata Kunci: EQ,IQ, SQ, Pendidikan Karakter 

PENDAHULUAN 

Akhir-akhir ini, kita membaca media sosial, koran, melihat berita TV, 

mengenai beberapa kasus guru masuk dalam pemberitaan di media massa karena 

salah dalam menangani siswanya, dan kemudian pada beberapa kasus di daerah 

yang terjadi justru sebaliknya, seorang guru dianiaya oleh murid arena terlalu 

ketat mengawasi ujian. Sungguh ironis dan sangatlah kontras dkari pendidikan 

karakter yang sangat menggaung saat ini. Apa dan siapa yang salah? Sistem 

pendidikan kita atau generasi muda yang sudah tidak seperti dahulu lagi atau 

orang tua salah asuhan, ataukah guru yang salah didik? Sulit untuk dijawab dalam 

sekejap. 

Namun bila dilihat dari perspektif pendidikan, dan karena kasus-kasus ini 

banyak terjadi di dalam lingkungan sekolah, tentunya yang langsung diminta 

untuk bertanggung jawab adalah para pendidik di sekolah. Dan juga, tidak bisa 

dipungkiri lagi bahwa yang menjadi ujung tombak pendidikan yaitu guru, tidak 

lain. Ini berarti pula bahwa seorang guru yang memiliki kualifikasi serta 

kompetensi yang relevan dan baik belumlah cukup bila tidak sehat baik itu 

jasmani maupun rohani.  
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Bagaimana bisa seorang guru mampu memberikan pendidikan karakter 

pada siswanya bila ia sendiri kurang berkarakter. Bagaimana bisa seorang guru 

dapat mencetak generasi bangsa yang berbudi pekerti luhur bila ia sendiri kurang 

baik dalam pengendalian emosi dan kehidupan spiritualnya. Maka kecerdasan 

emosi ini menjadai syarat awal dan utama bagi guru sebelum kecerdasan 

intelektual. 

Ada tiga hal penting yang dibahas pada artikel ini.  Yang pertama, hal 

yang mutlak dan utama dimiliki dan dikuasai guru, yaitu manajemen dan cara 

meningkatkan kecerdasan emosi. Kedua, mengenai multi-fungsi guru dan 

kecerdasan intelektualnya. Ketiga, manajemen kecerdasaan spiritual bagi guru 

dalam tugas mengajarnya sehari-hari. Dengan akal yang merupakan keistimewaan 

manusia, seseorang mampu belajar, berfikir, memahami serta membedakan mana 

yang baik dan mana yang buruk, mana yang sebaiknya dilakukan mana yang 

tidak. Namun terlepas dari itu semua hendaknya kita selalu mohon agar selalu di 

beri petunjuk oleh Allah sehingga dapat mendidik anak bangsa menjadi lebih baik 

dan lebih baik lagi serta berguna bagi agama, bangsa, dan negara di masa yang 

akan datang.  

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan pentingnya 

peningkatan integrasi EQ, IQ dan SQ bagi guru demi pendidikan karakter anak 

bangsa sehingga dapat digunakan sebagai bahan referensi guru, atau pendidik 

lainnya, serta penentu kebijakan agar senantiasa meningkatkan integrasi EQ, IQ 

dan SQ bagi guru demi pendidikan karakter anak bangsa. 

METODE 

Desain Penelitian 

Pada penulisan makalah ini, penulis mendisain penelitian dengan 

menggunakan metode penelitian kualitatif, sebab penelitian pendidikan akhir-

akhir ini sudah mulai memusatkan perhatian pada konsep-konsep yang timbul dari 

data.  Perhatian bukan kepada angka-angka yang diperoleh melalui pengukuran 

empiris, tetapi pada konsep-konsep yang terdapat di dalamnya.  

Suatu peristiwa empiris dapat menghasilkan suatu konsep.   Konsep-

konsep itulah yang timbul untuk dicari hubungannya agar membentuk teori baru.  

Penelitian kualitatif berawal dari pandangan konstruktivisme filosofis yang 

memandang kenyataan atau fakta itu memiliki berbagai dimensi yang jamak, 

berbeda-beda.  Kebenaran itu bersifat interaktif dapat didiskusikan dan merupakan  
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suatu pengalaman empiris yang bertukar pandangan dan dapat diinterpretasikan 

oleh tiap manusia. 

Kajian utama dalam penelitian kualitatif adalah berasal dari fenomena atau 

kejadian nyata sehari-hari yang terjadi dalam situasi social tertentu.  Peneliti harus 

terjun ke lapangan untuk melihat, memahami, membaca ataupun mempelajari 

situasi.  Dapat dilakukan kegiatan misalnya dengan menggali informasi melalui 

sumber bacaan atau  interview langsung dengan nara sumber dengan bertanya, 

mencatat untuk mengumpulkan data, baik berupa cerita, narasi, deskripsi, gambar 

atau data lainnya. 

 

Langkah-langkah Penelitian  

Dalam proses penelitian kualitatif ini, penulis menerapkan bebrapa 

langkah.  Yang pertama, identifikasi masalah, yaitu fenomena yang terjadi saat ini 

dalam dunia pendidikan mengenai penanganan guru terhadap siswa serta kasus 

yang terjadi dalam sekolah. Langkah ke dua, memetapkan focus penelitian, yaitu 

focus mengenai masalah yang terjadi danmarak diberitakan di media massa dan 

media social.  Langkah ke tiga, menyusun disain penelitian, yaitu kerangka umum 

berisi pokok penelitian kualitatif, antara lain formulasi masalah, metode 

penelitian, sumber data dan langkah-langkah penelitian.   

Langkah ke empat, melakukan prasurvei ke lapangan, dalam hal ini 

peneliti membaca berbagai sumber informasi dari tabloid pendidikan, Koran Jawa 

Pos, sumber berita terpercaya di internet dan buku-buku referensi mengenai 

pendidikan yang banyak memberikan solusi pendidikan.  Langkah ke lima, 

mengumpulkan data misalnya dengan pengamata/ observasi partisipan, studi 

dokumentasi ataupun wawancara narasumber secara mendalam. 

Langkah ke enam, analisis data.  Ada dua hal penting yang wajib 

diperhatikan dalam data kualitatif, yaitu penafsiran dan pemaknaan data yang 

harus secara kontinyu, karena ketepatan penafsiran dan pemakanaan terlihat pada 

ketajaman analisis, bukan pada hitung-hitungan statistika.  Langkah ke tujuh yaitu 

membanun teori, secara induktif dalam menyusun hipotesis.   Teori membantu 

penulis untuk melengkapi fenomena hasil temuan teori baru.  Dan langkah yang 

terakhir adalah menyusun laporan yang merupakan suatu bentuk produk dari 

pertanggungjawaban penulis setelah serangkaian langkah penelitian usai. 

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data 
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Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi dokumentasi 

berdasarkan fakta dan data yang ada dalam dokumen. Tak terbatas pada waktu 

dan ruang saja, karenamemberi peluang bagipeneliti untuk mengethui yang terjadi 

pada masa lampau dan terjadi di mana saja, selama ada bahan berupa dokumen 

apapun. 

Analisis dilakukan peneliti dengan tahapan yang simultan.  Tahap pertama, 

antara lain mengidentifikasi topic/ tema, lalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

pokok mengenai masalah pendidikan, misalnya apa, mengapa, siapa, dan 

bagaimana permasalahan ini muncul.  Selanjutnya penulis mereview 

permasalahan yang diteliti dan membuat peta konsep agar mudah memetakan 

permaslaahan.  Selanjutnya penulis menganalisis factor penyebab dan akibatnya 

dan terakhir membuat bentuk penyajian dari temuan.  Penemuan ide itu 

dikemukakan secara sistematis agar dapat difahami oleh pembacanya dalam 

bentuk laporan artikel. 

PEMBAHASAN 

Manajemen dan Cara Meningkatkan Kecerdasan Emosi  

Kecerdasan emosi atau yang disebut oleh banyak orang EQ ini adalah 

suatu kemampuan sesorang guru untuk mengendalikan emosi atau perasaaannya 

dalam pengelolaan pembelajaran di kelas maupun di lingkungan sekolah.  Hal ini 

hendaklah menjadi suatu syarat awal dan utama bagi guru sebelum kecerdasan 

intelektual.  Tidaklah menutup kemungkinan kecerdasan emosional ini dapat 

ditingkatkan dengan berbagai pelatihan secara mandiri dan memperluas 

pengetahuan akan psikologi siswa dan guru.  Secara menyeluruh, kecerdasan 

Emosi (EQ) adalah kemampuan untuk mengenali, menggunakan, memahami dan 

mengelola emosi dengan cara yang positif agar lepas dari tekanan mental, dan 

juga agar dapat berempati terhadap orang lain,  serta dapat mengatasi tantangan 

dan menyelesaikan masalah. 

Coba bayangkan kondisi dalam kelas di negara kita, satu orang guru harus 

menghadapi sekitar 40 siswa yang memiliki karakter, kecerdasan dan perilaku 

yang berbeda-beda. Bandingkan dengan negara maju semisal Australia. Di negara 

maju, perbandingan siswa dan guru maksimal 1:20. Berarti guru Indonesia 

mestinya dua kali lipat lebih tinggi kecerdasan emosinya serta harus dapat 

mengelola emosinya dua kali lipat lebih cerdas dibanding guru di negara maju.  
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 Namun ini bukan berarti guru harus meniadakan emosi sama sekali, karena 

dalam rasionalitas, tidak mungkin mengeluarkan aspek emosi dari hubungan 

manusia satu dan lainnya. Bukannya menghapus emosi itu sama sekali namun 

dengan meningkatkan pengetahuan cara manajemen dan pengalihan emosional 

tersebut.  Sebab emosi itu tak mungkin dan tak akan bisa ditiadakan sama sekali 

selama manusia masih memiliki rasa harga diri, pemikiran, dan idealisme 

mengenai nilai-nilai luhur. Seperti menurut pendapat Corrigan: 

Mungkin baik bahwa tidaklah pantas untuk menyatakan emosi ditempat 

kerja, tetapi bukan berarti bahwa emosi bukan bagian utama dari pengalaman 

sehari-hari dalam mengelola dan dikelola. Sebagian besar kemarahan, ketertarikan 

dan luka yang terjadi di tempat kerja memang harus dipendam, tetapi menolak 

keberadaannya tidaklah berarti bahwa hal itu tidak pernah terjadi (2007:33). 

 Untuk itulah perlu dipelajari cara mengatasi emosi yang kadang terjadi 

saat mendidik siswa serta cara meningkatkan kemampuan mengelola emosi secara 

positif.  Para pendidik dapat mempelajari dan meningkatkan kecerdasan emosinya 

sedikit demi sedikit. Menurut Fetsco dan McClure bahwa pembelajaran memakan 

waktu yang panjang serta setahap demi setahap. Perilaku yang rumit akan 

membutuhkan waktu untuk dipelajari atau dirubah. Sehinggga program perubahan 

perilaku sebaiknya menekankan peningkatan dari pada kesempurnaan (2005:291).  

Dari teori di atas dapat kita lihat, bahwa guru pun harus terus melakukan 

pembelajaran, khususnya dalam memanajemen dan meningkatkan kecerdasan 

emosinya, walau dalam durasi waktu yang lama, sedikit demi sedikit agar terus 

dapat meningkat, karena kesempurnaan bukanlah penekanan dalam program 

perubahan itu.   

Peningkatan perubahan perilaku dalam pengendalian perasaan emosi ini 

sangatlah signifikan dalam mempersiapkan guru agar dapat mendidik anak didik 

mereka, siswa mereka dengan baik.  Namun tentu saja dalam hal menangani 

siswa, guru kadang kala menghadapi kondisi tertekan.  Untuk itu, kita harus 

mempelajari bagaimana mempergunakan kemampuan pengelolaan emosi.  Ada 

beberapa kemampuan berkaitan dengan EQ.  Berikut akan dijabarkan mengenai 

lima kemampuan kecerdasan emosional : 

a) Kemampuan pertama: Mengurangi mental pressure/ tekanan mental dengan 

cepat. 

b) Kemampuan kedua: Mengembangkan emotional awareness/ kesadaran emosi. 
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c) Kemampuan  ketiga: Komunikasi nonverbal. 

d) Kemampuan keempat: Menggunakan games and humour/ humor dan 

permainan untuk menghadapi tantangan dari siswa yang luar biasa. 

e) Kemampuan kelima: Menyelesaikan masalah dengan positif/ positive problem 

solving.  

Pada kemampuan yang pertama segeralah kurangi tekanan mental dengan 

berbagai cara yang sesuai dengan diri anda. Misalnya saat kondisi kelas ramai, 

apalagi saat jam-jam rawan yaitu pada jam pelajaran terakhir, kurangi emosi diri 

anda dengan mengalihkan pandangan pada jendela, lihat pemandangan diluar 

kelas.  Guru dapat diam di saat emosi naik, segera alihkan pendengaran dengan  

mendengarkan suara lain di luar kelas.   

Guru dapat pula meraba motif daun dari vas diatas meja, atau 

memperhatikan bau masakan dari kantin dan lain sebagainya. Menurut pakar 

psikologi, pada umumnya cara-cara mendengar, membau, meraba, melihat hal 

yang menarik bagi anda akan mengurangi tekanan mental secara signifikan. 

Dengan kata lain alihkan pandangan, alihkan pembauan, alihkan pendengaran, 

alihkan tangan anda dari yang semula ke lainnya yang menarik hati anda, akan 

cepat merubah cepat mental yang tertekan menjadi lebih rileks. 

Kemampuan yang kedua dapat diraih dengan menyadari bahwa manusia 

tidak dapat dipisahkan dari emosi, khususnya kemarahan, kegagalan, kesedihan, 

keterpurukan, ketakutan dan kebahagiaan. Ini dialami oleh semua orang, termasuk 

anak didik kita. Mereka juga memiliki perasaan yang sama dengan gurunya. 

Dengan menyelami dan melihat dari sudut pandang siswa, guru dapat berpikir 

lebih jernih dan memakluminya.  Yang dapat kita lakukan saat mereka berbuat 

yang kurang baik adalah memanggilnya dan mengajaknya berdialog dengan 

berbisik-bisik agar tidak terdengar murid lain.  Ini adalah mengenai harga diri 

murid dan tak mereka sadari mereka merasa sudah dirangkul dan diajak berdiskusi 

mengenai sikap yang kurang baik.  Lalu guru dapat segera memberikan 

kesempatan mereka untuk memperbaiki diri. 

Kemampuan ketiga adalah berkomunikasi secara nonverbal, misalnya 

dengan tersenyum agar tidak kelihatan seram saat mengajar, mengacungkan 

jempol tanda memuji untuk menyemangati murid, mendekati dan menepuk 

pundak murid yang berbicara sendiri atau tidak fokus dengan pelajaran. Selain itu 

guru juga harus mampu membaca dan merespon bahasa nonverbal siswanya. Bila 
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mereka terlihat kurang bersemangat, mengapa tidak diberi penyegaran dulu 

dengan bernyayi dan cara lainnya.  

Kemampuan nomor empat yang sebaiknya dikembangkan yaitu dengan 

meningkatkan kemampuan humor.  Misalnya dengan bercanda dan mengajukan 

pertanyaan unik di luar pelajaran yang kita ajar. Kondisi kelas yang tidak sesuai 

dengan keinginan kita adalah sebuah tantangan. Bagaimana caranya kita 

mengubah situasi yang tidak nyaman menjadi lebih menyenangkan.  Ini pula 

tantangan bagi kita untuk berkreasi menciptakan sebuah permainan yang 

sederhana agar siswa tertantang untuk terlibat masuk dalam pembelajaran yang 

kita sampaikan. 

Kemampuan yang kelima adalah positive problem solving, ini mengenai 

konflik dalam hubungan guru siswa ataupun siswa dan siswa. Manusia tak 

mungkin memiliki kebutuhan, pemikiran, pendapat dan harapan yang sama setiap 

waktu. Menyelesaikan masalah dengan cara yang sehat dan positif tentu dapat 

membangun dan dapat juga meningkatkan rasa percaya antar kedua belah pihak. 

Multi-fungsi Guru dan Kecerdasan Intelektualnya 

 Guru  menurut istilah Jawa adalah seorang yang digugu dan ditiru. Sejalan 

dengan istilah tersebut, siswa sedikit banyak akan meneladani gurunya serta 

melakukan pembiasaan di sekolah dengan bimbingan guru. Sebagaimana menurut 

Jihad (2010:12) pendidikan karakter sebenarnya adalah pendidikan kepribadian 

yang memerlukan sebanyak mungkin pembiasaan dan peneladanan.  

Sedangkan menurut fungsinya guru adalah fasilitator yang mempermudah 

siswa belajar di dalam kelas. Selain itu guru juga pendidik yang mendidik karakter 

anak bangsa menjadi lebih baik. Dia juga pengajar yang mengajari siswa dari 

tidak tahu menjadi tahu. Ia adalah dalang pembelajaran yang bertanggung jawab 

atas segala sesuatu yang terjadi di dalam kelas. Ia pula yang menjadi sang 

pengambil keputusan dalam kelas.  

Guru juga merupakan motivator yang memotivasi siswan-siswanya saat 

semangat belajar mereka turun, dan juga konsultan yang memberi pelayanan dan 

ikut berpikir memberi jalan keluar atas hal-hal yang dialami oleh anak didiknya.  

Kemudian ia menjadi narasumber yang mampu mentransfer pengetahuan yang 

dimilikinya. Lalu menjadi trainer yang melatih para muridnya berdiskusi, 

berbicara didepan kelas, menyayi, berolahraga dan sebagainya.  
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Guru dapat pula menjadi entertainer dalam kelas disaat siswanya jenuh 

dalam pembelajaran. Baik itu dengan memberi siswa joke ringan, penyegaran  

atau permainan yang dapat mengasah kemapuan siswanya. Dan yang tak kalah 

pentingnya adalah menjadi inspirator, yang memberi inspirasi bagi muridnya 

hingga kelak menjadi orang yang bermanfaat.  

Sehingga jika kita melihat dari begitu multi-fungsinya seorang guru, 

tentulah ia tidak hanya harus berilmu pengetahuan saja, tidak hanya harus 

memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi saja, namun juga mampu 

mengendalikan dan mengelola emosi yang dimilikinya. Dengan kata lain memiliki 

kecerdasan emosi yang tinggi. 

Manajemen dan Kecerdasan Spiritual (SQ) 

Kecerdasan spriritual merupakan kemampuan untuk mengenal siapa 

dirinya secara lahir dan batin serta menyadari bahwa ada kekuasaan yang melebihi 

dari apa pun di dunia ini yaitu Sang Pencipta. Dengan akal yang merupakan 

keistimewaan manusia, seseorang mampu belajar, berfikir, memahami serta 

membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang sebaiknya 

dilakukan mana yang tidak. 

Kecerdasan spiritual seorang guru untuk dapat meningkatkan pendidikan 

karakter anak bangsa haruslah berdasarkan pada pengetahuan spiritual yang baik 

pula.  Kehidupan seorang guru dalam mengajar dan mendidik anak bangsa adalah 

tugas dakwah untuk melakukan kebaikan yang mengajak pada kebenaran.  

Manusia sebaiknya selalu ingat akan rahmat dan ampunan Allah, bertawakkal dan 

berbaik sangka pada Nya, mengimani apa yang telah menjadi ketetapan-Nya, 

melepaskan kegundahan akan masa depan dan mengingat nikmat dari 

Penciptanya. Di sini penulis mengemukakan beberapa hal untuk manajemen dan 

meningkatkan kecerdasan spiritual: 

a) Berpikir dan bersyukur 

Maksudnya manusia hendaklah memikirkan nikmat yang telah ia terima.  

Betapa mereka dapat berjalan dengan dua kakinya, dapat berpikir dengan 

kalbunya, dapat melihat dengan dua matanya.  Betapa manusia sering 

memikirkan sesuatu yang tidak ada hingga lupa mensyukuri yang telah ada. 

b) Bersabar 

Seperti Al-Qarni pertanyakan (2004: 36-37) bahwa apakah ada solusi lain 

selain bersabar? Dan apakah ada senjata lain yang dapat kita gunakan selain 
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kesabaran?  Seberapa besar permasalahan yang kita hadapi tetaplah bersabar.  

Karena kemenangan akandatang bersama kesabaran.  Jalan keluar datang 

bersama kesulitan dan dalam kesulitan ada kesabaran. 

c) Ilmu adalah pintu kemudahan 

Ilmu dan kemudahan seperti dua sisi pada mata uang koin.  Di dalam ilmu 

yang dimiliki manusia terdapat kemudahan.  Orang yang berilmu seringkali 

mendapatkan kemudahan dalam hidup. Sehingga guru hendaknya selalu 

mengajak siswa untuk menuntut ilmu agar mereka kelak mendapatkan 

kemudahan di kehidupannya.  

Namun terlepas dari itu semua hendaknya kita selalu mohon agar selalu di 

beri petunjuk oleh Allah sehingga dapat mendidik anak bangsa menjadi lebih baik 

dan lebih baik lagi serta berguna bagi agama, bangsa, dan negara di masa yang 

akan datang. 

 

SIMPULAN 

Dari pembahasan di atas, dapatlah kita simpulkan bahwa peningkatan 

integrasi EQ, IQ dan SQ bagi guru sangatlah signifikan dan urgent pada masa kini 

demi pendidikan karakter anak bangsa. Kecerdasan emosi ini hendaklah menjadi 

suatu syarat awal dan utama bagi guru sebelum kecerdasan intelektual.  Karena 

kecerdasan emosi merupakan kemampuan untuk mengenali, menggunakan, 

memahami dan mengelola emosi dengan cara yang positif agar lepas dari tekanan 

mental, dan juga agar dapat berempati terhadap orang lain,  serta dapat mengatasi 

tantangan dan menyelesaikan masalah. 

Sedangkan dalam pendidikan karakter sebenarnya adalah pendidikan 

kepribadian yang memerlukan sebanyak mungkin pembiasaan dan peneladanan 

dari guru, untuk itu guru hendaknya multi fungsi dan memiliki kecerdasan 

intelektual agar dapat melakukan transfer ilmu pada siswanya.  Guru juga 

semestinya memiliki multi talenta agar dapat melaksanakan tugas pembelajaran di 

sekolah. Kecerdasan spriritual merupakan kemampuan untuk mengenal siapa 

dirinya secara lahir dan batin serta menyadari bahwa ada kekuasaan yang melebihi 

dari apa pun di dunia ini yaitu Sang Pencipta. Dengan akal yang merupakan 

keistimewaan manusia, seseorang mampu belajar, berfikir, memahami serta 

membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang sebaiknya 

dilakukan mana yang tidak. Dan juga agar kita sebagai guru selalu mohon agar 
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selalu di beri petunjuk oleh Allah sehingga dapat mendidik anak bangsa menjadi 

lebih baik dan lebih baik lagi serta berguna bagi agama, bangsa, dan negara di 

masa yang akan datang. 
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ABSTRAK 

Permasalahan yang berkaitan dengan peningkatan karir guru sejak 

diberlakukannya Permen PAN RB Nomor 16 tahun 2009 tentang Jabatan 

Fungsional Guru dan Angka Kreditnya adalah rendahnya motivasi guru dalam 

mengurus proses kenaikan pangkat. Adapun upaya alternatif yang dilakukan yaitu 

dengan membimbing dan membina guru dalam pembuatan Karya Inovatif. Salah 

satunya membuat Kartu Inovatif dengan metode “SABUR”. Metode penelitian 

yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif non 

eksperimen. Adapun hasil dari pembimbingan penulis selama tahun 2015, 2016, 

dan 2017 di Kecamatan Paloh dan Kecamatan Teluk Keramat yaitu: (1) tiga guru 

dari III b ke III c, dua guru dari III c ke III d dan satu guru dari IV a ke IV b yang  

sedang proses kenaikan pangkat; (2) lima guru sedang dalam proses pengolahan 

data hasil penelitian pada tahun 2017. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa pembimbingan pembuatan Kartu Inovatif dengan Metode “SABUR” dapat 

meningkatkan karir guru. 

 

Kata Kunci: Karir Guru, Kartu Metode “SABUR” 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Salah satu permasalahan yang berkaitan dengan peningkatan karir guru 

sejak diberlakukannya Permenneg PAN RB Nomor 16 tahun 2009 tentang Jabatan 

Fungsional Guru dan Angka Kreditnya adalah rendahnya motivasi guru dalam 

mengurus proses kenaikan pangkat yang dimulai dari golongan III / b ke atas. 

Oleh karena itu, pemerintah perlu mengupayakan berbagai program peningkatan 

karir guru baik melalui bimbingan teknis maupun workshop yang pelaksanaan 

kegiatannya dilakukan secara berkala dan berkesinambungan. 

Guru dalam mengurus proses kenaikan pangkat mulai dari golongan III / b 

ke atas, tidak sedikit kendala yang dihadapinya. Selain harus mengumpulkan 

angka kredit melalui unsur pengembangan diri, guru juga diwajibkan memperoleh 

angka kredit melalui unsur publikasi ilmiah dan atau karya inovatif yang 

terintegrasi dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB). Dari kedua 

unsur tersebut yang paling memungkinkan dan bisa meningkatkan karir guru 

secara mudah dan cepat adalah dengan membuat karya inovatif. Hal ini 

dikarenakan membuat karya inovatif berkaitan erat dengan aktivitas guru sehari-
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hari di kelas yang kerap menemukan permasalahan pembelajaran dan berupaya 

melakukan tindakan perbaikan dalam bentuk media atau alat pembelajaran. 

Menurut Permenneg PAN RB Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan 

Fungsional Guru dan Angka kreditnya Bab V pasal 11 menyebutkan bahwa yang 

termasuk unsur karya inovatif adalah: (1) menemukan teknologi tepat guna; (2) 

menemukan/menciptakan karya seni; (3) membuat/memodifikasi alat 

pelajaran/alat praktikum; dan (4) mengikuti pengembangan penyusunan standar, 

pedoman, soal, dan sejenisnya. Dari keempat sub unsur karya inovatif tersebut 

yang paling mudah dan cepat proses pembuatannya oleh seluruh guru mata 

pelajaran adalah membuat/memodifikasi alat pelajaran/alat praktikum khususnya 

dalam membuat/memodifikasi alat pelajaran. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis selaku narasumber dalam 

kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan, bahwa sebagian besar guru 

yang ada di kecamatan Paloh dan Teluk Keramat kabupaten Sambas masih 

mengalami kesulitan untuk mengajukan proses kenaikan pangkat terutama dengan 

mengumpulkan angka kredit melalui unsur karya inovatif. Pada hal melalui unsur 

ini, guru sangat mudah dan cepat dalam mengurus proses kenaikan pangkat. 

Diketahui bahwa guru masih kesulitan dalam menentukan jenis karya inovatif 

yang dibuat karena belum ada pembimbingan khusus ataupun suatu metode yang 

praktis dalam membuat karya inovatif khususnya kartu inovatif. 

Berdasarkan hal tersebut, penulis mencoba merancang suatu metode 

pembuatan karya inovatif khususnya kartu inovatif yang diharapkan bisa 

membantu mempermudah guru mengatasi kesulitan-kesulitan dalam merancang 

kartu inovatif yang selain bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran juga 

bisa digunakan guru untuk memperoleh angka kredit. Metode ini penulis namakan 

dengan metode SABUR. Metode SABUR adalah metode sederhana yang 

berkaitan dengan langkah-langkah dalam membuat kartu inovatif secara mudah 

dan cepat.  

Adapun proses perancangan kartu inovatif dengan metode SABUR ini 

sangat mudah dan tidak memerlukan keterampilan khusus. Begitu juga dengan 

langkah-langkah pembuatannya sehingga bisa dilaksanakan oleh siapapun sesuai 

dengan kebutuhan terutama baik guru-guru pemula ataupun bagi guru-guru yang 

sudah lanjut usianya. Penggunaan metode SABUR ini selain membuat kartu 

inovatif lebih bermakna dan bermanfaat dalam meningkatkan proses dan hasil 
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belajar, juga bisa dipergunakan oleh semua guru mata pelajaran khususnya di 

Sekolah Menengah Pertama (SMP). 

Dengan demikian, penggunaan metode SABUR bisa dijadikan sebagai 

solusi dan alternatif dalam pembuatan karya inovatif khususnya kartu inovatif. 

Oleh karena itu pembuatan kartu inovatif dengan metode SABUR ini merupakan 

bagian dari strategi penulis dalam upaya melakukan tindakan pembinaan untuk 

meningkatkan karir guru khususnya kenaikan pangkat guru ke jenjang yang lebih 

tinggi. 

Identifikasi dan Rumusan Masalah 

Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah akhirnya dapat teridentifikasi masalah 

bahwa guru masih kesulitan dalam menentukan jenis karya inovatif yang dibuat 

karena belum ada pembimbingan khusus ataupun suatu metode yang praktis 

dalam membuat karya inovatif khususnya kartu inovatif sehingga perlu adanya 

suatu metode yang praktis dalam pembuatan kartu inovatif untuk meningkatkan 

karirnya. 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis dapat merumuskan 

masalah yang dijadikan fokus dalam upaya pembinaan dan peningkatan karir guru 

sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah langkah-langkah pembuatan kartu inovatif dengan metode 

SABUR  

b. Apakah pembuatan kartu inovatif dengan metode SABUR dapat meningkatkan 

karir guru. 

Tujuan 

Berdasarkan identifikasi dan rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai 

antara lain: 

1. Memperoleh deskripsi langkah-langkah pembuatan kartu inovatif dengan 

metode SABUR. 

2. Memperoleh gambaran peningkatan karir guru melalui pembuatan kartu 

inovatif dengan metode SABUR. 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif 

dengan pendekatan kualitatif non eksperimen, artinya penulis tidak melakukan 
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perlakuan terhadap variabel-variabel penelitian melainkan mengkaji fakta-fakta 

yang telah terjadi.  

Metode deskriptif yang digunakan berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan bahwa masalah atau gejala yang diteliti merupakan masalah yang 

ada saat ini atau gejala-gejala yang nampak saat sekarang sehingga penulis 

berusaha mendokumentasikan peristiwa dan kejadian yang saat ini sedang 

menjadi pusat perhatian untuk kemudian digambarkan sebagaimana mestinya. 

Sedangkan penggunaan pendekatan kuantitatif dengan penelitian korelasi 

dimaksudkan untuk mencari keterikatan antara variabel-variabel yang diteliti. 

Trianto (2011: 197) yang menjelaskan bahwa penelitian deskriptif ialah 

penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang 

terjadi saat sekarang. Sedangkan menurut Suryabrata (2010: 76) mengungkapkan 

bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimasudkan untuk membuat 

gambaran (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. 

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan secara umum bahwa penelitian 

deskriptif merupakan penelitian yang memusatkan perhatian kepada masalah-

masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung yaitu 

dengan berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat 

perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. 

Adapun tujuan penelitian deskriptif secara umum adalah membuat 

gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat 

populasi atau daerah tertentu. Sedangkan secara khusus, penelitian deskriptif 

bertujuan: (1) untuk mencari informasi faktual secara detail yang menggambarkan 

gejala yang ada; (2)   untuk mengidentifikasi masalah-masalah atau untuk 

mendapatkan justifikasi keadaan dan praktek-praktek yang sedang berlangsung; 

(3) untuk membuat komparasi dan evaluasi; dan (4) untuk mengetahui apa yang 

dikerjakan oleh orang-orang lain dalam menangani masalah atau situasi yang 

sama, agar dapat belajar dari mereka untuk kepentingan pembuatan rencana dan 

pengambilan keputusan di masa depan (Suryabrata, 2010: 75-76).  

Ada beberapa langkah tertentu dalam pelaksanaan penelitian deskriptif 

seperti yang dikemukan. Trianto (2011: 198) sebagai berikut: 

1. Perumusan masalah, yaitu pengajuan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang 

jawabannya harus dicari menggunakan data dari lapangan. Pertanyaan masalah 

mengandung variabel-variabel yang menjadi kajian dalam studi ini. Dalam 
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penelitian deskriptif peneliti dapat menentukan status variabel atau 

mempelajari hubungan antara variabel. 

2. Menentukan jenis informasi yang diperlukan.  Dalam hal ini peneliti perlu 

menetapkan informasi apa yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan atau 

masalah yang telah dirumuskan. apakah informasi kuantitatif atau kualitatif. 

3. Menentukan prosedur pengumpulan data. Ada dua unsur penelitian yang 

diperlukan, yaitu instrumen atau alat pengumpul data dan sumber data atau 

sampel yakni dari mana informasi itu sebaiknya diperoleh. Dalam penelitian 

ada sejumlah alat pengumpul data antara lain tes, wawancara, observasi, 

kuesioner, sosiometri. Agar diperoleh sampel yang jelas, permasalahan 

penelitian harus dirumuskan sekhusus mungkin sehingga memberikan arah 

yang pasti terhadap instrument dan sumber data. 

4. Menentukan prosedur pengolahan informasi atau data. Data dan informasi yang 

telah diperoleh dengan instrumen yang dipilih dan sumber data atau sampel 

tertentu masih merupakan informasi atau data kasar. Informasi dan data 

tersebut perlu diolah agar dapat dijadikan bahan untuk menjawab pertanyaan 

penelitian. 

5. Menarik kesimpulan penelitian. Berdasarkan hasil pengolahan data di atas, 

peneliti menyimpulkan hasil penelitian deskriptif dengan cara menjawab 

pertanyaan-pertanyaan penelitian dan mensintesiskan semua jawaban tersebut 

dalam satu kesimpulan yang merangkum permasalahan penelitian secara 

keseluruhan. 

 

PEMBAHASAN 

Hakikat Metode “SABUR” 

Makna Metode 

Metode secara harfiah berarti ‖cara‖. Dalam pemakaian secara umum, 

metode diartikan sebagai suatu cara atau prosedur yang dipakai untuk mencapai 

tujuan tertentu (Sutikno, 2013: 85). Sutirman (2013: 21) menyatakan bahwa 

metode adalah suatu cara untuk memperoleh sesuatu. Hal senada juga 

diungkapkan Aqib (2014: 102) yang menyatakan bahwa metode secara umum 

dapat diartikan sebagai cara melakukan sesuatu. Sedangkan Sungkowo (2017: 72-

73) menyebutkan bahwa metode adalah seperangkat langkah yang tersusun secara 
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sistematis, tersusun dalam bentuk kegiatan nyata untuk mencapai tujuan yang 

ditetapkan. 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

metode adalah suatu cara, prosedur, atau langkah-langkah yang tersusun dan 

digunakan secara sistematis untuk memperoleh sesuatu atau tujuan yang telah 

ditetapkan. Dengan demikian, metode bisa mencakup dari beberapa langkah 

secara runtut dalam kaitannya untuk mencapai tujuan tertentu 

Makna ―SABUR‖ 

Salah satu metode yang mudah dan cepat dalam pembuatan Kartu Inovatif 

adalah metode SABUR. Dalam penulisan makalah ini, penulis memaparkan 

sebuah metode dengan akronim ―SABUR‖. Selain sebuah akronim, ―SABUR‖ 

memiliki arti bercampur (berbaur) tidak menentu (sehingga tidak dapat dibedakan 

lagi) (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2017). Hal ini bagi penulis bermakna 

kemampuan merancang karya inovatif khususnya kartu inovatif, tidak bisa 

dibedakan lagi antara  guru yang baru pertama kali atau pemula/junior dengan 

guru yang telah lama atau senior. Dalam penggunaannya, SABUR terdiri atas lima 

prosedur atau langkah-langkah untuk membuat kartu pembelajaran yang inovatif 

atau yang dikenal dengan istilah kartu inovatif. SABUR yang dimaksud yaitu: (1) 

Siapkan materi pembelajaran; (2) Atur skenario pembelajaran; (3) Buat desain 

kartu pembelajaran; (4) Uji kelayakan kartu pembelajaran; (5) Revisi kartu 

pembelajaran. 

Keunggulan metode ―SABUR‖ 

Adapun keunggulan dari metode SABUR dalam menciptakan atau 

memodifikasi kartu inovatif adalah: 

1. Guru dapat merencanakan secara cepat materi yang akan dibuatkan kartu 

inovatif. 

2. Guru dapat menentukan jumlah kartu yang digunakan dalam pembelajaran 

secara cepat berdasarkan analisis materi dan pengaturan skenario 

pembelajaran. 

3. Gur bisa merancang berbagai bentuk desain kartu yang disesuaikan dengan 

semua model atau metode pembelajaran secara cepat. 

4. Dapat digunakan untuk semua mata pelajaran. 
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5. Proses pembuatan kartu inovatif relatif singkat. 

 

4. Langkah-langkah penggunaan metode ―SABUR‖ secara praktis 

Adapun langkah-langkahnya dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Langkah satu: Siapkan materi pembelajaran 

Pada langkah ini, hal yang terpenting sebelum menyiapkan materi pembelajaran, 

guru terlebih dahulu harus menguasai materi pembelajaran yang akan 

disampaikan baik berupa materi pokok ataupun pelengkap maupun materi yang 

bersifat faktual, konseptual, prinsip, dan prosedural serta sarana dan prasarana 

pendukung jalannya proses pembelajaran. Hal ini sejalan dengan yang dijelaskan, 

Sutikno (2013: 49-50) bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 

menyiapkan dan menetapkan materi pembelajaran, yaitu: (1) materi pembelajaran 

harus sesuai dan menunjang tercapainya tujuan pembelajaran; (2) materi 

pembelajaran harus serasi dengan urutan tujuan pembelajaran; (3) materi 

hendaknya sesuai dengan tingkat pendidikan dan perkembangan siswa; (4) materi 

yang telah disusun dalam RPP harus berbentuk deskripsi garis besar dan diuraikan 

secara lebih terperinci; (5) materi pembelajaran disusun dari yang sederhana 

menuju yang kompleks, dari yang mudah menuju yang sulit, dari yang konkret 

menuju yang abstrak; (6) dalam pemilihan materi pembelajaran, hindari pemilihan 

kata-kata yang mengandung multi penafsiran; dan (7) pada bagian-bagian yang 

membutuhkan contoh, sebaiknya dimunculkan untuk lebih memperjelas.  

Penyiapan materi pembelajaran juga berkaitan dengan judul kartu yang akan 

dibuat sehingga guru selaku pekarya harus tahu seluruh isi dari materi yang akan 

disampaikan kepada siswa 

Langkah dua: Atur skenario pembelajaran 

Tahap selanjutnya yang terpenting adalah mengatur skenario pembelajaran. 

Skenario yang dimaksud berkaitan dengan jumlah pertemuan untuk satu atau lebih 

materi yang telah disusun dalam rencana pelaksanaan pembelajaran untuk satu 

kompetensi dasar. Pengaturan jumlah pertemuan dalam satu kompetensi dasar 

atau dalam sub materi sangat menentukan jumlah kartu yang akan dibuat. Banyak 

tidaknya kartu yang akan dibuat akan sangat mempengaruhi tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai dalam satu kompetensi dasar. Oleh karena itu, guru selaku 

perencana yang professional perlu memepertimbangkan secara matang berapa kali 
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jumlah pertemuan yang akan dilaksanakan untuk menyelesaikan materi 

pembelajaran. 

Langkah tiga: Buat desain kartu pembelajaran 

Setelah mempersiapkan materi pembelajaran sekaligus berapa kali jumlah 

pertemuan berdasarkan skenario yang diatur guru dalam satu kompetensi dasar, 

langkah selanjutnya membuat desain kartu pembelajaran. Hal yang terpenting 

pada langkah ini adalah mengenal bagian-bagian kartu. Adapun kartu inovatif 

yang akan dirancang terbagi atas 2 bagian, yaitu bagian depan/luar dan bagian 

dalam yang secara umum akan dijelaskan sebagai berikut: 

Desain Bagian Depan/Luar 

Terdiri atas dua macam, yaitu bagian yang berbentuk penomoran dengan tanpa 

penomoran. Pada bagian yang dibuatkan penomoran, biasanya digunakan untuk 

materi yang sangat banyak dalam satu kompetensi dasar. Adapun pelaksanaan 

penyampaian materi biasanya dilakukan lebih dari dua kali pertemuan. Bentuk 

kartu pada umumnya kecil, yaitu ukuran kertas  HVS yang dibagi menjadi dua. 

Penomoran yang diberikan dengan tujuan mengingatkan urutan materi yang akan 

disampaikan. 

Sedangkan pada kartu yang tanpa penomoran biasanya digunakan pada materi 

yang konsepnya lebih banyak untuk satu kali pertemuan. 

Adapun hal yang menarik pada desain kartu bagian luar yaitu adanya konsep 

tugas berupa pengisian kode pada bagian depan/luar kartu. Konsep pengisian kode 

dimaksudkan untuk membawa siswa ke dalam suasana pembelajaran yang 

menantang, memotivasi, dan  inspiratif sehingga menjadi pembelajaran yang 

menyenangkan sehingga menarik minat siswa untuk mengikuti pembelajaran. 

Adapun konsep pengisian kode terbagi dua, yaitu: (1) Apersepsi, jika materi yang 

akan disampaikan terkait dengan materi pembelajaran yang telah dipelajari 

sebelumnya; (2) Motivasi, jika materi yang akan disampaikan berupa materi yang 

baru.  

Agar desain kartu lebih menarik, penyisipan gambar sebagai bagian dari konsep 

penyampaian materi sangat perlu dilakukan terutama pada materi yang bersifat 

abstrak. 

Desain Bagian Dalam 



155 

 

Setelah selesai membuat desain kartu bagian depan/luar, langkah selanjutnya 

membuat desain pada bagian dalam. Desain pada bagian dalam memegang 

peranan penting karena merupakan inti dari pembelajaran sesuai dengan tujuan 

yang ingin dicapai dalam pembelajaran. Pada bagian ini guru selaku pekarya 

harus menyiapkan konsep tugas yang menantang, memotivasi, inspiratif dan 

kreatif untuk diselesaikan siswa baik secara mandiri maupun kelompok. Selain itu 

guru juga harus memperhitungkan ketercapaian waktu sesuai dengan skenario 

pembelajaran yang telah disusun dalam RPP. 

Adapun desain kartu pada bagian dalam bisa dibuat bervariasi dalam bentuk 

tugas, yaitu: bentuk teka-teki silang, tabel, menjodohkan, uraian/essai, 

menjodohkan kata, langkah-langkah penyelesaian, dan lain-lain yang relevan 

dengan pencapaian indikator keberhasilan pembelajaran.  

Langkah empat: Uji kelayakan kartu pembelajaran 

Setelah rangkaian pembuatan desain kartu selesai, selanjutnya kartu inovatif perlu 

dilakukan uji kelayakan. Tujuan dilakukan uji kelayakan adalah untuk mengetahui 

apakah kartu inovatif yang dibuat layak atau tidak digunakan dalam pembelajaran 

terutama dari aspek penyampaian konsep materi, kesesuaian jenis huruf yang 

digunakan,  dan jumlah waktu yang digunakan untuk mengerjakan tugas yang 

terdapat pada kartu. Sebelum dilakukan uji kelayakan, guru perlu mempersiapkan 

instrumen uji kelayakan. Menurut Kemdikbud (2011: 7) instrumen uji kelayakan 

yang dimaksud berdasarkan kriteria-kriteria sebagai berikut:  

1) Bahan mudah diperoleh (diantaranya dengan memanfatkan limbah, 

diminta, atau dibeli dengan harga relatif murah)  

2) Mudah dalam perancangan dan pembuatannya  

3) Mudah dalam perakitannya (tidak memerlukan keterampilan khusus)  

4) Mudah dioperasikannya  

5) Dapat memperjelas/menunjukkan konsep dengan lebih baik  

6) Dapat meningkatkan motivasi peserta didik  

7) Akurasi cukup dapat diandalkan  

8) Tidak berbahaya ketika digunakan  

9) Menarik  

10) Daya tahan alat cukup baik (lama pakai)  

11) Inovatif dan kreatif  

12) Bernilai pendidikan 
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Adapun pelaksanaan uji kelayakan kartu inovatif terbagi atas dua kategori, yaitu: 

uji kelayakan yang dilakukan terhadap guru mata pelajaran dan siswa dengan 

memperhatikan kesesuaian kriteria-kriteria yang akan diujikan dengan bentuk 

kartu inovatif yang dibuat. 

Langkah lima: Revisi kartu pembelajaran 

Langkah terakhir dalam pembuatan kartu inovatif setelah dilakukan uji kelayakan 

yaitu dengan melakukan revisi. Revisi dilakukan untuk menyempurnakan kartu 

inovatif yang dibuat berdasarkan hasil uji kelayakan. Revisi yang biasa dilakukan 

berkaitan dengan besar-kecilnya huruf, bentuk pengisian kode pada bagian luar, 

bentuk gambar, bentuk tugas yang terdapat pada bagian dalam kartu dengan 

menyesuaikan ketercapaian waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas 

tersebut.  Kegiatan revisi tidak hanya dilakukan pada saat setelah uji kelayakan 

saja, tetapi setiap setelah digunakan dalam pembelajaran, guru harus terus 

mengkaji kartu inovatif agar kartu yang digunakan sebagai alat bantu 

pembelajaran benar-benar layak digunakan dalam pembelajaran.  

 

Demikian langkah-langkah pembuatan kartu inovatif dengan metode ―SABUR‖ 

yang dikembangkan penulis. Metode ini memberikan kemudahan dalam 

merancang dan membuat kartu inovatif sebagai media pembelajaran yang kreatif, 

inovatif, inspiratif, menantang, menyenangkan, dan  memotivasi siswa agar 

tertarik mengikuti pembelajaran. 

Selain itu, dalam pembuatan kartu inovatif, agar bisa dinilai untuk memperoleh 

angka kredit, maka guru harus membuatkan laporan hasil karya inovatif dengan 

memperhatikan unsur APIK (Asli, Ilmiah, Perlu, dan Konsisten). Yang dimaksud 

dengan unsur APIK menurut Kemdikbud (2016: 13) berkaitan dengan kartu 

inovatif dijelaskan sebagai berikut:   

1) Asli, laporan yang dibuat benar-benar merupakan karya asli penyusunnya, 

bukan merupakan plagiat/jiplakan, atau disusun dengan niat dan prosedur 

yang tidak jujur. 

2) Perlu, hal yang dilaporkan atau gagasan yang dituliskan, harus sesuatu yang 

diperlukan dan mempunyai manfaat dalam menunjang pengembangan 

profesi guru yang bersangkutan. Manfaat tersebut diutamakan untuk 

memperbaiki mutu pembelajaran di satuan pendidikan guru bersangkutan.  
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3) Ilmiah, laporan disajikan dengan memakai kerangka isi dan mempunyai 

kebenaran yang sesuai dengan kaidah kebenaran ilmiah dan mengikuti 

kerangka isi yang telah ditetapkan.  

4) Konsisten, isi laporan harus sesuai dengan tugas pokok guru. Isi laporan 

harus berada pada bidang tugas guru yang bersangkutan, dan 

mempermasalahkan tentang tugas pembelajaran yang sesuai dengan 

tugasnya di sekolah/ madrasahnya.  

 

Berdasarkan unsur-unsur di atas, maka selain perlu memperhatikan langkah-

langkah pembuatan kartu inovatif dengan metode ―SABUR‖, guru juga 

mempertimbangkan unsur APIK agar bisa dinilai sebagai angka kredit oleh tim 

penilai sehingga dapat digunakan untuk proses kenaikan pangkat. 

Deskripsi Hasil Pembinaan Pembuatan Kartu Inovatif 

Pada tahun 2013, berdasarkan kesulitan yang dialami penulis sebagai guru 

dalam menyampaikan konsep, diskusi dengan teman sejawat yang tergabung 

dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) baik tingkat kabupaten 

maupun tingkat kecamatan, hasil pembimbingan bimtek dan workshop, dan kajian 

literatur dari beberapa referensi baik buku maupun jurnal, penulis pertama kali 

mencoba membuat suatu karya inovatif bentuk kartu belajar. Adapun selanjutnya 

penulis berhasil merealisasikannya dalam bentuk laporan karya inovatif dan 

dibuatkan karya tulis ilmiah berupa laporan hasil penelitian sampai menjadi finalis 

Perlombaan Karya Inovasi Pembelajaran tahun 2014 yang diselenggarakan 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sejak itu penulis terus berinovasi 

membuat kartu inovatif dengan langkah-langkah pembuatan menggunakan 

metode ―SABUR‖.  

Kemudian metode ini penulis kenalkan pada guru-guru yang ada di sekolah 

penulis dan ternyata berhasil. Sehingga ada dua orang guru yang selanjutnya bisa 

membuat sendiri kartu inovatif berdasarkan metode SABUR. Adapun salah 

satunya bisa menjadi finalis Perlombaan Karya Inovasi Pembelajaran tahun 2015 

yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada bulan 

Nopember. 

Sejak saat itu, penulis sering diundang dalam kegiatan bimbingan teknis dan 

workshop sebagai narasumber baik yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan 

maupun yang diadakan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) secara 
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mandiri khususnya di kecamatan Paloh dan kecamatan Teluk Keramat sehingga 

mempermudah penulis memperkenalkan metode SABUR ini. Adapun hasil 

pembinaan penulis terhadap guru-guru khususnya yang ada di kecamatan Paloh 

dan kecamatan Teluk Keramat dijelaskan sebagai berikut:   

1. Kecamatan Paloh 

Pembinaan yang penulis lakukan di kecamatan Paloh pertama kali yaitu di 

SMP Negeri 2 Paloh, tempat penulis bertugas sebagai guru tetap dengan 

mengampu mata pelajaran IPA. Adapun bimbingan dilakukan terhadap dua 

orang guru yang mengampu mata pelajaran Matematika dan IPA. Adapun hasil 

pembimbingan dijelaskan pada tabel 3.1 berikut: 

Tabel 3.1 Hasil Pembimbingan Kartu Inovatif dengan Metode SABUR 

No Nama Guru 
Judul Kartu 

Inovatif 

Judul Karya 

Ilmiah  

dan Jurnal 

Keterangan 

1. Susy, S.Pd. Mat 1. Kartu 

Keliling 

Lingkaran 

2. Kartu Luas 

Lingkaran 

3. Kartu 

Aljabar  

Penggunaan 

Media KLINK 

(Kartu 

Lingkaran) untuk 

Meningkatkan 

Hasil Belajar 

Matematika Pada 

Peserta Didik 

Kelas VIIIB di 

SMPN 2 Paloh 

1. Finalis 

Inobel tahun 

2015 

2. Sedang 

proses 

kenaikan 

pangkat dari 

3B ke 3C 

periode 

Oktober 

2016, 

menunggu 

SK 

kenaikan 

pangkat 

2. Saheru, 

S.Pd.MM 

1. Kartu 

Manis 

(Massa 

Jenis) 

2. Kartu 

- Sedang proses 

kenaikan 

pangkat dari 

3B ke 3C 

periode 
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Hukum 

Newton 

3. Kartu 

Alat 

Optik 

4. Kartu 

Bunyi 

Oktober 

2015, tinggal 

menunggu SK 

kenaikan 

pangkat 

 

 

Kecamatan Teluk Keramat 

Pembimbingan yang dilakukan penulis di kecamatan Teluk Keramat dimulai pada 

tahun 2015 sampai sekarang. Ada pun jumlah bimbingan saat ini berjumlah 

sebelas orang dengan status PNS sebanyak sembilan orang dan non PNS sebanyak 

dua orang. Adapun hasil pembimbingan dapat dijelaskan secara rinci pada tabel 

3.2 berikut: 

Tabel 3.1 Hasil Pembimbingan Kartu Inovatif dengan Metode SABUR 

No Nama Guru 
Judul Kartu 

Inovatif 

Judul Karya 

Ilmiah  

dan Jurnal 

Keterangan 

1. Drs. Nokma, 

M.Pd 

(Guru 

Matematika) 

1. Kartu 

BRISTAR 

Kubus 

2. Kartu 

BRISTAR 

Balok 

3. Kartu 

BRISTAR 

Prisma 

4. Kartu 

BRISTAR 

Limas 

5. Kartu BADAR 

Persegi 

6. Kartu BADAR 

1. Peningkatan 

Hasil Belajar 

Matematika 

melalui 

Penggunaan 

Kartu 

BRISTAR 

KUBRIMAS 

pada Siswa 

kelas 8A 

SMPN 3 

Teluk 

Keramat 

2. Penggunaan 

Media Kartu 

1. Sedang 

proses 

kenaikan 

pangkat dari 

4a ke 4b 

periode 

Oktober 

2016, 

menunggu 

SK kenaikan 

pangkat 
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Persegi 

Panjang 

7. Kartu BADAR 

Trapesium 

8. Kartu BADAR 

Jajar Genjang 

9. Kartu BADAR 

Belah Ketupat 

10. Kartu BADAR 

Layang-layang 

BADAR 

PERPEPTRA 

untuk 

Meningkatka

n Hasil 

Belajar 

Matematika 

pada Siswa 

Kelas 7D 

SMPN 3 

Teluk 

Keramat 

2. Masidah, S.Pd.I 

(Guru PAI) 

1. Kartu 

AlamSyah 

2. Kartu 

AlamQah 

3. Kartu Qalqalah 

Sugra 

4. Kartu Qalqalah 

Kubra 

 

1. Penggunaan 

Media Kartu 

ALAMSYAQA

H untuk 

Meningkatkan 

Hasil Belajar 

Pendidikan 

Agama Islam 

pada siswa 

kelas 7B SMPN 

8 Teluk 

Keramat 

Sedang proses 

pengolahan 

data untuk 

laporan hasil 

penelitian, 

perkiraan 

seminar  

publikasi ilmiah 

bulan 

September 

2017 untuk 

kenaikan 

pangkat dari 

golongan 4a ke 

4b 

3. Harudan, 

S.Pd.Mat  

(Guru 

Matematika) 

1. Kartu 

BRISKUNG 

Kerucut 

1. Penggunaan 

Media Kartu 

BRISKUNG 

Kerucut untuk 

Meningkatkan 

Hasil Belajar 

Matematika 

Sedang proses 

pengolahan 

data untuk 

laporan hasil 

penelitian, 

perkiraan 

seminar 
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pada siswa 

kelas 9C SMPN 

8 Teluk 

Keramat 

publikasi ilmiah 

bulan 

September 

2017 untuk 

kenaikan 

pangkat dari 

golongan 3c ke 

3d 

4.  Tarmizi, S.Pd  

(Guru PKn) 

1. Kartu 

NAGAKUM 

2. Kartu 

NASOPSILA 

1. Penggunaan 

Media Kartu 

NORMA untuk 

meningkatkan 

hasil Belajar 

Pendidikan 

Kewarganegraa

n pada siswa 

kelas 7D SMPN 

1 Teluk 

Keramat 

Sedang proses 

pengolahan 

data untuk 

laporan hasil 

penelitian, 

perkiraan 

seminar bulan 

September 

2017 untuk 

kenaikan 

pangkat dari 

golongan 4a ke 

4b 

5. Suhaimi, 

S.Pd.Ing  

(Guru B. 

Inggris) 

1. TIME CARD 

2. DAMODA 

CARD 

3. Q-TAP CARD 

4. JOBPRO 

CARD 

 Sedang proses 

kenaikan 

pangkat dari 3b 

ke 3c periode 

Oktober 2016, 

menunggu SK 

kenaikan 

pangkat 

6. Misdalipah, 

S.Pd 

(Guru 

B.Indonesia) 

1. Kartu 

GANSTER 

2. Kartu ADIK 

SIMBA 

3. Kartu ISU 

1. Penggunaan 

Media Kartu 

ADIK SIMBA 

untuk 

meningkatkan 

Sedang proses 

pengolahan 

data untuk 

laporan hasil 

penelitian, 
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PANAS hasil Belajar 

Bahasa 

Indonesia pada 

siswa kelas 8D 

SMPN 1 

Teluk Keramat 

perkiraan 

seminar bulan 

September 

2017 untuk 

kenaikan 

pangkat dari 

golongan 3b ke 

3c 

7. Aliyadi, S.Pd 

(Guru B. 

Indonesia) 

1. Kartu IDE 

NUTRISI 

 Sedang proses 

pengolahan 

data untuk 

laporan hasil 

penelitian, 

perkiraan 

seminar bulan 

September 

2017 untuk 

kenaikan 

pangkat dari 

golongan 4a ke 

4b 

8.  Melina 

Getisari, S.Pd 

(Guru IPA) 

1. Kartu  

SIKONDRA 

bentuk Virtual 

Sederhana 

 Sedang proses 

pengolahan 

data untuk 

laporan hasil 

penelitian, 

perkiraan 

seminar bulan 

September 

2017 

9. Ade Larenda, 

S.Pd 

(Guru IPA) 

1. Kartu  

S-EKSKRESI 

 Sedang proses 

pengolahan 

data untuk 

laporan hasil 
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penelitian, 

perkiraan 

seminar bulan 

September 

2017 

10. Suharni, S.Pd. 

Mat 

(Guru 

Matematika) 

1. Kartu 

BRISKUNG 

Tabung 

2. Kartu 

BRISKUNG 

Bola 

- - 

11. Kusnadi, 

S.Pd.Ing 

(Guru B. 

Inggris) 

1. Introducing 

Card 

- - 

 

Berdasarkan tabel 3.1 dan 3.2 dapat diketahui bahwa guru-guru yang mendapat 

pembimbingan dari penulis dan dengan metode SABUR dapat membuat sendiri 

kartu inovatif. Dengan demikian, bahwa pembuatan kartu inovatif dengan metode 

SABUR dapat memotivasi guru dalam berkarya membuat karya inovatif 

khususnya berupa kartu inovatif yang dapat digunakannya untuk meningkatkan 

karir melalui proses kenaikan pangkat. Hal ini membuktikan bahwa penggunaan 

metode SABUR dalam pembuatan kartu inovatif sangat memudahkan guru-guru 

dalam berkreasi membuat sendiri kartu inovatif yang dapat dilihat dari banyaknya 

kartu inovatif yang dibuat.  

SIMPULAN 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan rumusan masalah, dan deskripsi 

dapat disimpulkan bahwa: 

1.  Langkah-langkah pembuatan kartu inovatif dengan metode ―SABUR‖ yaitu: 

Siapkan materi pembelajaran, Atur skenario pembelajaran, Buat desain kartu 

pembelajaran, Uji kelayakan kartu pembelajaran, dan Revisi kartu 

pembelajaran. Metode SABUR terbukti sangat mudah dan cepat dalam 

merancang dan membuat kartu inovatif. 
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2. Berdasarkan hasil dari pembimbingan penulis selama tahun 2015, 2016, dan 

2017 di kecamatan Paloh dan kecamatan Teluk Keramat dengan hasil sebagai 

berikut: 

a. tiga guru dari golongan III b ke III c, dua guru dari golongan III c ke III d 

dan satu guru dari golongan IV a ke IV b  sedang proses kenaikan pangkat 

atau menunggu SK kenaikan pangkat;  

b. lima guru sedang dalam proses pengolahan data hasil penelitian pada tahun 

2017. 
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DILEMA GURU BERPENDIDIKAN S1 

YANG TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN BELAJAR 

 

Haryadi Rusnawan 

cool.haryadi@gmail.com 

ABSTRAK 

Penulisan karya tulis ini bertujuan mengangkat sebuah permasalahan yang 

masih dialami oleh sebagian kecil guru, yaitu guru yang sudah berpendidikan S1 

namun tidak memiliki Surat Izin Belajar. Sebelum adanya program sertifikasi 

guru, pada umumnya guru Sekolah Dasar masih berpendidikan D2. Setelah 

program sertifikasi guru digulirkan, para guru berbondong-bondong menempuh 

pendidikan S1. Program tersebut yang mewajibkan guru berpendidikan S1 

membuat para guru berusia lanjut memaksakan diri untuk kembali memasuki 

bangku kuliah. Ketika banyak guru yang terpaksa kuliah S1 demi mendapatkan 

gelar sarjana, ternyata ada sebagian kecil guru yang sudah berpendidikan S1 

namun ijazahnya tidak diakui. Mereka adalah para guru PNS/CPNS yang 

berpendidikan D2 yang melanjutkan kuliah kemudian memperoleh gelar sarjana 

tanpa tahu menahu tentang aturan ijin belajar. Bisa juga karena Surat Ijin Belajar 

belum turun hingga kuliah selesai. Resiko yang dialami oleh guru tersebut, ijazah 

S1 yang mereka raih dengan susah payah tidak bisa diakui pada kenaikan tingkat 

berikutnya.  

 

Kata Kunci: dilema guru, ijin belajar,  wajib S1 

 

PENDAHULUAN 

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, harus diawali 

dengan meningkatkan kualitas pendidiknya. Seorang guru harus lulusan dari 

sekolah yang memang dipersiapkan untuk menjadi pendidik yaitu SPG untuk guru 

kelas, SGO untuk guru olahraga dan PGA untuk guru agama. Sama halnya dengan 

dunia industri yang lebih mengutamakan karyawan dari lulusan SMK. 

Seiring berjalannya waktu, untuk meningkatkan kualitas pendidikan maka 

kualitas guru juga harus lebih ditingkatkan lagi. Dalam rangka pengembangan 

Sumber Daya Manusia (SDM), guru sekolah dasar sebagai mana tertuang dalam 

SK Mendikbud Nomor 0854/U/1989, tertanggal 30-12-1989 dan SK Dirjen Dikti 

No. 178-Dikti/kep/1990 tertanggal 16-04-1990 tentang kualifikasi formal 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar harus ditingkatkan  dari sederajat SLTA menjadi 

Diploma (D-II) Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD). Namun daerah-daerah 

tertentu yang masih kekurangan guru, atau di daerah terpencil masih bisa 

menerima guru lulusan sekolah pendidikan guru (SPG) dan sekolah guru olahraga 

(SGO). 

Satu dekade lalu pemerintah berusaha meningkatkan kembali kualitas 

sumber daya manusia para guru menjadi wajib berpendidikan S1. Ketentuan 
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mengenai guru harus berijazah S-1 (Diploma IV) ada pada Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 9 yang berbunyi 

―Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui 

pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat.‖ 

Pada tanggal 14 Desember 2015 Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga 

Kependidikan (Dirjen GTK) mengeluarkan surat edaran Nomor 

134741/B.BI.3/HK/2015 tentang Linieritas Kualifikasi Akademik Dalam 

Kepangkatan Guru. Tujuannya supaya kualifikasi guru sesuai dengan sertifikat 

pendidik dan pelajaran yang diampunya. Sehingga kualitas diharapkan semakin 

meningkat karena peserta didik diajar oleh guru yang sesuai dengan keahliannya. 

Semakin tinggi tingkat pendidikan yang telah ditempuh oleh guru maka 

berhubungan erat dengan jenjang karir guru tersebut. Guru yang telah 

menyelesaikan pendidikan S1 bisa mengajukan penyesuaian ijazah pada kenaikan 

tingkat berikutnya, Sehingga guru yang berada pada golongan ruang IIc dapat 

langsung naik ke golongan ruang IIIa. 

Ketentuan tentang ijin belajar sesuai dengan butir 3.2. Surat Edaran 

Menpan-RB nomor 4 tahun 2013 tanggal 21 Maret 2013. Beberapa ketentuan 

tersebut yaitu PNS harus memiliki masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun 

terhitung sejak diangkat sebagai PNS. Ketentuan berikutnya adalah mendapatkan 

izin tertulis dari pejabat yang berwenang. 

Masalah kemudian timbul ketika PNS/CPNS bersangkutan tidak 

memahami aturan pemberian surat ijin belajar. Beberapa kasus yang terjadi adalah 

seseorang yang lulus tes CPNS berpendidikan D2 dan sedang melanjutkan kuliah 

di jenjang S1. Kemudian CPNS yang berinisiatif kuliah S1 sehingga ia lulus 

sebelum genap 1 tahun diangkat PNS. Sebagian lainnya sudah mengajukan ijin 

belajar, namun surat ijin belajar belum turun sampai pendidikan S1 selesai. 

Banyak guru berusia lanjut yang memaksakan diri kembali masuk bangku 

kuliah untuk mendapatkan gelar S1. Tujuan utamanya adalah supaya bisa 

mengikuti sertifikasi guru. Selain itu untuk meningkatkan jenjang karir pada 

kenaikan tingkat berikutnya. Namun sebagian kecil guru yang sudah memiliki 

kualifikasi S1 terhambat karirnya karena tidak memiliki ijin belajar. Ijazah S1 

yang sudah diraih dengan susah payah ternyata tidak bisa diajukan pada kenaikan 

tingkat berikutnya.  



167 

 

Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah pokok tulisan ini adalah 

masih ada guru PNS yang ijazah SI-nya belum diakui ketika pemerintah dengan 

jelas mewajibkan guru harus berpendidikan S1. Alasan ijazah S1 belum diakui 

karena guru PNS tersebut tidak memiliki surat ijin belajar. Sehubungan dengan 

hal tersebut, persoalan yang dibahas dalam tulisan ini adalah sebagai berikut. 

(1) Bagaimana sosialisasi tentang keharusan memiliki surat ijin belajar? 

(2) Bagaimana solusi bagi guru PNS yang tidak memiliki surat ijin belajar? 

(3) Apa yang harus dilakukan pemerintah kepada guru PNS yang tidak 

memiliki surat ijin belajar? 

Adapun tujuannya adalah sebagai  berikut.  

(1) Menyosialisasikan tentang fungsi surat ijin belajar bagi guru PNS yang 

akan melanjutkan kuliah 

(2) Memberikan solusi bagi guru PNS yang tidak memiliki surat ijin belajar 

(3) Memberikan saran kepada pemerintah untuk membantu guru PNS yang 

tidak memiliki surat ijin belajar 

METODE 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena dilakukan pada 

kondisi yang alamiah. Sugiono (2013) mengemukakan bahwa metode penelitian 

kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi 

objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik 

pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat 

induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada 

generalisasi. 

Objek alamiah yang dimaksud oleh Sugiono (2013) adalah objek yang apa 

adanya, tidak dimanipulasi sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki objek, 

setelah berada di objek, dan setelah keluar dari objek relative tidak berubah. Jadi 

selama melakukan penelitian mengenai guru PNS yang tidak memiliki surat ijin 

belajar ini peneliti sama sekali tidak mengatur kondisi tempat penelitian 

berlangsung maupun manipulasi terhadap varibel. 

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Purwakarta. Penentuan subjek 

penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu 

dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Sesuai dengan tujuan dari 

penelitian ini, maka subjek penelitian dikhususkan pada guru PNS yang tidak 

memiliki surat ijin belajar. 
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Adapun kriteria subjek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

(1) Guru PNS berijazah S1 yang tidak memiliki surat izin belajar 

(2) Guru PNS yang sedang kuliah S1 namun belum memiliki surat izin belajar 

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument adalah peneliti itu 

sendiri. Peneliti menjadi human instrument yang berfungsi menetapkan fokus 

penelitian, memilih informasi sebagai pengumpul data, menilai kualitas data, 

analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan. Jadi dalam penelitian 

ini peneliti akan terjun ke lapangan sendiri dari pengumpulan data, analisis,  

Setelah rangkaian data terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis hingga 

membuat kesimpulan.data dengan prosedur dan teknis pengolahan berikut : (1) 

Melakukan pemilahan dan penyusunan klasifikasi data; (2) Melakukan 

penyunting data dan pemberian kode data untuk membangun kinerja analisis data; 

(3) Melakukan konfirmasi data yang memerlukan verifikasi data dan pendalaman 

data; dan (4) Melakukan analisis data sesuai dengan konstruksi pembahasan hasil 

penelitian. 

Pengolahan data dilakukan dalam beberapa tahapan. Tahap pertama 

pengolahan data dimulai dari penelitian pendahuluan hingga tersusunnya usulan 

penelitian. Tahap kedua, pengolahan data yang lebih mendalam dilakukan dengan 

cara mengolah hasil kegiatan wawancara dan pengumpulan berbagai informasi 

lapangan di lokasi penelitian. Tahap ketiga, setelah itu dilakukan pemeriksaan 

keabsahan data hasil wawancara dengan sejumlah nara sumber yang dijadikan 

informan penelitian serta membandingkan data tersebut dengan berbagai 

informasi yang terkait. Pada tahap ini, pengolahan data dianggap optimal apabila 

data yang diperoleh sudah layak dianggap lengkap dan dapat merepresentasikan 

masalah yang dijadikan obyek penelitian. Tahap akhir adalah analisis data dalam 

rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dilakukan dengan 

pendekatan analisis triangulasi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Surat ijin belajar adalah selembar SK yang berisi pemberian ijin kepada 

seorang PNS untuk melanjutkan kuliah. Bagi guru yang pada umumnya adalah 

PNS daerah maka surat ijin belajar keluarkan oleh Bupati atau Walikota melalui 

Badan Kepegawaian Daerah. Dengan mengantongi surat ijin belajar artinya PNS 

tersebut sudah bisa melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. 
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Surat ijin belajar diajukan sebelum ataupun ketika sedang menempuh 

kegiatan perkuliahan. Keberadaan surat ijin belajar menjadi sangat penting karena 

kelak akan berhubungan dengan pengakuan ijazah apabila telah selesai 

melanjutkan kuliah. Supaya ijazah yang telah diraih dapat diakui, sudah 

sewajarnya melaporkan dan meminta ijin sebelum melanjutkan belajar. 

Kenaikan tingkat pendidikan, semisal D2 menjadi S1 akan berdampak 

bagi jenjang karir guru PNS. Penambahan pendidikan baru akan memberikan 

angka kredit cukup besar bagi angka kredit guru. Apabila ijazah yang diraih sesuai 

dengan tugas pokoknya, akan mendapatkan angka kredit yang sangat besar. 

Walaupun ijazah yang diraih tidak sesuai tugas pokoknya, nilai angka kredit yang 

didapat juga tidaklah kecil. Karena berhubungan dengan jenjang karir guru PNS 

kedepannya, maka keinginan seorang guru PNS untuk melanjutkan study harus 

sepengetahuan pimpinan dan mendapatkan ijin. Dengan memiliki surat ijin belajar 

maka program perkuliahan yang sedang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan 

yang berlaku. 

Tidak semua PNS memahami betapa pentingnya surat ijin belajar. Banyak 

guru PNS yang diam-diam melanjutkan kuliah. Karena perkuliahan tersebut atas 

biaya dan keinginan sendiri, dianggap tidak perlu dilaporkan bahkan meminta 

surat ijin. Padahal kelak ijazah yang diraih akan diajukan dalam proses kenaikan 

tingkat. Jadi bagaimana bisa mengajukan pendidikan baru sedangkan pihak 

pemerintah tidak tahu menahu perihal perkuliahan yang telah selesai dilakukan. 

Perbedaan Ijin Belajar dan Tugas Belajar 

Pada umumnya guru melanjutkan pendidikan atas biaya sendiri. Ketika 

Undang-undang tentang Guru dan Dosen diberlakukan dan dimulainya program 

sertifikasi guru, para guru dengan inisiatif dan biaya sendiri melanjutkan kuliah ke 

program S1. Tidak terkecuali guru-guru yang sudah berusia lanjut, ikut 

melanjutkan kuliah dengan harapan bisa mengikuti program sertifikasi guru. 

Tugas belajar lebih banyak diterima oleh PNS struktural. Mereka 

ditugaskan untuk belajar karena kebutuhan orgnisasi akan suatu keahlian tertentu. 

Bahkan untuk bidang ilmu yang langka serta diperlukan oleh organisasi dapat 

diberikan sejak diangkat sebagai PNS sesuai kriteria kebutuhan yang ditetapkan 

oleh masing-masing instansi. 

Perbedaan ijin belajar dan tugas belajar yaitu sebagai berikut. 
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(1) Ijin belajar adalah mengikuti pendidikan yang lebih tinggi dengan biaya 

sendiri dan dilakukan diluar jam kerja sehingga tidak mengganggu tugas-

tugas kedinasan. 

(2) Tugas belajar adalah mengikuti pendidikan yang lebih tinggi atas perintah 

pimpinan dan dibiayai oleh Negara. Tugas belajar bisa dilakukan di dalam 

maupun di luar negeri dan PNS yang bersangkutan bisa dibebastugaskan 

sementara dari jabatan yang dipegangnya. 

Syarat Mengajukan Surat Ijin Belajar 

Untuk mendapatkan surat ijin belajar ada beberapa persyaratan yang harus 

dipenuhi. Melalui Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 04 Tahun 2013 

tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar butir 3.2, berikut ini ketentuan 

pemberian ijin belajar. 

(1) PNS yang telah memiliki masa keja paling kurang 1 (satu) tahun 

terhitung sejak diangkat sebagai PNS; 

(2)  Mendapatkan izin secara tertulis dari pejabat yang berwenang; 

(3) Tidak meninggalkan tugas jabatannya, dikecualikan sifat pendidikan 

yang sedang diikuti, PNS dapat meninggalkan jabatan sebagian waktu 

kerja atas izin pimpinan instansi; 

(4) Unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir 

paling kurang bernilai baik; 

(5)  Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; 

(6) Tidak pemah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat; 

 

(7)  Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS; 

(8)  Pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas 

jabatan pada unit organisasi; 

(9)  Biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan; 

(10)Program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan 

persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang; 

(11) PNS tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat 

yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi. 

Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 04 Tahun 2013 diatas 

merupakan perubahan dari SE MENPAN No SE/18/M.PAN/5/2004 tanggal 14 
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Mei 2004 Tentang Pemberian Tugas belajar dan Ijin Belajar Bagi PNS. 

Disebutkan bahwa syarat untuk dapat diberikan ijin belajar adalah : 

(1) PNS sudah bekerja sekurang-kurangnya dua tahun sejak 

pengangkatannya sebagai PNS 

(2) Pendidikan diikuti diluar jam kerja dan tidak mengganggu 

pekerjaan/tugas sehari-hari 

 

 

 

Prosedur Pengajuan Surat Ijin Belajar 

Ketika memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih 

tinggi, ada baiknya dianalisa dahulu kesesuaian pendidikan yang akan ditempuh 

dengan tugas yang sedang diampu. Tujuannya untuk mempermudah pembuatan 

surat ijin belajar. Selain itu supaya ilmu pengetahuan yang didapat dapat berguna 

dalam melaksakan tugas mengajar di masa yang akan datang.  

Di dalam format Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Guru terdapat poin 

mendapat gelar/ijazah yang tidak sesuai dengan bidang yang diampunya. Sebagai 

contoh ketika guru PNS berpendidikan D2 mengambil jurusan S1 yang tidak 

sesuai bidang yang diampunya hanya akan mendapat 5 poin angka kredit. Apabila 

jurusan S1 yang dipilih sesuai dengan bidang yang diampunya maka akan 

mendapat 60 poin angka kredit. 

 Berikut ini prosedur yang harus ditempuh guru PNS untuk mengajukan 

permohonan mendapatkan surat ijin belajar (BKD Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta). 

(1) Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan wajib mengajukan 

permohonan Izin Belajar kepada Gubernur melalui Kepala Badan 

Kepegawaian Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah 

dinyatakan diterima sebagai pelajar/mahasiswa dengan melengkapi 

persyaratan; 

(2) Badan Kepegawaian Daerah melakukan penilaian permohonan izin 

belajar dan memberi rekomendasi persetujuan atau penolakan 

penerbitan izin belajar kepada Gubernur atau pejabat yang berwenang 

disertai penjelasan; 
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(3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam huruf b harus 

sudah menerbitkan/menolak permohonan Izin Belajar paling lambat 1 

(satu) bulan sejak diterimanya permohonan Izin Belajar oleh Badan 

Kepegawaian Daerah; 

Penolakan izin belajar oleh pejabat yang berwenang sebagaimana 

dimaksud dalam huruf b dikeluarkan dalam bentuk surat penolakan disertai 

penjelasan. 

 

Akibat Tidak Mempunyai Surat Ijin Belajar 

Dengan tidak memiliki surat izin belajar maka ijazah S1 yang dimiliki 

belum bisa digunakan pada kenaikan tingkat. Hal ini berakibat pada terhambatnya 

jenjang karir guru pada beberapa jabatan. Berikut ini hal-hal yang yang 

diakibatkan tidak memiliki surat ijin belajar. 

(1) Ijazah S1 tidak akan diakui dalam kenaikan tingkat dan tidak ada 

pencantuman gelar pada sk tingkat 

(2) Tidak bisa menjadi kepala sekolah. Untuk diangkat sebagai kepala 

sekolah/madrasah, seseorang wajib memenuhi standar kepala 

sekolah/madrasah yang berlaku nasional. Kualifikasi Kepala 

Sekolah/Madrasah terdiri atas Kualifikasi Umum dan Kualifikasi Khusus. 

Salah satu kualifikasi umum adalah memiliki kualifikasi akademik sarjana 

(S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau nonkependidikan pada 

perguruan tinggi yang terakreditasi. 

(3) Tidak bisa menjadi pejabat struktural. Banyak guru yang beralih fungsi 

dari fungsional menjadi struktural pada beberapa jabatan penting setingkat 

kepala dinas kecamatan atau kabupaten. Guru PNS yang belum berijazah 

S1 pada SK tingkatnya tidak layak memegang jabatan tersebut. 

 

Surat Keterangan Belajar 

Guru PNS yang sudah menyelesaikan pendidikan S1 namun tidak 

memiliki surat ijin belajar, bisa mengajukan surat keterangan belajar. Surat 

keterangan belajar dikeluarkan untuk menjelaskan bahwa PNS tersebut sudah 

selesai menempuh pendidikan. Namun surat keterangan belajar tidak bisa dibuat 

setiap saat. Pembuatan surat keterangan belajar hanya dibuat pada waktu-waktu 
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tertentu dan terbatas. Apabila sudah melewati waktu yang ditentukan maka 

pembuatan surat keterangan belajar ditutup. 

Surat keterangan belajar bisa menjadi pengganti surat ijin belajar. PNS 

yang mengikuti tes CPNS dengan ijazah D2 namun sebenarnya ia sudah memiliki 

ijazah S1 bisa mengajukan surat keterangan belajar. Begitu pula PNS yang belum 

genap 1 tahun menjadi PNS tetapi sudah memperoleh gelar ijazah S1.  

Terdapat dua jenis surat keterangan belajar (BKD Provinsi Kalimantan 

Selatan) yaitu sebagai berikut. 

(1)   Surat Keterangan Mengikuti Pendidikan adalah surat keterangan yang 

diberikan kepada PNS yang pada saat Pergub Nomor 036 Tahun 2016 

diundangkan (21 Juni 2016) sedang menempuh pendidikan (belum lulus) 

tanpa memiliki Surat Izin Belajar dari Gubernur. 

(2)   Surat Keterangan Menyelesaikan Pendidikan adalah surat keterangan 

yang diberikan kepada PNS yang pada saat Pergub Nomor 036 Tahun 

2016 diundangkan (21 Juni 2016) telah selesai menempuh pendidikan 

(sudah lulus) tanpa memiliki Surat Izin Belajar dari Gubernur. 

Kedua Surat Keterangan tersebut kedudukan hukumnya setara dengan 

Surat Izin Belajar. Dengan kata lain, Surat Keterangan tersebut merupakan bentuk 

pengakuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terhadap pendidikan yang 

sedang atau telah ditempuhnya. 

 

Guru Wajib Berpendidikan Minimal S1 

Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang 

pendidikan, pemerintah mensyaratkan pendidikan minimal S1 dalam penerimaan 

CPNS guru. Bahkan para guru honorer yang mengajar di sekolah negeri maupun 

swasta, sudah berpendidikan S1 atau sedang menempuh pendidikan S1. 

Digulirkannya program sertifikasi guru semakin menegaskan bahwa guru harus 

berpendidikan S1. 

Guru yang belum berpendidikan S1 tidak dapat mengikuti sertifikasi guru. 

Karena besarnya pendapatan rupiah bagi guru bersertifikasi maka banyak guru 

yang memutuskan untuk kuliah lagi. Lalu muncul peraturan baru, bagi guru yang 

berusia di atas 50 tahun boleh mengikuti sertifikasi walaupun belum memiliki 

gelar S1. Kemudian setelah memiliki sertifikat pendidik maka harus melanjutkan 

pendidikan ke jenjang S1. 



174 

 

Dalam proses pemberkasan pencairan sertifikasi guru pada sekolah 

dibawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, belum 

dipersyaratkan melampirkan ijazah S1. Pada aplikasi online dapodik belum ada 

kewajiban guru berpendidikan S1. Guru PNS yang masih berijazah D2 dan guru 

honorer yang sedang menempuh perkuliahan tetap bisa berstatus sebagai guru di 

dapodik. 

Lain halnya dengan aplikasi online simpatika yang digunakan oleh sekolah 

di bawah naungan Kementerian Agama termasuk guru Pendidikan Agama di 

sekolah umum. Simpatika adalah aplikasi Padamu Negeri yang dahulu merupakan 

aplikasi pendataan guru yang digunakan Kemdikbud. Pada simpatika, guru wajib 

berpendidikan S1 baik PNS maupun non PNS. Guru yang belum berijazah S1 

otomatis tidak tercatat lagi sebagai guru. Status mereka berubah menjadi staff. 

Kemudahan-kemudahan diberikan kepada guru yang akan melanjutkan 

pendidikan ke jenjang S1. Universitas Pendidikan Indonesia membuka Program 

S1 PGSD Dual Modes. Program tersebut diperuntukkan bagi guru-guru SD/MI 

yang bertujuan untuk: (1) Menghasilkan lulusan yang diperuntukkan akademik 

sarjana pendidikan untuk guru SD/MI; (2) Memberikan layanan peningkatan 

kualifikasi dan mutu guru SD/MI, lulusan SLTA dan D2 PGSD sesuai tuntutan 

perundang-undangan. Guru yang akan mengikuti program dual modes harus 

sudah mengajar minimal 2 tahun, mendapat surat rekomendasi dari kepala sekolah 

atau yayasan dan melampirkan ijazah pendidikan terakhir. 

Pendidikan dual modes dilakukan melalui kombinasi antara sistem 

pembelajaran tatap muka biasa dengan Sistem Pembelajaran Mandiri (self 

instruction). Sistem pembelajaran mandiri dilakukan dengan cara mempelajari 

Bahan Belajar Mandiri (BBM) tercetak (printed materials). Pembelajaran tatap 

muka dilaksanakan sebanyak 4 kali dalam satu semester. 

 

S1 dan Sertifikasi Guru 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia no 18 

tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan disebutkan pada pasal 1 

bahwa sertifikasi bagi guru dalam jabatan adalah proses pemberian sertifikat 

pendidik untuk guru dalam jabatan. Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dapat diikuti oleh guru dalam jabatan yang telah memiliki kualifikasi 

akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV).  
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Karena sertifikasi guru sifatnya terbuka untuk seluruh guru baik PNS 

maupun non PNS selama memenuhi persyaratan, maka tidak ada hubungannya 

dengan ijazah guru PNS yang terdaftar di Badan Kepegawaian. Pada masalah ini, 

guru berpendidikan S1 yang tidak memiliki surat ijin belajar tetap bisa mengikuti 

sertifikasi guru. Bahkan pada masa awal-awal program tersebut digulirkan belum 

ada keharusan linieritas antara ijazah S1 yang dimiliki dan mata pelajaran yang 

diampu. 

S1 dan Kenaikan Tingkat 

Guru yang lolos tes CPNS dengan menggunakan ijazah D2 akan 

menempati golongan ruang IIb pada jenjang kepegawaian. Setelah berstatus PNS 

100 %, kemudian guru tersebut melanjutkan kuliah S1 hingga selesai dan 

mendapatkan ijazah serta memiliki surat ijin belajar. Pada Kenaikan tingkat 

berikutnya, ia bisa melampirkan ijazah S1 yang baru diperolehnya dilengkapi 

surat ijin belajar. Sesuai prosedur yang berlaku, guru tersebut secara otomatis 

mendapatkan penyesuaian ijazah langsung naik tingkat ke golongan IIIa. 

Apabila guru tidak memiliki surat ijin belajar maka ijazah S1 tidak bisa 

diakui dan angka kreditnya tidak bisa dihitung. Guru tersebut harus naik tingkat 

secara normal ke jenjang IIc, IId, baru kemudian naik tingkat ke IIIa. Disini 

terlihat sangat besar sekali nilai sepucuk surat ijin belajar. Dengan surat ijin 

belajar dapat menghemat waktu beberapa tahun untuk sampai ke golongan ruang 

IIIa. 

Dengan peraturan terbaru tentang kewajiban berijazah S1 pada saat tes 

CPNS, bisa mengurangi permasalahan tentang ijin belajar. Namun hal tersebut 

tidak serta merta menghilangkan akar permasalahannya. Saat ini sudah banyak 

guru PNS yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang S2. Banyak diantara 

mereka yang tidak memiliki ijin belajar kuliah S2. Karena belum adanya 

penyesuaian ijazah S2 maka sementara ini permasalahan tersebut belum 

mengemuka. 

Metode Penyelesaian 

Solusi untuk menangani permasalan ini berada di tangan pemerintah. 

Berikut ini ada 2 buah solusi yang diharapkan dilakukan oleh pemerintah. Solusi-

solusi tersebut yaitu. Sebagai berikut. 

(1) Sosialisasi dengan lebih fokus kepada CPNS melalui berbagai forum 

ataupun bimbingan teknis. Guru PNS tidak memiliki ijin belajar 
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disebabkan karena ketidaktahuan mereka tentang betapa pentingnya surat 

ijin belajar. Sebagian yang lain karena tidak tahu apa itu surat ijin belajar. 

(2) Pemberian surat keterangan belajar kepada seluruh guru PNS yang tidak 

memiliki surat ijin belajar.  

Dengan diberlakukannya aturan bahwa guru harus berpendidikan S1, 

semoga diikuti dengan diakuinya ijazah S1 guru yang tidak memiliki ijin belajar. 

Dengan pengakuan ijazah tersebut akan memberikan semangat baru bagi guru. 

Merasa dihargai dan lebih bergairah dalam bekerja dan berkarya. Sehingga suatu 

saat tidak ada guru PNS yang terhambat karirnya karena dianggap belum 

berpendidikan S1. Keadaan yang sebenarnya bukan karena guru belum 

berpendidikaan S1, tetapi karena pendidikan S1 mereka yang belum diakui dan 

gelar pendidikan belum tertulis pada sk tingkat. 

 

 

SIMPULAN 

 

Dari hasil pembahasan tentang Dilema Guru Berpendidikan S1 yang Tidak 

Mempunyai Surat izin belajar di atas dapat dilihat terhambatnya karir seorang 

guru yang ijazah S1-nya belum diakui. Potensi guru yang sangat besar terhambat 

oleh syarat administratif. Pemerintah seharusnya berterimakasih dan memberikan 

penghargaan setinggi-tingginya kepada para guru yang rela mengeluarkan biaya 

sendiri untuk meningkatkan pengetahuan dan keilmuannya. 

Terlepas siapa yang salah dan siapa yang benar, pengakuan ijazah S1 yang 

dimiliki sudah lebih dari cukup. Karena hal itu akan mempermudah proses pada 

masa yang akan datang. Sangat Banyak peluang karir bagi guru di masa depan 

yang mensyaratkan pendidikan minimal S1. 
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ABSTRAK 

 
Program Peningkatan Karier Guru SD Melalui KKG untuk Tahun 2017  disusun dengan 

tujuan untuk meningkatkan kompetensi dan karier guru SD anggota KKG Guru Kelas 

Gugus I Abang, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Program ini 

dilatarbelakangi diikuti oleh 30  guru SD  memiliki nilai di bawah kreteria capaian 

minimal (KCM) UKG tahun 2015 yaitu di bawah 5,5. Pendekatan yang digunakan yaitu 

pembelajaran orang dewasa (andragogi) dengan metode: ceramah, tanya jawab, 

diskusi, brainstorming, role playing, kerja kelompok, simulasi, peragaan, presentasi, dan 

metode lain yang relevan.  Implementasi program ini diyakini akan sangat mendukung 

peningkatan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional, peningkatan kinerja, 

dan pengembangan karier guru SD  anggota KKG.  

Kata Kunci: Karier, Kinerja 
  

 
PENDAHULUAN 
  

Kenyataan objektif menunjukkan bahwa berdasarkan pada hasil UKG 

yang dilaksanakan oleh Ditjen GTK, Kemdikbud tahun 2015 yang lalu dapat 

diketahui bahwa 30 guru SD di Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem 

Provinsi Bali memiliki nilai di bawah KCM UKG yaitu di bawah 5,5. Capaian 

nilai di bawah KCM UKG tersebut berpengaruh kurang optimum terhadap 

implemetasi peningkatan mutu pembelajaran pada tataran satuan pendidikan. 

Karenanya, guru yang memiliki nilai di bawah KCM UKG itu perlu ditingkatkkan 

secara terprogram, terpadu, bertahap, dan berkelanjutan. 
 

Kemudian dari pada itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 44 ayat (1) ditegaskan 

bahwa: Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan 

tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh 

Pemerintah dan pemerintah daerah. Sedangkan dalam Bab XV Peran Serta 

Masyarakat dalam Pendidikan, Bagian Kesatu Umum, Pasal 54 ditegaskan bahwa 

mailto:ikadekputraagustina@yahoo.co.id
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(1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, 

kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi 

kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanaan 

pendidikan; (2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan 

penggunaan hasil pendidikan. Peningkatan peran serta masyarakat tersebut dapat 

diarahkan pada berbagai kelompok kerja, salah satu diantaranya yaitu Kelompok 

Kerja Guru (KKG). 
 

Berkaitan dengan telah dilaksanakannya uji kompetensi guru (UKG) 

secara nasional oleh Ditjen GTK, Kemdikbud pada tahun 2015, sebagaimana 

diungkapkan di atas, KKG diharapkan dapat memanfatkan hasil UKG sebagai 

salah satu dasar pengembangan program guru pembelajar. Pengembangan dan 

implementasi program tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan 

partisipasi dan kontribusi KKG, utamanya KKG Guru Kelas Gugus I Abang, 

Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, untuk meningkatkan 

kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional berbasis hasil UKG, 

meningkatkan kinerja, dan meningkatkan karier guru, serta memperbaiki hasil 

UKG. 
 

KKG Guru Kelas Gugus I Abang, Kecamatan Abang, Kabupaten 

Karangasem, Provinsi Bali. menyusun program peningkatan karier guru 

pendidikan dasar melalui KKG tahun 2016 Pada gilirannya, implementasi 

peningkatan karier guru pendidikan dasar melalui KKG Guru Kelas Gugus I 

Abang, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali diharapkan 

berdampak positif terhadap peningkatan frekuensi dan intensitas kegiatan KKG 

Guru Kelas Gugus I Abang, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem Provinsi 

Bali dalam rangka perbaikan hasil UKG pada tahun-tahun berikutnya. Lebih 

lanjut, implementasi peningkatan karier guru SD tersebut diharapkan berimplikasi 

secara signifikan terhadap peningkatan kompetensi, profesionalisme, dan karier 

guru, serta dapat meningkatkan perbaikan hasil UKG yang bermuara pada 

peningkatan mutu pendidikan di Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, 

Provinsi Bali pada waktu yang akan datang. 
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Guru sebagai komponen penting dalam sistem pendidikan diharapkan 

mampu menjadi fasilitator, motivator dan dinamisator dalam proses belajar siswa. 

Oleh karena itu guru dituntut untuk dapat mempunyai kompetensi dalam dunia 

pendidikan. Dalam rangka pelaksanaan kurikulum, perlu adanya metode 

pembelajaran yang sesuai dengan mata pelajaran yang diampu oleh masing-

masing guru. Dengan demikian proses belajar mengajar akan berjalan seiring 

dengan pengembangan aspek-aspek belajar siswa yang meliputi aspek kognitif, 

aspek afektif dan aspek psikomotor. 
 

Untuk mewujudkan niat baik yang tertuang di dalam Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2003 tersebut perlu adanya komitmen dari berbagai pihak, 

terutama pemerintah dalam mengakomodasikan keinginan para guru dalam 

pengembangan karier sesuai dengan Pasal 40 ayat (1).c. pembinaan karier sesuai 

dengan tuntutan pengembangan kualitas. 

 
 
Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah 
 

Identifikasi permasalahan sebagai berikut : 
 

a. Kurangnya motivasi berprestasi para guru dalam mengimplementasikan 

tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya akan menurunkan kinerja 

guru baik kinerja dalam proses maupun hasil pembelajaran yang sedang 

dan akan dilakukan. 
 

b. Minimnya kinerja guru di Sekolah Dasar disebabkan oleh akumulasi dari 

lingkungan kerja yang belum mendukung, iklim organisasi yang 

diterampan sekolah belum kondusif, dan motivasi berprestasi para guru 
 

dalam melakukan tugas-tugasnya belum optimal. 
 

Dengan identifikasi permasalahan tersebut maka dapat dirumuskan 

permasalahan Apakah kegiatan peningkatan karier guru pendidikan dasar melalui 

KKG dapat meningkatkan kinerja guru Gugus I Kecamatan Abang, Kabupaten 

Karangasem? 
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Metode 

Desain Penelitian 
 

Desain penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan 

(library research). Penelitian kepustakaan (library research) adalah penelitian 

yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa 

buku, catatan, maupun laporan penelitian dari penelitian terdahulu (Hasan, 2002: 

11). 

 
 
Subjek dan Objek Penelitian 
 

Yang dimaksud subjek penelitian adalah orang, tempat, atau benda yang 

diamati dalam rangka pembumbutan sebagai sasaran (Poerwardarminta, 1989 : 

862). Subjek dalam penelitian ini adalah guru kelas di Gugus I Kecamatan 

Abang yang berjumlah 40 orang dengan rincian 19 orang perempuan dan 21 

orang laki-laki. 
 

Yang dimaksud objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran 

penelitian (Poerwardarminta, 1989: 622). Objek penelitian ini adalah program 

peningkatan karier guru dan kinerja guru. 

 
 
Instrumen Pengumpulan Data 
 

Suharsimi Arikunto (2002) mengatakan bahwa instrument merupakan alat 

bantu bagi peneliti dalam menggunakan metode pengompulan data. Selain 

sebagai alat pengumpul data, instrument juga berfungsi untuk mengukur 

variable. Data dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu : 1) 

data tentang program peningkatan karier guru dan 2) data tentang kinerja guru. 
 

Teknik pengumpulan data, dalam hal ini penulis akan melakukan 

identifikasi wacana dari buku-buku, makalah, majalah, jurnal, web (internet) 

ataupun informasi lainnya. Langkah-langkah yang dilakukan adalah 1) 

mengumpulkan data-data yang ada baik melalui buku, dokumen, majalah 

internet  (web)  dan  2)  menganalisa  data-data  tersebut  sehingga  peneliti  bisa 

 
menyimpilkan tentang masalah yang dikaji. 
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Teknik Analisis Data (Hasil Penelitian) 
 

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis deskriptif yaitu data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar 

dan bukan angka-angka. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kegiatan Peningkatan Karier Guru 
 

Secara harafiah pengertian pengembangan karier (career development) 

menuntut seseorang untuk membuat keputusan dan mengikat dirinya untuk 

mencapai tujuan-tujuan karier (Sudarwanto, 2013). 
 

Dalam buku Pedoman Bantuan Peningkatan Karier Guru SD/SMP Tahun 

2016 dijelaskan bahwa kegiatan-kegiatan yang termasuk peningkatan karier guru 

adalah 1) kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan dan kualitas 

pelaksanaan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karier, kepangkatan dan 

jabatannya, 2) kegiatan pengembangan keprofesionalan berkelanjutan (continuing 

professional development) adalah proses, cara, perbuatan untuk mengembangkan 

keprofesionalan berkelanjutan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan guru, 

dan 3) kegiatan yang berhubungan dengan tugas utama guru mendidik, mengajar, 

membimbing, memfasilitasi, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi 

peserta didik. 
 

Pusat gagasan dalam pengembangan karier adalah waktu yang dipengaruhi 

cost and benefit, ini selalu dipertimbangkan dalam memilih pekerjaan, apa 

kerjanya, apa organisasinya, dan apa untung ruginya (Sigit: 2003). Namun sejauh 

ini ternyata pengembangan karier bagi guru belum memperoleh porsi yang sesuai, 

karena dengan dicanangkannya otonomi daerah ternyata menimbulkan 

kebimbangan para birokrat daerah untuk memberikan kewenangan pengelolaan 

aspek-aspek pendidikan terhadap kaum guru. Hal ini dapat dimaklumi sebab 

dengan memberikan jabatan-jabatan tersebut menutup peluang bagi mereka 
 
(birokrat) untuk „berkuasa‟. 
 

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 mengatur tentang Jabatan Fungsional Guru dan 

Angka Kreditnya. Peraturan tersebut mengamanatkan bahwa guru yang memiliki 

kinerja baik akan memiliki karier baik pula. Wujud nyata dari peningkatan karier 

ditentukan melalui perolehan angka kredit diantaranya adalah peningkatan 

kualifikasi melalui pendidikan formal, melaksanakan proses pembelajaran dan 
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pembimbingan, pengembangan profesi berkelanjutan dan kegiatan-kegiatan 

penunjang. Pengembangan keprofesian berkelanjutan dapat dilakukan melalui 

pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. 
 

Menurut Ika Ikhsanudin tujuan program pembembangan dan peningkatan 

karier pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) sekolah dasar melalui kegiatan 

Kelompok Kerja Guru (KKG) adalah : 

 

a. Memotivasi dan mendorong pendidik dan tenaga kependidikan untuk 

melakukan berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi pengembangan serta 

peningkatan kariernya dan untuk mempersiapkan diri menjelang 

pelaksanaan Kurikulum 2013. 
 

b. Meningkatkan pemahaman guru anggota KKG tentang kompetensi 

pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional melalui kegiatan 

pembelajaran dan pembimbingan. 
 

c. Meningkatkan partisipasi aktif guru anggota KKG dalam pengembangan 

diri secara profesional. 
 

d. Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan Pengembangan Keprofesian 

Berkelanjutan (PKB) yang dapat membantu untuk meningkatkan karir 

dan kenaikan pangkat sesuai dengan kebutuhan guru. 
 

e. Mengoptimalkan pemberdayaan kelompok kerja guru (KKG) sebagai 

wadah pengembangan keprofesionalitas guru dalam mengembangkan 

pembelajaran yang aktif. 
 

f. Meningkatkan kemampuan mengembangkan keprofesian berkelanjutan 

melalui berbagai kegiatan penyusunan publikasi hasil penelitian dan 

gagasan inovatif, penyusunan publikasi buku/ bahan ajar, dan pembuatan 

karya inovatif, karya tulis ilmiah, Penelitian Tindakan Kelas. 

 

Dari uraian beberapa sumber di atas kesimpulannya adalah pengembangan 

dan peningkatan karier guru kegiatan yang dapat memotivasi, memelihara, dan 

meningkatkan kompetensi guru dalam memecahkan masalah-masalah pendidikan 

dan pembelajaran, yang berdampak pada peningkatan mutu hasil belajar siswa. 
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Kinerja Guru 
 

Istilah kinerja sering digunakan dalam penelitian yang bersifat ilmiah 

berkenaan dengan proses kerja yang telah dilakukan oleh individu atau 

kelompok. Suryadi Prawirosentono (1999: 2) mendefinisikan kinerja sebagai 

hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam 

suatu organisasi dalam rangka upaya mencapai tujuan secara illegal. 
 

Ilyas (1999: 112) mengatakan bahwa kinerja adalah keterampilan hasil 

karya personil baik kuantitas maupun kualitas dalam satu organisasi dan 

merupakan penampilan individu maupun kelompok kerja personil. Deskripsi 

kinerja meliputi : 1) tujuan yang artinya bahwa penentuan tujuan merupakan 

strategi yang digunakan untuk meningkatkan kinerja, 2) ukuran yang artinya 

dibutuhkan ukuran apakah seorang personil telah mencapai kinerja yang 

diharapkan, dan 3) penilaian yaitu penilaian kinerja secara regular yang dikaitkan 

dengan proses pencapaian tujuan kinerja setiap personil. Pengertian kinerja 

dengan deskripsi tujuan, ukuran operasional, dan penilaian secara regular 

mempunyai peran yang amat penting di dalam meningkatkan motivasi. 
 

Untuk mengetahui kinerja seseorang ada dua konsep utama yang mesti 

diperhatikan yaitu efisiensi dan efektifitas (Handoko, 1998). Efisiensi berarti 

dapat memaksimalkan pengeluaran dengan masukan yang terbatas. Sedangkan 

efektifitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang telah ditetapkan. Ruky 

(2001) mengatakan bahwa apa yang terjadi dalam sebuah pekerjaan adalah 

sebuah proses yang mengolah input menjadi output (hasil kerja). Dengan 

demikian penilaian kinerja guru dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

input-proses-output. 
 

Winardi (2002) menyatakan bahwa ada tiga variable yang mempengaruhi 

kinerja seseorang yaitu : 1) karakteristik individu (minat, sikap, dan kebutuhan), 

karakteristik pekerjaan (tingkat otonomi, jumlah umpan balik, dan prestasi 

langsung), karakteristik situasi (lingkungan kerja dan iklim organisasi), 2) 

kemampuan, dan 3) prestasi peran. Ketiga variable itu saling berhubungan dan 

bila salah satu dari variable tersebut terhambat maka kinerja akan menurun. 

Kinerja atau unjuk kerja dalam konteks profesi guru adalah kegiatan yang 

meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan melakukan 

penilaian hasil belajar. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 
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dan Dosen pasal 20a menyatakan bahwa guru berkewajiban merencanakan 

pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai 

dan mengevaluasi hasil pembelajaran (Depdiknas, 2006: 12). Dengan demikian 

kinerja guru adalah hasil kerja guru yang berkaitan dengan perencanaan program 

pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian hasil 

pembelajaran. Kinerja guru mengacu pada standar kemampuan professional yang 

tergambar pada penampilan guru baik dalam penampilan kemampuan akademik 

maupun kemampuan profesionalnya dalam mengelola pembelajaran. 
 

Dari beberapa pengertian tentang kinerja guru yang telah diuraikan maka 

dapat disimpulkan bahwa kinerja guru adalah hasil kerja yang dilakukan dengan 

professional dan bertanggung jawab sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 

Dalam konteks ini yang menjadi tugas rutin seorang guru adalah merencanakan 

pembelajaran, melaksanakan pembelajaran dan melakukan penilaian. 

 
 
Pengaruh  Program  Peningkatan Karier Guru terhadap  Peningkatan 
 
Kinerja Guru 
 

Dalam penelitian ini dikaji : 1) Program peningkatan karier guru dan 2) 

kinerja guru. Hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dapat dijadikan 

sebagai referensi/acuan dalam penelitian selanjutnya. Beberapa hasil penelitian 

yang relevan adalah : 
 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Pasek Sugiarta (2013) yang berjudul 
 
―Determinasi Sikap Guru terhadap Profesinya, Iklim Diri, dan Iklim Kerja 

Sekolah Terhadap Kinerja Guru SD di Gugus V Sukasada‖. Dalam penelitian ini 

didapatkan hasil bahwa : 1) terdapat determinasi signifikan antara sikap guru 

terhadap profesinya dengan kinerja guru, dengan koofesien korelasi sebesar 

0,401 dan sumbangan efektifitas sebesar 10,1%, 2) terdapat determinasi yang 

signifikan antara konsep diri guru dengan kinerja guru, dengan koofesien 

korelasi sebesar 0,325 dan sumbangan efektifitas sebesar 5,4%, 3) terdapat 

determinasi yang signifikan antara iklim kerja sekolah dengan kinerja guru 

dengan koofesien korelasi sebesar 0,337 dan sumbangan efektifitasnya sebesar 

6,1%, 4) secara bersama-sama terdapat determinasi yang signifikan antara sikap 

guru terhadap profesinya, konsep diri, dan iklim kerja dengan kinerja guru. 
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Penelitian yang telah dilakukan oleh I Ketut Darmada, dkk (2013) yang 

berjudul ―Kontribusi Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah, Iklim Kerja, dan 

Motivasi Kerja terhadap Kinerja Guru SMP Negeri se-Kecamatan Mendoyo 
 
Kabupaten Jembrana‖. Dalam penelitiannya didapatkan hasil bahwa :1) terdapat 

kontribusi yang signifikan antara Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah (X1) 

terhadap kinerja guru (Y) dengan persamaan garis regresi Y, 2) terdapat 

kontribusi yang signifikan antara iklim kerja (X2) terhadap kinerja guru (Y) 

dengan persamaan garis regresi Y, 3) terdapat kontribusi yang signifikan antara 

motivasi kerja guru (X3) terhadap kinerja guru (Y) dengan persamaan garis 

regresi Y, dan 4) terdapat kontribusi yang signifikan antara manajerial kepala 

sekolah (X1), iklim kerja (X2), motivasi kerja guru (X3) terhadap kinerja guru 
 
(Y) dengan persamaan garis regresi Y. 
 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Nurkholis, dkk (2013) dengan 

penelitian yang berjudul ―Determinasi Iklim Kerja, Motivasi Berprestasi, dan 
 
Kepemimpinan  Kepala  Sekolah  terhadap  Kinerja  Guru  SDN  di  Kecamatan 
 
Selong, NTB‖. Dalam penelitiannya didapatkan hasil sebagai berikut : 1) 

Terdapat determinasi yang positif dan signifikan antara iklim kerja dengan 

kinerja guru SDN di Kecamatan Selong, NTB dengan kontribusi sebesar 29,5% 

dan sisanya lagi 70,5% merupakan kontribusi faktor lain yang tidak ditelit. 2) 

Terdapat determinasi yang positif dan signifikan antara motivasi berprestasi 

dengan kinerja guru SDN di Kecamatan Selong, NTB dengan kontribusi sebesar 

75,8% dan sisanya lagi 24,2% merupakan kontribusi faktor lain yang tidak 

diteliti. 3) Terdapat determinasi yang positif dan signifikan antara kepemimpinan 

kepala sekolah dengan kinerja guru SDN di Kecamatan Selong, NTB dengan 

kontribusi 89,4% dan sisanya lagi 10,6% merupakan kontribusi factor lain yang 

tidak diteliti. 4) Terdapat determinasi yang positif dan signifikan secara bersama-

sama antara iklim kerja, motivasi berprestasi dan kepemimpinan kepala sekolah 

dengan kinerja guru SDN di Kecamatan Selong, NTB dengan kontribusi sebesar 

92,6% dan sisanya lagi 7,4& merupakan kontribusi faktor lain yang tidak diteliti. 
 

Hasil-hasil penelitian di atas variable-variabel yang diteliti berhubungan 

erat dengan program peningkatan karier guru dapat diketahui gambaran nyata 

yang diteliti, baik secara terpisah maupun bersama-sama mmpunyai determinasi 

signifikan dengan kinerja guru-guru SD. Terkait dengan hal tersebut maka upaya 

yang dilakukan untuk meningkatkan variabel kegiatan peningkatan karier guru 
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selayaknya mendapat perhatian serius dan menjadi skala prioritas bagi Dinas 

Pendidikan Kabupaten Karangasem untuk mencapai kinerja guru yang optimal. 

Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran untuk meningkatkan kinerja 

guru-guru di Gugus I Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem. 
 

Langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan untuk meningkatkan 

kinerja guru-guru SD pada Gugus I Kecamatan Abang adalah sebagai berikut : 
 

1. Meningkatkan dan mengembangkan program kegiatan peningkatan karier 

guru melalui KKG secara optimal. Semua stake holder yang ada di sekolah 

hendaknya membangun hubungan yang positif untuk mencapai tujuan 

bersama yaitu meningkatnya kinerja para guru di Gugus I Kecamatan 

Abang. 
 

2. Menumbuhkan dan meningkatkan motivasi berprestasi pada para guru 

secara berkelanjutan di KKG dalam program peningkatan karier dengan 

kegiatan PKG maupun PKB. Hal ini dapat ditempuh melalui analisis yang 

mendalam terhadap adanya kebutuhan, penghargaan terhadap 

 
 
SIMPULAN 
 

Keberhasilan pendidikan yang terkait dengan mutu pendidikan di Sekolah 

Dasar sangat ditentukan oleh keberadaan guru di sekolah tersebut. Guru 

merupakan salah satu komponen yang berpengaruh terhadap peningkatan mutu 

pendidikan di sekolah. Hai ini berimplikasi pada kemampuan diri seorang guru 

dalam menentukan mutu pendidikan di sekolah. Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa guru adalah pendidik 

yang professional. Tugas utama guru sebagai pendidi yang professional adalah 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai peserta didik 

(Depdiknas, 2006: 2). Guru memegang peranan utama dalam proses belajar 

mengajar dan oleh sebab itu mutu pendidikan di sekolah sangat ditentukan oleh 

kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru dalam menjalankan tugasnya. 
 

Dewasa ini tudingan miring yang ditujukan kepada guru sering dilihat di 

media masa baik itu cetak maupun elektronik yang menyatakan bahwa 

rendahnya kualitas pendidikan disebabkan faktor kinerja guru. Walaupun 

pendapat tersebut tidak semuanya benar, namun cukup beralasan juga karena 

memang guru yang paling banyak bersentuhan langsung dengan peserta didik. 
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Untuk dapat mencapai kualitas pendidikan yang baik, setiap guru harus 

berada pada lingkungan kerja yang baik,iklim kerja yang kondusif, memiliki 

motivasi berprestasi yang tinggi dan mempunyai kinerja yang baik pula. Seluruh 

indicator tersebut dapat dikembangkan dengan program peningkatan karier guru 

SD melalui kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG). 
 

Realita di lapangan menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran telah banyak dilakukan baik melalui 

pendidikan dan latihan, seminar-seminar, workshop, dan yang lainnya namun 

belum banyak memberikan hasil yang optimal. Iklim organisasi yang baik 

melalui Kelompok Kerja Guru adalah salah satu kunci yang dapat membantu 

usaha pemerintah dalam memperbaiki keadaan tersebut. 
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ABSTRAK 

 

Penetapan moda pembelajaran program guru pembelajar (GP) sejatinya dapat 

memudahkan pelaksanaan program di lapangan, terutama untuk instruktur 

nasional (IN) dan mentor yang bertugas memfasilitasi peserta guru pembelajar di 

daerah. Namun kenyataannya masih ada beberapa problematika yang ditemukan 

di lapangan. Beberapa problematika yang dijumpai penulis saat menjalankan 

tugas sebagai IN/mentor mata pelajaran IPA SMP di Kabupaten Brebes di 

antaranya adalah peserta GP masih banyak yang kesulitan belajar secara daring 

melalui LMS GP (www.sim.gurupembelajar.id) dan tagihan lembar kerja (LK) 

yang harus diselesaikan cukup banyak. IN/mentor dituntut untuk melakukan 

langkah alternatif dalam menyelesaikan masalah yang dijumpai. Langkah 

alternatif yang ditempuh oleh IN/mentor yaitu dengan menerapkan metode 

cooperative learning. Hasil implementasi menunjukkan cooperative learning 

dapat membantu peserta GP dalam melakukan pembelajaran daring dan 

menyelesaikan tagihan LK dengan tepat waktu. 

 

Kata kunci: cooperative learning, penyelesaian tagihan, guru pembelajar  

 

Pendahuluan  

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan tujuan pendidikan nasional untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab (Republik Indonesia, 2003). Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 

juga menyatakan bahwa warga negara berhak memperoleh pendidikan yang 

bermutu. Salah satu komponen penting untuk mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional dan menyelenggarakan pendidikan yang bermutu adalah guru yang 

berkualitas. Guru memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan 

keberhasilan peserta didik. 

Upaya pemerintah dalam mewujudkan guru yang berkualitas diwujudkan 

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen yang mengamanatkan adanya pembinaan dan pengembangan profesi 

guru sebagai aktualisasi dari profesi pendidik (Republik Indonesia, 2005). Salah 

mailto:dani.setiawan@ymail.com
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satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas guru ditempuh melalui 

Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar yang diselenggarakan oleh 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru dan 

Tenaga Kependidikan. Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar 

sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan menggunakan tiga moda 

pembelajaran, yakni tatap muka, pembelajaran dalam jaringan (daring), dan 

kombinasi antara pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran dalam jaringan 

(daring kombinasi) (Ditjen GTK, 2016: 14). 

Peserta Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar mata pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) tiap moda pembelajaran ditetapkan oleh Pusat 

Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan IPA 

(PPPPTK IPA). Penetapan peserta tiap moda didasarkan pada pertimbangan 

terhadap nilai yang dicapai guru peserta UKG tahun 2015. Moda tatap muka 

diperuntukkan bagi guru yang memerlukan peningkatan kompetensi yang lebih 

intensif dengan mempelajari 8-10 modul, semua guru yang berada di daerah 3T 

(tertinggal, terdepan, dan terluar), dan guru yang karena pertimbangan geografis 

dan/atau pertimbangan lain tidak memungkinkan untuk mengikuti Moda Daring. 

Moda Daring diperuntukkan bagi guru yang memerlukan peningkatan kompetensi 

dengan mempelajari 3-5 modul. Moda Daring Kombinasi diperuntukkan bagi 

guru yang memerlukan peningkatan kompetensi dengan mempelajari 6-7 modul  

(Ditjen GTK, 2016: 14-15). 

Pada tahun 2016 penulis ditugaskan sebagai instruktur nasional 

(IN)/mentor program guru pembelajar IPA SMP Kabupaten Brebes dengan 

rincian kelas yang difasilitasi sebagai berikut. 

a. DK_004_SMP_IPA_A-4_P4TK IPA 

Keterangan: (1) Kelompok Kompetensi: KK A; (2) Moda: Daring 

kombinasi; (3) Penyelenggara: P4TK IPA. 

b. TM_MGMP_IPA_SMP_058_A 

Keterangan: (1) Kelompok Kompetensi: KK A; (2) Moda: Tatap Muka; (3) 

Penyelenggara: MGMP IPA Kab. Brebes. 

c. TM_MGMP_IPA_SMP_058_B 
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Keterangan: (1) Kelompok Kompetensi: KK A; (2) Moda: Tatap Muka; (3) 

Penyelenggara: MGMP IPA Korwil 1 Kab. Brebes. 

d. DK_004_SMP_IPA_E-4_P4TK IPA 

Keterangan: (1) Kelompok Kompetensi: KK E; (2) Moda: Daring 

Kombinasi; (3) Penyelenggara: P4TK IPA. 

e. DK_MGMP_IPA_SMP_KAB. BREBES_164 

Keterangan: (1) Kelompok Kompetensi: KK E; (2) Moda: Daring 

Kombinasi; (3) Penyelenggara: MGMP IPA Kab. Brebes. 

f. DK_MGMP_IPA_SMP_KAB. BREBES_192 

Keterangan: (1) Kelompok Kompetensi: KK E; (2) Moda: Daring 

Kombinasi; (3) Penyelenggara: MGMP IPA Korwil 1 Kab. Brebes. 

Penetapan moda pembelajaran sejatinya dapat memudahkan pelaksanaan 

program guru pembelajaran di lapangan, terutama untuk IN/mentor yang bertugas 

memfasilitasi peserta guru pembelajar di daerah. Namun kenyataannya masih ada 

beberapa masalah (problematika) yang ditemukan di lapangan. Beberapa 

problematika yang dijumpai penulis saat menjalankan tugas sebagai IN/mentor 

mata pelajaran IPA SMP di Kabupaten Brebes adalah peserta GP masih banyak 

yang kesulitan belajar secara daring melalui Learning Management System (LMS) 

GP (www.sim.gurupembelajar.id) dan tagihan lembar kerja (LK) yang harus 

diselesaikan cukup banyak. Kesulitan peserta melakukan pembelajaran daring 

dikarenakan peserta belum terbiasa menggunakan komputer dan internet. Di sisi 

lain tagihan lembar kerja guru pembelajar moda daring lebih banyak 

menggunakan laporan tertulis menggunakan aplikasi pengolah kata. Dengan 

demikian kesulitan menggunakan komputer dan internet juga berdampak terhadap 

penyelesaian tagihan pembelajaran. Selain karena belum terbiasa menggunakan 

komputer dan internet, peserta GP juga kesulitan mengatur waktu untuk belajar 

mandiri, menyelesaikan tagihan, menjalankan tugas mengajar, dan menjalankan 

peran sebagai anggota keluarga. 

Penulis sebagai IN/mentor dituntut untuk melakukan beberapa langkah 

alternatif dalam menyelesaikan masalah yang dijumpai. Langkah alternatif yang 

ditempuh perlu disesuikan dengan karakteristik peserta guru pembelajar yang 

merupakan orang dewasa. Prinsip pembelajaran orang dewasa di antaranya adalah 

(1) orang dewasa perlu dilibatkan dalam perencanaan dan evaluasi pembelajaran; 

(2) pengalaman orang dewasa yang dibawa ke kelas memberikan dasar untuk 
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kegiatan belajar; (3) orang dewasa sangat tertarik untuk mempelajari materi yang 

berkaitan langsung dengan pekerjaan atau kehidupan pribadi mereka; dan (4) 

pembelajaran orang dewasa lebih berpusat pada masalah daripada berorientasi 

pada konten (Eyitayo, 2013).  

Keterlibatan orang dewasa dalam pembelajaran dapat ditempuh melalui 

saling berbagi pengalaman dengan peserta pembelajar lain. Untuk mewujudkan 

hal tersebut, penulis sebagai IN/mentor mencoba menerapkan model pembelajaran 

Cooperative Learning pada pendampingan program guru pembelajar. Cooperative 

learning merupakan metode pengajaran yang dirancang untuk memfasilitasi 

pebelajar dengan melakukan kerja sama dalam kelompok dan melakukan interaksi 

antar sesama pebelajar (Kurnia, Ruskan, & Ibrahim, 2014). Memperhatikan 

kesulitan utama peserta dalam mengoperasikan komputer dan internet, IN/mentor 

juga memberikan materi pengenalan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) 

dan internet dasar. Langkah alternatif yang ditempuh penulis sebagai IN/mentor 

diharapkan dapat membantu mengatasi masalah sehingga program guru 

pembelajar dapat berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang diharapkan. 

Berdasarkan latar belakang dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut: 

(1) peserta guru pembelajar moda daring masih banyak yang kesulitan belajar 

secara daring. Hal ini dikarenakan peserta belum terbiasa menggunakan komputer 

dan internet; (2) beberapa peserta merasa tagihan lembar kerja (LK) yang harus 

diselesaikan cukup banyak dan memberatkan jika harus dilakukan sendiri 

Berdasarkan identifikasi masalah, rumusan masalah dalam makalah ini 

adalah: (1) apakah penerapan metode cooperative learning dapat membantu 

peserta GP IPA SMP Kab. Brebes menjalankan pembelajaran secara daring? dan 

(2) apakah penerapan metode cooperative learning dapat membantu peserta GP 

IPA SMP Kab. Brebes menjalankan pembelajaran secara daring menyelesaikan 

tagihan lembar kerja (LK)? 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penulisan makalah adalah: (1) 

memaparkan penerapan metode cooperative learning dalam membantu peserta 

GP IPA SMP Kab. Brebes menjalankan pembelajaran secara daring; (2) 

memaparkan penerapan metode cooperative learning dalam membantu peserta 

GP IPA SMP Kab. Brebes menyelesaikan tagihan lembar kerja (LK). 
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Metode 

Penyusunan makalah ini didasarkan pada pengalaman terbaik (best 

practice) IN/mentor dalam mendampingi program peningkatan kompetensi guru 

pembelajar IPA SMP di Kab. Brebes pada tahun 2016. Langkah yang ditempuh 

penulis dalam melaksanakan best practice ini dirumuskan sebagai berikut. 

1. Menganalisis masalah kesulitan peserta guru pembelajar (GP) dalam 

melaksanakan dan menyelesaikan tagihan pembelajaran daring. 

2. Menganalisis potensi yang dimiliki oleh peserta GP 

3. Menentukan metode pembelajaran yang dapat diimplementasikan. 

4. Mengimplementasikan metode yang dipilih. 

5. Menganalisis dampak dari metode yang dipilih. 

Sumber data berasal dari peserta GP berupa partisipasi peserta dalam 

melaksanakan dan menyelesaikan tagihan pembelajaran daring. Data dianalisis 

secara deskriptif berdasarkan persentase peserta GP yang mampu menyelesaikan 

tagihan pembelajaran daring tiap sesi setiap minggunya.  

 

Pembahasan 

 

Deskripsi Implementasi Cooperative Learning dalam Pendampingan 

Program Guru Pembelajar Cooperative learning atau pembelajaran kooperatif 

merupakan merupakan metode pengajaran yang dirancang untuk memfasilitasi 

pebelajar dengan melakukan kerja sama dalam kelompok dan melakukan interaksi 

antar sesama pebelajar (Kurnia, Ruskan, & Ibrahim, 2014). Jacobs & Seow  

(2015) menegaskan bahwa cooperative learning merupakan prinsip dan teknik 

yang memberikan kesempatan kepada pebelajar untuk bekerjasama dengan 

sesama teman atau orang lain. Jacobs & Seow (2015) menyebutkan delapan 

prinsip cooperatif learning, yaitu: pengelompokan heterogen, mengajarkan 

keterampilan kolaboratif, otonomi, interaksi antar teman yang maksimal, 

kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, akuntabilitas individu, saling 

ketergantungan yang positif, dan kerjasama dipandang sebagai nilai. Setiap 

anggota kelompok di dalam cooperative learning dituntut menunjukkan sikap 

positif dan teguh pada pendiriannya, tetapi tetap dalam kerangka kerjasama dan 

saling menghargai (Harsono, 2008). 
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Langkah metode cooperative learnig terdiri dari dari 6 tahap, yaitu: (1) 

menyampaikan tujuan dan memotivasi peserta didik; (2) menyajikan informasi; 

(3) mengorganisasi peserta ke dalam kelompok-kelompok belajar; (4) 

membimbing kelompok bekerja dan belajar; (5) melakukan evaluasi; dan (6) 

memberikan penghargaan (Kemdikbud RI, 2016: 77). Secara teknis implementasi 

cooperatives learning dalam mendampingi peserta GP IPA SMP di Kab. Brebes 

diuraikan sebagai berikut.  

Menyampaikan tujuan dan memotivasi peserta GP. 

Pada tahap pertama tujuan pembelajaran disampaikan kepada peserta GP. 

Selain itu, pada tahap ini juga diberikan motivasi agar peserta guru pembelajar 

lebih bersemangat dalam melaksakan pembelajaran baik pada saat tatap muka, 

maupun pada saat menjalankan pembelajaran daring. 

Menyajikan informasi 

Penyajian informasi pada tahap kedua tidak dimaknai bahwa IN/mentor 

menghabiskan waktu pembelajarannya untuk memberikan materi pelajaran 

kepada peserta GP dengan ceramah. Pada tahap ini, informasi yang disampaikan 

adalah informasi yang diperlukan peserta GP untuk menyelesaikan tagihan atau 

mengerjakan LK.  

Mengorganisasi peserta ke dalam kelompok-kelompok belajar 

Pada tahap ketiga ini peserta GP dibagi menjadi beberapa kelompok yang 

ditentukan berdasarkan domisili, dengan jumlah peserta 3-5 peserta.  

Memfasilitasi kelompok belajar bersama dan mengerjakan LK 

Pada tahap keempat peserta GP secara berkelompok mempelajari topik 

dan mengerjakan tagihan yang disajikan pada modul (untuk moda tatap muka) 

atau LMS (moda daring). Setelah selesai mengerjakan tagihan, tiap kelompok 

saling berbagi hasil diskusi dan informasi yang dipelajari. Pembelajaran dalam 

kelompok juga dilakukan peserta GP di luar pusat belajar yang ditentukan. Seperti 

contoh untuk peserta GP dari kecamatan Sirampog melakukan pembelajaran 

kelompok di SMPN 1 Sirampog (Gambar 2). 
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Gambar 1. Sesi Diskusi Kelompok di Pusat Belajar MGMP IPA Kab. Brebes 

 

Gambar 2. Peserta Moda Daring Kombinasi Sedang Belajar Kelompok di 

SMPN 1 Sirampog 

a. Melakukan Evaluasi 

Evaluasi pembelajaran dilakukan secara online melalui sim guru 

pembelajar. Sedangkan pada saat melaksanakan tatap muka, IN/mentor 

melakukan evaluasi dengan meminta masing-masing kelompok untuk 

mempresentasikan hasil kerjanya. 
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Gambar 3. Presentasi Hasil Diskusi 

Memberikan penghargaan 

           Penghargaan yang diberikan kepada guru pembelajar tidak berupa materi, 

tetapi berupa ucapan selamat kepada peserta yang mendapatkan nilai tes sesi di 

atas KKM dan ucapan terima kasih karena peserta guru pembelajar telah berhasil 

mengerjakan tagihan tepat waktu.  

    Faktor utama kesulitan belajar yang dialami oleh beberapa peserta daring 

kombinasi gelombang 1 (DK_004_SMP_IPA_A-4_P4TK IPA) adalah karena 

peserta belum terbiasa menggunakan internet dan kesulitan mendapatkan akses 

internet. Di sisi lain tagihan lembar kerja (LK) guru pembelajar moda daring harus 

dilaporkan melalui LMS menggunakan fasilitas internet. Kondisi seperti ini 

sebetulnya tidak akan menjadi faktor penghambat jika setiap peserta guru 

pembelajar sudah memiliki literasi internet yang memadai. Potensi penyelesaian 

masaah ini sebtulnya ada pada fasilitas komunikasi yang dimiliki oleh peserta 

guru pembelajar. Sebagian besar peserta guru pembelajar sudah memiliki telepon 

seluler berbasis android yang dilengkapi dengan fasilitas hotspot pribadi. Namun 

kebanyakan dari peserta belum terbiasa memanfaatkan fasilitas hotspot pribadi 

untuk penggunaan internet pada laptop/notebook atau komputer PC. 

        Melalui cooperative learning peserta guru pembelajar diajak belajar 

bersama menggunakan internet dasar dan menggunakan fasilitas hotspot pribadi 

secara berkelompok. Materi internet yang menjadi fokus untuk dipelajari bersama 

oleh peserta guru pembelajar meliputi cara menggunakan mesin penjelajah (web 
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browser) dan cara memanfaatkan search engine untuk mencari informasi. Web 

browser dipelajari meliputi Mozilla Firefox dan Google Chrome. Search engine 

dipelajari yaitu mesin pencari google (https://www.google.co.id). Web browser 

dan search engine tersebut dipilih karena sudah familiar. 

         Secara teknis, implementasi cooperative learning dalam membantu guru 

pembelajar melaksanakan pembelajaran daring adalah peserta diajak bersama 

mempelajari dan mempraktikannya penggunaan internet dan hotspot pribadi 

secara langsung dalam kelompok. Jika ada kesulitan IN/mentor memberikan 

bantuan langsung kepada peserta. Peserta yang sudah terampil diminta membantu 

peserta lain sehingga semua peserta memiliki kemampuan dalam menggunakan 

internet dan fasilitas hotspot pribadi. Setelah peserta terampil menggunakan 

fasilitas internet, peserta diminta mempelajari fitur-fitur guru pembelajar, cara 

belajar dalam LMS guru pembelajar, dan cara mengunggah tagihan pada LMS.  

 

Gambar 4.  Mentor sedang Memfasilitasi Belajar Koneksi Internet Melalui 

Fasilitas Hotspot Pribadi Telepon Seluler 

Perkembangan Peserta Guru Pembelajar dalam Melaksanakan 

Pembelajaran Daring dan Penyelesaian Tagihan 

Perkembangan peserta guru pembelajar dalam melaksanakan pembelajaran 

daring kelas DK_004_SMP_IPA_A-4_P4TK IPA (Penyelenggara: P4TK IPA) 

disajikan pada Tabel 1, kelas DK_004_SMP_IPA_E-4_P4TK IPA 

(Penyelenggara: P4TK IPA) disajikan pada Tabel 2, kelas 
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DK_MGMP_IPA_SMP_KAB. BREBES_164 (Penyelenggara: MGMP IPA Kab. 

Brebes) disajikan pada Tabel 3, dan kelas DK_MGMP_IPA_SMP_KAB. 

BREBES_192 (Penyelenggara: MGMP IPA Korwil 1 Kab. Brebes) disajikan pada 

Tabel 4. 

Tabel 1. Perkembangan Partisipasi Peserta Kelas DK_004_SMP_IPA_A-

4_P4TK IPA dalam Penyelesaian Tagihan Pembelajaran Daring 

No Jumlah Peserta 

Jumlah 

Peserta 

Aktif 

Jumlah Peserta Yang Menuntaskan 

Sesi Pembelajaran Daring 

Sesi 1 Sesi 2 Sesi 3 Sesi 4 

1 Minggu ke-1 15 
0 0 0 0 

0% 0% 0% 0% 

2 Minggu ke-2 15 
4 0 0 0 

27% 0% 0% 0% 

3 Minggu ke-3 15 
12 0 0 0 

80% 0% 0% 0% 

4 Minggu ke-4 15 
14 3 0 0 

93% 20% 0% 0% 

5 Minggu ke-5 15 
14 10 6 1 

93% 67% 40% 7% 

6 Minggu ke-6 15 
14 14 13 10 

93% 93% 87% 67% 

7 Minggu ke-7 15 
15 15 15 15 

100% 100% 100% 100% 

Berdasarkan Tabel 1, perkembangan aktivitas belajar daring minggu ke-1 

belum ada peserta guru pembelajar kelas DK_004_SMP_IPA_A-4_P4TK IPA 

yang berhasil menyelesaikan tagihan pembelajaran daring sesi 1. Kelas 

DK_004_SMP_IPA_A-4_P4TK IPA merupakan kelas gelombang pertama yang 

IN/mentor berikan pendampingan beajar. Hasil refleksi dengan peserta guru 

pembelajar pada kegiatan tatap muka pertama diperoleh informasi bahwa peserta 

guru pembelajar kesulitan melakukan belajar secara daring melalui Learning 

Management System (LMS) GP (www.sim.gurupembelajar.id) dan tagihan lembar 

kerja (LK) yang harus diselesaikan cukup banyak. Kesulitan peserta melakukan 

pembelajaran daring dikarenakan peserta belum terbiasa menggunakan komputer 

dan internet. Di sisi lain tagihan lembar kerja guru pembelajar moda daring lebih 

banyak menggunakan laporan tertulis menggunakan aplikasi pengolah kata. 

Dengan demikian kesulitan menggunakan komputer dan internet juga berdampak 

terhadap penyelesaian tagihan pembelajaran. Selain karena belum terbiasa 



200 

 

menggunakan komputer dan internet, peserta juga kesulitan mengatur waktu 

untuk belajar mandiri, menyelesaikan tagihan, menjalankan tugas mengajar, dan 

menjalankan peran sebagai anggota keluarga. 

Kondisi seperti ini menjadi pertimbangan IN/mentor untuk menerapkan 

metode cooperative learning dan memberikan pengenalan internet dasar dalam 

mendampingi peserta. Perkembangan partisipasi nelajar peserta GP mengamali 

peningkatan pada minggu ke-2 menjadi 27% peserta yang menyelesaikan sesi 1. 

Perkembangn positif terus berlanjut sampi akhirnya pada minggu ketujuh, minggu 

terakhir sebelum jelas ditutup semua peserta yang aktif di kelas berhasil 

menyelesaikan tagihan pembelajaran daring secara tepat waktu.  

Tabel 2. Perkembangan Partisipasi Peserta Kelas DK_004_SMP_IPA_E-

4_P4TK IPA dalam Penyelesaian Tagihan Pembelajaran Daring 

No Jumlah Peserta 

Jumlah 

Peserta 

Aktif 

Jumlah Peserta Yang 

Menuntaskan Sesi Pembelajaran 

Daring 

Sesi 1 Sesi 2 Sesi 3 Sesi 4 

1 Minggu ke-1 15 
3 2 0 0 

20% 13% 0% 0% 

2 Minggu ke-2 15 
10 7 0 0 

67% 47% 0% 0% 

3 Minggu ke-3 15 
11 9 8 7 

73% 60% 53% 47% 

4 Minggu ke-4 15 
14 10 6 1 

93% 67% 40% 7% 

5 Minggu ke-5 15 
14 14 13 10 

93% 93% 87% 67% 

6 Minggu ke-6 15 
15 15 15 15 

100% 100% 100% 100% 

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa pada minggu pertama terdapat 

20% peserta yang berhasil menyelesaikan tagihan pembelajaran daring sesi 1. 

Peserta kelas DK_004_SMP_IPA_E-4_P4TK IPA merupakan peserta yang sama 

pada kelas DK_004_SMP_IPA_A-4_P4TK IPA. Jika dibandingkan dengan 

perkembangan belajar daring minggu ke-1 gelombang pertama (kelas 

DK_004_SMP_IPA_A-4_P4TK IPA), partisipasi peserta yang menyelesaikan 

tagihan belajar daring lebih banyak. Hal ini dikarenakan peserta GP sudah terbiasa 

melaksanakan pembelajaran daring dan dibantu dengan kerjasama kelompok 
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melalui cooperative learning yang sudah direncanakan. Perkembangan belajar 

daring pada minggu ke-2 sampai ke-6 juga mengalami peningkatan tiap sesinya, 

sehingga pada minggu terakhir sebelum kelas ditutup peserta yang aktif tekah 

berhasil menyelesaikan tagihan belajar daring dengan tepat waktu. 

Tabel 3. Perkembangan Partisipasi Peserta Kelas DK_MGMP_IPA_SMP_KAB. 

BREBES_164 dalam Penyelesaian Tagihan Pembelajaran Daring 

No Jumlah Peserta 

Jumlah 

Peserta 

Aktif 

Jumlah Peserta Yang Menuntaskan 

Sesi Pembelajaran Daring 

Sesi 1 Sesi 2 Sesi 3 Sesi 4 

1 Minggu ke-1 19 
1 0 0 0 

5% 0% 0% 0% 

2 Minggu ke-2 19 
10 6 1 0 

53% 32% 5% 0% 

3 Minggu ke-3 19 
17 17 17 17 

89% 89% 89% 89% 

4 Minggu ke-4 19 
18 18 18 18 

95% 95% 95% 95% 

Berdasarkan Tabel 3, perkembangan aktivitas belajar daring minggu ke-1 

kelas DK_MGMP_IPA_SMP_KAB. BREBES_164 terdapat 5% peserta GP yang 

berhasil menyelesaikan tagihan pembelajaran daring sesi 1. Peserta kelas 

DK_MGMP_IPA_SMP_KAB. BREBES_164 merupakan peserta dengan kategori tatap 

muka penuh. Namun karena alasan efisiensi waktu, pembelajaran dilaksanakan melalui 

daring kombinasi dengan durasi empat minggu. Hasil refleksi dengan peserta GP pada 

kegiatan tatap muka pertama juga diperoleh informasi yang sama bahwa peserta 

GP kesulitan melakukan belajar secara daring dan merasa tagihan lembar kerja 

(LK) yang harus diselesaikan cukup banyak. Pembelajaran dengan cooperative 

learning sangat mebantu peserta GP dalam mengerjakan tagihan belajar daring. 

Hal ini bisa terlihat pada minggu ke-4 peserta GP yang aktif mampu memenuhi 

tagihan dengan tepat waktu. Hanya 5% peserta yang tidak berhasil menyelesaikan 

tagihan belajar daring dikarenakan ada kegatan lain yang diutaman oleh peserta 

GP tersebut. 
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Tabel 4. Perkembangan Partisipasi Peserta Kelas DK_MGMP_IPA_SMP_KAB. 

BREBES_192  dalam Penyelesaian Tagihan Pembelajaran Daring  

No Jumlah Peserta 

Jumlah 

Peserta 

Aktif 

Jumlah Peserta Yang Menuntaskan 

Sesi Pembelajaran Daring 

Sesi 1 Sesi 2 Sesi 3 Sesi 4 

1 Minggu ke-1 15 
5 0 0 0 

33% 0% 0% 0% 

2 Minggu ke-2 15 
14 14 4 2 

93% 93% 27% 13% 

3 Minggu ke-3 15 
14 14 14 14 

93% 93% 93% 93% 

4 Minggu ke-4 15 
15 15 15 15 

100% 100% 100% 100% 

Berdasarkan Tabel 4, perkembangan aktivitas belajar daring minggu ke-1 

kelas DK_MGMP_IPA_SMP_KAB. BREBES_192 terdapat 33% peserta GP yang 

berhasil menyelesaikan tagihan pembelajaran daring sesi 1. Peserta kelas 

DK_MGMP_IPA_SMP_KAB. BREBES_192 juga merupakan peserta dengan kategori 

tatap muka penuh. Pembelajaran dengan cooperative learning juga sangat mebantu 

peserta GP dalam mengerjakan tagihan belajar daring. partisipasi peserta dalam 

menyelesaikan tagihan belajar daring setiap sesi setiap minggunya mengalami 

peningkatan. Pada minggu ke-4 peserta yang aktif dalam kelas daring berhasil 

menyelesaikan tagihan dengan tepat waktu.  

Simpulan 

Berdasarkan rumusan tujuan, tujuan, dan pembahasan dapat disimpulkan 

beberapa hal sebagai berikut. 

Pertama, enerapan metode cooperative learning dasar dapat membantu peserta GP 

IPA SMP Kab. Brebes menjalankan pembelajaran secara daring. 

Kedua, penerapan metode cooperative learning dapat membantu meningkatkan 

partisipasi peserta GP IPA SMP Kab. Brebes dalam menyelesaikan tagihan 

lembar kerja (LK). 
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ABSTRAK 

 

Seiring peralihan budaya literasi dari cetak ke digital, from  print to screen, dunia 

pendidikan melalui proses pembelajaran di sekolah seharusnya mengarah pada 

pembelajaran abad ke-21. Suatu proses yang mengakrabkan pembelajar dengan 

teknologi. Literasi produktif berbasis IT dibutuhkan guru untuk pengembangan 

kompetensi pedagogik. Perpaduan keterampilan literasi dan penggunaan IT akan 

membantu guru menghasilkan inovasi pembelajaran berupa aplikasi 

pembelajaran. Makalah ini mendeskripsikan apa, mengapa, dan bagaimana literasi 

produktif berbasis IT. Literasi produktif dimaknai sebagai aktivitas memproduksi 

huruf melalui aktivitas menulis untuk memberikan keterpahaman. Hal itu  

dimaksudkan untuk merevolusi mental guru dari penerima pengetahuan menjadi 

pemproduksi pengetahuan di era digital. Wujud pelatihan untuk menggiatkan 

literasi produktif berbasis IT bagi guru antara lain, Sagusatab (satu guru satu 

tablet), Sagusamik (satu guru satu komik), Sagusablog (satu guru satu blog),  

Sagusanov (satu guru satu inovasi), Sagusaku (satu guru satu buku), dan 

Sagusakti (satu guru satu KTI). 

 

Kata Kunci: Kompetensi Guru, Literasi Produktif, Berbasis IT. 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Guru Indonesia kini notabene adalah sarjana. Kualifikasi tersebut 

merupakan kualifikasi minimal seorang guru di jenjang sekolah dasar sekalipun. 

Hal demikian menunjukkan bahwa guru di level sekolah dasar dan menengah 

(pertama, atas, dan kejuruan) setidak-tidaknya sudah sekali pernah memiliki 

mahakarya ilmah saat menuntaskan pendidikan tinggi strata satu (S1), berupa 

skripsi. Kondisi tersebut sudah pesat berkembang seiring maraknya program 

peningkatan kualifikasi guru ke jenjang pascasarjana (S2) baik secara mandiri 

(ijin belajar) maupun program beasiswa dinas dari Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan (tugas belajar). Hal itu menyebabkan asumsi-sah bahwa setidaknya 

guru sudah pernah ‗sekali‘ menghasilkan mahakarya tulis ilmiah berupa skripsi, 

bahkan ada yang plus tesis bagi yang sudah mengenyam program magister.  

Berdasarkan gambaran tersebut, selayaknya seorang sarjana maka guru 

adalah pemproduksi pengetahuan.  Ia dengan profesi yang diembannya sudah 
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selayaknya mampu memproduksi pengetahuan untuk kemudian diajar-didikkan 

kepada siswa. Pernah menghasilkan karya tulis imiah berupa skripsi di saat 

menuntaskan jenjang S1 merupakan modal bagi guru untuk terus berkarya. Guru 

mulai karena karya. Demikian tagline yang disosialisasikan Kemdikbud beberapa 

tahun terakhir. Hal itu merupakan penegasan bahwa terus berkarya merupakan 

wujud kecintaan seorang guru terhadap profesinya. 

Namun demikian, menumbuhkan jiwa produktif berkarya dalam diri guru 

adalah suatu pekerjaan yang tidak sederhana. Guru-guru kita pada umumnya 

memang merupakan lulusan perguruan tinggi, yang notabene semua perguruan 

tinggi di Indonesia mewajibkan mahasiswanya untuk membuat penelitian atau 

membuat laporan akhir, dalam rangka memperoleh gelar sarjana. Secara tidak 

langsung ilmu dasar tentang teknik-teknik meneliti sudah dimiliki oleh para guru 

kita.  

Permasalahan yang terjadi adalah apakah guru mempunyai sense of 

awareness terhadap permasalahan di sekitarnya? Apakah guru terpikir untuk 

meningkatkan kinerjanya? Apakah guru sadar untuk melakukan self evaluation 

terhadap metode mengajarnya? Kesadaran seperti inilah yang menjadi titik tolak 

proses pembentukan guru yang produktif berkarya. Guru yang menempatkan diri 

sebagai pemproduksi pengetahuan, sebagai insan yang terus berjiwa pembelajar 

dan terus berkarya. Guru yang terus melakukan pengembangan kompetensi 

pedagogik melalui literasi produktif berbasis IT. 

Pada satu kesempatan, seorang guru menyatakan, “Jika saya hanya 

membacakan naskah kepada murid-murid, saya tidak benar-benar mengajar. 

Saya sarjana pendidikan. Saya tidak dipercaya untuk mempersiapkan pelajaran. 

Saya akan meninggalkan profesi ini, kecuali ada perubahan. Saya merasa terhina 

setiap kali pergi ke sekolah.” (Kinchelo, 2014: 33). 

Demikianlah gambaran dunia pendidikan yang kurang memberi 

keleluasaan kepada guru. Pengetahuan masih menjadi sesuatu yang diproduksi 

oleh ahli yang jauh dari sekolah. Ahli yang dimaksudkan adalah mereka (para 

ilmuwan-peneliti) yang berada jauh dari konteks persekolahan seperti yang 

dihadapi guru setiap hari. Namun dalam reformasi pendidikan yang demokratis, 

hal demikian harus diubah. Guru harus memasuki budaya peneliti jika hendak 

mencapai level kompetensi yang lebih tinggi.  
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Guru adalah pembelajar, bukan pelaksana yang sekadar mengikuti perintah 

atasan tanpa pertanyaan. Guru mestinya dipandang sebagai  pekerja pengetahuan 

bukan pesuruh. Perubahan pola pikir harus terjadi sehingga tidak ada lagi 

pernyataan  „Temuan peneliti ahli mengatakan begini, maka lakukanlah” karena 

guru yang produktif berkarya tidak akan menelan mentah-mentah suatu teori. Bagi 

guru yang produktif berkarya, kurikulum pendidikan akan membodohkan dan 

melemahkan kemampuan guru apabila guru dilihat sebagai penerima, bukan 

produsen pengetahuan.  

Tantangan terbesar bagi guru yang produktif berkarya adalah menanyakan 

sesuatu yang tidak boleh dan tidak banyak ditanyakan, lalu menindaklanjutinya 

dalam penelitian.  Bermulai dari tanya dan keingintahuan tersebut pola pikir guru 

akan bergerak pada penemuan konseptual baru. Berhentilah berfanatik buta bahwa 

segala yang dilakukan para pakar di perguruan tinggi adalah ‗kitab suci‘ bagi 

pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Saatnya guru yang produktif berkarya 

memosisikan diri lebih bermartabat sebagai pemproduksi pengatahuan. 

Selain itu, arus informasi yang serba cepat di era digital saat ini menuntut 

guru untuk selalu update atas perkembangan. Hal itu untuk menjaga rasa percaya 

diri guru di hadapan siswa. Juga sebagai cerminan, di manakah posisi guru di 

antara pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Cukupkah bekal 

kompetensi seorang guru untuk ditrasformasikan pada siswa? Tidakkah hal yang 

diketahui guru (pengetahuan) juga telah diketahui siswa melalui sumber lain? 

Melalui piranti teknologi digital yang begitu akrab di kehidupan mereka, melalui 

ipad, tablet, gadged, dan laptop? 

Fokus permasalahan dalam makalah ini dirumuskan berikut. (1) Apakah 

konsep pengembangan kompetensi pedagogik guru melalui literasi produktif 

berbasis IT? (2) Mengapa perlu pengembangan kompetensi pedagogik guru 

melalui literasi produktif berbasis IT? (3) Bagaimanakah langkah pengembangan 

kompetensi pedagogik guru melalui literasi produktif berbasis IT? 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan pembahasan makalah 

ini adalah untuk (1) mendeskripsikan konsep pengembangan kompetensi 

pedagogik guru melalui literasi produktif berbasis IT, (2) mendeskripsikan 

perlunya pengembangan kompetensi pedagogik guru melalui literasi produktif 

berbasis IT, dan (3) mendeskripsikan langkah pengembangan kompetensi 

pedagogik guru melalui literasi produktif berbasis IT?. 
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 Adapun batasan pembahasan makalah ini adalah upaya pengembangan 

kompetensi pedagogik guru melalui literasi produktif berbasis IT, berupa 

keterampilan menulis dan keterampilan mencipta aplikasi pembelajaran berbasis 

IT. Literasi produktif demikian merepresentasi adanya revolusi mental guru dari  

penerima pengetahuan menjadi pemproduksi pengetahuan. Wujud hasil literasi 

produktif berbasis IT dapat berupa aplikasi pembelajaran berbasis IT dan karya 

tulis ilmiah guru yang berbasis digital . 

Metode 

Pada pembahasan makalah ini digunakan teknik pembahasan dengan 

pengembangan gagasan Definisi. Teknik pengembangan gagasan jenis ini 

menyajikan pembahasan dengan menyampaikan gagasan guna menjawab tanya; 

apa artinya dari pengembangan kompetensi pedagogik guru melalui literasi 

produktif berbasis IT. Kemudian teknik tersebut dipadukan dengan teknik 

pengembangan gagasan Komparasi-Persamaan.  Selain definisi juga diperoleh 

pemahaman dengan mencari padanan nama lain dari suatu konsep. Teknik definisi 

digunakan untuk pembahasan fokus masalah pertama mengenai konsep 

pengembangan kompetensi pedagogik guru melalui literasi produktif berbasis IT. 

Pada fokus masalah kedua digunakan teknik pembahasan dengan 

pengembangan gagasan Kausal Akibat–Sebab. Teknik pengembangan gagasan 

jenis ini menyajikan pembahasan dengan menyampaikan apa latar belakang yang 

mendasari pentingnya pengembangan kompetensi pedagogik guru melalui literasi 

produktif berbasis IT. Pembahasan ini untuk menjawab tanya; mengapa suatu hal 

perlu dilakukan. Pada fokus pembahasan kedua disampaikan mengapa perlu 

dilakukan pengembangan kompetensi pedagogik guru melalui literasi produktif 

berbasis IT. 

Pada fokus masalah ketiga digunakan teknik pengembangan gagasan 

Logis-Prosedural. Teknik pengembangan gagasan ini menyajikan pembahasan 

dengan menyampaikan bagaimana tahapan atau prosedur pelaksanaan 

pengembangan kompetensi pedagogik guru melalui literasi produktif berbasis IT. 

Pembahasan untuk menjawab tanya; bagaimana cara melaksanakan sesuatu. Pada 

fokus pembahasan ketiga disampaikan bagaimana prosedur pengembangan 

kompetensi pedagogik guru melalui literasi produktif berbasis IT. 

Sebagaimana lazimnya suatu penyampaian gagasan, maka pada bagian 

akhir pembahasan ini digunakan teknik penyampaian gagasan Evidensi. Teknik 
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pengembangan gagasan jenis ini menyajikan pembahasan dengan menyajikan 

simpulan dari beberapa tahapan penyampaian gagasan pada pembahasan 

sebelumnya. Sehingga akan diperoleh konsep yang komprehensif tentang apa, 

mengapa, dan bagaimana pengembangan kompetensi pedagogik guru melalui 

literasi produktif berbasis IT. 

Pembahasan 

Konsep Pengembangan Kompetensi Pedagogik Guru Melalui Literasi Produktif 

Berbasis IT 

Pengembangan Kompetensi Pedagogik Guru 

Pengembangan kompetensi guru yang terjadi sementara ini lebih 

merupakan bentuk turun tangan pemerintah dan berbasis program. Walaupun 

sudah merupakan paradigma baru yang berkesinambungan, pengembangan 

kompetensi guru dan pengembangan keprofesian berkelanjutan, sejatinya akan 

lebih dapat diharapkan pada saat ia menjadi kesadaran kolektif guru dan berbasis 

gerakan.  

Data hasil UKG tahun 2015 menujukkan bahwa terjadi disparitas pada 

hasil UKG di berbagai daerah. Hal itu kemudian dimaknai bahwa hampir di 

semua daerah terjadi disparitas kompetensi guru. Sebagai follow up-nya kemudian 

diadakan program diklat pascaUKG yang berlabel Diklat Guru Pembelajar. Dalam 

pemaknaan saya, diklat guru pembelajar merupakan diklat yang 

mengimplementasikan tagline sharing and growing together. ‗Berbagi dan 

bertumbuh bersama‘. Selanjutnya program Guru Pembelajar tersebut akan 

berganti dengan program Peningkatan Karier Guru (PKG).  

Guna memangkas disparitas kompetensi guru, hal paling mendasar 

adalah kemauan memanfaatkan data pemetaan hasil UKG 2015. Mengetahui 

posisi dan kondisi kompetensi diri, guru berpeluang mengubah citranya dalam 

dunia pendidikan. Bahwa guru bukan lagi menjadi bagian dari permasalahan 

pendidikan, namun guru solusi bagi pendidikan di Indonesia. Saat terpetakan 

kelemahan kompetensinya, maka sejatinya guru sudah paham bahwa kompetensi 

itulah yang perlu terus ditingkatkan. Solusinya berupa belajar mandiri atau dengan 

memanfaatkan guru yang hasil UKGnya baik untuk menularkan ilmunya di forum 

guru.  

Upaya memangkas disparitas kompetensi guru, sebaiknya bukan berbasis 

program namun berbasis gerakan. Keterbatasan keterjangkauan, pendanaan, 
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pengontrolan, dan lain-lain akan menjadi kendala dalam penanganan berbasis 

program. Namun jika penanganan dilakukan berbasis gerakan maka hasilnya bisa 

lebih maksimal. Guru akan terbiasa meningkatkan kompetensinya secara mandiri 

maupun dengan berbagi sesama guru dalam budaya sharing and growing 

together.  

Sekian lama rasanya guru terlalu bergantung pada pemerintah. Padahal 

diklat kedinasan yang terprogram pastinya akan menghadapi banyak kendala. 

Ketepatan sasaran, ketercakupan, pendanaan, dan penyalahgunaan karena 

kurangnya kontrol. Cukuplah kiranya pemerintah berperan sebagai pemantau dan 

pemberi assesmen terhadap berbagai pencapaian guru. Perlu disusun standar 

penghargaan guru sehingga tidak selalu sama rata sama rasa.  

Literasi-Produktif Berbasis IT 

Kata literasi menjadi kata yang tiba-tiba kian banyak dijumpai. Menjalar-

menular dari satu disiplin ke disiplin yang lain, dari satu forum ke forum lain. 

Dalam pidato Hardiknas pada 2 Mei 2016 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

menyebutkan pentingnya literasi: literasi membaca-menulis dan berhitung, literasi 

sains, literasi teknologi, dan literasi budaya.  

Beragam tafsir pemaknaan terhadap kata ‗literasi‘. Menurut Darma 

(2014: 4) Istilah itu berasal dari kata litera,  yaitu leter atau  huruf. Istilah itu 

kemudian dimaknai ganda sebagai ‗proses memahami huruf‘ (membaca), dan 

proses memproduksi huruf‘ (menulis). Sehingga literasi secara sempit dimaknai 

sebagai aktivitas baca-tulis. Dengan demikian, gerakan literasi bermakna ‗upaya 

meningkatkan budaya baca dan tulis‘.  

Menurut Kern (2000: 3) literasi terkait dengan kompetensi membaca dan 

menulis. Namun secara luas juga terkait aktivitas berbahasa lainnya yaitu 

berbicara dan mendengarkan. Empat keterampilan bahasa tersebut merupakan 

catur-tunggal. Membaca dan mendengarkan untuk mendapatkan pemahaman, 

kemudian dari pemahaman tersebut dilakukan pengolahan dan penyampaian 

kembali dengan bahasa yang berbeda melalui berbicara dan menulis. 

Konsep literasi sebagai memahami dan memahamkan melahirkan istilah literasi-

produktif dan literasi-reseptif. Konsep ini merujuk pada upaya memahami melalui 

aktivitas berbahasa pasif (membaca, menyimak), dan upaya memahamkan melalui 

aktivitas berbahasa aktif (menulis, berbicara). Dengan demikian literasi produktif 
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dibatasi maknanya sebagai proses transfer informasi melaui keterampilam menulis 

yang mampu memahamkan melalui pemanfaatan teknologi. 

Menurut Yulianto (2015: 4) penulis yang menuliskan hasil 

pemahamannya dari sesuatu, pada umumnya tulisannya tidak persis sama dengan 

sumber informasi yang didapat. Hal itu merupakan reflektivitas pikiran atau 

perasaan penulis. Dengan demikian, tulisan yang dihasilkan merupakan 

pengetahuan yang diproduksi oleh penulis untuk diketahui pembaca.  

Literasi digital secara umum dapat dimaknai sebagai kemampuan untuk 

menggunakan media digital seperti ipad, tablet,gadged, laptop, dan jenis media 

layar lainnya yang bukan lagi menggunakan media cetak (buku atau kertas). 

literasi digital tidak serta-merta menggantikan pentingnya literasi tradisional 

(cetak) sebagai suatu tahapan. Dengan demikian literasi digital lebih merupakan 

kemampuan untuk membaca, menulis, serta menganalisis objek digital yang 

biasanya tersaji dalam layar yang bukan cetak. 

Menyikapi kondisi demikian, masyarakat Indonesia layaknya masyarakat lain di 

dunia, khususnya para pelajar secara aktif memanfaatkan media digital sebagai 

sumber informasi dan pengetahuan mereka. Secara sadar atau tidak, 

kecenderungan tersebut telah menggeser peran media cetak. Deretan buku-buku 

tebal dan novel serta berbagai media koran mulai dialihkan ke bentuk digital. 

Bahkan sejak pemberlakuan kurikulum 2006 (KTSP) masyarakat pendidikan 

Indonesia sudah dikenalkan dengan BSE (Buku Sekolah Elektronik) yang tidak 

lain juga merupakan bentuk ebook atau buku digital.  

Hal itu menunjukkan bahwa dibutuhkan wujud literasi baru yang 

dibutuhkan guru di era digital. Bukan berupaya menjauhkan anak didik dari 

gadged, namun memberikan alternasi aplikasi-edukatif  untuk menjadi teman 

belajar mereka di layar digital masing-masing. Dengan demikian keberadaan 

teknologi menjadi pembawa pengetahuan yang meningkatkan literasi bangsa.  

Booth (2006: 91) mengemukakan bahwa teknologi telah memengaruhi 

tidak hanya cara dan gaya hidup melainkan juga cara dan gaya belajar. Perubahan 

ini tentu saja menuntut perubahan terhadap cara pendidikan literasi didekati dan 

dianalisis. Kesenjangan antara sarana dan prasarana sekolah yang peninggalan 

abad ke-19, kompetensi guru yang merupakan lulusan LPTK abad ke-20, serta 

siswa yang merupakan generasi milenial-digital, hanya dapat diperantarai dengan 

literasi berbasis IT. 
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Literasi Digital: From Print to Screen 

Thomas Friedman pernah mengejutkan masyarakat dengan bukunya The 

World Is Flat (2005: 42). Dunia ternyata datar dan dunia berada di ujung jari-jari 

manusia.  Hal itu menemukan relevansinya ketika dunia digital benar-benar telah 

tiba. Penggunaan media digital seperti ipad, tablet,gadged, laptop, dan jenis 

media layar lainnya mulai menggeser penggunakan media cetak (buku atau 

kertas). 

Perkembangan teknologi digital tersebut selain berpegaruh terhadap 

kehidupan sosial, juga berpengarug terhadap pemaknaan literasi. Literasi terkini 

dapat dimaknai sebagai melek teknologi, politik, ekonomi, dll. Literasi juga dapat 

dimaknai sebagai kemampuan seseorang dalam memanfaatkan informasi tertulis 

atau cetak untuk mengembangkan pengetahuan sehingga mendatangkan manfaat 

bagi masyarakat luas.  

Booth (2006: 91) menegaskan bahwa teknologi telah memengaruhi tidak 

hanya cara dan gaya hidup melainkan juga cara dan gaya belajar. Perubahan ini 

tentu saja menuntut perubahan terhadap cara pendidikan literasi didekati dan 

dianalisis. Oleh karena itu pendidikan dan pembelajaran sepatutnya kian 

mengakrabkan pembelajar dengan teknologi. Namun pada kenyataannya 

sementara ini terkadang teknologi masih dikambinghitamkan dan dijauhkan dari 

proses pembelajaran di sekolah.  

Apa penyebab moral anak bangsa merosot? Teknologi! Apa penyebab 

budaya baca rendah? Teknologi! Apa penyebab jiwa sosial anak muda lemah? 

Teknologi! Apa penyebab cara curang pelaksanaan Ujian Nasional marak? 

Teknologi! Menyesakkan sekali saat kita hanya bisa menjawab dengan 

mengkambinghitamkan teknologi atas ketidakberdayaan kita memanfaatkan 

secara tepat. 

Saatnya dunia pendidikan berdamai dengan teknologi, bukan lagi 

mengkambinghitamkan teknologi. Bukan menjauhkan anak-anak dari tablet, ipad, 

atau gadged siswa,  namun belajar mengisi piranti teknologi yang digunakan 

siswa dengan aplikasi-aplikasi inovasi-edukatif karya guru. Pengembangan 

kompetensi pedagogik guru melalui literasi produktif berbasis IT merupakan salah 

satu alternatif solusi dalam mencipta aplikasi berbahasa Indonesia pembawa 

pengetahuan. 
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Urgensi Pengembangan Kompetensi Pedagogik Guru Melalui Literasi Produktif 

Berbasis IT 

 “Masyarakat kami adalah masyarakat yang membaca hanya untuk 

mencari alamat, untuk mengetahui harga-harga, untuk melihat lowongan 

pekerjaan, untuk menengok hasil pertandingan sepak bola, ingin tahu berapa 

persen discount obral besar di pusat perbelanjaan, dan akhirnya membaca 

subtitle opera sabun di televisi untuk mendapatkan hiburan.” demikian gambaran 

masyarakat kita bagi cerpenis kenamaan; Seno Gumira Ajidarma, waktu berpidato 

di Penerimaan Hadiah Sastra Asia Tenggara di Bangkok. 

Suatu penggambaran yang menegaskan bahwa aib masyarakat kita kini 

bukan lagi buta huruf (illiterare). Buta huruf sudah mampu kita tangani dengan 

baik. Namun demikian, persoalan masyarakat kita sekarang adalah rendahnya 

minat baca. Tidak terkecuali di kalangan pelajar, mahasiswa, dan guru/dosen yang 

juga menjadi korban propaganda televisi (budaya nonton). Dampaknya, pola pikir 

jadi menumpul dan tergantikan budaya meniru (imitatif), suka-suka aja (permisif), 

hanya suka beli dan gila belanja (konsumtif).  

Kondisi demikian mengembalikan kita pada budaya dongeng (budaya 

oral)  akibat maraknya budaya nonton dan rendahnya budaya baca. Budaya oral di 

masyarakat kita kini kian massif dengan dominannya tanyangan televisi dengan 

infotainment yang berpilar pada budaya gosip. Ironisnya, gosip tentang artis-

selebritis tidak akan pernah berisi pencerahan, melainkan sekadar merangsang 

gaya hidup mengumbar kegelamoran. Maka masyarakat kita (para penonton itu) 

tumbuh dengan mentalitas suka berkomentar -yang dangkal, tidak ilmiah, 

sekenanya, kacau, dan cenderung emosional. Budaya curhan dan bergosip 

demikian itu  yang kian menjauhkan kita dari kebiasaan baca tulis (budaya 

literasi). 

Data statistik UNESCO tahun 2012 menunjukkan bahwa indeks minat 

baca di Indonesia baru mencapai 0,001. Artinya dalam setiap 1000 orang, hanya 

ada satu orang yang punya minat baca. Dalam keadaan demikian, gerakan literasi 

menjadi relevan, solutif, visioner, briliant, namun butuh keberanian. Menurut 

Retnaningdyah (2014: 25-26) Rendahnya ranking Indonesia di tes PISA adalah 

wajar karena bukan sekadar kebiasaan membaca di kelas dan di rumah. Di 

Indonesia critical literacy skill belum menjadi bagaian dari proses pembelajaran.  
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Selain itu, tidak wajarkah bila siswa, baik yang di rumah maupun yang di 

sekolah, akrab dengan teknologi? Apakah salah bila siswa suka berlama-lama 

dengan tablet, ipad, gadged, dan laptop? Bukankah abad 21 ini memang 

menyambut mereka dengan kemajuan teknologi yang demikian? Bukankah era 

digital memang era mereka dan era masa depannya nanti? Tidak kejamkah bila 

ada upaya menjauhkan anak-anak dari dunia digital? Sangat tidak adil bila 

mengkambinghitamkan teknologi sebagai perusak mentalitas anak bangsa. 

Sejatinya sudah diluncurkan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) oleh 

Kemendikbud sejak 18 Agustus 2015. Walaupun sudah dituangkan dalam 

Permendikbud nomor 23 tahun 2015 namun banyak sekolah belum 

mengimplementasikan. Bahkan ada dinas pendidikan kota dan kabupaten yang 

hGLS untuk masing-masing jenjang sudah disediakan oleh pihak Kemendikbud 

berupa buku digital (ebook). 

Guru juga perlu melakukan self correction. Sudahkan menjadi ―guru yang 

tidak hanya sekadar memberi contoh, namun harus menjadi contoh bagi siswa-

siswinya‖ (Hairul, 2014: 139). Kiranya dengan mengupayakan diri menjadi guru 

sebagai peneliti kita meneladankan sosok pembelajar yang literat. Bahwa kita 

guru yang terus belajar, selalu berkreasi, berinovasi, serta selalu merefleksi dan 

mengevaluasi yang kita lakukan demi pembelajaran yang lebih efektif.  

Pengembangan kompetensi pedagogik guru melalui literasi produktif 

berbasis IT relevan dengan penekanan upaya peningkatan mutu guru yang 

dilakukan dengan pendidikan dalam jabatan guna meningkatkan efektivitas 

mengajarnya, mengatasi persoalan-persoalan praktis dalam pengelolaan kegiatan 

belajar-mengajar, dan meningkatkan kepekaan guru terhadap perbedaan 

individual para siswa yang dihadapi. Juga mengakomodir pandangan filosofis 

Buya Syafi‘i Maarif (dalam Arif, 2014: 285) yang mengonsepkan sosok guru 

yang menyatu dengan profesinya dan dengan penuh rasa cinta. Konsep serupa 

juga dikemukan Hairul (2014: 15) bahwa guru kebetulan tidak akan pernah 

menjadi guru betulan, apalagi guru betul-betul apabila dalam dirinya tidak tumbuh 

panggilan jiwa, kemurnian motivasi untuk menginspirasi, untuk meneladankan, 

dan menularkan kebaikan pada siswa dan orang lain. 

Langkah Pengembangan Kompetensi Pedagogik Guru Melalui Literasi Produktif 

Berbasis IT 



214 

 

Di tengah maraknya penggugahan untuk meningkatkan budaya literasi 

bangsa, guru yang tergabung dalam Ikatan Guru Indonesia (IGI)  berpikir 

melampaui konteks masanya. Suatu lompatan pemikiran  yang tidak sekadar 

berpusat pada mengatasi rendahnya literasi, namun mencoba mengoptimalkan 

potensi-potensi yang ada. Menyiapkan trainer guna menjadi ujung tombak 

terwujudnya sejuta guru mahir literasi produktif berbasis IT sebelum 2021. 

Gerakan literasi produktif berbasis IT perlu pemberian kesempatan seluas-

luasnya dalam seleksi keikut-pesertaan ToT. Tahap seleksi yang dilakukan 

terhadap guru peminat yang memenuhi kriteria harus berlangsung terbuka. Calon 

peserta harus mempunyai naskah bertopik literasi. Selain itu juga harus pernah 

menyajikan literasi di forum ilmiah dengan bukti video presentasi. Menjadi 

prasyarat pula pernyataan kesanggupan untuk melatih literasi produktif di 

berbagai kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Tahap seleksi demikian merupakan 

wujud kesungguhan untuk mencari potensi-potensi di berbagai penjuru tanah air 

guna dioptimalkan menjadi trainer nasional literasi produktif berbasis IT. 

Kemasan kegiatan yang menjunjung tinggi semangat guru untuk berbagi 

dan bangkit bersama (Sharing and Growing Together). Pada acara ToT Literasi 

Produktif berbasis IT, para Master-Trainer Nasional dari berbagai daerah  ikhlas 

berbagi menularkan pengetahuan dan keterampilannya. Penularan ilmu tersebut 

penuh nuasa keakraban kekeluargaan, jauh dari kesan kaku dan saling menggurui. 

Semua sesi berlangsung penuh kesadaran dan kesabaran bersama bahwa setiap 

kita adalah pembelajar sejati, sama-sama haus ilmu dan pengembangan 

kompetensi diri. Jadilah semua pada kegiatan itu adalah perpaduan antara 

kemauan yang kuat untuk menimba ilmu dan keikhlasan yang tulus untuk berbagi. 

 Gerakan yang dipandegani IGI untuk mewujudkan sejuta guru mahir 

literasi produktif berbasis IT dalam kurun waktu lima tahun ke depan, kian 

menemukan wujud nyata. Optimisme terbentuk karena pencanangan itu segera 

dimulai dengan langkah awal yang menggebrak. Langkah awal yang lebih tepat 

disebut sebagai langkah awal yang menakjubkan. Satu diantaranya dengan 

diselenggarakan ToT Literasi Produktif Berbasis IT. Melalui kegiatan tersebut 

sejatinya separuh pekerjaan untuk menuju sejuta guru mahir literasi produktif 

sudah selesai. Karena melihat antusiasme 150 trainer yang ada cukup menjanjikan 

untuk terus meng-kawal Gerakan Literasi Produktif Berbasis IT. 
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 Seperti halnya yang tergambar dari 6 kanal besar pemfokusan bidang 

menuju literasi produktif berbasis IT secara nasional. Diantaranya adalah (1) kanal 

pembelajaran menggunakan media komik digital untuk pembelajaran melalui 

Sagusamik (satu guru satu komik). (2) Kanal server edukasi dengan program 

Sagusatab (satu guru satu tablet). (3) Kanal optimalisasi guru dalam penggunaan 

website dan blogger melalui Sagusablog (satu guru satu blog). (4) kanal 

penggunaan aplikasi android untuk pembelajaran melalui Sagusanov (satu guru 

satu inovasi) dan (5) menggairahkan guru untuk menulis kreatif dengan program 

Sagusaku (satu guru satu buku), dan (6) pemahiran guru dalam penulisan karya 

tulis ilmiah dengan program Sagusakti (satu guru satu KTI). 

 Tiap kanal rata-rata diikuti oleh 25 orang, maka 150 peserta ToT setelah 

digembleng selama mengikuti kegiatan mempunyai modal yang cukup untuk 

percaya diri menularkan ketrainerannya pada guru lain. Semua itu menjadi mutlak 

mengingat sejatinya banyak guru di luar sana sedang haus untuk mendapatkan 

program peningkatan kompetensi diri ala IGI. Suatu program yang identik dengan 

lompatan pemikiran yang menakjubkan.  Hal itu tiada lain merupakan upaya 

mempertemukan kesenjangan yang melanda dunia pendidikan, yakni kesenjangan 

antara siswa abad ke-21, guru abad ke-20, dan sarana sekolah abad ke19. Dalam 

perannya demikian, IGI kian mengukuhkan dirinya sebagai organisasi guru yang 

konsen dan konsisten pada upaya meningkatan kompetensi guru.  

Beragam produk hasil pengembangan kompetensi pedagogik guru melalui 

literasi produktif berbasis IT, baik berupa buku, karya tulis, aplikasi pembelajaran, 

media pembelajaran, dan lain sebagainya merupakan wujud kepedulian guru agar 

pembelajar akrab dengan IT.  

SIMPULAN 

 Berdasarkan pembahasan pada subbab sebelumnya, maka pembahasan 

dalam makalah ini dapat disimpulkan sebagai berikut. 

Pengembangan kompetensi pedagogik guru melalui literasi produktif 

berbasis IT merupakan proses transfer informasi melaui keterampilam menulis 

yang mampu memahamkan pembaca melalui pemanfaatan teknologi. Disebut 

literasi produktif karena aktivitas menulis merupakan aktivitas keterampilan 

berbahasa produktif. Disebut berbasis IT karena menggunakan piranti teknologi 

terbaru yang dikenal dengan istilah media digital. 
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Pengembangan kompetensi pedagogik guru melalui literasi produktif 

berbasis IT relevan dilakukan karena budaya literasi bangsa yang masih rendah. 

Selain itu juga rendahnya budaya kreatif-produktif yang juga merambah ke semua 

kalangan termasuk dunia akademik. Dimaksudkan juga untuk mengakrabkan 

pembelajar dengan penggunaan teknologi sesuai dengan era digital dengan filosofi 

pembelajaran abad ke-21. 

Pengembangan kompetensi pedagogik guru melalui literasi produktif 

berbasis IT dilakukan berupa kegiatan dan gerakan. Wujud gerakan untuk 

menggiatkan literasi produktif berbasis IT bagi guru antara lain, Sagusatab (satu 

guru satu tablet), Sagusamik (satu guru satu komik), Sagusablog (satu guru satu 

blog),  Sagusanov (satu guru satu inovasi), Sagusaku (satu guru satu buku), dan 

Sagusakti (satu guru satu KTI) 
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ABSTRAK 

Kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) yang diadakan di Gugus Gajah Mada 

Kecamatan Polokarto mengalami permasalahan yaitu menurunnya minat dan 

partisipasi dari anggota KKG. Penurunan ini disebabkan oleh kebosanan terhadap 

materi dan narasumber yang dibuat oleh pengurus KKG. Mengatasi masalah 

tersebut, maka pengurus berinisiatif  untuk menerapkan metode ―Rembug KKG‖. 

Rembug KKG yaitu metode membicarakan bersama seluruh anggota KKG 

tentang materi dan narasumber yang dibutuhkan. Pada KKG perdana anggota 

diajak untuk memusyawarahkan materi dan narasumber yang diinginkan. 

Kemudian Pengurus KKG menghubungi narasumber dan  membuat jadwal 

kegiatan lengkap dengan materi dan narasumber untuk diedarkan ke seluruh 

sekolah anggota gugus. Dengan cara tersebut, KKG di Gugus Gajah Mada 

ternyata terdapat peningkatan antusiasme saat materi dan partisipasi dari seluruh 

anggota KKG. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan 

antusiasme dan partisipasi guru dalam kegiatan KKG bisa dilakukan dengan 

metode ―Rembug KKG‖.  

 

Kata kunci: Rembug KKG, antusias, partisipatif 

PENDAHULUAN 

Sesuai dengan ketentuan Standar Pengembangan KKG Bab II yang 

menyatakan bahwa  ―KKG (Kelompok Kerja Guru) merupakan wadah atau forum 

kegiatan profesional bagi para guru Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah di tingkat 

gugus atau kecamatan yang terdiri dari beberapa guru dari beberapa sekolah‖. 

KKG gugus Gajah Mada juga merupakan forum kegiatan profesional guru dari 

beberapa sekolah di Gugus Gajah Mada yang berlokasi di Keamatan Polokarto, 

Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. 

  Kelompok Kerja Guru (KKG) Gugus Gajah Mada pada tahun pelajaran 

2016/2017 beranggotakan 72 guru yang berasal dari 8 (delapan) sekolah dasar 

baik negeri maupun swasta. Rincian instansi dan anggota sebgai berikut: 

No Nama SD Jumlah Guru 

1. SD N Wonorejo 8 

2. SD Muh Wonorejo 12 

3. SD N Jatisobo 01 8 

4. SD N Jatisobo 02 9 

5. SD N Jatisobo 03 7 

6. SD N Bakalan 02 8 
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7. SD N Bakalan 03 7 

8. SD Muh. Imam Syuhodo 13 

Jumlah 72 

 

Rutinitas Kegiatan KKG di Gugus Gajah Mada sudah berjalan dengan 

cukup baik. Akan tetapi, pada semester I tahun pelajaran 2016/2017 terjadi 

penurunan antusiasme dan partisipasi dari guru-guru saat mengikuti KKG. 

Penurunan antusiasme mengikuti KKG dapat kami identifikasi dari angket 

sederhana yang kami sebarkan kepada beberapa perwakilan guru (sampling) 

disetiap sekolah. Berdasarkan Angket yang kami sebarkan, kami mendapati 

bahwa sebagian besar guru mengalami kebosanan terhadap materi dan narasumber 

yang ditentukan oleh pengurus KKG. 

Penurunan partisipasi dapat kami lihat dari semakin banyaknya guru yang 

izin dengan berbagai alasan dan bahkan ada beberapa yang tanpa izin. Penurunan 

partisipasi tentunya akan mempengaruhi pada kelancaran pelaksanaan program-

program KKG. Jika hal ini dibiarkan maka akan berdampak pada berhentinya 

kegiatan KKG di Gugus Gajah Mada. 

Melihat kecenderungan diatas, maka pengurus KKG merasa perlu adanya 

tindakan nyata untuk merubah agar antusiasme dan partisipasi guru dalam 

kegiatan KKG selalu terjaga. Hal ini sebagai bentuk kepedulian, karena KKG 

merupakan forum yang paling baik bagi guru untuk meningkatkan 

kompetensinya. Kompetensi guru harus selalu ditingkatkan dan diperbarui sesuai 

perkembangan zaman. 

E. Mulyasa (2009:5) menuliskan Kompetensi adalah seperangkat 

pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan 

dikuasai oleh seorang guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.Adapun 

kompetensi yang harus dimiliki seorang guru ada empat, yaitu: paedagogik, 

kepribadian, profesional, dan sosial. 

Adapun tujuan kegiatan KKG seperti yang tertuang dalam Standar 

Pengembangan KKG yaitu: 1) Memperluas wawasan dan pengetahuan guru dalam 

berbagai hal, khususnya penguasaan substansi materi pembelajaran, penyusunan 

silabus, penyusunan bahan-bahan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode 

pembelajaran, memaksimalkan pemakaian sarana/prasarana belajar, 
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memanfaatkan sumber belajar; 2) Memberi kesempatan kepada anggota kelompok 

kerja atau musyawarah kerja untuk berbagi pengalaman serta saling memberikan 

bantuan dan umpan publik; 3) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta 

mengadopsi pendekatan pembaharuan dalam pembelajaran yang lebih profesional 

bagi peserta kelompok kerja atau musyawarah kerja; 4) Memberdayakan dan 

membantu anggota kelompok kerja dalam melaksanakan tugas-tugas 

pembelajaran di sekolah; 5) Mengubah budaya kerja anggota kelompok kerja atau 

musyawarah kerja (meningkatkan pengetahuan, kompetensi dan kinerja) dan 

mengembangkan profesionalisme guru melalui kegiatan-kegiatan pengembangan 

profesionalisme di tingkat KKG/MGMP; 6) Meningkatkan mutu proses 

pendidikan dan pembelajaran yang tercermin dari peningkatan hasil belajar 

peserta didik; dan 7) Meningkatkan kompetensi guru melalui kegiatan-kegiatan di 

tingkat KKG/MGMP. 

Tujuan KKG tersebut apabila dapat dicapai, maka kompetensi guru akan 

meningkat. Bukan hanya kompetensi paedagogik tapi keempat kompetensi 

sekaligus akan tercapai. Guru yang memiliki keempat kompetensi tersebut 

tentunya akan dapat mewujudkan proses pembelajaran yang baik dan dapat 

mencapai tujuan pendidikan. Hal ini akan sejalan dengan visi pendidikan tahun 

2025 yaitu menciptakan insan Indonesia cerdas dan kompetitif. Dan tujuan 

akhirnya nanti yaitu terwujudnya Indonesia menjadi negara maju nomor 7 atau 8 

di dunia pada tahun 2045 (100 tahun kemerdekaan Indonesia). 

Tindakan nyata yang dilakukan untuk meningkatkan kembali antusiasme 

dan partisipasi guru dalam kegiatan KKG yaitu dengan menerapkan metode 

Rembug KKG. Rembug KKG merupakan musyawarah yang dilakukan seluruh 

pemangku kepentingan KKG dalam hal menentukan materi dan narasumber yang 

diinginkan.  Dengan metode ini, diharapkan seluruh anggota KKG merasa 

menjadi bagian dari penentuan materi dan narasumber, sehingga akan 

bertanggung jawab untuk hadir dan mengikuti KKG dengan sungguh-sungguh. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalahnya yaitu: 

―Apakah metode rembug KKG mampu untuk meningkatkan antusiasme dan 

partisipasi guru dalam kegiatan KKG di Gugus Gajah Mada?‖  

Sedangkan tujuan yang hendak kami peroleh yaitu untuk: 1) mengetahui 

peningkatan antusiasme dan partisipasi guru pada kegiatan KKG Gugus Gajah 

Mada semester II tahun pelajaran 2016/2017; dan 2) mengetahui keberhasilan 
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penerapan metode rembug KKG untuk meningkatkan antusiasme dan partisipasi 

guru dalam kegiatan KKG di Gugus Gajah Mada. 

METODE 

 Penelitian sederhana ini dilaksanakan di Gugus Gajah Mada yang 

berlokasi di lingkungan UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan 

Polokarto,  Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah tahun pelajaran 

2016/2017. Pengumpulan data dilakukan  pada akhir kegiatan KKG sebagai 

refleksi kegiatan KKG semester I yang telah dilaksanakan dijadikan data awal 

dalam menentukan langkah berikutnya pada semester II.   

Penelitian dilakukan kepada 24 guru sample yang mewakili masing-

masing sekolah/ instansi. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data 

berupa angket terbuka yang tujuan utamanya untuk kegiatan refleksi kegiatan 

KKG semester I. Kemudian angket digunakan kembali pada pertengahan 

pelaksanaan KKG pada semester II. Sedangkan teknik analisis data yang 

digunakan yaitu teknik diskriptif komparatif (membandingkan data) data yang 

dibandingkan yaitu data angket pada akhir semester I dan data angket pertengahan 

semester II. Sumber data yang digunakan didapatkan dari angket terbuka yang 

dibuat pengurus dan presensi kehadiran guru dalam kegiatan KKG di Gugus 

Gajah Mada tahun pelajaran 2016/2017. 

Inisial nama guru yang menjadi sample pada penelitian sederhana ini 

sebagai berikut: 

No Nama SD Inisial Guru 

1. SD N Wonorejo SH, JMS, SM 

2. SD Muh Wonorejo TR, NS, IM 

3. SD N Jatisobo 01 DY, AW, YD 

4. SD N Jatisobo 02 SW, SH, NS 

5. SD N Jatisobo 03 MR, SR, AR 

6. SD N Bakalan 02 HY, SH, TR 

7. SD N Bakalan 03 SM, GY, AM 

8. SD Muh. Imam Syuhodo AR, RFK, SN 

Jumlah 24 
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PEMBAHASAN 

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia kata Antusiasme memiliki arti minat 

terhadap sesuatu. Antusiasme yang dimaksud disini yaitu minat para guru di 

Gugus Gajah Mada terhadap kegiatan KKG, terutama minat terhadap materi yang 

disampaikan/ dipelajari. Antusiasme memegang peranan penting karena 

antusiasme berasal dari dalam diri masing-masing guru untuk secara sadar dan 

ikhlas mengikuti kegiatan. 

Sementara arti kata partisipasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu 

perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan; keikutsertaan; peran serta. 

Partisipasi guru-guru di KKG Gugus Gajah Mada dapat dilihat dari presensi 

kehadiran setiap pertemuan KKG. Selain melihat padapresensi kehadiran untuk 

menentukan tingkat partisipasi juga dilakukan pengamatan dari jumlah guru yang 

hadir dan mengikuti kegiatan sampai selesai. 

Samsul Hadi (2012) menuliskan ―Angket/ Kuesioner adalah metode 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan 

atau pernyataan tertulis kepada responden‖. Angket yang digunakan dalam 

penelitian sederhana ini termasuk angket dengan skala Likert. Angket skala Likert 

merupakan angket yang digunakan untuk mengukur pendapat/ persepsi/ penilaian 

seseorang terhadap sesuatu/ kegiatan. 

Angket terbuka yang digunakan untuk instrumen pengumpulan data pada 

penelitian sederhana ini dapat dilihat pada gambar berikut: 
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Angket didistribusikan oleh pengurus KKG kepada beberapa guru yang 

menjadi sample, pengisian angket dilakukan saat kegiatan KKG terakhir semester 

I. Angket ini utamanya digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan dan sebagai 

dasar refleksi kegiatan KKG yang telah dilaksanakan. Berdasaran hasil angket 

yang telah diisi dan dikumpulkan kepada pengurus KKG, didapatkan bahwa 

sebagian besar peserta KKG mengalami kebosanan terhadap pelaksanaan  

kegiatan KKG.  

Kebosanan peserta dapat dilihat dari penilaian yang diberikan guru sample 

terutama pada materi dan narasumber. Sebagian besar responden memberikan 
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nilai kurang dan cukup pada materi dan narasumber. Kemungkinan yang dapat 

kami ambil, hal yang melatarbelakangi kebosanan adalah materi yang dipelajari 

sudah sering disampaikan dan narasumber berasal dari unsur Guru atau Kepala 

Sekolah atau Pengawas. 

Melihat permasalahan tersebut, pengurus KKG kemudian melakukan rapat 

internal bersama dengan Kepala Sekolah se Gugus Gajah Mada dan Pengaws 

TK/SD/SLB selaku pembina. Rapat dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 17 

Pebruari 2017 menghasilkan keputusan untuk menerapkan metode Rembug KKG. 

Pada hari Sabtu, tanggal 18 Pebruari 2017 kegiatan KKG perdana semester 

II tahun pelajaran 2016/2017 di KKG Gugus Gajah Mada dilaksanakan, bertempat 

di SD Negeri Wonorejo pelaksanaan KKG ini memiliki agenda utama membahas 

dan memusyawarahkan kegiatan KKG (materi dan narasumber) yang akan 

dilaksanakan. 

Adapun hasil musyawarah/ rembug KKG yang dilaksanakan pada tanggal 

18 Pebruari 2017 berisi tentang waktu, materi, dan narasumber pada kegiatan 

KKG semeter II tahun peajaran 2016/2017.  

Sesuai hasil musyawarah tersebut, kemudian pengurus KKG menghubungi 

narasumber yang masuk dalam jadwal. Langkah selanjutnya, pengurus membuat 

rekapan jadwal KKG untuk didistribusikan ke seluruh sekolah yang menjadi 

anggota Gugus Gajah Mada dan kepada narasumber sebagai pemberitahuan waktu 

dan materi yang akan disampaikan. 

Kegiatan KKG yang dilaksanakan dapat berjalan lancar sesuai jadwal, 

pengurus KKG melihat antusiasme dan patisipasi peserta KKG juga mengalami 

perubahan. Perubahan ini dapat dilihat dari semangat dan hidup-nya kelas pada 

saat kegiatan. Tidak ada lagi dominasi narasumber dalam pelaksanaan. Sebagian 

peserta telibat aktif dalamseluruh kegiatan yang dilakukan. 

Pengurus menyebarkan angket terbuka lagi pada tanggal 1 April 2017, 

untuk mengetahui seberapa besar antusiasme guru dalam kegiatan KKG dengan 

jadwal, materi, dan narasumber yang telah mereka buat sendiri. Guru sample yang 

menjadi responden samadengan responden saat akhir semester I.  

Berdasarkan angket yang telah disebarkan pada akhir kegiatan KKG 

semester I didapatkan data bahwa  sebagian besar guru memberikan penilaian 

kurang dan cukup pada pernyataan instrumen nomor 1 dan nomor 2. Setelah 

menggunakan metode rembug KKG antusiasme mengalami peningkatan yang 
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sangat signifikan. Peningkatan antusiasme guru dalam kegiatan KKG di Gugus 

Gajah Mada dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

No Penilaian 
Sebelum Menggunakan 

Metode Rembug KKG 

Menggunakan Metode 

Rembug KKG 

1. Kurang 12 2 

2. Cukup 8 4 

3. Bagus 4 18 

Jumlah 24 24 

 

Dari tabel tersebut, dapat disajikan dalam bentuk diagram dibawah ini: 

 

Data tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: pada semester I (warna biru) 

jumlah responden yang memberikan nilai kurang sebanyak 12 orang, nilai cukup 

sebanyak 8 orang, dan nilai bagus sebanyak 4 orang. Jika hal ini digabungkan, 

maka pemberi nilai kurang dan cukup sebanyak 20 orang, dan yang memberikan 

penilaian bagus pada aspek materi dan narasumber hanya 4 orang saja. Prosentase 

pemberi nilai kurang dan cukup sebesar 83%. 

Setelah menggunakan metode rembug KKG (warna merah), jumlah 

responden yang memberikan nilai kurang sebanyak 2 orang, nilai cukup sebanyak 

4 orang, dan nilai bagus sebanyak 18 orang. Prosentase pemberi nilai bagus 

sebesar 75%. 
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Peningkatan antusiasme guru pada kegiatan KKG di Gugus Gajah Mada 

dengan menggunakan metode rembug KKG menunjukkan angka yang signifikan. 

Jika sebelum menggunakan metode rembug KKG yang memberikan penilaian 

kurang dan cukup lebih mendominasi yaitu sebanyak 20 guru, pada penilaian 

yang menggunakan metode rembug KKG penilaian bagus mendominasi sebanyak 

18 guru.  

Peningkatan antusiasme guru dalam kegiatan KKG di semester II ini 

disebabkan oleh kebutuhan guru akan materi yang disampaikan dan narasumber 

yang menyampaikan. Materi yang disampaikan merupakan hal-hal yang sangat 

pokok dalam pekerjaan seorng guru profesional. 

Peningkatan partisipasi guru pada kegiatan KKG di Gugus Gajah Mada 

pada semester II (setelah menggunakan metode rembug KKG) juga mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan. Jika pada semester I angka partisipasi 

mencapai 80 %, maka pada semester II angka partisipasinya mencapai 95%. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Kurang Cukup Bagus

P
e

rs
e

n
 

Perbandingan Prosentase Penilaian 

Sebelum Menggunakan

Menggunakan Metode
Rembug KKG



227 

 

 

Ternyata dengan menggunakan metode rembug KKG, ada semacam 

tanggung jawab dari guru-guru untuk mengikuti kegiatan KKG. Hal ini bisa 

dilihat dari data yang kami dapatkan pada angket tanggal 1 April 2017. Walaupun 

hanya angket terbukayang sederhana, pengurus KKG menilai bahwa pelaksanaan 

KKG dengan metode Rembug KKG memiliki progres yang bagus untuk 

diterpkan. 

Berdasarkan data-data dan uraian tersebut diatas, maka dapat kami 

simpulkan bahwa penerapan metode rembug KKG dapat meningkatkan 

antusiasme dan patisipasi guru dalam kegiatan KKG semester II tahun pelajaran 

2016/2017 di Gugus Gajah Mada Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, 

Provinsi Jawa Tengah. 

 

SIMPULAN 

 Penelitian sederhana tentang antusiasme dan partisipasi guru dalam 

kegiatan KKG di Gugus Gajah Mada Kecamatan Polokarto ini sebenarnya 

merupkan hal yang sederhana dan mungkin bahkan dianggap remeh. 

Pendistribusian angket kepada guru sample/ responden yang awalnya digunaan 

untuk kegiatan refleksi saja, ternyata mampu membuahkan penemuan/inisiatif 

untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan KKG. 

Antusisme guru dalam mengikuti kegiatan KKG pada semester II tahun 

pelajaran 2016/2017 dengan menerapkan metode Rembug KKG ternyata 

mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa 
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sedikit saja inovasi dalam pelaksanaan KKG mampu menghasilkan dampak yang 

luar biasa. 

Metode rembug KKG akan kami coba kembali pada akhir kegiatan KKG 

di semester II ini, harapannya semua peserta KKG akan mendapatkan kepuasan 

dalam mengikuti kegiatan KKG dan pada akhirnya akan mampu meningkatkan 

kompetensinya sebagai guru profesional. 

Semoga Rembug KKG ini tidak hanya bisakami terpkan di kegiatan KKG 

di Gugus Gajah Mada saja, tetapi juga bisa diterapkan diseluruh  KKG yang ada 

di Indonesia. Dengan revitalisasi peran KKG, semoga terwujud guru-guru yang 

profesional dalam menjawab tantangan zaman dan mencapai tujuan pendidikan 

nasional dan tujuan nasional Indonesia. 
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ANALISIS KESIAPAN GURU IPA TERHADAP PENERAPAN MODEL 

PEMBELAJARAN KURIKULUM 2013 DI SMPN 18 KOTA MAKASAR  

Rahmia 

rahmia.smp18@gmail.com 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan guru IPA dalam 

melaksanakan kurikulum 2013 dan keterlaksanaan model pembelajaran berbasis 

kurikulum 2013 pada SMP Negeri di Kota Makassar. Penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah guru IPA 

yang telah mengikuti pelatihan Kurikulum 2013 berjumlah 37 guru dari 24 

sekolah. Teknik pengambilan sampel dengan purposive sampling sehingga 

terpilih 18 orang guru dari 18 sekolah pada SMP Negeri di  kota Makasar yang 

menjadi sekolah sasaran kurikulum 2013. Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah (1) instrumen kesiapan guru IPA dan (2) instrumen 

keterlaksanaan pembelajaran. Data yang diperoleh dianalisis dengan 

menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

(1) kesiapan guru IPA SMP Negeri di Kota Makassar dalam melaksanakan 

kurikulum 2013 yaitu 92,25%  kategori amat baik guru merancang Rencana 

pelaksanaan Pembelajaran (RPP), (2) keterlaksanaan model pembelajaran 

discovery rata-rata 82,69%  dengan kategori baik. Model pembelajaran IPA SMP 

yang direkomendasikan yaitu model discovery learning. 

 

Kata Kunci: discovery learning, pembelajaran IPA SMP 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Kurikulum merupakan perangkat penting dalam sistem pendidikan 

Indonesia, kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional 

dengan memperhatikan perkembangan nasional, serta perkembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan Seni Budaya. Kurikulum 2013 merupakan serentetan 

rangkaian penyempurnaan terhadap kurikulum yang telah dirintis sejak tahun 

2004 yang berbasis kompetensi dan diteruskan dengan kurikulum 2006 (KTSP) 

yang disempurnakan dengan kurikulum 2013. 
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Sejalan dengan adanya kompetensi abad ke-21 Kemendikbud melakukan 

sejumlah terobosan guna meningkatkan mutu pendidikan agar mampu 

menghasilkan peserta didik yang siap bersaing secara global dimasa akan datang. 

Dengan memberlakukan kurikulum 2013 yang akan menjawab tantangan zaman 

terhadap pendidikan untuk menghasilkan peserta didik yang kompetitif, inovatif, 

kreatif, kolaboratif serta berkarakter  (Abidin, 2014 :11). 

Paradigma belajar abad 21 adalah 1)  Memberikan informasi yang tersedia 

dimana saja dan kapan saja model pembelajaran diarahkan untuk mendorong 

peserta didik mencari tahu dari berbagai sumber observasi, bukan diberi tahu; 2) 

Komputasi lebih cepat memakai mesin, model pembelajaran diarahkan untuk 

mampu merumuskan masalah (menanya), bukan hanya menyelesaikan masalah 

(menjawab), 3) Otomasi (menjangkau segala pekerjaan rutin) model pembelajaran 

diarahkan untuk melatih berfikir analitis (pengambilan keputusan) bukan berpikir 

mekanistis (rutin); 4) Komunikasi (dari mana saja, ke mana saja) model 

pembelajaran menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi dalam 

menyelesaikan masalah (Daryanto, 2014:7). 

Tuntutan dari kurikulum 2013 menjadikan guru tidak hanya menguasai 

sejumlah materi pelajaran, tetapi harus terampil dalam mengaplikasikan  model 

pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan karakteristik materi yang diajarkan,  

dengan langkah-langkah pendekatan ilmiah  (Scientific Approach)  melalui 

mengamati, menanya, melakukan percobaan, menganalisis, dan 

mengkomunikasikan. Kurikulum 2013 mengamanatkan kegiatan proses 

pembelajaran menggunakan pendekatan ilmiah (Scientific Approach), dengan 

menggunakan model pembelajaran yaitu Discovery Learning, Problem Basic 

Learning, dan Project Basic Learning. 

Guru sangat memegang peranan penting dalam pelaksanaan kurikulum, 

guru sebagai pelaksana proses pembelajaran di dalam kelas, karena guru 

merupakan substansi pengembang amanah kurikulum khususnya kurikulum 2013 

yang telah dikembangkan pemerintah dari kurikulum sebelumnya. Kesiapan guru 

dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 diberikan pelatihan yang di 

laksananakan oleh Dinas Pendidikan Dan kebudayaan agar guru nantinya 

memiliki kesiapan dalam hal perangkat pembelajaran yaitu Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran  yang dibuat oleh guru  dengan mengacu dari kurikulum 2013 dan 

memiliki kemampuan dalam melaksanakan di kelas. Ada beberapa komponen dari 
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kesiapan guru untuk melaksanakan proses pembelajaran yaitu Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan melihat penerapan perangkat 

pembelajaran yang dibuat, bahan ajar, model pembelajaran serta metode yang 

digunakan apa sudah sesuai dengan sintaks dalam hal pendekatan saintifik 

kurikulum 2013. 

Persiapan dan Perencanaan pembelajaran sebenarnya merupakan sesuatu 

yang diidealisasikan atau dicita-citakan. Materi yang tertuang dalam persiapan 

dan perencanaan pembelajaran itu merupakan keinginan-keinginan. Setiap 

keinginan kadang dapat tercapai, kadang tidak tercapai. Ini tergantung pada upaya 

mewujudkan keinginan itu. Keberhasilan pembelajaran ditentukan oleh berbagai 

faktor. Faktor yang paling mendasar adalah kemampuan seseorang melakukan 

upaya dalam mewujudkan apa yang diinginkan. Perencanaan yang dibuat 

merupakan antisipasi dan perkiraan tentang apa yang akan dilakukan dalam 

pembelajaran, sehingga tercipta suatu situasi yang memungkinkan terjadinya 

proses belajar yang dapat mengantar siswa mencapai tujuan yang diharapkan. 

Orang yang bertanggung jawab langsung dalam upaya mewujudkan apa 

yang tertuang dalam persiapan dan perencanaan pembelajaran adalah guru, Ini 

dikarenakan guru yang langsung melaksanakan perencanaan pembelajaran di 

kelas. Guru juga yang bertugas menyusun perencanaan pembelajaran pada 

tingkatan pembelajaran. Guru langsung menghadapi masalah-masalah yang 

muncul sehubungan dengan pelaksanaan perencanaan pembelajaran di kelas. Guru 

yang mencarikan upaya memecahkan segala permasalahan yang dihadapi, dan 

melaksanakan upaya itu. 

Persiapan dan perencanaan pembelajaran banyak tergantung kepada 

kemampuan guru mengembangkannya, karena tugas guru berkaitan dengan 

melaksanakan pembelajaran mata pelajaran yang menjadi tanggung jawabnya. 

Oleh karena itu, diperlukan persiapan dan  perencanaan pembelajaran dari suatu 

mata pelajaran tertentu yang akan dilaksanakan pembelajarannya sehingga 

tercapai keefektifan pembelajaran yang dilaksanakan. Persiapan dan  perencanaan 

pembelajaran yang baik akan  dapat menimbulkan banyak inisiatif dan daya 

kreatif guru waktu mengajar, dapat meningkatkan interaksi belajar mengajar 

antara guru dan siswa. 

Persiapan pembelajaran, seorang guru diharapkan mampu untuk 

merencanakan kegiatan belajar mengajar secara efektif. Untuk itu guru harus 
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merancang kegiatan pembelajaran dengan format yang sesuai dasar permen nomor 

103 dan 104 tahun 2014, seperti merumuskan indikator pencapaian kompetensi, 

memilih bahan, memilih model dan merancang instrumen penilaian. Guru dituntut 

untuk membuat perencanaan yang efektif dan efisien. Guru yang professional 

dituntut untuk selalu konsentrasi dan bersungguh-sungguh dalam mengusahakan 

persiapan dan  perencanaan pembelajaran yang baik dan cocok dengan peserta 

didiknya, 

Hasil observasi yang telah dilakukan, masih ada beberapa guru yang 

belum bisa mengimplementasikan kurikulum 2013. Salah satu sekolah yang telah 

mengikuti diklat Kurikulum 2013 dan belum mampu mengimplemantasikan 

kurikulum 2013 adalah SMPN 18 Makassar. Guru belum mampu menerapkan 

pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran. Model pembelajaran yang 

diterapkan dalam proses pembelajaran tidak sesuai dengan model pembelajaran 

yang tertera dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Masalah ini 

sebenarnya tidak boleh terjadi karena sekolah sasaran para gurunya telah dibekali 

dengan pemahaman tentang persiapan dan perencanaan pembelajaran kurikulum 

2013 melalui berbagai pendidikan dan pelatihan. 

Mengacu kepada uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa terdapat 

persoalan yang esensial yaitu belum optimalnya kesiapan guru IPA dalam 

mengimplementasikan Kurikulum 2013 serta disisi lain adanya tuntutan untuk 

menggunakan model pembelajaran yang lebih sesuai  dalam pembelajaran yang 

dilaksanakan oleh guru. Oleh karena itu maka peneliti tertarik dan termotivasi 

untuk meakukan penelitian yang berjudul analisis kesiapan guru IPA dan 

keterlaksanaan model pembelajaran berbasis kurikulum 2013 SMPN di kota 

Makassar. 

Metode 

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif berdasarkan survey. 

Menurut Morisson (2015:166) bahwa pemilihan pendekatan deskriptif 

menekankan pengambilan keputusan hasil penelitian  berdasarkan pendalaman 

pada data deskriptif yang diperoleh. 

Variabel penelitian ini adalah 1)  kesiapan guru IPA SMP Negeri di Kota 

Makassar, 2) keterlaksanaan model pembelajaran berbasis Kurikulum 2013. 

Populasi penelitian ini adalah  guru IPA di Sekolah Menengah Pertama Negeri se 

Kota Makassar, yang telah diberikan pelatihan meteri Kurikulum 2013. Sampel 
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penelitian ini yang terdiri dari guru IPA di Sekolah Menengah Pertama Negeri se 

Kota Makassar, yang sudah mengikuti pelatihan pada kurikulum 2013 dan 

menjadi guru sasaran pendampingan kurikulum 2013. Teknik pengambilan 

sampel yang digunakan adalah purposive sampling berdasarkan data observasi 

peneliti.  

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah, 1) instrument  

kesiapan guru yang terdiri dari a) instrument yang mencakup evaluasi RPP, LKPD 

dan media, b)  angket kesiapan guru, 2) instrument keterlaksanaan  yang terdiri 

dari, a) lembar observasi keterlaksanaan model pembelajaran berbasis Kurikulum 

2013 pada SMP Negeri di Kota Makassar., b) angket persepsi guru terhadap 

keterlaksanaan. Dari data yang terkumpul yaitu, 1) angket kesiapan guru yang 

terdiri dari indikator a) evaluasi ruang lingkup pembelajaran, b) perancangan 

materi ajar, c) penerapan pendekatan saintifik, d) penerapan pendekatan discovery 

learning, e) penerapan pendekatan PBL, f) penerapan pendekatan PJBL, dan g) 

perancangan tehnik penilaian, 2) lembar evaluasi rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) yang terdiri dari beberapa komponen yaitu menuliskan, a) 

identitas mata pelajaran, b) kompetensi inti, c) kompetensi dasar, d) perumusan 

indikator pencapaian kompetensi, e) materi pembelajaran, f) kegiatan 

pembelajaran, g) rubrik penilaian, h) media/alat, bahan, dan sumber belajar, 3) 

angket persepsi guru terhadap keterlaksanaan pembelajaaran yang terdiri dari 

indicator a) pendahuluan, b) kegiatan inti, c) penutup, 4) lembar observasi 

keterlaksanaan model pembelajaran  terdiri dari indicator, a) melakukan apersepsi, 

motivasi dan penyampaaian indicator pencapaian, b) menguasai materi pelajaran, 

c) menerapkan strategi belajar yang mendidik, d) menerapkan pendekatan 

pembelajaran saintifik, e) memanfaatkan sumber belajar/media dalam 

pembelajaran, f) perlibatan peserta didik dalam pembelajaran, g) menggunakan 

bahasa yang benar dan tepat dalam pembelajaran, h menerapkan langkah menutup 

membelajaran. 

Analisis data menggunakan analisis deskriptif kuantitatif,  Analisis ini 

dilakukan secara deskriptif menggunakan rata-rata persentase untuk mengetahui 

kesiapan guru IPA di SMP Negeri se Kota Makassar pada model pembelaajaran 

berbasis kurikulum 2013, dan untuk mengetahui keterlaksanaan model 

pembelajaraan  IPA berbasis kurikulum 2013 di SMP Negeri se Kota Makassar. 

Pembahasan 
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Kesiapan Guru IPA Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

 

Hasil Analisis Kesiapan Guru dalam Menyusun Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran Melalui Angket 

 

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan kesiapan guru IPA SMP 

Negeri di kota Makassar dalam menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran. 

Maka dapat dilihat pada Tabel 1 berikut. 

Tabel 1  Ringkasan Analisis Kesiapan Guru IPA pada SMP Negeri di Kota   

Makassar 

 

NO Indikator persentase Kategori 

1 Evaluasi Ruang Lingkup Pembelajaran 97,78 Amat Baik  

2 Perencanaan Materi Ajar 92,59 Amat Baik  

3 Penerapan Pendekatan Saintific 95,14 Amat Baik  

4 Penerapan Discovery Learning 92,59 Amat Baik  

5 Penerapan PBL 92,59 Amat Baik  

6 Penerapan PJBL 100 Amat Baik  

7 Perencanaan Rubrik Penilaian 95,83 Amat Baik  

 Rata-rata 95,22 Amat Baik  

 

Tabel 1. menunjukkan bahwa dari tujuh indikator kesiapan guru IPA pada 

SMP Negeri di Kota Makassar dalam menyusun rencana pelaksanaan 

pembelajaran berada pada kategori amat baik. Rata-rata dari ketujuh indikator 

tersebut sebesar 95,22% dan berada pada kategori amat baik. 

Kesiapan guru menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran sudah 

memiliki kategori amat baik, guru dapat melakukan dalam hal (1) evaluasi analisis 

KI-KD sebelum menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).  (2) 

merancang materi ajar, (3) menerapkan pendekatan saintifik melalui berbagai 

rancangan materi pelajaran, (4) menerapkan model Discovery Learning, (5) 

merancang rubrik penilaian. 

Berdasarkan data dapat diasumsikan bahwa kesiapan guru IPA khususnya 

pada pemahaman guru dalam menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran 
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berbasis kurikulum 2013 tergolong amat baik. Hal ini tidak terlepas dari pelatihan 

dan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Kemendikbud pada sekolah-sekolah 

sasaran pelaksanaan kurikulum 2013 sejak tahun 2013. Pelatihan Kurikulum 2013 

dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan tingkatan kelas yang diajarkan oleh 

guru,  sehingga ditahun 2015 guru telah diberikan sentuhan secara menyeluruh 

tentang Kurikulum 2013.  Hal ini senada dengan pendapat yang dikemukakan 

oleh Taole (2013) menyatakan bahwa pelatihan merupakan pilihan yang paling 

tepat untuk memberikan informasi terkait perkembangan kurikulum. Melalui 

pelatihan, guru tidak hanya memperoleh informasi yang lebih mendalam 

mengenai kurikulum 2013, melainkan juga memperoleh berbagai macam 

persiapan terkait implementasi kurikulum 2013. 

 

Hasil Analisis Kesiapan Guru dalam Menyusun Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran Melalui Observasi 

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan rata-rata rencana pelaksanaan 

pembelajaran berada pada kategori amat baik. Maka dapat dilihat pada Tabel 2 

berikut. 

Tabel 2  Ringkasan Analisis Observasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

No Indikator persentase Kategori 

1 Identitas Mata Pelajaran Pembelajaran 100 Amat Baik  

2 Kompetensi Inti 94,44 Amat Baik  

3 Kompetensi Dasar 100 Amat Baik  

4 Indikator Pencapaian Kompetensi 100 Amat Baik  

5 Materi Pembelajaran 92,58 Amat Baik  

6 Kegiatan Materi Pembelajaran dengan 

Pendekatan Saintifik 

93,05 Amat Baik  

7 Merancang rubrik penilaian 80,55 Cukup 

8 Media Pembelajaran 87,49 Baik 

9 Bahan Pelajaran 91,66 Amat Baik 

10 Sumber Belajar 86,10 Baik 

 Rata-rata 92,58 Amat Baik  
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Tabel 2 menunjukkan bahwa dari sepuluh indicator dalam observasi 

rencana pelaksanaan pembelajaran, delapan indicator berada pada kategori amat 

baik, dua indicator berada pada kategori baik dan satu indicator berada pada 

kategori cukup. Rata-rata hasil analisis observasi penyusunan rencana pelaksanaan 

pembelajaran mencapai 92,58%  kategori amat baik. 

Penyusunan komponen rencana pelaksanaan pembelajaran yang dibuat 

guru IPA sudah amat baik, sebagaimana ditetapkan permen 103 tahun 2014. 

Kesiapan guru IPA pada SMP Negeri di Kota makassar telah disesuaikan dengan 

model pembelajaran berbasis kurikulum 2013, Penyusunan rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) guru IPA pada SMP Negeri di Kota Makassar bukan saja 

melalui pelatihan tetapi guru juga aktif dalam MGMP sehingga RPP dibuat 

bersama MGMP baik melalui MGMP sekolah maupun MGMP wilayah tingkat 

kota makassar yang disesuaikan dengan kondisi sekolah dan sarana prasarana 

yang ada. Kegiatan MGMP ini mengembangkan kemampuan dan ketrampilan 

guru untuk meningkatkan keberhasilan guru pada kegiatan belajar mengajar.  

 MGMP merupakan salah satu pengembangan diri guru. Inti pembahasan 

pelaksanaan kegiatan MGMP terdiri dari pendalaman materi, penyusunan rencana 

pelaksanaan pembelajaran, dan proses analisis pelaksanaan pembelajarn melalui 

peer teaching. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2013) 

mengemukakan bahwa pengaruh pelaksanaan MGMP IPA terhadap kompetensi 

profesional guru IPA dapat dilihat dari program rutin yang telah dilaksanakan 

yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi profesional guru mencakup antara lain 

pembahasan  kurikulum,  materi,  konsep  keilmuan  sesuai  standar  kompetensi 

mata pelajaran IPA, kompetensi dasar mata pelajaran IPA, pengelolaan 

pembelajaran, media, metode pembelajaran dan evaluasi hasil pembelajaran 

sehingga  pelaksanaan MGMP  IPA  tersebut  dapat  mempengaruhi kompetensi 

profesional guru IPA SMP/MTs. Menurut Widodo (2012) dalam Lodang dkk, 

(2013) tujuan diselenggarakannya MGMP adalah untuk memotivasi guru guna 

meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam merencanakan, 

melaksanakan, dan membuat evaluasi program pembelajaran dalam rangka 

meningkatkan keyakinan diri sebagai guru professional. Menurut Alawiyah, 

(2014) proses penyiapan guru melalui pelatihan harus ditekankan pada perbaikan 

kualitas guru dan ditunjang dengan pelatihan yang berkualitas. Menurut Sunarno 

(2013) persiapan implementasi Kurikulum 2013 para guru dilatih menyusun 
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rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) menggunakan pendekatan pembelajaran 

yang sesuai dengan amanat kurikulum 2013 sebagai contoh guru dapat 

menggunakan pembelajaaran model Discovery Learning (DL), Problem Based 

Learning (PBL), dan Project Based Learning (PJBL). 

 Kesiapan guru IPA pada SMP Negeri di Kota Makassar kategori amat baik  

guru merancang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan menggunakan 

pendekatan saintifik. Metode yang digunakan dalam proses pembelajaran adalah, 

pengamatan, eksprimen, dan diskusi informasi. Model pembelajaran yang 

digunakan adalah discovery learning sesuai yang direkomendasikan kurikulum 

2013 pada permen 103 tahun 2014 dan permen 41 tahun 2007 tentang standar 

proses satuan pendidikan dasar dan menengah. Pendekatan saintifik atau 

pendekatan  ilmiah  merupakan pendekatan dalam kurikulum 2013 yang 

diharapkan muncul pada setiap proses pembelajaran.  Pendekatan saintifik dapat 

dijadikan alat ukur perkembangan dan pengembangan sikap, keterampilan dan 

pengetahuan peserta didik. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang 

disusun oleh guru sebagai kesiapan proses pembelajaran sudah sesuai dengan 

Kurikulum 2013, yaitu sudah menggunakan 5M (mengamati, menanya, mencoba, 

menganalisis, dan mengomunikasikan).  

Berdasarkan data bahwa kesipan guru IPA menyusun komponen rencana 

pelaksanaan pembelajaran memiliki kategori amat baik sesuai dengan hasil 

observasi peneliti.  Menurut Muslich, (2008) dalam Saleh, rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) adalah rancangan mata pelajaran perunit yang akan 

diterapkan guru dalam pembelajaran di kelas., berdasarkan RPP inilah guru bisa 

menerapkan pembelajaran secara terprogram, RPP mempunyai fungsi 

perencanaan dan fungsi pelaksanaan pembelajaran. Sebagai fungsi perncanaan 

RPP mendorong guru lebih siap melakukan kegiatan pembelajaran lebih matang, 

dalam pelaksanaan mengefektifkan proses pembelajaran sesuai dengan apa yang 

direncanakan. Menurut Azimir, dalam Lodang dkk, 2013) bahwa kegiatan 

pertama yang dilakukan oleh seorang guru adalah merancang apa yang akan 

disajikan dan selanjutnya menerapkan apa yang telah dirancang pada kegiatan 

pengajaran yang akan dilaksanakan. 

 Pengembangan RPP dapat dilakukan oleh guru secara mandiri dan/atau 

berkelompok di sekolah/madrasah dikoordinasi, difasilitasi, dan disupervisi oleh 

kepala sekolah/madrasah. Pengembangan RPP dapat juga dilakukan oleh guru 
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secara berkelompok antarsekolah atau antarwilayah dikoordinasi, difasilitasi, dan 

disupervisi oleh dinas pendidikan atau kantor kementerian agama setempat. 

Keterlaksanaan Guru Menerapkan Model Pembelajaran Berbasis Kurikulum    

2013 

Hasil Analisis Keterlaksanaan Pembelajaran Berbasis Kurikulum 2013 Melalui 

angket 

Berdasarkan hasil penelitian terkait analisis keterlaksanaan pembelajaran 

berbasis kurikulum 2013 pada SMPN Negeri di Kota Makassar berada pada 

kategori baik. Maka dapat dilihat pada Tabel 3 berikut. 

Tabel 3 Analisis Keterlaksanaan Pembelajaran SMP Negeri di Kota  Makassar 

 

Indikator persentase Kategori 

Kegiatan Pendahuluan 73,01 Cukup  

Kegiatan Inti Inti 98,76 Amat Baik  

Kegiatan Penutup 99,07 Amat Baik  

Rata-rata  90,28 Baik  

 

Tabel 3 menunjukkan bahwa hasil analisis keterlaksanaan  pembelajaran 

berbasis kurikulum 2013 pada SMP Negeri di Kota Makassar mencapai 90,28%  

kategori baik. 

Berdasarkan analisis keterlaksanaan model pembelajaran memiliki 

kategori amat baik. Terlaksananya pencapaian model pembelajaran berbasis 

kurikulum 2013, yaitu komponen pendahuluan pembelajaran guru telah terbiasa: 

membimbing peserta didik berdoa, mengecek perilaku awal (entry behavior) 

peserta didik, mengaitkan materi pembelajaran sekarang dengan pengalaman 

peserta didik atau pembelajaran sebelumnya, guru menyampaikan  indikator 

pencapaian kompetensi kepada peserta didik, dan menyampaikan lingkup teknik 

penilaian. yang akan dilakukan pada pertemuan pelaksanaan pembelajaran. Sesuai 

Permen 65 tahun 2013 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah 

bahwa pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari rencana 

pelaksanaan pembelajaran yaitu guru, (1) menyiapkan peserta didik secara psikis 

dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran, (2) memberi motivasi belajar 

siswa secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan 
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sehari-hari, dengan memberikan contoh dan perbandingan lokal, nasional dan 

international, (3) mengajukan pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan 

sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari, (4) menjelaskan tujuan 

pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai, dan (5) menyampaikan 

cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus.  

 Keterlaksanaan pembelajaran yaitu komponen kegiatan inti memiliki 

kriteria amat baik guru dapat melakukan proses pembelajaran sebagaimana yang 

ditekankan kurikulum 2013, yaitu guru sudah (1)  membentuk kelompok secara 

heterogen, (2) melakukan pengamatan melalui gambar dan video, (3) memberi 

kesempatan peserta didik merumuskan suatu pertanyaan, (4) memberi kesempatan 

peserta didik mengumpulkan informasi, (4) memberi kesempatan peserta didik 

mengolah informasi apa yang didapatkan dari hasil pengamatannya, (5) memberi 

kesempatan kepada peserta didik menempelkan hasil karya/diskusi kelomponya 

atau mengomunikasikannya. Hal ini sudah sesuai Permen 103 tahun 2014 ayat (3) 

dan ayat (7) tentang pendekatan pembelajaran merupakan cara pandang pendidk 

yang digunakan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang 

memungkinkan terjadinya proses pembelajaran dan terjadinya kompetensi yang 

ditentukan, dan pendekatan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik, 

namun masih ada guru belum membiasakan peserta didik pada pembelajaran 

mengambil alat dan bahan menurutnya guru hanya menyiapkan alat dan bahan, 

karena peserta didik ditakutkan menjatuhkan atau merusak alat tersebut. 

 

Hasil Analisis Keterlaksanaan Model Pembelajaran Berbasis Kurikulum 2013 

Melalui Observasi 

 

Berdasarkan hasil penelitian terkait observasi keterlaksanaan model 

pembelajaran berbasis Kurikulum 2013 pada SMP Negeri di Kota Makassar 

berada pada kategori baik. Maka dapat dilihat pada Tabel 4 berikut. 

Tabel 4  Ringkasan Analisis Model Pembelajaran Berbasis Kurikulum 

  2013 pada SMP Negeri di Kota Makassar 

No Indikator persentase Kategori 

1 Melakukan apersepsi, motivasi, 

penyampaian tujuan 

73.01 Cukup  
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2 Menguasai materi pelajaran 93,05 Amat Baik  

3 Strategi belajar mendidik 91,66 Amat Baik  

4 Menerapkan pendekatan saintifik 73,33 Cukup  

5 Memanfaatkan sumber belajar/media 72,22 Cukup  

6 Perlibatan peserta didik dalam 

pembelajaran 

87,49 Baik  

7 Menggunakan bahasa yang baik dan 

benar 

98,61 Cukup 

8 Menerapkan langkah menutup 

pembelajaran 

72,21 Baik 

 Rata-rata 82,69 Baik  

 

Tabel 4 menunjukkan bahwa hasil analisis keterlaksanaan model 

pembelajaran berbasis Kurikulum 2013 pada SMP Negeri di Kota Makassar 

mencapai 82,69% berada pada kategori baik. 

Berdasarkan data keterlaksanaan model pembelajaran berbasis kurikulum 

2013 menunjukkan bahwa kegiatan melakukan apersepsi, memotivasi, 

penyampaian indikator pencapaian kompetensi, dan penyampaian teknik penilaian 

memiliki kategori cukup, hal ini menunjukkan guru tidak terbiasa menyampaikan 

indikator pencapaian kompetensi dan penilaian yang akan dilakukan pada 

kegiatan pendahuluan.  

 Komponen pendekatan saintifik pada kegiatan inti berada pada kategori 

cukup, karena guru hanya menggunakan model Discovery Learning sedangkan 

model PBL dan PjBL tidak digunakan dalam pembelajaran. Hasil observasi 

keterlaksanaan model pembelajaran berbasis kurikulum 2013 menunjukkan dari 

delapan belas guru yang menggunakan model Discovery Learning, terdapat lima 

guru tidak sesuai sintaks keterlaksanaan model pembelajaran Discovery Learning. 

Tahapan yang tidak terlaksana dalam pembelajaran yaitu guru tidak memberi 

stimulasi pada peserta didik, tidak memberi identifikasi masalah, dan 

pengumpulan data, sebagai contoh pada 1) G3 yang hanya menuliskan langkah 

kerja membuat model paru-paru dari bahan toples dan balon hingga selesainya 

waktu sehingga tidak terlaksana sintaks secara sempurna seperti mengolah data, 

pembuktian (verifikasi dan generalisasi) dan menarik kesimpulan, 2) G16, guru 
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hanya menuliskan  beberapa butir soal di papan tulis, kemudian membimbing 

peserta didik dalam menyelesaikan soal tersebut, tanpa memperhatikan sintaks 

pada model discovery learning, terjadinya ketidak sesuaian antara kesiapan dan 

keterlaksanaan model pembelajaran karena guru masih kurang mengerti tentang 

sintaks model discovery learning sebagai model yang direkomendasikan oleh 

Kurikulum 2013. Terlaksananya model pembelajaran guru sebaiknya menyiapkan 

media, sumber belajar dan bahan yang akan digunakan pada proses pembelajaran, 

sehingga sintaks model pembelajaran dapat sesuai apa yang telah dirancang pada 

rencana pelaksanaan pembelajaran dapat bersinergi.     

Aktifnya peserta didik pada proses pembelajaran guru perlu menyiapkan 

sumber belajar/media yang akan digunakan pada proses pembelajaran agar peserta 

didik lebih antusias dalam belajar sesuai dengan pembelajaran pendekatan 

saintifik melalui model Discovery Learning. Tidak terlaksananya model 

pembelajaran karena tidak didukungnya media dan sumber belajar yang dimiliki 

oleh guru, sehingga peserta didik tidak termotivasi dalam proses pembelajaran. 

Kesiapan perancangan rencana pelaksanaan pembelajaran pada komponen media 

dan sumber belajar menunjukkan kategori amat baik, sedangkan keterlaksanaan 

guru menyiapkan sumber dan media pembelajaran hanya mencapai kategori 

cukup. Kurikulum 2013 guru tidak hanya menguasai materi tetapi guru dapat 

berinovasi merancang media sederhana yang disesuaikan materi yang akan 

dilakukan di kelas dan disesuaikan dengan RPP agar terjadi pembelajaran yang 

aktif.  Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Marwiah (2011) bahwa banyaknya 

variasi kompetensi yang dimiliki guru, akan memberikan tingkat pengetahuan 

oleh guru. Sejalan dikemukakan oleh Nurhikma (2014) bahwa sebagian guru 

belum memiliki kesiapan dari segi aspek sikap, pengetahuan dan ketrampilan 

dalam menerapkan pendekatan saintifik walaupun menunjukkan keinginan guru 

untuk mengimplementasikan pendekatan saintifik menurut kurikulum 2013.  

Sesuai dengan permen 65 tahun 2013 bahwa kegiataan inti menggunakan 

model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber 

belajar yang disesuaikan dengan kaarakteristik peserta didik. Pembelajaran 

berkualitas adalah pembelajaran yang mampu meletakkan posisi guru dengan 

tepat sebagai motivator. dimana guru akan memotivasi peserta didik untuk dapat 

belajar dan menemukan konsep sendiri. Selain itu guru diharapkan mampu 
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membangkitkan rasa ingin tahu  dan membentuk karakter peserta didik melalui 

proses pembelajaran.   

Pembelajaran pada Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik 

atau pendekatan berbasis proses keilmuan. Pendekatan saintifik dapat 

menggunakan beberapa strategi seperti pembelajaran kontekstual. Model 

pembelajaran merupakan suatu bentuk pembelajaran yang memiliki nama, ciri, 

sintak, pengaturan, dan budaya misalnya discovery learning, project-based 

learning, problem-based learning, inquiry learning.  

Pembelajaran tidak langsung adalah pembelajaran yang terjadi selama 

proses pembelajaran langsung yang dikondisikan menghasilkan dampak pengiring 

(nurturant effect). Pembelajaran tidak langsung berkenaan dengan pengembangan 

nilai dan sikap yang terkandung dalam KI-1 dan KI-2. Hal ini berbeda dengan 

pengetahuan tentang nilai dan sikap yang dilakukan dalam proses pembelajaran 

langsung oleh mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti serta 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pengembangan nilai dan sikap 

sebagai proses pengembangan moral dan perilaku, dilakukan oleh seluruh mata 

pelajaran dan dalam setiap kegiatan yang terjadi di kelas, sekolah, dan 

masyarakat. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran Kurikulum 2013, semua 

kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler baik yang terjadi di 

kelas, sekolah, dan masyarakat (luar sekolah) dalam rangka mengembangkan 

moral dan perilaku yang terkait dengan nilai dan sikap (Permendibud No 

103.Tahun 2014).  

Simpulan 

1. Kesiapan guru IPA pada SMP Negeri di Kota Makassar dalam merancang 

rencana pelaksanaan pembelajaran memliki rata-rata 92,58% yang termasuk 

dalam kategori amat baik 

2. Keterlaksanaan model pembelajaran berbasis kurikulum 2013 pada SMP 

Negeri di Kota Makassar  dalam melaksanakan model pembelajaran rata-rata 

82,69% yang termasuk dalam kategori baik. Keterlaksanaan model 

pembelajaran rata-rata guru menggunakan model Discovery Learning 
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ABSTRAK 
 

Karya ilmiah ini membahas masalah rendahnya mutu pendidikan di daerah 

terpencil yang dikorelasikan seiring merosotnya kompetensi yang dimiliki seorang 
guru di daerah tersebut. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan karya 

ilmiah ini adalah dengan melakukan studi pustaka, penulis mencari bahan melalui 
buku dan internet. Tidak hanya itu, untuk memperkuat karya ilmiah ini, penulis 

juga melakukan pengamatan secara langsung di tempat penulis melaksanakan 
tugas sebagai guru dan melakukan wawancara kepada beberapa guru daerah 

terpencil yang berada di beberapa daerah di Indonesia. Berdasarkan hasil di 
lapangan, ditemukan bahwa kurangnya diadakan kegiatan seperti KKG, seminar, 

pelatihan dan semacamnya yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi 

guru, sehingga dapat dapat ditarik kesimpulan bahwa dibutuhkan upaya lebih 
dalam menjawab rendahnya mutu pendidikan daerah terpencil yang salah satunya 

dipengaruhi faktor kompetensi guru. 

 

Kata kunci : Kompetensi, Akselerasi, Mutu pendidikan, Daerah terpencil 
 

 

PENDAHULUAN 

 

Menyandang predikat guru merupakan sebuah amanah besar dalam 

mencerdaskan kehidupan Bangsa, sebagaimana yang tertuang pada pembukaan 

Undang-undang Dasar 1945 alinea IV. Peran guru dalam proses kemajuan 

pendidikan sangatlah penting, guru merupakan salah satu faktor utama bagi 

terciptanya penerus bangsa yang berkualitas dan terdidik. Tidak hanya dari segi 

intelektual saja, melainkan juga dari tata cara berperilaku dalam kehidupan 

sehari-hari, oleh karena itu tugas yang diemban guru tidaklah mudah. Guru yang 

baik haruslah mengerti dan paham tentang hakekat sejati menjadi seorang guru. 

Guru merupakan suatu pekerjaan profesional yang membutuhkan keahlian 

khusus, tanpa keahlian khusus yang dimiliki seorang guru maka akan sangat sulit 

dalam menata dan mengelola proses pembelajaran dengan baik. Oleh karena itu 

peranan dan kedudukan guru hingga dewasa ini belum mampu digantikan oleh 

robot atau mesin canggih sekalipun. Setiap pekerjaan profesi menuntut akan 

adanya standandar kemampuan dan keahlian tertentu yang harus dimiliki. 

mailto:akmalzin_zhai57@yahoo.co.id
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―Perbedaan pokok antara profesi guru dengan profesi yang lainnya terletak dalam 

tugas dan tanggung jawabnya. Tugas dan tanggung jawab tersebut erat kaitannya 

dengan kemampuan-kemampuan yang disyaratkan untung memangku profesi 

tersebut. Kompetensi dasar tersebut tidak lain adalah kompetensi guru‖. 

Kompetensi dasar dalam profesi guru merupakan hal mutlak yang harus 

dipahami dan dihayati oleh guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya, mengingat perannya yang begitu strategis dalam mengarahkan dan 

membetuk karakter peserta didik. Harapan ini semata-mata disematkan kepada 

guru selaku pelaksana dan ujung tombak pelaku perubahan peserta didik dalam 

lingkungan formal, agar ke depannya cita-cita luhur para pendiri dan pahlawan 

Bangsa ini dapat kita raih. Olehnya itu sangat diharapkan penguasaan kompetensi 

dasar yang baik dan mumpuni dimiliki oleh seorang guru dalam melaksanakan 

tugas dan tanggung jawabnya. 

Melihat kondisi realitas di lapangan nampaknya kompetensi guru masih 

jauh dari ekspektasi yang kita harapkan, berbagai hambatan dan tantangan yang 

dihadapi dalam meningkatkan kompetensi guru utamanya di daerah terpencil yaitu 

rendahnya kesadaran para guru di dalam mengembangkan dan meningkatkan 

kompetensi yang dimilikinya, terpaku dalam rutinitas sehari-hari yang hanya 

meyelesaikan kewajiban mengajar dalam kelas, beberapa guru yang ada di 

beberapa daerah nampaknya hanya ingin mengajar dan merasa enggan untuk 

belajar kembali. minimnya dilaksanakan kegiatan pembinaan guru seperti 

seminar, pelatihan dan KKG (kelompok kerja guru) akibat lemahnya supervisi dan 

pengawasan yang semakin memperparah merosotnya kompetensi yang dimiliki 

seorang guru di daerah tersebut. 

Percepatan pendidikan yang merata dan berkualitas yang menjadi grand 

tema pada perayaan hari pendidikan Nasional tahun 2017 nampaknya hanya dekat 

dalam tataran teori, namun masih sangat jauh dalam pelaksanaanya. Pendidikan 

merata sangat dirindukan dan memang menjadi harapan kita bersama dalam 

membangun Bangsa ini, faktor utama yang mesti dibenahi terlebih dahulu adalah 

kempetensi guru. Jika guru berkompeten maka peserta didik akan berprestasi, jika 

nilai UKG guru sudah mencapai standar, maka pendidikan yang merata dan 

berkualitas tidak lama lagi akan kita rasakan. 

Oleh karena itu melalui Karya ilmiah yang berjudul ―Pengembangan 

Kompetensi Guru Dalam Upaya Akselerasi Peningkatan Mutu Pendidikan Di 
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Daerah Terpencil‖ akan disampaikan beberapa gagasan yang diharapkan akan 

berguna dalam upaya peningkatan kompetensi yang dimiliki oleh guru utamanya 

daerah terpencil. 

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas adalah bagaimanakah 

hubungan antara rendahnya mutu pendidikan di daerah terpencil yang 

dikorelasikan dengan semakin merosotnya kompetensi yang dimiliki guru di 

daerah tersebut ? 

 

METODE 

 

Adapun metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah 

dengan melakukan studi pustaka, penulis mencari bahan melalui buku dan 

internet. Tidak hanya itu, untuk memperkuat karya ilmiah ini, penulis juga 

melakukan pengamatan secara langsung di tempat penulis melaksanakan tugas 

sebagai guru di daerah terpencil. Selain itu penulis mengumpulkan data melalui 

wawancara secara langsung dan tidak langsung kepada beberapa rekan guru 

daerah terpencil yang berada di beberapa daerah di Indonesia. 

 

PEMBAHASAN 

 

Deskripsi tentang kompetensi guru 

 

Menurut UU No.14 Tahun 2015 pada pasal 1 (ayat 1), tugas utama guru 

adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi peserta didik. Mengingat tugas guru yang begitu kompleks, maka 

untuk melaksanakannya diperlukan sejumlah kompetensi sebagai bagian dari 

profesionalisme guru. Sedangkan menurut Suyanto dan Jihad (2013:1) secara 

umum ada tiga tugas guru sebagai profesi, yakni mendidik, mengajar, dan melatih. 

Mendidik berarti menjadi pelaku perubahan sikap dan karakter, mengajar berarti 

meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, melatih berarti 

mengembangkan keterampilan-keterampilan untuk kehidupan siswa. Hal ini telah 

mencakup 3 ranah dalam pendidikan yaitu afektif, kognitif dan psikomotor. 

Sedangkan Kompetensi dalam bahasa Inggris antara lain bermakna “competence 
 
(n) is being competen, ability (to do the work)” bahwa kompetensi itu pada 

dasarnya menunjukkan kepada kecakapan atau kemampuan untuk mengerjakan 

sesuatu pekerjaan Saud (2010:44). Suyanto dan Jihad (2013:1) mendefinisikan 
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kompetensi sebagai perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang 

dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Dalam Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar 

Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, dinyatakan bahwa kompetensi guru 

terdiri dari empat ranah kompetensi, yakni ranah kompetensi pedagogik, ranah 

kompetensi kepribadian, ranah kompetensi sosial dan ranah kompetensi 

profesional. Ranah kompetensi pedagogik terdiri dari 10 (sepuluh) kompetensi 

yakni: 

 

a. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, 

kultural, emosional, dan intelektual; 

b. Menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik; 

c. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang 

pengembangan yang diampu; 

d. Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang mendidik; 

e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik; 

f. Memfasilitasi pengembangan potensi terhadap peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki; 

g. Berkomunikasi secara efektif , empatik, dan santun dengan peserta 

didik; 

h. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar; 

i. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan 

pembelajaran; 

j. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. 

 

Sedangkan ranah kompetensi kepribadian meliputi 5 (lima) kompetensi 
 

yakni: 

 

1. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan 

nasional Indonesia; 

 
2. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan 

teladan bagi peserta didik dan masyarakat; 

3. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif dan 

berwibawa; 
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4. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga 

menjadi guru, dan rasa percaya diri; 

5. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru. 
 

 

Adapun ranah kompetensi sosial mencakup 4 (empat) kompetensi yakni: 

 

1. Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena 

pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang 

keluarga, dan status sosial ekonomi; 

2. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama 

pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat; 

3. Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia 

yang memiliki keragaman sosial budaya; 

4. Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara 

lisan dan tulisan atau bentuk lain. 

 

Sementara ranah kompetensi profesional terdiri dari 5 (lima) kompetensi 
 

yakni: 

 

1. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang 

mendukung mata pelajaran yang diampu; 

 
2. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata 

pelajaran/bidang pengembangan yang diampu; 

 
3. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampuh secara kreatif; 

 

4. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan 

melakukan tindakan reflektif; 

 
5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi 

dan mengembangkan diri. 

 

Secara keseluruhan ada 24 (dua puluh empat) kompetensi yang 
 

dipersyaratkan untuk dikuasai guru dalam pengelolaan pembelajaran. 
 
 
Kondisi daerah terpencil 
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Kondisi geografis Indonesia yang begitu luas dan terdiri dari ribuan pulau 

kecil, baik itu merupakan pulau yang dijadikan tempat wisata, pulau terpencil, 

pulau yang menjadi kawasan untuk melindungi flora dan fauna tertentu, serta 

pulau yang bahkan belum terjamah oleh tangan manusia. Adapun pulau besar 

yang letaknyapun secara geografis sangat sulit untuk menjangkau sampai ke garis 

terluar. Kondisi Indonesia sebagai Negara tropis menjadi daerah yang sangat 

cocok bagi tumbuhnya berbagai jenis pepohonan, hal tersebut yang membuat 

beberapa pulau menjadi sulit untuk dijangkau melalui darat. 

 

Wilayah terpencil nampaknya sebagaian besar menyandang status sebagai 

daerah tertinggal, daerah tertinggal adalah suatu wilayah yang relatif kurang 

berkembang dibandingkan dengan wilayah lainnya dalam skala nasional baik dari 

aspek manusianya maupun prasarana pendukungnya. Tipologi kawasan tertinggal, 

berdasarkan tipologi yang disusun oleh Direktorat Pengembangan Kawasan 

Khusus dan Tertinggal, Bappenas adalah sebagai berikut: 

 

1. Pedalaman/terisolir : daerah yang kurang atau tidak memiliki akses ke 

daerah atau wilayah lain yang relatif maju 
 

2. Kepulauan/pulau terpencil/pulau-pulau kecil : gugusan pulau yang 

berpenduduk dan memiliki kesulitan akses ke daerah lain yang relatif lebih 

maju 
 

3. Perbatasan : wilayah tertinggal yang terletak disepanjang perbatasan antar 

Negara 
 

4. Enclave : wilayah yang merupakan enclave di wilayah yang relatif 

berkembang maupun wilayah-wilayah yang mempunyai fungsi khusus 

(seperti wilayah penyangga hutan lindung atau wilayah dengan budaya 

khas) 
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Pengembangan kompetensi guru daerah terpencil 

 

Guru di daerah terpencil memegang peran yang sangat vital dalam 

memutus rantai kebodohan di daerah tersebut, sebagaimana yang telah dipaparkan 

sebelumnya bahwa terpencilnya suatu daerah tidak bias dilepaskan dari predikat 

tertinggal, baik dari segi sarana dan prasarana maupun sumber daya manusianya. 

Ibarat pelita di dalam kegelapan maka pelita itu harusnya tetap bersinar bahkan 

bertambah terangnya, bukan sebaliknya. 

 

Namun berdasarkan pengamatan penulis di lapangan sejak menjadi guru di 

daerah terpencil, ditemukan beberapa fakta antara lain ; (1) jarangnya 

dilaksanakan kegiatan yang membangun kompetensi dan kemampuan guru, 

seperti seminar, diklat, KKG (kelompok kerja guru) atau MGMP (musyawarah 

guru mata pelajaran), (2) diklat yang diikuti oleh guru selama ini tidak didahului 

oleh data atau survey di lapangan sehingga materi yang disampaikan dalam diklat 

tersebut tidak pada aspek kebutuhan, dalam arti bahwa materi diklat tidak 

menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh guru, (3) tidak adanya output 

yang dihasilkan oleh guru selepas melaksanakan pelatihan, guru mengikuti 

pelatihan hanya mendapat sertifikat untuk memenuhi angka kredit, (4) beberapa 

daerah tertentu muncul istilah ―guru spesialis pelatihan‖, hal tersebut yang 

membuat guru yang lain menjadi acuh terhadap adanya kegiatan pelatihan yang 

diadakan di daerah tersebut, (5) Sulitnya akses sarana dan prasarana bagi guru di 

daerah terpencil untuk sampai ke tempat dilaksanakannya pelatihan, melihat 

medan yang harus dilalui, (6) kurangnya komitmen guru dalam menjalankan 

tugas, hal ini dibuktikan dengan banyaknya guru yang tidak membuat Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) atau hanya mengcopy RPP dari guru/sekolah 

lain, tidak melakukan analisis hasil belajar siswa, tidak melakukan pembelajaran 

remedial dan/atau pengayaan, dan sebagainya; (7) Lemah bahkan tidak 

berjalannya supervise dan kepengawasan pendidikan utamanya daerah terpencil 

yang disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia yang dapat mengisi 

jabatan tertentu pada kantor UPTD (unit pelaksana teknis daerah), (8) belum 

berkembangnya budaya membaca di kalangan guru. 
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Mutu pendidikan daerah terpencil 

 

Bukan lagi menjadi rahasia dalam dunia pendidikan bahwa daerah 

terpencil memiliki rata-rata mutu pendidikan yang rendah, apa yang telah kita 

saksikan pada film laskar pelangi dan film yang sejenisnya telah menjadi potret 

bagaimana mengkhawatirkannya dunia pendidikan pada Bangsa ini. Betapa tidak, 

ketimpangan kualitas pendidikan di kota dengan di daerah sudah terjadi 

sedemikian rupa sehingga cerita tentang guru yang sudah lama tidak masuk 

sekolah, tidak sesuainya disiplin ilmu yang dimiliki oleh seorang guru yang 

mengajar di daerah tersebut akibat kurangnya guru, serta adanya kabar sekolah 

rubuh dan tidak layak lagi melaksanakan proses belajar mengajar bukan sekedar 

mitos belaka. Hal tersebut kian memperparah tercapainya tujuan pendidikan 

Nasional. 

 

Melihat kondisi pendidikan yang seperti ini, sulit untuk membuat 

gambaran umum untuk menjelaskan situasi yang sebenarnya. Jika sekilas kita 

melihat pada sekolah-sekolah unggulan yang ada di kota, mungkin kita bisa 

berbangga dengan kondisi pendidikan kita saat ini. Sekolah-sekolah tersebut 

sudah sangat mapan dalam hal fasilitas dan kualitas. Para murid dan guru dari 

sekolah-sekolah elit selalu dimanja dengan fasilitas pendidikan yang lengkap dan 

mutakhir. Segala proses pembelajaran dijalankan dengan nyaman dan mudah 

sehingga dapat menghasilkan murid yang berkualitas. Namun, ketika kita melihat 

kondisi pendidikan di daerah terpencil, keadaan tersebut sungguh berbanding 

terbalik. 

 

Tak banyak yang mengetahui atau peduli dengan nasib pendidikan anak-

anak di daerah terpencil. Banyak anak di daerah terpencil yang bernasib malang 

karena tak dapat memperoleh pendidikan yang bermutu. Padahal penulis yakin 

bahwa ada satu atau dua orang peserta didik yang memiliki kemampuan di atas 

rata-rata untuk dapat bersaing di tingkat yang lebih tinggi, namun karena beberapa 

keterbatasan yang telah dipaparkan sebelumnya membuat apa yang menjadi cita-

cita dan impian mereka tidak dapat terwujud. Padahal pada kenyataan tersebut 
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tentu saja sangat bertentangan dengan konstitusi karena sesuai dengan pasal 34 

UUD 1945, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. 

Artinya, baik anak-anak di daerah perkotaan maupun anak-anak di daerah 

perbatasan mempunyai hak yang sama, yaitu sama-sama mendapatkan pendidikan 

yang berkualitas. 

 

Upaya akselerasi pemerataan pendidikan 

 

Pemerataan pendidikan yang berkualitas bukanlah hal yang mesti ditawar 

atau ditunda-tunda lagi pelaksanaannya, ini menjadi program priotas yang harus 

diperhatikan pemerintah, sebagaimana tema dalam perayaan hari pendidikan 

Nasional tahun 2017 ―percepatan pendidikan yang merata dan berkualitas‖. 

Berbagai hal yang telah dilakukan pemerintah dalam upaya mempercepat 

pembangunan di sektor pendidikan nampaknya belum terlalu menyentuh dan 

dirasakan hingga ke lapisan bawah. 

 

Karakteristik daerah terpencil tampil dengan ciri geografisnya tersendiri 

dengan corak sosio kultural dan pendidikan yang khas, oleh sebab itu dibutuhkan 

penanganan tersendiri dalam penanganannya. Lokasi pemukiman penduduk yang 

tidak terfokus disuatu tempat, mengikuti dimana mereka dapat memperoleh 

pekerjaan untuk penghidupan seperti berkebun dan bertani memaksa mereka harus 

tinggal jauh dari akses pendidikan. Hidup berkelompok dalam jumlah kecil di 

tengah hutan demi penghidupan, membuat anak mereka tidak dapat memperoleh 

fasilitas pendidikan yang memadai. 

 

Dalam upaya akselerasi pendidikan sangat dibutuhkan akan peran dari 

stakeholder selaku pemangku kepentingan, pada aspek peranan stakeholder yang 

pertama yaitu memfasilitasi perijinan bagi guru SD untuk melanjutkan studi 

peningkatan kualifikasi kejenjang sarjana/S1, karena melihat kenyataan di 

lapangan masih banyak guru yang berjenjang pendidikan D II, bahkan lebih jauh 

lagi terkadang guru yang mengajar adalah taman SMA/sederajat. Peningkatan dan 

penyesuaian kualifikasi pendidikan seorang guru adalah hal mutlak yang wajib 

dilakukan. Suyanto & Djihad (2012:30) menjelaskan bahwa upaya 
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peningkatan profesionalisme guru pada akhirnya terpulang dan ditentukan oleh 

para guru sendiri yang dapat ditempuh melalui: (1) memahami tuntutan standar 

profesi yang ada, (2) mencapai kualifikasi dan kompetensi yang diharapkan, (3) 

membangun hubungan kesejawatan yang baik dan luas termasuk lewat organisasi 

profesi, (4) mengembangkan etos kerja atau budaya kerja yang mengutamakan 

pelayanan bermutu tinggi kepada konstituen, dan (5) mengadopsi inovasi atau 

mengembangkan kreativitas dalam pemantaan teknologi dan informasi mutkahir 

agar senantiasa tak ketinggalan dalam kemampuannya mengelola pembelajaran. 

 

Selanjutnya aspek yang harus didorong oleh pemerintah adalah 

mewajibkan pembuatan laporan bagi setiap guru setelah selesai mengikuti 

berbagai macam kegiatan pengembangan profesionalisme yang diikuti oleh guru. 

Bentuk laporan disesuaikan dengan berbagai macam kegiatan yang telah diikuti 

guru. Agar nantinya para guru terbiasa melakukan penelitian kecil yang 

berhubungan dengan tugas profesinya yang manananti akan bermanfaat bagi guru 

itu sendiri dalam hal pengajuan kenaikan pangkat yang sekarang ini 

mempersyaratkan karya tulis ilmiah guru. Arifin (2010:11) menjelaskan bahwa 

dalam kegiatan pengembangan profesionalisme guru dalamkonteks pengamalan 

ilmu pengetahuan, tekonologi dan keterampilan untuk peningkatan mutu bagi 

proses belajar mengajar dan profesionalisme tenaga kependidikan maupun dalam 

rangka menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi pendidikan dan kebudayaan, 

paling tidak ada empat kegiatan pengembangan profesionalisme guru, salah 

satunya yaitu kegiatan Karya Tulis Ilmiah (KTI). 

 

Penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2014 dengan sistem 

on line telah mendorong dan menghasilkan keluaran guru yang memang memiliki 

kompetensi di bidangnya, di beberapa daerah para guru yang baru ini di 

tempatkan di sekolah-sekolah terpencil yang ada di daerah tersebut, demi untuk 

menjawab kekurangan guru yang ada di sekolah tersebut. Namun yang dibutuhkan 

para guru baru ini adalah adanya pemenuhan kebutuhan perumahan di tempat 

tinggal bagi guru SD di daerah terpencil. Strategi ini baik untuk guru 
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dalam menciptakan lingkungan yang baik untuk dirinya agar lebih mudah 

dalam hal akomodasi dalam mengajar. 

 

Pemberian tunjangan daerah terpencil maupun insentif bagi para 

guru yang bertugas di daerah terpencil . penulis meyakini bahwa 

profesionalisme dan profesionalitas guru erat kaitannya dengan 

kesejahteraan. Lebih lanjut bahwa problem bangsa ini adalah belum 

menganggap guru itu merupakan unsur terpenting dalam pendidikan. 

Ironisnya lagi, bangsa ini pun belum menganggap pendidikan sebagai 

kebutuhan, namun baru dianggap sebagai kewajiban, sehingga pada 

akhirnya berimbas pada belum optimalnya peningkatan profesionalisme 

guru. Kalau pendidikan sudah dijadikan sebagai kebutuhan, maka apapun 

akan dilaksanakan, termasuk kesejahteraan guru agar bisa meningkatkan 

profesionalismenya 

 

Daerah terpencil akrab dengan kegiatannya yang minim utamanya 

yang bernuansa pendidikan seperti seminar, pelatihan, penataran, KKG 

(kelompok kerja guru) yang disebabkan oleh kurangnya pemenuhan dan 

pemerataan tenaga instruktur/pemandu kegiatan pengembangan 

profesionalisme guru SD terutama di daerah terpencil. Suyanto & Djihad 

(2012:281) menjelaskan bahwa dalam upaya pengembangan 

profesionalisme guru perlu memanfaatkan segenap sumber daya untuk 

keberlangsungan kegiatan tersebut. Kegiatan pengembangan profesio-

nalisme baik itu melalui KKG/MGMP, seminar, pelatihan dan lain-lain akan 

dapat berlangsung dengan baik apabila mendapat dukungan baik internal 

maupun eksternal. Dukungan internal yaitu dukungan dari para guru itu 

sendiri perlu memiliki motivasi yang tinggi dalam mengikuti kegiatan, 

sedangkan dukungan eksternal adalah dukungan sumber daya berupa sarana 

prasarana, tenaga pengembangan/pemandu kegiatan, narasumber dan juga 

dana. Lebih lanjut dikatakan bahwa dalam mendukung kegiatan 

pengembangan profesionalisme guru dapat dilakukan dengan 

mengoptimalkan peran dari ahli/pakar pendidikan pada tingkat pusat, 

provinsi, kabupaten, baik sebagai akademisi maupun sebagai praktisi 
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dibidang pendidikan untuk turun ke bawah dalam membina dan melakukan 

penyegaran. 

Standar sarana dan prasarana merupakan kebutuhan utama sekolah 

juga yang harus terpenuhi, tentunya kelengkapan sarana prasarana yang ada 

di sekolah-sekolah yang ada di daerah terpencil harus sesuai dengan 

keputusan Mendiknas Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan 

Minimal Bidang Pendidikan, standar sarana dan prasarana pendidikan yang 

dimaksudkan di sini baik mengenai jumlah, jenis, volumen, luasan, dan lain-

lain sesuai dengan kategori atau tipe sekolahnya masing-masing. 

 

Dengan posisi geografis dan keadaan ekonomi yang rendah, biasanya 

menjadi momok bagi tenaga pengajar untuk mau mengabdi di sekolah-

sekolah yang berada di wilayah perbatasan, sehingga yang terjadi adalah 

jumlah tenaga pendidik sedikit. Hal ini menjadi penghambat dalam kegiatan 

proses belajar mengajar. Untuk tujuan tersebut, setidaknya ada enam hal 

pokok yang menjadi prioritas pemerintah dalam menciptakan pelayanan 

pendidikan bagi masyarakatnya agar tercipta keadilan. Pertama, membangun 

sarana dan prasarana pendukung pendidikan seperti gedung sekolah, 

perpustakaan, alat-alat praktek dan fasilitas belajar lainnya. Kedua, 

meningkatkan kesejahteraan guru di daerah perbatasan melalui gaji yang 

layak dan tunjangan hari tua. Ketiga, meningkatkan kualitas guru melalui 

pelatihan-pelatihan, keempat, mengembangkan kurikulum yang sesuai untuk 

diterapkan di daerah terpencil, kelima menyediakan perumahan yang layak 

bagi tempat tinggal guru, serta keenam adalah mendorong guru untuk terus 

melakukan penelitian-penelitian kecil yang bermanfaat bagi profesinya. 

 

SIMPULAN 

 

Pendidikan yang merata dan berkualitas masih menjadi impian dan 

cita-cita kita bersama, meskipun hal demikian masih belum tercapai, namun 

berbagai upaya serius yang telah dilakukan pemerintah dalam menjawab 

masalah tersebut setidaknya memberikan angin segar bagi profesi guru yang 

berada di daerah terpencil dalam mengembangkan kompetensi yang 

dimilikinya. 
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Permasalahan dunia pendidikan di daerah terpencil memang 

kompleks karena dibutuhkan beberapa hal sebagai penunjang peningkatan 

mutu pendidikan di daerah tersebut, mulai dari sarana dan prasarana, sosio 

kultural masyarakat daerah terpencil, kesejahteraan guru, dan sampai kepada 

pengembangan kompetensi guru yang menjadi fokus bahasan pada karya 

ilmiah ini 

 

Peranan pemerintah sangat vital dalam pengembangan kompetensi 

guru, mengingat guru adalah tenaga fungsional yang bertugas sebagai 

pelaksana program, dan pemerintahlah yang bertugas untuk merancang dan 

memikirkan masalah kompetensi guru di daerah terpencil yang imbasnya 

berujung pada mutu pendidikan di daerah tersebut. Pengadaan pelatihan 

yang merupakan peningkatan kemampuan guru secara berkelanjutan perlu 

terus dirancang dan dilaksanakan, agar dalam mengajar guru mampu 

menjawab kebutuhan peserta didik yang selalu berubah seiring dengan 

perkembangan zaman. 

 

Perubahan dan pembaruan dalam dunia pendidikan haruspula diikuti 

oleh pembaharuan pemahaman yang dimiliki oleh seorang guru, seperti 

kurikulum yang selalu diganti demi menjawab persaingan di era global, 

olehnya itu pengembangan kompetensi guru adalah mutlak harus 

dilaksanakan untuk menjawab berbagai tantangan tersebut demi tercapainya 

tujuan pendidikan Nasioanal. 

 
 
DAFTAR PUSTAKA 

 

Arifin. 2011. Kompetensi Guru dan Strategi Pengembangannya. 

Yogyakarta: Penerbit LILIN 
 

Saud, U. S. 2008. Pengembangan Profesi Guru SD/MI. Bandung: Alfabeta 
 

Suyanto dan Jihad, A (2013). Menjadi Guru Profesional (Strategi 

Meningkatkan Kualifikasi dan Kualitas Guru di Era Global). 

Jakarta: Esensi Erlangga Group 
 

Departemen Pendidikan Nasional. (2003). Undang-undang Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. Jakarta: Sekretarian Negara.  

  



260 

 

PENGEMBANGAN KOMPETENSI GURU IPS 

MELALUI KEGIATAN MGMP 

 

(studi deskriptif pada MGMP IPS Wilayah 1 Kabupaten 

Sumedang) 

 
IDA NURIDALIYA 

nuridaliya@gmail.com 

 

ABSTRAK 
 
Pengembangan kompetensi guru, merupakan usaha mempersiapkan guru 

agar memiliki berbagai wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan 

memberikan rasa percaya diri untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya 

sebagai tenaga profesional.  Pernyataan tersebut pada intinya 

mempersyaratkan guru untuk memiliki: (i) kualifikasi akademik minimum 

S1 atau D-IV; (ii) kompetensi sebagai agen pembelajaran yaitu kompetensi 

kepribadian, pedagogik, profesional dan sosial; (iii) sertifikat pendidik. 

Salah satu wadah pengembangan kompetensi yang secara langsung 

bersentuhan dengan guru adalah MGMP (Musyawarah Guru Mata 

Pelajaran). Pada pelaksanaannya masih banyak hambatan yang dirasakan 

oleh guru-guru untuk mengikuti kegiatan MGMP, mulai dari jadwal 

mengajar yang bentrok dengan kegiatan MGMP, kurangnya dukungan dari 

kepala sekolah, belum memiliki tempat pelaksanaan kegiatan (basecamp) 

yang tetap, minimnya sarana prasarana yang dimiliki MGMP, jarak yang 

berjauhan antar sekolah dengan tempat kegiatan, sinergitas para pengurus 

sampai pada urusan-urusan pribadi.   
 

Kata Kunci : Kompetensi, MGMP, Guru IPS 

 

      

PENDAHULUAN 

 

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) merumuskan 

fungsi dan tujuan pendidikan  nasional yang  harus  digunakan  dalam  

mengembangkan  upaya pendidikan di Indonesia. Pasal 3 Undang-undang 

tersebut memaparkan: 

 

―Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak 

serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi anggota 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mailto:nuridaliya@gmail.com
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mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab‖. 

 

 

Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) sebagai suatu

 wadah 

 

profesional guru mata pelajaran yang berada pada suatu wilayah 

kabupaten/kota/ kecamatan/ sanggar/  gugus sekolah. Ruang lingkupnya  

meliputi  guru mata pelajaran pada jenjang SMP, SMA dan SMK Negeri 

dan Swasta, baik yang berstatus PNS maupun Non-PNS. Prinsip kerjanya 

menganut ―dari, oleh, dan untuk guru‖ dari semua sekolah. Atas dasar ini, 

maka MGMP merupakan organisasi non-struktural yang bersifat mandiri, 

berasaskan kekeluargaan, dan tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan 

lembaga lain. Pendidik sebagai profesi memiliki makna dan kaidah-kaidah 

profesional sebagaimana profesi lain, pekerjaan guru

 mensyaratkan dimilikinya kompetensi dan pembelajaran

 agar dapat melaksanakan pekerjaan secara efektif dan 

efisien untuk mencapai tujuan pendidikan. Sebagaimana tercantum 

 

dalam bab II pasal 2 ayat 1 dan 2 UU no 14 tahun 2005 bahwa: 

 

a. Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang 

pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini 

pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

b. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik. 

 

 

Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk menunjang 

tugas-tugas keprofesionalannya sebagaimana tertuang dalam UU no 14 

tahun 2005 tentang guru dan dosen yakni kompetensi kepribadian, 
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kompetensi pedagogik, kompetensi profesional dan kompetensi sosial 

melalui pendidikan profesi. 

Guru profesional memiliki prinsip idealisme dan komitmen terhadap 

peningkatan mutu pendidikan, memiliki kualifikasi akademik, kompetensi 

dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas; 

bertanggungjawab mengembangkan tugas keprofesionalan secara 

berkelanjutan. 

 

Permasalahan yang dihadapi oleh guru-guru IPS di wilayah 1 

kabupaten Sumedang antara lain:: 

 

a. Sikap konservatif guru; mempertahankan keadaan, kebiasaan, dan tradisi 

yg berlaku, terbiasa melakukan kegiatan pembelajaran tanpa dokumen 

persiapan pembelajaran, minim inovasi pembelajaran, penerapan model 

pembelajaran kurang variatif, lemah dalam pelaksanaan kegiatan 

evaluasi 

b. Rendahnya motivasi guru untuk meningkatkan kompetensinya; 

c. Kurangnya minat mereka untuk mengikuti perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi; 

d. Terbatasnya sarana dan prasarana; 

e. Sempitnya ruang khusus yang mewadahi dan memfasilitasi peningkatan 

kompetensi dan profesionalitas guru; 

f. Rendahnya mutu manajemen sekolah dan komitmen kepala sekolah 

dalam mengelola peningkatan kualitas guru di sekolah; 

g. Rendahnya hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) beberapa waktu lalu di 

kabupaten Sumedang; 

 

Saat ini substansi kajian dan konteks pembelajaran selalu berubah dan 

berkembang, idealnya setiap guru senantiasa mengembangkan 

kompetensinya secara terus-menerus dan berkesinambungan dalam rangka 

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara profesional, didorong juga 

oleh perkembangan dalam kehidupan sosial budaya masyarakat, 

perkembangan pemerintahan dan perubahan kurikulum pendidikan. 
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Berdasarkan latar belakang di atas penulis melihat beberapa masalah 

terkait pengembangan kompetensi guru melalui kegiatan MGMP dapat 

diidentifikasi sebagai berikut: 

 

b. Akar permasalahannya adalah rendahnya komitmen kepala sekolah 

dalam menata dan mengelola peningkatan kualitas guru IPS di wilayah 

1 Kabupaten Sumedang. 

c. Munculnya permasalahan tersebut antara lain disebabkan oleh : 

1) Kualifikasi pendidikan kepala sekolah; 

2) Sistem manajemen pendidikan sekolah; 

3) Keterbatasan anggaran sekolah; 

4) Masalah  lain  adalah  kurangnya  perhatian  kepala  sekolah  

terhadap 

 

peningkatan kualitas guru. 

 

Terkait beberapa hal di atas penulis merumuskan masalah tersebut 

dalam bagan di bawah ini: 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Rumusan Masalah 
 

Secara umum pembahasan makalah ini bertujuan untuk mendapatkan 

gambaran yang signifikan mengenai Pengembangan Kompetensi Guru IPS 

melalui Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di Wilayah 1 

Kabupaten Sumedang. Adapun secara khusus pembahasan makalah ini 

bertujuan untuk : 
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c. Mengetahui kompetensi guru yang dikembangkan di MGMP dalam 

upaya mengembangkan kompetensi guru IPS di wilayah 1 Kabupaten 

Sumedang; 

d. Mengetahui program, kegiatan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh 

MGMP dalam upaya mengembangkan kompetensi guru IPS di wilayah 

1 Kabupaten Sumedang; 

e. Mengetahui masalah dan cara penanganan yang dilakukan MGMP dalam 

upaya pengembangan kompetensi guru IPS SMP di wilayah 1 

Kabupaten Sumedang. 

 

 METODE 
 

Penggunaan metode dan pendekatan ini berangkat dari tujuan 

pokok penulisan makalah ini berangkah dari hasil penelitian yaitu 

menganalisis gambaran tentang pengembangan kompetensi guru sesuai 

tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) melalui kegiatan MGMP di wilayah 

1 Kab. Sumedang. 
 

Pendekatan yang digunakan dalam makalah ini adalah pendekatan 

kualitatif dengan metode studi deskriptif. Alasan pemilihan pendekatan 

kualitatif dan metode deskriptif dalam penulisan makalah ini, penulis 

menganggap bahwa program yang dijadikan obyek penelitian tidak 

terlepas dari pengaruh lingkungan sekitarnya sehingga hal itu hanya 

dapat dipahami dengan memandangnya sebagai suatu keseluruhan. 

 
Menurut Moleong (2006:5) bahwa pendekatan kualitatif dianggap 

sesuai dengan permasalahan sebuah penelitian dengan pertimbangan, 

yaitu: 
 

―1) lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan, 2) menyajikan 

secara langsung hubungan antara peneliti dan informan, 3) lebih 
peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman 

pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi‖. 
 

a. Lokasi dan Subyek Penelitian 
 

Dalam mengkaji pengembangan kompetensi guru IPS melalui 

musyawarah guru mata pelajaran (MGMP), lokasi penelitian yang 

digunakan adalah MGMP IPS Wilayah 1 Kabupaten Sumedang yang 
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meliputi guru-guru IPS SMP/MTs negeri maupun swasta dengan 

sekretariat (base camp) di SMPN 1 Tanjungsari. 

 

Informasi data yang diambil pada penelitian pengembangan 

kompetensi guru melalui kegiatan MGMP IPS SMP adalah tindakan yang 

mencerminkan keprofesionalan guru-guru IPS melalui observasi, 

wawancara dan studi dokumentasi yang berlokasi di SMP Negeri 1 

Tanjungsari. 
 

Data yang diperlukan adalah data-data yang berkaitan dengan: 
 

1) Program, pelaksanaan dan evaluasi hasil kegiatan MGMP dapat 

mendukung sikap guru IPS SMP di wilayah 1 Kabupaten 

Sumedang dalam meningkatkan profesionalisme guru IPS 

2) hambatan dan cara penanganan masalah yang dihadapi MGMP 

dalam mewadahi dan memfasilitasi peningkatan profesionalisme 

guru IPS SMP di wilayah 1 Kabupaten Sumedang. 
 

Adapun kompetensi yang diamati adalah Kompetensi 

Pedagogik, Kompetensi Kepribadian, Kompetensi Sosial dan 

Kompetensi Profesional yang terimplementasi dalam program, 

pelaksanaan, evaluasi hasil kegiatan hambatan dan cara penanganan 

yang dilakukan MGMP dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. 

 
b. Tehnik dan Instrumen Pengumpulan Data 

 
Penelitian yang dilakukan langsung oleh penulis terjun ke 

lapangan untuk memperoleh sejumlah informasi yang diperlukan 

berkenaan dengan pengembangan kompetensi guru melalui kegiatan 

MGMP IPS SMP di wilayah 1 Kabupaten Sumedang yang dimulai 

dari proses melihat, mengkaji dan menganalisis untuk menemukan 

makna yang sangat berarti bagi dunia pendidikan. Untuk memperoleh 

karakteristik yang sesuai dan makna yang diharapkan penulis 

menerapkan cara observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. 

Instrumen yang digunakan adalah seperangkat alat observasi, 

pedoman wawancara sebagai panduan umum serta alat cek 

dokumentasi dalam proses pencatatan data. 
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     HASIL DAN PEMBAHASAN  
 

a. Kompetensi Guru 

 

Kompetensi guru adalah serangkaian pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya yang harus 

dikuasai dan diaktualisasikan dalam profesinya. Sebagaimana tertuang 

dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 
 
bahwa pekerjaan guru merupakan profesi yang dilaksanakan 
 
berdasarkan standar tertentu yang harus memiliki kompetensi sesuai bidang 

tugasnya. Adapun kompetensi yang yarus dimiliki oleh guru dalam 

melaksanakan tugas keprofesionalannya terdiri dari Kompetensi 

Kepribadian, Kompetensi Pedagogik, Kompetensi Profesional dan 
 
Kompetensi Sosial dalam pelaksanaannya dilakukan dengan pengembangan 

keprofesian berkelanjutan. 
 

Kompetensi Guru sebagaimana tertuang dalam Permendikbud nomor 

16 tahun 2007 dapat dijabarkan sebagai berikut : 

 
1). Kompetensi Pedagogik 
 

Kompetensi pedagogik pada dasarnya adalah kemampuan guru 
 

dalam  mengelola  pembelajaran anggota didik.  Kompetensi yang 
 

merupakan kompetensi khas, yang membedakan guru dengan profesi 

lainnya ini terdiri dari 7 aspek kemampuan, yaitu: 
 

a) menguasai karakteristik anggota didik baik fisik, moral, spiritual, 

sosial-kultural, emosional dan intelektual; 
 

b) menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang 

mendidik; 
 

c) mampu mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata 

pelajaran yang diiampu; 
 

d) menyelenggaran kegiatan pembelajaran yang mendidik; 
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e) memanfaatkan   teknologi   informasi   dan   komunikasi   untuk 

 
kepentingan pembelajaran; 

 
f) memfasilitasi pengembangan potensi anggota didik untuk 

 
mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki; 

 
g) berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan anggota 

didik; 
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h) menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar; 

 
i) memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan 

pembelajaran; 
 

j) melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

 
2) Kompetensi Kepribadian 
 

Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang 

mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan 

bijaksana, berwibawa dapat menjadi teladan bagi anggota didik dan 

masyarakat, berakhlak mulia, mengevaluasi kinerja sendiri, dan 

mengembangkan diri secara berkelanjutan. 
 

Memiliki kompetensi kepribadian sebagaimana terstandar dalam 

permendikbud nomor 16 tahun 2007 dapat dikategorikan sebagai 

berikut: 
 

a) bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan 

kebudayaan nasional Indonesia; 
 

b) menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan 
 

teladan bagi anggota didik dan masyarakat; 
 

c) menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, 

dan berwibawa; 
 

d) menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga 

menjadi guru, dan rasa percaya diri; 
 

e) menjunjung tinggi kode etik profesi guru. 
 

3). Kompetensi Sosial 
 

Kompetensi sosial dapat diamati dari seorang guru mampu 

bermasyarakat dan bekerja sama dengan anggota didik, guru-guru 

lainnya dan lingkungan sekitar. Kompetensi sosial yang harus dikuasai 

guru antar lain: 
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a) bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif 

karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar 

belakang keluarga, dan status sosial ekonomi; 
 

b) berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama 

pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat; 
 

c) beradaptasi  di  tempat  bertugas  di  seluruh  wilayah  Republik 
 

Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya; 
 

d) mampu  bergaul  secara  efektif  dengan  anggota didik,  sesama 
 

pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali anggota didik 
 

e) berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain 

secara lisan dan tulisan atau bentuk lain. 

 
4). Kompetensi Profesional 
 

Kompetensi ini dapat dilihat dari kemampuan guru dalam 

mengikuti perkembangan ilmu terkini karena perkembangan ilmu selalu 

dinamis dan berkembang. Kompetensi profesional yang harus terus 

dikembangkan oleh guru dengan belajar dan tindakan reflektif. 

Kompetensi profesional merupakan kemampuan guru dalam menguasai 

materi pembelajaran secara luas, mendalam dan up to date (kekinian) 

yang meliputi: 
 

a) menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang 

mendukung mata pelajaran yang diampu.; 
 

b) Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu; 
 

c) mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif; 
 

d) mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan 

melakukan tindakan reflektif.; 
 

e) memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

mengembangkan diri. 
 

Lebih spesifik ditekankan Kompetensi Guru mata pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) pada SMP adalah : 
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a) Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir mata pelajaran 

IPS baik dalam lingkup lokal, nasional, maupun global; 
 

b) Membedakan struktur keilmuan IPS dengan Ilmu-ilmu Sosial; 
 

c) Menguasai konsep dan pola pikir keilmuan dalam bidang IPS; 
 

d) Menunjukkan manfaat mata pelajaran IPS. 
 

b. Kompetensi yang ingin dicapai : 
 

Setelah pelaksanaan kegiatan MGMP diharapkan para anggota: 
 

1) memahami isi materi, struktur, dan sistematika keilmuan materi 

pelajaran, strategi pembelajaran dan penilaian dalam Kurikulum; 
 

2) mampu menganalisis dan mengembangkan Silabus dan RPP yang 

berkarakter; 
 

3) dapat mengidentifikasi SI, SK, dan KD dalam pengembangan silabus 

dan penyusunan RPP; 
 

4) dapat menyusun bahan ajar yang relevan dengan kurikulum IPS; 
 

5) mampu menyusun RPP IPS sesuai dengan silabus; 
 

6) dapat menyelenggarakan proses pembelajaran dengan pendekatan 

PAIKEM (Pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dan 

menyenangkan) dengan menerapkan strategi dan metode Paikem 

(pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan) 
 

7) siap menyelenggarakan pembelajaran berbasis lesson study; 
 

8) dapat melaksanakan program penilaian dan evaluasi proses dan hasil 

belajar untuk kepentingan pembelajaran; 
 

9) mampu melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK); 
 

10) dapat meningkatkan profesionalisme dalam jabatannya; 
 

11) dapat memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK/ICT) 

untuk pengembangan diri; 

 
c. Indikator Pencapaian Kompetensi : 
 

1) mengupas    isi  materi,  struktur,  dan  sistematika  keilmuan  materi 

 pelajaran, strategi pembelajaran dan penilaian dalam Kurikulum; 

2) menganalisis dan mengembangkan Silabus dan RPP yang berkarakter; 
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3) mengidentifikasi SI, KI/SK, dan KD dalam pengembangan silabus dan 

penyusunan RPP; 
 

4) menyusun bahan ajar yang relevan dengan kurikulum IPS; 
 

5) menyusun RPP IPS sesuai dengan silabus; 
 

6) menyelenggarakan proses pembelajaran dengan pendekatan PAIKEM 

(Pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan) 

dengan menerapkan strategi dan metode Paikem (pembelajaran yang 

aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan) dengan menerapkan 

model-model pembelajaran yang sesuai; 
 

7) menyelenggarakan pembelajaran berbasis lesson study 
 

8) menyusun dan melaksanakan program penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar untuk kepentingan pembelajaran; 
 

9) mampu melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK); 
 

10) meningkatnya profesionalisme dalam jabatannya, sanggup 

melaksanakan kenaikan pangkat dan golongan; 
 

11) memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK/ICT) untuk 

pengembangan diri; 

 
d. Gambaran Umum Lokasi MGMP IPS 
 

Lingkungan tempat MGMP IPS melakukan kegiatan rutinnya 

menempati SMP Negeri 1 Tanjungsari kabupaten Sumedang sebagai 

basecamp, Walaupun demikian adakalanya berkeliling ke sekolah lain 

sesuai dengan jadwal dalam program kegiatan MGMP. 
 

Kecamatan lainnya sepeti Rancakalong, Sukasari, Pamulihan dan 

Cimanggung memiliki karakteristik lingkungan yang hampir sama dengan 

Tanjungsari, didukung oleh kondisi lahan tanah yang luas dan subur maka 

perekonomian di wilayah tersebut sebagian besar bergerak di bidang 

pertanian, peternakan, home industry dan bidang perdagangan yang 

merupakan salah satu pekerjaan sampingan para petani dimana mereka 

menjual hasil produksinya menjadi olahan yang memiliki nilai jual yang 

lebih tinggi (agribisnis). Sektor perdagangan ini didominasi oleh hasil 

perkebunan seperti jagung dan ubi, yang biasanya dijual langsung dalam 
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bentuk olahan pangan atau dapat pula dijual ke tengkulak atau bandar secara 

langsung, hal tersebut sangat berdampak pada kondisi anggota didik di 

wilayah tersebut. 

 

e. Program, Pelaksanaan, Evaluasi, Hambatan dan Cara 

Penanganan 1). Kerangka dasar program kegiatan MGMP 
 

Kerangka dasar program kegiatan MGMP merujuk kepada 

pencapaian empat kompetensi guru, yaitu kompetensi profesional, 

pedagogik, sosial, dan kepribadian. 
 

Ke-empat kompetensi yang dikembangkan sebagaimana 

tercantum dalam permendiknas no 16/ 2007 tentang standar kompetensi 

guru IPS dengan indikator sebagai berikut: 
 

a) Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir mata pelajaran 
IPS baik dalam lingkup lokal, nasional, maupun global.  

b) Membedakan struktur keilmuan IPS dengan Ilmu-ilmu Sosial. 

c) Menguasai konsep dan pola pikir keilmuan dalam bidang IPS. 

d) Menunjukkan manfaat mata pelajaran IPS. 

 

Sebagai tolok ukur penyusunan program kerja MGMP IPS agar 

sejalan dengan pencapaian standar kompetensi guru khususnya standar 

kompetensi profesional maka disusun program berkaitan dengan 

pencapaian kompetensi tersebut. 
 

2). Struktur Program MGMP 
 

Struktur program kegiatan MGMP terdiri dari program umum, 

program inti/pokok, dan program penunjang dengan uraian sebagai 

berikut: 
 

a) Program umum adalah program yang bertujuan untuk 

memberikan wawasan kepada guru tentang kebijakan-kebijakan 

pendidikan di tingkat daerah sampai pusat 
 

b) Program Pokok adalah program-program yang ditujukan untuk 

meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru. Program ini 

dapat dikelompokkan ke dalam program rutin, dan program 

pengembangan 
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(1). Program rutin terdiri dari: 
 

(a). Diskusi permasalahan pembelajaran. 
 

(b). Penyusunan dan pengembangan silabus, program 

tahunan, program semester dan rencana program 

pembelajaran. 
 

(c). Analisis kurikulum dan pendalaman materi 
 

(d). Penyusunan laporan hasil belajar siswa. 
 

(e). Pelatihan terkait dengan penguasaan materi yang 

mendukung tugas mengajar. 
 

(f). Pembahasan materi dan pemantapan menghadapi Ujian 

Sekolah 
 
(2). Program pengembangan diantaranya : 
 

(a). Penelitian Tindakan Kelas. 
 

(b). Penulisan Karya Ilmiah. 
 

(1) Seminar, lokakarya, diseminasi (paparan hasil 

penelitian), dan diskusi. 
 

(2) Pendidikan dan pelatihan berjenjang (diklat 

berjenjang). 
 

(3) Penerbitan jurnal. 
 

(4) Pembuatan dan pengembangan website MGMP. 
 

(5) Pendampingan pelaksanaan tugas guru oleh 

pembimbing/tutor/ instruktur/ fasilitator di MGMP. 
 

(6) Lesson study (suatu pengkajian praktik 

pembelajaran yang memiliki tiga komponen yaitu 

plan, do, see yang dalam pelaksanaannya harus 

terjadi kolaborasi antara pakar, guru pelaksana, dan 
 

guru mitra). Dan program lain yang sesuai dengan 

kebutuhan. 
 

c). Program Penunjang adalah program yang memiliki potensi untuk 

menunjang kegiatan di sekolah dan pengembangan karir guru 

anggota MGMP seperti peningkatan kemampuan anggota 
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dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan 

Penilaian Kinerja Guru (PKG) 

 
3). Pelaksanaan Kegiatan MGMP 
 

Pelaksanaan kegiatan rutin MGMP IPS Wilayah 1 Kabupaten 

Sumedang setiap hari Kamis dua minggu satu kali di basecamp atau 

sesuai jadwal yang telah ditetapkan, terlihat pada foto kegiatan di 

bawah ini : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3 Foto Kegiatan Rutin MGMP IPS 

 
Langkah kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan program 

di atas dilakukan dengan berbagai cara diantaranya paparan, diskusi, 

sharing, workshop, seminar dan lain-lain, salah satu diantaranya adalah 
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menyelenggarakan pembelajaran berbasis lesson study yang 

 
dilaksanakan secara bergiliran oleh anggota MGMP pada sekolah 

 
masing-masing, dengan jadwal yang ditentukan berdasarkan 

 
musyawarah, alur pelaksanaan lesson study dapat diterapkan 

 
sebagaimana alur di bawah ini: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 3.  Alur Kegiatan Lesson Study 

 

4). Evaluasi dan Hasil Kegiatan 
 

Evaluasi yang  tepat dan berkelanjutan  dalam MGMP sangat 
 

diperlukan untuk mendukung peningkatan kualitas kegiatan 
 

pemberdayaan MGMP IPS di masa mendatang yang akan berdampak 
 

pada  peningkatan proses pembelajaran melalui  profesionalisme  guru 
 

IPS di wilayah 1. 
 

Sebagaimana evaluasi yang dikemukakan Nana Sudjana 
 

(1988:127) dalam Tim Pengembang MKDK Kurikulum dan 
 

Pembelajaran (2013:107) sebagai berikut : 

 
Evaluasi adalah proses penentuan nilai sesuatu berdasarkan kriteria 

tertentu, yang dalam proses tersebut tercakup usaha untuk mencari 

dan mengumpulkan data/informasi yang diperlukan sebagai dasar 

dalam menentukan nilai sesuatu yang menjadi objek evaluasi, 

seperti program, prosedur, usul, cara, pendekatan, model kerja, 

hasil program dan lain sebagainya. Ada tiga hal yang tercakup 

dalam proses evaluasi: (1) menetapkan suatu nilai atau judgment, 

(2) adanya suatu kriteria, (3) adanya deskripsi program sebagai 

objek penilaian. 
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Pengembangan Kompetensi Guru diarahkan untuk penguatan 

kemampuan guru berdasarkan kompetensi yang dimilik oleh guru. 

Standar kompetensi guru sebagaimana tertuang dalam Permendiknas RI 
 

Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan 
 

Kompetensi Guru. 
 

Berdasarkan hasil observasi guru-guru IPS anggota MGMP 

pada umumnya telah memiliki dokumen perangkat pembelajaran 

walaupun belum 100%, terlihat dari hasil evaluasi berdasarkan bukti 

dokumen pengumpulan tagihan guru belum semuanya mengumpulkan 

perangkat pembelajaran yang lengkap. Beberapa orang anggota telah 

mulai melakukan penelitian tindakan kelas (PTK), dan 

menyelesaikannya sampai pada bentuk laporan PTK. Diantara guru 

yang aktif mengikuti kegiatan MGMP tercatat mengajukan usul 

kenaikan pangkat dan golongan ke tingkat yang lebih tinggi, salah satu 

syarat utamanya adalah telah menyelesaikan penyusunan karya tulis 

ilmiah atau penelitian tindakan kelas selain melaksanakan kegiatan 

pembelajaran sebagai tugas pokok guru. 

 
5). Masalah dan Cara Penanganan 
 

Kegiatan MGMP IPS dalam pelaksanaannya menghadapi beberapa 

masalah diantaranya : 1) Sulitnya mencapai kehadiran anggota hingga 

100%, 2) Jarak tiap sekolah yang cukup jauh dengan tempat 

penyelenggaraan MGMP, 3) Sulitnya menempuh jalur koordinasi dengan 

para kepala sekolah, 4) Ketersediaan sarana dan prasarana yang minim, 5) 

Ketidaktersediaan tempat penyelenggaraan kegiatan MGMP pada saat 

basecamp akan digunakan untuk acara sekolah, 6) Sikap mental (mindset) 

guru IPS masih bersikap konservatif terhadap pembaruan pendidikan, 7) 

Perbedaan pemahaman guru IPS terhadap materi yang disajikan, 8) Para 

anggota masih banyak yang kurang 
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antusias mengumpulkan tagihan/ produk, 9) Jarangnya mendapat 

pembinaan dari pengawas maupun dinas pendidikan Kabupaten. 
 

Berdasarkan data dari dinas pendidikan kabupaten Sumedang 

hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) tahun 2013 lalu guru-guru di 

Kabupaten Sumedang memperoleh hasil yang kurang memuaskan. 

Menghadapi UKG yang akan diselenggarakan pada bulan November 

2015 ini Dinas Kabupaten Sumedang memiliki target pencapaian nilai 

UKG antara 6.00 (enam koma nol) sampai dengan 8.00 (delapan koma 

nol). 
 

Menangani masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan 

kegiatan MGMP memang tidak semudah membalikan tangan, namun 

tetap harus dilakukan demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. 

Cara memecahkan masalah yang ada di MGMP dilakukan dengan 

pendekatan personal (Personal Traits of Leadership Approach). 

 
 
     SIMPULAN 
 

Deskripsi tentang pengembangan kompetensi guru melalui Musyawarah 

Guru Mata Pelajaran (MGMP) IPS di wilayah 1 Kabupaten Sumedang dapat 

dikemukakan bahwa empat kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru 

untuk menunjang tugas-tugas keprofesionalannya sebagaimana tertuang dalam 

UU no 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yakni kompetensi kepribadian, 

kompetensi pedagogik, kompetensi profesional dan kompetensi sosial melalui 

MGMP telah tertunaikan dalam setiap kegiatannya. 
 

Program yang disusun oleh MGMP terimplementasi dalam kegiatan rutin 

maupun insidental menunjukkan hasil yang positif walaupun tidak secara 

signifikan, namun telah menampakkan perubahan baik sikap maupun praktik 

pembelajaran mulai dari mempersiapkan perangkat pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru, pelaksanaan pembelajaran di kelas hingga melakukan 

penilaian terhadap peserta didik di sekolah masing-masing. Guru IPS di 

Wilayah 1 Kabupaten Sumedang inipun telah memulai melakukan Penelitian 
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Tindakan Kelas (PTK) guna peningkatan kualitas pembelajaran yang 

berdampak pada peningkatan karir mereka. 
 

Pada pelaksanaannya MGMP mengidentifikasi berbagai kendala yang 

dihadapi, baik yang dirasakan oleh para guru IPS sebagai anggota MGMP 

maupun oleh organisasi MGMP itu sendiri. Hambatan-hambatan tersebut tidak 

menyurutkan kegiatan MGMP dalam upayanya memberdayakan dan menggali 

kebermaknaan dari sebuah organisasi profesi untuk mengembangkan 

kompetensi guru-guru IPS di wilayah 1 Kabupaten Sumedang, demi 

tercapainya peningkatan kualitas pendidikan di SMP se-wilayah 1 khususnya 

dan di Kabupaten Sumedang pada umumnya. 
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ABSTRAK 

Permasalahan kajian ini adalah: (1) pengembangan kompetensi guru masih 

sangat bergantung kepada peran pemerintah; (2) pengembangan kompetensi guru 

dalam bentuk pendidikan dan pelatihan memiliki legitimasi akademik yang tinggi, 

akan tetapi secara makro belum mampu melakukan intervensi terhadap perbaikan 

praksis pendidikan; (3) profesionalisme guru rendah, diukur dari hasil uji 

kompetensi guru (UKG) dan prestasi belajar siswa yang tergolong rendah. 

Kajian  ini  merupakan  kajian kualitatif  dengan  menganalisis  sumber-sumber 

pustaka dan fakta empirik. Analisis yang digunakan adalah analisis isi. Hasil 

kajian menunjukkan pengembangan kompetensi guru di era global perlu 

didasarkan pada  basis kolegial (teman sejawat) yang ditandai: (1) guru memiliki 

kemandirian, fleksibilitas, pengalaman, keberanian, dan keterbukaan dalam 

mengembangkan diri; (2) platform pengembangan kompetensi meliputi MGMP 

Mandiri, Forum Diskusi Sekolah, dan joint group media sosial 

 

Kata Kunci: kompetensi guru, profesionaslime guru, kolegial 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

Reformasi pendidikan harus menyentuh  guru sebagai ―denyut nadi‖ 

kehidupan persekolahan.  Dalam praktik reformasi pendidikan di Indonesia dalam 

dua dasawarsa terakhir, reformasi berjalan lambat dan belum menyentuh guru 

sebagai front terdepan pendidikan. Reformasi pendidikan cenderung terfokus pada 

bongkar pasang kurikulum pendidikan yang kerap menimbulkan pro dan kontra di 

tengah masayarakat. Selain itu, perubahan kurikulum yang cepat dipastikan 

menyedot dana yang sangat besar untuk sosialisasi dan pelatihan guru-guru.  Guru 

juga sering kerepotan karena harus menyesuaikan diri dan energi kerap habis 

hanya untuk tugas-tugas administrasi yang serba diatur di dalam kurikulum. 

Kurikulum bukan berarti tidak penting, akan tetapi penguatan guru jauh 

lebih penting. Guru merupakan komponen paling menentukan dalam sistem 

pendidikan secara keseluruhan, yang harus mendapat perhatian sentral, pertama, 

dan utama (Mulyasa, 2008: 5). Dengan demikian, guru akan senantiasa menjadi 

mailto:mardiyantojogja@gmail.com
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sorotan strategis ketika berbicara masalah pendidikan, karena guru selalu terkait 

dengan komponen manapun dalam sistem pendidikan. Guru memegang peran 

utama dalam pembangunan pendidikan, khususnya yang diselenggarakan secara 

formal di sekolah. Guru juga sangat menentukan keberhasilan peserta didik, 

terutama dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar. Guru merupakan 

komponen yang paling berpengaruh terhadap terciptanya proses dan hasil 

pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, upaya perbaikan apapun yang 

dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak akan memberikan 

sumbangan yang signifikan tanpa didukung oleh guru yang profesional dan 

berkualitas. Dengan kata lain, perbaikan kualitas pendidikan harus berpangkal dari 

guru dan berujung pada guru pula. Oleh karena itu, guru yang berkualitas diberi 

kurikulum apapun baginya tidak menjadi persolan karena dengan kompetensi dan 

kapasitasnya mampu mengejawantahkan kurikulum dalam pembelajaran yang 

berkualitas dan memiliki fleksibelitas tinggi dalam menyesuaikan denga 

perubahan kurikulum.  

Fuad Hassan, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pernah 

mengungkapkan bahwa pokok persoalan pendidikan yang sering dibahas dalam 

berbagai kesempatan selama ini terfokus pada masalah kurikulum ketimbang 

masalah guru. Pernyaan Fuad Hassan tersebut ada benarnya, faktanya fokus 

pemerintah masih terpusat pada pada reformasi kurikulum sampai dengan tahun 

2013, yang melahirkan Kurikulum 2013. Bongkar pasang kurikulum kerap terjadi 

saat terjadi perubahan menteri yang baru. 

Lantas bagaimana reformasi guru selama ini? Meskipun berjalan lambat 

reformasi guru memperlihatkan pergerakan yang positif. Hal ini ditandai dengan 

lahirnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang 

mendudukkan guru sebagai profesi. Lahirnya undang-undang ini membuka jalan 

penguatan bagi guru dalam menjalankan profesinya. Guru lantas disertifikasi dan 

berhak memperoleh Tunjangan Penghasilan Guru sebesar satu kali gaji pokok 

yang dibayarkan secara berkala setiap triwulan. Namun dibalik lahirnya undang-

undang itu, tuntutan profesionalisme guru kerap menimbulkan persolan karena 

diketahui kompetensi guru secara nasional rendah. Tunjangan penghasilan guru 

yang digelontorkan pemerintah hampir Rp 80 triliun per tahun pun dianggap 

belum berdampak pada peningkatan kompetensi guru. 
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Pengembangan kompetensi guru yang dilakukan oleh pemerintah sejak 

tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 menunjukkan hasil positif meski belum 

memuaskan. Hasil Uji Kompetensi Awal (UKA) pada tahun 2012 menunjukkan 

angka rata rata nasional 42,25. Hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) pada tahun 

2015 menunjukkan angka rata-rata nasional 56,69, berada sedikit di atas Rencana 

Strategis Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, yakni 55. UKG pada tahun 

2015 merupakan UKG terbesar yang mencakup 2.699.516 guru dari jenjang TK, 

SD, SLB, SMP, dan SMA/SMK. Sementara hasil tindak lanjut UKG 2015 melalui 

Program Guru Pembelajar, rata-rata nasional meningkat tajam menjadi 65, 

mencapai target Renstra Kemendikbud 2016 yang menetapkan rata-rata nasional 

nilai kompetensi guru 65. Pada tahun 2017 Kemendikbud menetapkan nilai rata-

rata nasional 70.  

Meskipun ada pergerakan ke arah positif, faktanya perbaikan 

profesionalisme dan kualitas guru kurang memberikan dampak terhadap prestasi 

belajar siswa. Data-data berikut menunjukkan prestasi belajar siswa Indonesia 

tergolong rendah.  

Pertama, Survey yang dilakukan oleh Programme for International 

Students Assessment (PISA). Program ini digagas oleh the Organisation for 

Economic Co-operation and Development (OECD). OECD melakukan evaluasi 

berupa tes dan kuisoner pada beberapa negara yag ditujukan pada siswa-siswi 

yang berumur 15 tahun atau kalau di Indonesia sekitar kelas IX atau X. PISA 

dilakukan tiap tiga tahun sekali dan dimulai dari tahun 2000. Materi yang 

dievaluasi adalah sains, membaca, dan matematika. 

Hasil survey PISA menunjukkan bahwa performa siswa-siswi Indonesia 

masih tergolong rendah. Berturut-turut rata-rata skor pencapaian siswa-siswi 

Indonesia untuk sains, membaca, dan matematika berada di peringkat 62, 61, dan 

63 dari 69 negara yang dievaluasi. Peringkat dan rata-rata skor Indonesia tersebut 

tidak berbeda jauh dengan hasil tes dan survey PISA terdahulu pada tahun 2012 

yang juga berada pada kelompok penguasaan materi yang rendah. 

Kedua, Bank Dunia (2013) yang melakukan riset hubungan antara 

sertifikasi guru dan kinerja guru di Indonesia dalam judul ‖Spending More or 

Spending Better: Improving Education Financing in Indonesia‖. Penelitian itu 

melibatkan 240 SD negeri dan 120 SMP negeri di seluruh Indonesia yang dimulai 



  282 

 

sejak tahun 2009, dengan melibatkan 39.531 siswa. Hasil tes antara siswa yang 

diajar guru yang bersertifikasi dan yang tidak untuk mata pelajaran Matematika, 

Bahasa Indonesia, serta IPA dan Bahasa Inggris diperbandingkan. Hasilnya, tidak 

terdapat pengaruh program sertifikasi guru terhadap hasil belajar siswa, baik di 

SD maupun SMP.  

Jika demikian, lantas apa pangkal persoalan yang menyebabkan berbagai 

upaya perbaikan kualitas guru di Indonesia kurang memberikan dampak yang 

signifikan bagi peningkatan kualitas pembelajaran? Mulyasa (2008: 7) mencatat 

ada dua persolan yang menjadi kendala; (1) ketidaksinambungan antara berbagai 

program peningkatan kualitas pendidikan dan kualitas guru yang ditangani oleh 

berbagai direktorat di lingkungan depdiknas; serta tidak adanya fokus dalam 

peningkatan kualitas guru, sehingga terkesan berputar-putar di tempat, (2) 

penanganan guru tidak dilakukan oleh ahlinya sehingga tidak menghasilkan 

perbaikan kualitas yang berkesinambungan (continous quality improvement). 

Model pembinaan dan pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan 

(in service training) dalam paparan Suyanto (2000: 30-31) juga kurang 

memberikan dampak. Bentuk pelatihan dianggap memiliki legitimasi akademik 

yang tinggi, tetapi tidak mampu melakukan intervensi secara makro terhadap 

perbaikan praksis pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa hasil pelatihan tidak 

diadopsi oleh guru pada proses pembelajaran di kelas. Banyak guru yang 

mendapatkan nilai bagus pada saat pelatihan, tetapi setelah pulang ke sekolah 

mereka kembali pada prakik lama, yaitu tidak mau menerapkan hasil pelatihan 

pada proses pembelajaran di kelas masing-masing. 

Fakta tersebut menunjukkan bahwa pelatihan yang selama ini dilakukan 

pemerintah sebenarnya telah mimiliki pola yang baik. Namun, kenyataan di 

lapangan menunjukkan hasil yang belum sepenuhnya memenuhi harapan untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa. Dengan demikian, pangkal persoalan 

pengembangan kompetensi guru terletak pada guru itu sendiri. Oleh karena itu, 

pengembangan kompetensi guru harus berorientasi untuk mengubah pola pikir 

dan pola kerja guru sehingga mampu memberikan dampak bagi kualitas 

pembelajaran. 

Selain itu, faktor yang turut memperlambat pengembangan kompetensi 

guru adalah sikap guru yang kerap menunggu program pembinaan dan 
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pengembangan yang digulirkan oleh pemerintah. Sikap menunggu ini sangat tidak 

menguntungkan bagi guru itu sendiri. Padahal program-program yang dilakukan 

oleh pemerintah sebagian berbasis proyek (project based) yang sangat bergantung 

kepada ketersediaan anggaran dana. Misalnya, Program Guru Pembelajar pada 

tahun 2016 sebagai tindak lanjut UKG 2015 yang baru bisa mengkover 15 persen 

guru (sangat kecil). Sementara masih ada jutaan guru yang kebingungan harus 

berbuat apa untuk meningkatkan kapasitasnya. 

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, perlu dicarikan solusi untuk 

mengatasi kualitas kompetensi guru yang masih rendah. Guru harus berani keluar 

dari kebiasaan, tidak sekadar menunggu program pembinaan dan pengembangan 

kompetensi dari pemerintah. Guru harus berani mengubah sikap dan mind set 

yang melekat selama ini bahwa peningkatan kompetensi bukan sekadar 

tanggungjawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggungjawab guru yang 

bersangkutan. Sebab, profesionalisme seperti dikatakan Maister (Suparlan, 2010: 

180) ―profesionalisme sama sekali bukan masalah kompetensi melainkan semata-

mata masalah sikap‖, yakni sikap guru untuk mau dan mampu menjadi guru yang 

profesional melalui upaya pengembangan dan pembinaan guru dengan satu sistem 

yang mengutamakan profesionalisme. 

Pengembangan kompetensi guru yang menekankan pada sikap juga sangat 

relevan dalam menghadapi era global abad 21 yang ditandai dengan 

perkembangan teknologi yang sangat dinamis. Guru yang hanya menunggu 

dipastikan akan tertinggal dan sekadar menjadi penonton. Oleh karena itu, perlu 

strategi kolektif guru untuk mengatasi hal tersebut, strategi yang ditawarkan 

dalam makalah ini adalah pengembangan kompetensi guru berbasis kolegial 

(teman sejawat). Langkah ini mendesak untuk dilakukan karena kegiatan-kegiatan 

pengembangan kompetensi guru dalam bentuk in service kerap jalan di tempat 

dan dalam praksis pendidikan kurang memberikan dampak yang positif. 

Kolegial secara makna kamus dimaknai sebagai teman sejawat 

(sepekerjaan) atau teman akrab. Pengembangan kompetensi yang didasarkan pada 

basis kolegial menekankan masing-masing pihak untuk memilik motivasi dan 

persepsi yang sama dalam mencapai tujuan. Dalam beberapa kajian tentang 

pembelajaran teman sejawat seperti dilakukan dalam praktik pembelajaran 

ternyata memiliki dampak positif dalam meningkatkan prestasi belajar siswa 
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(Anggraini, 2014; Tri Utomo, 2011; Arjanggi, 2010). Oleh karena itu, 

pembelajaran teman sejawat perlu diimplementasikan lebih luas, bukan sekadar 

dalam ruang-ruang kelas, akan tetapi patut diaplikasikan dalam pengembangan 

kompetensi guru. Desain pengembangan kompetensi guru bebrasis kolegial pun 

mesti fleksibel karena tidak harus terikat dalam bentuk kelas. 

Strategi pengembangan kompetensi guru berbasis kolegial menekankan 

usaha kolektif yang dilakukan oleh guru yang bersifat mandiri tanpa perlu 

menunggu program dari pemerintah. Strategi ini juga menekankan pada kesadaran 

individual untuk berkembang, bersifat kolektif, intens dengan memanfaatkan 

kemajuan teknologi dan informasi yang sudah sedemikian lekat dalam kehidupan 

guru saat ini.  

Berdasarkan pemaparan tersebut rumusan masalah dalam kajian ini yakni, 

―bagaimanakah pengembangan kompetensi guru berbasis kolegial (teman 

sejawat)?‖ Hasil kajian ini diharapkan dapat dihasilkan: (1) sebuah platform 

pengembangan kompetensi berbaasis kolegial yang memungkinkan untuk 

diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari guru dan (2) dapat dijadikan dasar bagi 

pemerintah dalam mengambil kebijakan menyangkut pembinaan dan 

pengembangan kompetensi guru. 

METODE 

Kajian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  menganalisis  

sumber-sumber pustaka  terkait  dengan  pengembangan kompetensi guru.  Selain 

itu juga didasarkan pada kajian empiris penulis yang bersangkutan yang 

berprofesi sebagai guru. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan mengacu 

kepada tujuan dari penulisan makalah ini. 

PEMBAHASAN 

Dalam bagian pembahasan ini dikaji tiga hal, yakni esensi kompetensi 

guru pada abad 21, ciri-ciri pengembangan kompetensi berbasis kolegial, dan 

program (platform) pengembangan kompetensi berbasis kolegial. Berikut akan 

disajikan per topik. 

Esensi Kompetensi Guru Abad 21 

Guru yang berkualitas adalah guru yang profesional. Dalam Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) disebutkan 

bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang 
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dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, 

kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu 

serta memerlukan pendidikan profesi. Jika melihat undang-undang tersebut, syarat 

pokok seorang guru dapat disebut profesional adalah memenuhi standar mutu 

yang ditetapkan oleh pemerintah dan dinyatakan lulus dalam pendidikan profesi. 

Singkat kata bahwa seorang guru profesional di era sekarang ini harus menempuh 

pendidikan profesi. Namun demikian, meski UU GD sudah disyahkan lebih dari 

15 tahun lalu platform pendidikan profesi guru belum sepenuhnya bisa berjalan 

dan hanya beberapa Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang 

sudah mengakomodir. Sementara itu jutaan guru yang sudah terlanjur menjadi 

guru mengikuti program sertifikasi guru yang dilaksanakan dengan pola 

portofolio dan Program Latihan dan Pendidikan Guru (PLPG) untuk memperoleh 

sertifikat pendidik dan layak disebut guru profesional. 

Namun fakta di lapangan, meski sebagain besar guru-guru di Indonesia 

telah tersertifikasi faktanya belum mampu mendongkrak kualitas pendidikan 

nasional pada skala makro. Hal inilah yang kerap menimbulkan kritik dan 

keraguan akan kompetensi guru-guru di Indonesia. 

 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru 

disebutkan bahwa kompetensi merupakan  seperangkat  pengetahuan,  

keterampilan, dan  perilaku  yang  harus  dimiliki,  dihayati,  dikuasai, dan  

diaktualisasikan  oleh  Guru  dalam  melaksanakan tugas keprofesionalan. 

Kompetensi guru meliputi  kompetensi  pedagogik,  kompetensi kepribadian,  

kompetensi  sosial,  dan  kompetensi profesional yang diperoleh melalui 

pendidikan profesi, semua kompetensi tersebut bersifat holistik tidak sepotong-

sepotong. Oleh karena itu, banyak pengamat pendidikan yang menilai bahwa hasil 

UKG tahun 2015 tidak bisa disebut mewakili kompetensi guru secara nasional 

karena sekadar menguji dua kompetensi saja, yakni kompetensi pedagogik dan 

kompetensi profesional, sementara kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian 

belum tercover dalam penilaian. Meski demikian, hasil UKG tahun 2015 sedikit 

banyak menjadi gambaran kualitas guru di Indonesia. 

 Rendahnya tingkat kompetensi guru dalam menghadapi era global di abad 

21 menimbulkan berbagai macam kekhawatiran bahwa guru akan semakin 

tertinggal dan ditinggalkan oleh siswa karena berbagai upaya peningkatan 
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kompetensi guru seolah jalan ditempat sementara globalisasi terus bergulir.

 Seperti diketahui bahwa abad 21 ditandai dengan kencenderungan 

perkembangan teknologi, kecenderungan perkembangan bidang ekonomi, 

kecenderungan perkembangan bidang sosial politik, dan kecenderungan 

perkembangan bidang kultural (Koswara, 2010: 122). Perkembangan yang cepat 

di bidang teknologi, diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak kalah 

cepatnya akan berdampak pada aspek kultural dan nilai-nilai suatu banga. 

Tekanan, kompetisi yang tajam di berbagai aspek kehidupan sebagai konsekuensi 

globalisasi, akan melahirkan generasi yang disiplin, tekun, dan pekerja keras. 

Namun, di sisi lain, kompetisi yang ketat pada era globalisasi akan juga 

melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan: konsumtif, 

boros, dan memiliki jalan pintas yang bermental ―instant‖. Dengan kata lain, 

kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi yang terjadi, khususnya pada dua 

dasawarsa terakhir ini, telah mengakibatkan kemerosotan moral di kalangan 

warga masyarakat, khusunya di kalangan remaja dan pelajar. Kemajuan 

kehidupan ekonomi yang terlalu menekankan pada upaya pemenuhan berbagai 

keinginan material telah menyebabkan sebagian warga masyarakat menjadi ―kaya 

dalam materi, tetapi misikin dalam ruhani‖. 

 Era globaliasi juga ditandai dengan berubahnya persepsi masyarakat 

terhadap guru. Suparlan (2010: 21-23) menyebut perubahan persepsi tersebut 

terjadi akibat pergeseran masyarakat dari masyarakat tradisional (paguyuban) ke 

masyarakat patembayaan. Masyarakat paguyuban  diidentifikasikan sebagai 

masyarakat tradisional. Guru masih sering didudukkan pada status sebagai sumber 

pengetahuan ketika media informasi masih amat terbatas. Dalam masyarakat 

paguyuban, antara warga yang satu dengan warga yang lain masih terikat perasaan 

kebersamaan yang amat kental. Guru sering menduduki posisi sebagai tokoh yang 

diteladani warga masyarakat, ia menjadi satu-satunya sumber informasi dan 

sumber ilmu pengetahuan. 

 Status guru pada akhirnya berubah karena msyarakat mengalami 

pergeseran dari masyarakat paguyuban ke masyarakat patembayan. Dalam 

masyarakat patembayan, hubungan antara satu warga dengan warga yang lain 

dalam masyarakat lebih karena kepentingan, bukan karena kebersamaan. Pada 

akhirnya, guru menjadi sosok yang kurang dikenal dalam masyarakat. Guru bukan 
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satu-satunya sumber informasi tunggal, media televisi, media cetak, internet, dan 

media sosial (facebook, twitter, instagram, whatsApp, dan semacamnya) diam-

diam telah merasuk begitu dalam masyarakat yang semakin maju. Dalam 

masyarakat seperti ini, dengan hiruk-pikuk profesi yang lebih bergengsi, status 

guru kerap dipandang sebagai profesi yang kurang dihargai. 

 Suparlan (2010: 23) menggarisbawahi bahwa hubungan antara guru dan 

orangtua lebih dilihat dari aspek untung rugi. Orangtua mau membayar guru untuk 

melaksanakan tugas dan fungsinya, yakni mengajar anak-anaknya, baik di sekolah 

maupun guru datang ke rumah. Dalam konteks ini, tampak jelas bahwa guru lebih 

dipandang menjadi subordinasi dari orangtua dan masyarakat. Guru dianggap 

sebagai ―orang gaji‖, yang harus mengikuti apa yang dikehendaki oleh orangtua 

dan masyarakat yang memandang dirinya sebagai majikan. Oleh karena itu, 

perhargaan dan perlindungan terhadap guru dalam kehidupan masyarakat yang 

serbamaterialistis cenderung semakin lemah. 

Problem lain yang cukup terasa juga adalah berubahnya kultur sekolah 

sebagai dampak globalisasi yang mengakibatkan peran dan penghargaan guru 

sebagai pendidik seolah dikebiri. Sekolah semakin kental sebagai lembaga 

pemproduksi tenaga terampil yang siap bersaing ke pasar kerja, tetapi kerap 

melupakan esensi pendidikan itu sendiri. Sejarah mencatat bahwa awal mula 

lahirnya sistem persekolahan, tiada lain mewarisi konsep ―akademia‖ yang 

dicetuskan Plato beserta kawan-kawannya. Dalam pikiran Plato tujuan mendirikan 

lembaga pendidikan bukan untuk mencetak tenaga kerja, bukan mengajarkan 

keterampilan untuk bekerja. Plato melihat ada masalah yang lebih esensial, ada 

persoalan yang lebih besar, lebih mendasar, yang harus menjadi tujuan 

pendidikan, yaitu manusia harus disiapkan agar menjadi manusia yang bijaksana 

(Jihad, dkk, 2010: 7). Oleh karena itu, kedudukan guru pada masa itu sangat 

dihormati.  

 Dari paparan di atas tantangan guru di era global sangat berat dan 

kompleks. Kompetensi guru harus benar-benar dilaksanakan secara holistik 

meliputi kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Tantangan 

juga semakin besar karena globalisasi dicirikan dengan arus deras informasi dan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Guru-guru di era global tidak bisa 

berleha-leha dan menunggu arahan, pembinaan, dan pengembangan kompetensi 



  288 

 

yang dilakukan pemerintah. Guru harus secara mandiri dan berkelanjutan 

mengembangkan kompetensi diri menyambut globalisasi.  

Guru harus siap menyambut era baru guru, yakni era baru yang ditandai 

dengan profesionalisme. Christoper  Day  berpendapat  bahwa  pada dasarnya  

pekerjaan  ―profesional‖ dibedakan  dari  kelompok  pekerjaan lain, karena 

pekerjaan profesional memiliki: (1) kemampuan teknis, yaitu bahwa  guru 

memiliki  dasar  pengetahuan  dan  keahlian  spesialis  tertentu khususnya  

berkaitan  dengan  kemampuan  menguasai  pedagogi,  mata pelajaran,  dan  

kemampuan  teknis  pendukung,  (2)  etika  pelayanan,  yaitu memiliki  komitmen  

untuk  memenuhi  kebutuhan  klien,  (3)  komitmen profesional,  yaitu  adanya  

identitas  kolektif  yang  kuat,  dan (4)  otonomi profesional, yakni memiliki status 

kolegial dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan, sehingga relatif 

bebas dari kontrol birokratis atas praktik  dan  standar-standar  profesional  yang  

dilakukannya  (Payong, 2011:13). 

 Tuntutan  profesionalisme  guru  di  masa  akan  datang  harus 

mengantisipasi ketiga hal, yaitu: (1) Era baru profesionalisme guru harus ditandai  

dengan  adanya  kemandirian  untuk  bertindak  menurut  kaidah-kaidah  

professional  dalam  rangka  memberikan  layanan  kepada masyarakat  khususnya  

siswa  secara  fleksibel,  (2)  Era  baru profesionalisme guru harus ditandai oleh 

adanya keterbukaan pihak guru untuk  selalu  mengembangkan diri, berinovasi  

secara  kreatif, dan  berani meninggalkan cara-cara klasik yang tidak sesuai 

dengan perubahan zaman (out of date), (3) Era baru profesionalisme guru ditandai 

adanya dukungan dan komitmen dari sekolah untuk menciptakan iklim yang 

kondusif bagi guru  agar  dapat  mengembangkan  inovasi  pembelajaran  secara  

kreatif. Oleh  karena  itu,  sekolah  harus  memberikan  kesempatan  seluas-

luasnya agar  guru  dapat  melakukan  pembaharuan  yang  bermanfaat  bagi 

terciptanya kondisi belajar yang berkualitas (Payong, 2011:112-113). 

 Dengan demikian era baru guru di abad 21 lebih difokuskan pada sikap 

dan kemandirian guru yang tidak lagi sekadar bertumbu kepada peran pemerintah. 

Bukan berarti guru mengabaikan peran pemerintah, tetapi usaha mandiri guru 

merupakan bagian dari kompetensi guru itu sendiri, yakni mampu 

mengembangkan kompetensi secara mandiri dan berkelanjutan. 
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 Semangat dan kesadaran untuk menumnuhkembangkan kompetensi diri 

dapat terjadi dengan sendirinya (secara intrinsik) dan dapat juga melalui rekayasa 

(penciptaan) iklim yang mendorong dan ―memaksa‖ untuk melakukannya. Jika 

mencermati profesi guru yang sangat lekat dengan perkembangan zaman, maka 

profesi guru bersifat sangat dinamis, sehingga menuntut kepada setiap pengemban 

profesi tersebut untuk selalu memajukan dan mengembangkan diri dan 

keprofesiannya secara terus menerus sepanjang masing mampu menunaikan tugas 

keprofesiannya. Bagi guru yang datang dengan motif dasar intrinsik, sudah barang 

tentu upaya pengembangan diri dan keprofesiannya itu bukan merupakan 

permasalahan. Ia tinggal memilih saja alternatif mana yang diminiatinya sesuai 

dengan kondisi dan kebutuhan.  

 Alterantif yang bisa ditempuh dalam upaya pengembangan kompetensi 

diri adalah dengan berbasis kolegial (teman sejawat). Strategi ini bersifat jejaring, 

artinya seorang guru yang telah memiliki motif dasar intrinsik dalam 

pengembangan kompetensi guru mengajak guru lain untuk secara bersama-sama 

mengembangkan diri dalam berbagai bentuk kegiatan yang bermuara pada 

pengembangan kompetensi guru. 

Karakteristik Pengembangan Kompetensi Berbasis Kolegial 

Karakteristik pengembangan kompetensi guru berbasis kolegial merujuk 

pada sikap-sikap yang harus dimiliki seorang guru memasuki era baru guru 

profesional di era global yang dikemukan Payong (2011). Karakteristik tersebut 

dipaparkan sebagai berikut. 

1) Kemandirian  

Kemandirian seorang guru sangat dibutuhkan saat ini mengingat program-

program yang digulirkan pemerintah dalam rangka pembinaan dan pengembangan 

kompetensi guru belum mampu mengkover semua guru di Indonesia. 

Kemandirian berkaitan erat dengan tekad yang dimiliki seseorang untuk tetap 

bertahan dalam kondisi apapun. Kemandirian seorang guru menghendaki guru 

tetap dapat mengembangkan dirinya dengan atau tanpa campur tangan 

pemerintah.  

Dengan kata lain, belajar secara otodidak bukanlah hal tabu bagi seorang 

guru, melainkan sebuah kebutuhan. Apalagi perkembangan zaman yang 

sedemikian cepat, belajar secara otodidak sepertinya menjadi pilihan yang banyak 
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membuahkan hasil. Hal ini terlihat dari para guru-guru yang menjuarai berbagai 

ajang inovasi pembelajaran, pada umumnya belajar secara otodidak. 

2) Pengalaman 

Pengalaman adalah ilmu yang paling berharga karena pengalaman menjadi 

data faktual, pengetahuan empiris yang sudah teruji di lapangan. Guru di era 

globalisasi haru memperkaya dengan bekal pengalaman. Pengalaman 

mengisyaratkan seseorang pernah menjalani suatu kegiatan. Guru berpengalaman 

kerap diindetifikasikan sebagai guru yang telah mengajar dalam durasi yang lama 

sehingga dianggap memiliki kecakapan yang mumpuni. Pandangan semacam ini 

mesti diubah karena menurut pakar matematika Jepang, Sugiyama (2008) seperti 

dikutip  Hadi (2009) bahwa seorang guru dianggap memiliki pengalaman yang 

mumpuni diukur dalam tiga level; level pertama, guru yang hanya mengumumkan 

(telling), level kedua, guru yang memberikan penjelasan (explainning), dan level 

ketiga, guru yang dapat memfasilitasi siswanya untuk memahami ide-ide denga 

materi yang diajarkan dan mampu mendorong siswa untuk mnjadi seorang 

pembelajar mandiri (independent learners).  

Dengan demikian, guru yang berpengalaman yaitu guru yang berada pada 

level ketiga, begitu pula dalam upaya pengembangan kompetensi guru berbasis 

kolegial, seorang guru tidak sekadar mampu memberitahu dan menjelaskan, 

melainkan dia bersedia menjadi fasilitator bagi guru yang lain untuk dapat 

berkembang secara mandiri dan berkelanjutan. 

3) Pengembangan diri 

Seorang guru dituntut harus senantiasa bersedia mengembangkan diri. 

Kesedian untuk mengembangkan diri terkait erat dengan motivasi diri dalam 

menjalan keprofesiannya. Ada bebapa perspektif motivasi yang dikemukakan 

Brown (2008: 183); (1) dari perspektif behavioristik, motivasi tumbuh untuk 

memperoleh imbalan positif dan terdorong oleh imbalan-imbalan yang dulu 

diterima karena perilaku-perilaku tertentu, (2) dari persepektif kognitif, motivasi 

lebih menekankan pada keputusan-keputusan individual, pilihan-pilihan yang 

dibuat orang demi pengalaman atau tujuan tertentu yang hendak mereka dekati 

atau hindari, dan tingkat daya upaya yang akan mereka kerahkan dalam hal 

tersebut, (3) dari perspektif konstruktivis, motivasi berasal sama banyaknya baik 

dari interaksi dengan orang lain maupun dari dorongan diri sendiri. 
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Dalam upaya pengembangan kompetensi, motivasi seorang guru harus 

tumbuh, tidak sekadar untuk mendapatkan imbalan semata, melainkan sebagai 

wujud interaksi dengan orang lain yang didukung oleh dorongan diri sendiri. 

4) Keterbukaan 

Keterbukaan berkaitan erat dengan kepribadian yang mau menerima 

masukan maupun kritik dari orang lain dan kesediaan untuk mau memperbaiki 

keadaan. Keterbukaan juga menghendaki pribadi yang mau dengan terbuka 

membagikan ilmu yang dimiliki kepada orang lain. Kesediaan untu saling berbagi 

ilmu pengetahuan ini tidaklah mudah karena karakteristik guru yang berbeda-

beda, ada tipe guru yang pintar dan mau berbagi, tetapi ada pula guru yang pintar 

dan enggan berbagi. Dalam pengembangan kompetensi berbasis kolegial, guru 

mesti memiliki karakteristik yang mau berbagi ilmu kepada orang lain dalam 

kerangkan belajar bersama. 

5) Berinovasi 

Inovasi merupakan ciri seorang guru pembelajar karena inovasi 

mencerminkan pribadi yang mau belajar dan meningkatkan kualitas diri. Inovasi 

bukan sekadar dimaknasi sebagai sebuah produk yang berbeda dan memilik nilai 

manfaat lebih, namun semangat dalam mencari dan menemukan sebuah terobosan 

baru tentang sesuatu hal menjadi jauh lebih penting. Inovasi biasanya tumbuh dan 

berkembang bersumber dari motivasi intrinsik. 

6) Berani berimprovisasi 

Berani berimprovisasi maksudnya seorang guru harus memiliki karakter 

yang mau keluar dari kebiasaan-kebiasaan lama. Hal ini bukan sekadar dalam 

praksis pembelajaran di kelas, melainkan juga dalam kegiatan-kegiatan 

pengembangan kompetensi guru. Sejauh ini model pengembangan kompetensi 

guru masih bersifat konvensional seperti seminar, ceramah, pendidikan dan 

pelatihan, dan sebagainya. Bukan berarti model konvensional kurang baik, akan 

tetapi efektifitas kegiatan konvensional kerap kurang memuaskan karena pada 

umumnya belum menyentuh ke praksis pendidikan di lapangan. Oleh karena itu, 

model pengembangan kompetensi guru sebisa mungkin keluar dari model 

konvensional yang lebih menekankan pada aplikasi, dampak, dan tindak lanjut. 

7) Fleksibelitas 
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Fleksibelitas menghendaki karakter guru pembelajar yang lentur, mudah 

dan cepat menyesuaikan diri. Hal ini sangat sesuai dengan semangat guru di era 

digital seperti sekarang ini. Kemajuan teknologi dan informasi yang begitu cepat 

menghendaki guru yang cepat pula dalam beradaptasi. Kecepatan dalam 

menyesuaikan diri ini, sebenarnya bukan terpaku pada umur, sebab banyak yang 

menilai bahwa guru yang berpengalaman lambat dalam menyesuaikan diri 

terutama ketika bersentuhan dengan teknologi informasi. Pada dasarnya hal 

tersebut sekadar asumsi publik yang merugikan karena jika seorang guru mau 

serius belajar hambatan teknologi dapat diatasi. 

8) Komitmen 

Komitmen lebih menekankan kepada perjanjian guru terhadap dirinya 

sendiri untuk meningkatkan kompetensinya. Komitmen kepada diri sendiri 

menjadi sangat penting karena pengembangan kompetensi berbasis kolegial 

berdasarkan kesadaran pribadi karena tidak menggantungkan diri kepada program 

pemerintah, melainkan usaha kreatif yang sekaligus mendukung upaya pemerintah 

dalam meningkatkan kompetensi guru. 

9) Kolektifitas 

  Kolektifitas memegang peranan yang penting dalam sebuah organisasi 

untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu kolektifitas dalam strategi 

pengembangan kompetensi berbasis kolegial menekankan kekompakan semua 

anggota dalam upaya meningkatkan kompetensi diri. Tujuan-tujuan yang akan 

dicapai tidak sekadar tujuan individual seperti motivasi meningkat, memperoleh 

penghargaan, kemudahan kenaikan pangkat, dan sebagainya, akan tetapi tujuan 

secara kolektif juga dapat terwujud, yakni secara makro meningkat pula 

kompetensi guru di sebuah sekolah, atau daerah yang akan berdampak pada 

kualitas guru secara nasional. 

10) Jejaring 

  Pengembangan kompetensi guru berbasis kolegial dapat dikatakan bersifat 

jejaring karena tidak berhenti antara satu dengan satu orang lainnya, melainkan 

berkesinambungan. Satu orang guru ketika berkawan dengan dengan seorang guru 

akan saling berbagai dan tumbuh bersama, kedua orang tersebut akan berkembang 

dan menularkan motivasi kepada rekan yang lain, sehiangga mumungkinkan lahir 
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sebuah komunitas bersama dalam semangat untuk mengembangkan 

kompetensinya. 

a. Platform Pengembangan Kompetensi Berbasis Kolegial  

Berikut dipaparkan platform pengembangan kompetensi guru berbasis 

kolegial.  

1) MGMP Mandiri Berkelanjutan 

Selama ini Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dianggap mati 

suri. Kegiatan-kegiatan MGMP masih terfokus pada acara-acara rutin yang 

sifatnya untuk mencapai kepentingan-kepentingan sesaat, seperti Bedah Standar 

Kompetensi Lulusan (Bedah SKL) belum banyak MGMP yang memiliki program 

sistematis dan dilaksanakan secara mandiri dan berkelanjutan. 

MGMP Mandiri berkelanjutan merupakan kegiatan yang menekankan 

kolektifitas seluruh anggota yang memiliki tujuan yang sama, yakni peningkatan 

kompetensi guru. Kegiatan ini bisa dalam bentuk konvensional, seperti tatap muka 

maupun melalui jaringan internet. Faktor pembeda kegiatan MGMP Mandiri 

Berkelanjutan dengan program lainnya, yakni: (1) MGMP Mandiri Berkelanjutan 

berasal dari inisitaif pengurus maupun anggota, (2) Kegiatan bersifat terbuka dan 

sukarela, lebih menekankan kepada motivasi intrinsik dari setiap anggota, (3) 

kegiatan lebih menekankan pada praksis pembelajaran di kelas, (4) berorientasi 

pada hasil dalam bentuk laporan maupun karya tulis, (5) bebas dari intervensi dan 

pengambilan keputusan bersifat kolegial (bersama-sama), (6) narasumber berasal 

dari anggota.  

Sebagai program berkelanjutan, maka MGMP Mandiri harus diupayakan 

memberikan dampak bagi kemajuan kualitas praksis pembelajaran. Indikator yang 

dapat digunakan adalah meningkatnya prestasi belajar siswa maupun keterlibatan 

guru dalam berbagai ajang atau event yang melibatkan kompetensi guru, baik 

dalam skala regional, nasional, maupun internasional. Sebab selama ini, guru-guru 

berprestasi kerap lahir secara kemajuan personal, bukan dari hasil pembinaan 

yang dilakukan oleh MGMP. Hal ini bisa menjadi pelecut bagi MGMP untuk 

berkembang. 

2) Forum Diskusi Sekolah (FDS) 

Langkah pengembangan kompetensi berbasis kolegial yang 

memungkinkan dilakukan adalah forum diskusi sekolah (FDS). Forum ini lebih 
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menekankan pada kedekatan baik secara personal dan bersifat lokalitas, namun 

dengan pemikiran global. Forum ini merupakan forum yang paling dekat dengan 

praksis pendidikan karena berada di lingkungan sekolah. Guru dapat melakukan 

curah gagasan dan adu pendapat dalam forum ilmiah yang menekankan pada 

usaha pemecahan masalah menyangkut lokalitas sekolah yang bersangkutan. 

Platform ini jauh lebih memberikan harapan pemecahan solusi karena langsung 

bisa diterapkan di lapangan dan mendapat kontrol dari guru yang terlibat dalam 

forum. 

3) Joint Gruop Media Sosial 

Joint group media sosial merupakan respon positif guru sekaligus inovasi 

yang menarik dalam menyikapi maraknya media sosial. Media sosial dalam skala 

besar seperti facebook dan aplikasi multi fungsi seperti WhatApps jika 

dikondisikan untuk kepentingan pengembangan kompetensi guru akan sangat 

membantu.  

 Platform joint gruop di media sosial merupakan bentuk pengembangan 

kompetensi guru yang berbasis kolegial dengan keterlibatan aktif seluruh anggota 

yang memungkinkan untuk saling berinteraksi secara intens, cepat, dan responsif. 

Pemanfaatan media sosial untuk membentuk grup dapat diinisiasi oleh setiap 

orang baik secara perorangan, komunitas, maupun organisasi profesi guru. Materi 

pengembangan kompetensi guru dapat beragam berdasarkan kebtuhan setiap 

anggota, bahkan kini sudah berkembang tutorial dengan memanfaatkan aplikasi 

pesan singkat seperti WhatApps Grup. Hal ini sangat membantu pengembangan 

kompetensi guru karena dapat dilakukan lintas regional dan murah. 

 Pengembangan kompetensi berbasis kolegial yang menitikberatkan pada 

aktivitas keilmuan secara mandiri perlu mendapat perhatian serius. Sebab 

pengembangan kompetensi yang bersifat mandiri kerap menimbulkan ketegangan 

antara guru dengan guru maupun guru dengan pimpinan (kepala sekolah).  

Kendala yang mungkin muncul adalah respon yang negatif dari sejumlah guru 

yang memandang guru yang mau meningkatkan kompetensinya dianggap terlalu 

rajin dan tendensius. Sementar konflik dengan kepala sekolah bisa saja terjadi 

manakala guru meninggalkan tugas pokok mengajar yang menimbulkan siswa 

kurang terlayani dengan baik. Oleh karena itu, komitmen dari seluruh warga 
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sekolah menjadi hal yang patut diperhatikan sebagai upaya pengembangan 

kompetensi guru. 

SIMPULAN 

 Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan di atas dapat ditarik 

simpulan sebagai berikut: (1) pengembangan kompetensi guru masih sangat 

bergantung kepada peran pemerintah; (2) pengembangan kompetensi guru dalam 

bentuk pendidikan dan pelatihan memiliki legitimasi akademik yang tinggi, akan 

tetapi secara makro belum mampu melakukan intervensi terhadap perbaikan 

praksis pendidikan; (3) profesionalisme guru rendah, diukur dari hasil uji 

kompetensi guru (UKG) dan prestasi belajar siswa yang tergolong rendah. Untuk 

mengatasi hal tersebut pengembangan kompetensi berbasis kolegial perlu 

mendapatkan perhatian serius. Pengembangan ini memiliki karakteristik 1) guru 

memiliki kemandirian, pengalaman, pengembangan diri, keterbukaan, berinovasi, 

berani berimprovisasi, fleksibelitas, komitmen, kolektif, dan jejaring; 2) platform 

pengembangan kompetensi berbasis kolegial diantranya; (1) MGMP Mandiri, (2) 

Forum Diskusi Sekolah, dan (3) Joint grup Media Sosial. Selain itu, seluruh warga 

sekolah harus memiliki visi dan komitmen yang sama dalam mendukung 

pengembangan kompetensi guru yang dilakukan secara mandiri maupun kolektif. 
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ABSTRAK 

Guru merupakan komponen paling menentukan dalam sistem pendidikan secara 

keseluruhan, yang harus mendapatkan perhatian sentral, pertama, dan utama. 

Kelancaran seluruh kegiatan pendidikan terutama di sekolah sepenuhnya berada 

dalam tanggungjawab para guru. Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan 

dan mengembangkan kompetensi guru. Pengembangan kompetensi tersebut 

dilakukan melalui berbagai kegiatan diantaranya melalui program sertifikasi guru, 

uji kompetensi guru (UKG), penilaian kinerja guru (PKG), dan pengembangan 

keprofesian berkelanjutan (PKG). Kegiatan-kegiatan tersebut terlihat lebih 

menitikberatkan pada pengembangan dan peningkatan kompetensi pedagogik dan 

profesional sementara kompetensi kepribadian dan sosial cenderung diabaikan.  

Pengembangan dan peningkatan kompetensi kepribadian penting dilakukan untuk 

menghasilkan guru dengan etos kerja dan tanggung jawab yang tinggi, dan 

menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Pengembangan dan 

peningkatan kompetensi kepribadian dapat dilakukan dengan 1) membangun 

komitmen untuk menjadi guru sejati; 2) membangun disiplin; dan 3) membangun 

kemampuan komunikasi. 

 

Kata kunci : strategi, pengembangan, kompetensi kepribadian 

 

 

Pendahuluan 

Pendidikan adalah modal dasar sumber daya manusia sepanjang hayat 

yang mempunyai nilai strartegis berkesinambungan peradaban manusia di jagad 

raya ini (Alimin, 2015:61). Pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara 

(Pasal 1 butir 1 UU No. 20 Tahun 2003 tetang Sistem Pendidikan Nasional). 

Pendidikan juga dapat didefinisikan sebagai proses mengubah sikap dan tata laku 

seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui 

upaya pengajaran dan latihan (Sussana, 2014:376). Guru merupakan salah satu 

komponen yang sangat penting dalam sistem pendidikan nasional. Kualitas hasil 

pendidikan sangat ditentukan oleh kualitas guru (Nursyamsi, 2014:33).  

Guru adalah seorang sosok manusia yang memiliki profesi atau 

pekerjaan yang memberikan ilmu pengetahuan kepada orang lain, dengan tujuan 
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agar orang lain itu memiliki pengetahuan atau ilmu, dengan harapan peserta didik 

yang bersangkutan kelak dapat meniti hidup sebagaimana layaknya orang lain 

yang memiliki ilmu dan pengetahuan (Idawati, 2004:190). Guru juga merujuk 

pada suatu sebutan jabatan, posisi, dan profesi bagi seseorang yang mengabdikan 

dirinya dalam bidan pendidikan melalui interaksi edukatif secara terpola, formal, 

dan sistematis (Shabir, 2015:221). Guru merupakan sebuah profesi yang sangat 

penting dalam melaksanakan sistem pendidikan dan mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional. Pengakuan guru sebagai sebuah profesi dituangkan pada 

pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang 

menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan 

formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sebagai sebuah profesi, 

jabatan guru merupakan jabatan yang memerlukan keahlian khusus dan tidak 

dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar bidang pendidikan. Guru telah 

menjadi suatu jabatan profesional karena telah memenuhi persyaratan suatu 

profesi antara lain: 1) pendidikan minimal yang dipersyaratkan (pre-service 

education); 2) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealism; 3) memiliki 

kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya; 4) memiliki kode 

etik; 5) bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas profesionalnya; 6) memperoleh 

penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerjanya; 7) memiliki 

kesempatan untuk mengembangkan profesinya secara berkelanjutan; 8) memiliki 

klien/objek layanan tetap; 9) diikuti oleh masyarakat karena diperlukan jasanya di 

masyarakat; 10) memiliki organisasi yang kuat dan berpengaruh; dann 11) 

perlindungan hukum (Marlina, 2016:27). 

Guru memegang peran yang sangat penting dan strategis dalam upaya 

pembentukan watak bangsa dan mengembangkan potensi siswa dalam kerangka 

pembangunan pendidikan di Indonesia (Suharso, 2013:112). Guru merupakan 

ujung tombak keberhasilan pendidikan. Guru mengemban amanat yang tidak 

ringan dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional. Dipundak gurulah kualitas 

sumber daya manusia ke depan dipertaruhkan.  Oleh karana itu, diperlukan sosok 

guru yang tidak hanya memiliki kualifikasi, kompetensi dan dedikasi, tetapi juga 

memiliki pribadi yang menginspirasi peserta didik (Alimin, 2015:61). 
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Peningkatan dan pengembangan kompetensi guru merupakan amanah 

undang-undang yang harus dilaksanakan dalam rangka menjamin keterlaksanaan 

sistem pendidikan dan pencapaian tujuan pendidikan nasional. Hal ini dapat 

dipahami karena guru merupakan komponen paling menentukan dalam sistem 

pendidikan secara keseluruhan, yang harus mendapat perhatian sentral, pertama 

dan utama (Mulyasa, 2009:5). Keberhasilan proses belajar mengajar dalam 

mencapai tujuan pembelajaran sangat ditentukan oleh guru (Marlina, 2016:25). 

Selain itu kelancaran seluruh kegiatan pendidikan terutama di sekolah sepenuhnya 

berada dalam tanggungjawab para guru (Suharso, 2013:112).  

Pemerintah telah berupaya untuk melakukan pembinaan dalam rangka 

meningkatkan dan mengembangkan kompetensi guru. Pembinaan tersebut 

dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas guru sebagai pengelola yang 

merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran di kelas. 

Pembinaan dan pengembangan kompetensi tersebut dilakukan baik oleh 

pemerintah pusat (Depdikbud) maupun pemerintah daerah. Pemerintah pusat 

melakukan kegiatan pemngembangan dan peningkatan kompetensi guru melalui 

berbagai kegiatan diantaranya melalui program sertifikasi guru, uji kompetensi 

guru (UKG), penilaian kinerja guru (PKG), dan pengembangan keprofesian 

berkelanjutan (PKG). Kegiatan-kegiatan tersebut terlihat lebih menitikberatkan 

pada pengembangan dan peningkatan kompetensi pedagogik dan profesional 

sementara kompetensi kepribadian dan sosial cenderung diabaikan. Hal ini 

tentunya akan menimbulkan ketimpangan karena keempat kompentsi guru 

tersebut merupakan kompetensi yang bersifat holistik yang saling berhubungan 

satu dengan yang lainnya. Keempat kompetensi tersebut bersatu padu membentuk 

identitas seorang guru. Guru yang terampil mengajar tentunya tidak hanya 

memiliki kemampuan profesional dan pedagogik yang tinggi, tetapi juga harus 

memiliki kepribadian yang baik dan sikap sosial dapat diterima masyarakat sekitar 

sekolah. 

Pengembangan dan peningkatan kompetensi kepribadian penting 

dilakukan untuk menghasilkan guru dengan etos kerja dan tanggung jawab yang 

tinggi, dan menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Hal ini dapat 

dipahami bahwa dengan kepribadian yang mantap, akan menghasilkan guru 

dengan semangat pengabdian tinggi, menyadari tugas dan tanggungjawabnya 



  300 

 

sebagai seorang pendidik. Guru dengan kepribadian yang mantap akan 

melaksanakan tugasnya bukan hanya untuk mencari nafkah lahiriah, akan tetapi 

didorong oleh rasa cinta, kesetiaan dan tanggungjawab, bahwa pekerjaan yang 

dilakukannya adalah sesuatu yang mulia, sesuatu yang luhur dan sesuatu yang 

sejati (Sepriyanti, 2002:67). Kepribadian guru juga sangat mempengaruhi 

kepribadian peserta didik mereka, kemampuan guru untuk membangun hubungan 

yang sehat dengan peserta didik mereka, gaya mengajar mereka, dan persepsi-

persepsi dan pengharapan-pengharapan mereka tentang diri meraka sendiri 

sebagai guru, dan harapan dari peserta didik sebagai orang yang sedang belajar 

(Nursyamsi, 2014;32). 

Pentingnya Kompetensi Kepribadian 

Pada era yang penuh dengan persaingan ini, kita disuguhkan dengan 

bermunculannya berbagai taktik dalam menarik simpati dan dukungan untuk 

mendapatkan kekuasaan dan materi. Pencitraan merupakan suatu yang lumrah 

demi menutupi jati diri yang kemungkingan tidak laku di jual. Keadaan ini 

merupakan hasil dari proses yang panjang dan tentunya juga merupakan buah dari 

proses di masa lalu. Pendidikan memiliki tanggungjawab yang besar untuk 

merubah keadaan ini. Pendidikan yang baik akan menghasilkan pribadi-pribadi 

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab sebagai tujuan akhir dari pendidikan 

nasional. 

Pembentukan kepribadian peserta didik sangat tergantung dari 

kepribadian guru. Untuk itu diperlukan guru-guru dengan kompetensi kepribadian 

yang unggul agar dapat mewujudkan generasi masa depan dengan kepribadian 

yang ungggul pula. Suharso (2013:112) menjelaskan bahwa peran guru sampai 

saat ini masih eksis, sebab sampai kapanpun posisi tersebut tidak dapat digantikan 

oleh mesin sehebat apapun. Hal ini disebabkan karena guru sebagai seorang 

pendidik juga membina sikap mental yang menyangkut aspek-aspek manusiawi 

dengan karekteristik yang beragam, dalam arti berbeda antara satu peserta didik 

dengan peserta didik lainnya. Lebih lanjut Nursyamsi (2014;32) menjelaskan 

bahwa dalam proses pembelajaran posisi guru belum dapat digantikan dengan 

alat, atau teknologi. Sebab dalam proses belajar mengajar lebih diutamakan unsur 
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manusiawinya seperti sikap, nilai, perasaan, motivasi, kepribadian, karakter, 

kebiasaan, yang mendukung dan diharapkan dilaksanakan oleh siswa setelah 

proses belajar mengajar selesai. Guru berperan dalam membentuk karakter peserta 

didiknya sehingga berpengaruh juga terhadap aktivitas peserta didik di lingkungan 

dia berada (Komara, 2016:153).   

Sebelum membahas lebih jauh tentang kompetensi kepribadian dan 

pentingnya kompetensi kepribadian, terlebih dahulu diuraikan makna kompetensi 

kepribadian dari susunan katanya. Kompetensi kepribadian terdiri dari dua kata 

yakni kompetensi dan kepribadian. Kompetensi sebagaimana dirumuskan pada PP 

No. 47 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 3 ayat 1 merupakan seperangkat 

pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, 

dan diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesiannya. 

Kordestani, Aghdam, dan Daneshfar (2014:181) menjelaskan bahwa kompetensi 

guru adalah kemampuan guru untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan profesi 

pengajaran dan menggunakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

yang terintegrasi sehingga tercermin dalam kinerja guru. Dari definisi-definisi 

tersebut di atas dapat diketahui bahwa kompetensi dalam hal ini kompetensi guru 

adalah keseluruhan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki 

guru dalam melaksanakan tugas profesinya.   

Kepribadian diartikan sebagai keseluruhan sikap, perasaan, ekspresi, 

tempramen, ciri-ciri khas, dan prilaku seseorang yang akan terwujud dalam 

tindakan seseorang jika dihadapkan pada situasi tertentu (Amin, 2014:12). 

Kepribadian juga dapat diartikan sebagai sesuatu sikap atau tingkah laku yang 

dimiliki oleh seseorang dalam melaksanakan suatu kegiatan yang menjadi 

tanggungjawabnya untuk suatu tujuan (Susanna, 2014:378). Kompetensi 

kepribadian dalam PP No. 74 Tahun 2008 tentang Guru dijelaskan sebagai 

kepribadian guru yang beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, arif dan bijaksana, 

demokratis, mantap, berwibawa, stabil, dewasa, jujur, sportif, menjadi teladan 

bagi peserta didik dan masyarakat, mengevaluasi diri sendiri, dan 

mengembangkan kepribadian secara mandiri dan berkelanjutan. Kompetensi 

kepribadian juga mengacu pada kualitas pribadi seorang guru yang meliputi 

kesehatan fisik, kecerdasan, moral, kemampuan linguistik, kemampuan 
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berinovasi, kemampuan mengelola dan mengambil keputusan dan kemampuan 

berkomunikasi dengan orang tua peserta didik (Alqiawi dan Ezzeldin, 2015:67). 

Kompetensi kepribadian merupakan salah satu kemampuan personal 

yang harus dimiliki oleh seorang guru. Hal ini karena karena kepribadian guru 

memiliki peran dan fungsi yang sangat penting  dalam membentuk kepribadian 

anak, guna menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM) serta 

mensejahterakan masyarakat, kemajuan negara, dan bangsa pada umumnya 

(Mulyasa, 2009:117). Kepribadian guru menentukan apakah dia layak dijadikan 

panutan bagi peserta didiknya atau bahkan menjadi sesuatu yang berbahaya untuk 

dilihat dan ditiru oleh peserta didiknya. Guru harus mampu mengubah konsep diri 

mereka sebelum meraka dapat menimbulkan perubahan untuk keadaan yang lebih 

baik dalam konsep diri peserta didik meraka (Nursyamsi, 2014:33). Sejak dulu 

sampai sekarang, guru telah menjadi panutan masyarakat. Guru tidak hanya 

dibutuhkan di ruang kelas, tetapi juga diperlukan masyarakat lingkungannya 

dalam menyelesaikan aneka ragam permasalahan yang dihadapi masyarakat 

(Idawati, 2014:190).  

Kedudukan yang penting ini menuntut guru untuk selalu 

mengembangkan dan menampilkan kepribadian yang mencerminkan kedudukan 

yang mulia tersebut. Kompetensi personal atau kepribadian guru sangat 

dibutuhkan oleh peserta didik dalam proses pembentukan kepribadiannya 

(Mulyasa, 2009:117). Sebagai contohnya yaitu pengejawantahan kepribadian yang 

beriman dan berakhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari akan menjadikan guru 

sebagai penyejuk ditengah kekeringan akhlak yang melanda generasi dewasa ini. 

Demikin juga halnya melalui kepribadian arif dan bijaksana, dewasa, jujur, dan 

berwibawa akan menjadikan guru sebagai model bagi peserta didiknya dalam 

mengambil keputusan. Disinilah letak pentingnya guru menampilkan kepribadian 

yang baik, sebab pribadi yang baik itu akan ditiru oleh peserta didik dalam 

membentuk kepribadiannya.  

Strategi  Pengembangan Kompetensi Kepribadian Guru 

Pengembangan kompetensi kepribadian guru haruslah menjadi perhatian 

utama dalam rangka menjadikan guru sebagai model yang akan ditiru dan diikuti 

oleh peserta didik. Adalah sesuatu yang sudah dipahami apabila seluruh ucapan 

dan perbuatan guru selalu menjadi perhatian peserta didik dan akan didengar dan 
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diikuti oleh peserta didik. Pengembangan kompetensi kepribadian juga dirasakan 

sangat penting karena peran guru tidak hanya sekedar mengajar atau 

menyampaikan kewajiban kepada peserta didik, akan tetapi ia bertugas sebagai 

motivator dan pasilitator dalam proses pembelajaran yang akan membimbing 

peserta didik secara keseluruhan sehingga terbentuk kepribadian yang 

teraktualisasi secara baik dan dinamis (Shabir, 2015:223).  

Pengembangan kompetensi harus dilakukan secara terencana dan 

berkesinambungan dan disejajarkan dengan upaya-upaya peningkatan kompetensi 

pedagogik dan kompetensi professional. Pengembangan dan peningkatan 

kompetensi kepribadian lebih diarahkan kepada bagaimana membangun 

kesadaran pribadi guru akan tugas dan profesi yang diemban sebagai sebuah 

amanah.  Dengan adanya kesadaran intern ini, akan muncul rasa percaya diri, 

kebanggaan menjadi guru, dan rasa tanggungjawab sebagai pemegang amanah 

yang tidak hanya akan mempertanggunjawabkan anamah kepada atasan, akan 

tetapi lebih dari itu, amanah ini akan dipertanggunjawabkan di hadapat Tuhan 

Yang Maha Esa. 

Mengingat pentingnya peningkatan dan pengembangan kompetensi 

kepribadian guru sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian terdahulu, maka 

dalam rangkat pengembangan kompetensi kepribadian guru secara 

berkesinambungan dapat dilakukan dengan beberapa strategi  

 

 

Membagun Komitmen Guru untuk Menjadi Guru Sejati. 

Guru sejati adalah guru yang dapat digugu lan ditiru atau menjadi 

teladan yang baik bagi peserta didiknya. (Samino, 2014:33). Komitmen menjadi 

guru sejati merupakan hal yang sangat penting untuk ditanamkan ditengah 

persaingan hidup dan berbagai godaan kemewahan dewasa ini. Tidak jarang 

terlihat oknum guru yang seolah-olah menjadikan profesi guru sebagai profesi 

―sampingan‖ dan terkesan tidak menikmati profesinya sebagai guru. Komitmen 

menjadi guru sejati perlu untuk selalu diingatkan dalam rangka membangun 

tanggungjawab dan rasa pengabdian guru dalam mengemban tugas 
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profesionalnya. Kesadaran akan tugas guru sebagai pendidik profesional dengan 

tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, 

dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan 

formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah harus terus didengungkan.  

Komitmen menjadi guru sejati akan tumbuh maksimal jika setiap guru 

menyadari dan bangga dengan profesinya. Guru harus bangga bahwa sebagai 

sebuah profesi, jabatan guru merupakan jabatan yang memerlukan keahlian 

khusus dan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar bidang pendidikan 

(Suharso, 2013:113). Di Indonesia, profesi guru memiliki tempat yang terhormat 

dalam kehidupan bermasyarakat. Guru tidak hanya dibutuhkan peserta didik di 

ruang kelas, tetapi juga diperlukan oleh masyarakat lingkungannya dalam 

menyelesaikan aneka ragam permasalahan yang dihadapi masyarakat (Idawati, 

2014:190).  

Samino ( 2014:36) menjelaskan bahwa guru sejati adalah guru yang 

padanya melekat lima hal penting yaitu 1) guru adalah orang tua kedua; 2) guru 

adalah seorang motivator; 3) guru adalah sang petualang; 4) guru adalah sang 

pembebas dan pejuang; dan 5) guru adalah pribadi yang berjiwa profetik. Sebagai 

orang tua kedua guru tidak hanya mendidik dan mengajar tetapi juga 

bertanggungjawab dalam memperhatikan berbagai hal antara lain kesehatan, 

keselamatan, intelektualitas, emosionalitas, spiritualitas, dan kegelisahan anak. 

Sebagai motivator guru dituntunt untuk memiliki kemampuan memotivasi peserta 

didiknya agar berhasil atau memiliki prestasi yang cemerlang. Guru sebagai sang 

petualang mengandung makna bahwa guru melakukan perjalanan panjang agar 

peserta didiknya dapat mencapai cita-cita yang tinggi, bukan hanya untuk masa 

sekarang, tetapi berlanjut sampai dengan masa tuanya. 

Guru sebagai sang pembebas mengandung makna bahwa semua 

gerakannya adalah untuk melakukan perubahan, agar peserta didiknya terbebas 

dari kebodohan, keterbelakangan, kemiskinan, dan sebagainya. Guru sebagai 

pribadi yang berjiwa profetik mengandung makna bahwa guru adlah seorang yang 

mengemban amanah mulia, semua yang diajarkan dipraktikkannya atas dasar 

tuntunan yang benar. Komitmen menjadi guru sejati dapat tumbuh subur jika 

dalam jiwa setiap guru tumbuh kesadaran betapa mulianya profesi guru. Perlu 

dibangun kesadaran bahwa menjadi guru dengan tugas utama menyebarluaskan 
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ilmu pengetahuan adalah pekerjaan mulia dan memiliki derajat yang tinggi. 

Dengan ideology ini akan muncul guru-guru yang memiliki dedikasi dan 

tanggungjawab yang tinggi dalam melaksanakan pengabdian profesionalnya 

kepada peserta didik, orang tua, masyarakat, bangsa, negara, dan agamanya  

(Samad, 2013:360). 

Membangun Disiplin 

Pelanggaran merupakan sesuatu yang biasa kita lihat dalam kehidupan 

dewasa ini. Pelanggaran tersebut terjadi di semua lini kehidupan dan terkadang 

melahirkan tindakan kriminal yang mengganggu tatanan kehidupan 

bermasyarakat. Pelanggaran-pelanggaran tersebut umumnya dimulai dari pribadi 

yang kurang disiplin (Mulyasa, 2009:122).   

Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses 

dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, 

kesetaan, keteraturan, dan atau ketertiban (Sujarwanto, 2013:21). Displin 

merupakan indikator dari kualitas. Keberadaan dispilin menjadi sangat penting 

karena memacu pelaksanaan program secara efektif dan menjamindipatuhinya 

aturan yang telah ditetapkan (Rahayu, Sutama, Narimo, 2014:97). Membangun 

disiplin pribadi guru juga menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan karena 

dalam mendisiplinkan peserta didik harus dimulai dengan pribadi guru yang 

disiplin, arif, dan berwibawa (Mulyasa, 2009:122). 

Disiplin guru dapat dibangun dengan penerapan reward dan 

punishment((Sujarwanto, 2013), dan keteladanan kepala sekolah (Altar, 2014). 

Akan tetapi yang terpenting adalah bagaimana membangun kesadaran pada diri 

guru akan pentingnya disiplin. Rahayu, Sutama, Narimo (2014:97) menjelaskan 

banwah terdapat beberapa faktor yang dapat menumbuhkan kesadaran diri guru 

akan pentingnya disiplin yaitu kompetensi professional, motivasi, kreativitas, dan 

produktivitas guru, pendidikan, serta karakter guru. Bagi guru yang 

berdisiplinkarena sudah menyatu dalam dirinya, maka disiplin bukanlah lagi 

sebuah beban, namun sebaliknya membebani dirinya bila tidak berbuat disiplin. 

Disiplin yang terbagung dari kesadaran akan melahirkan kerelaan untuk 

bekerja teratur sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Dengan kesadaran 

akan pentingnya disiplin sebagai bentuk tanggungjawab profesi yang dia emban, 

guru akan senantiasa melaksanakan tugasnya secara teratur, terus menerus dan 
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bekerja sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dengan tidak melanggar aturan-

aturan yang tidak ditetapkan (Sujarwanto, 2013:21). Dengan terbangunnya 

disiplin pribadi yang mumpuni, guru adalah pelopor disiplin di sekolah. Mulyasa 

(2009:122) menjelaskan bahwa dalam menanamkan disiplin, guru 

bertanggungjawab mengarahkan, dan berbuat baik, menjadi contoh, sabar dan 

penuh pengertian. Guru harus mampu mendisiplinkan peserta didik dengan kasih 

sayang dengan membantu peserta didik mengembangkan pola perilaku dirinya, 

membantu peserta didik meningkatkan standar perilakunya, dan menggunakan 

pelaksanaan aturan sebagai alat untuk menegakkan disiplin.   

Membangun Kemampuan Komunikasi 

Guru merupakan profesi yang bersentuhan langsung dengan peserta 

didik, sehingga dalam melaksanakan tugas profesinya selalu belibatkan interaksi 

dengan peserta didik, orang tua, guru sejawat dan masyarakat. Interaksi dapat 

dibangun dengan melaalui komunikasi antara satu dengan yang lain. Proses 

belajar mengajar sendiri pada hakikatnya adalah proses komunikasi, yaitu proses 

penyampaian pesan dari sumber pesan melalui saluran/ media tertentu ke 

penerima pesan (Pontoh, 2013:4).  

Komunikasi juga dapat diartikan sebagai penyampaian pesan, informasi 

atau pemikiran ide-ide dari satu orang atau lebih kepada orang lain atau kelompok 

orang dengan menggunakan lambang yang sama (Sutapa, 2006:70). Pendapat lain 

menyatakan bahwa komunikasi merupakan proses yang melibatkan individu-

individu dalam suatu hubungan, kelompok, organisasi, dan masyarakat yang 

merespon dan menciptakan pesan untuk beradaptasi degan lingkungan satu sama 

lain (Handayani, 2011:275). Mengingat pentingnya komunikasi dalam kegiatan 

pembelajaran maka kemampuan komunikasi guru merupakan bagian yang sangat 

perlu untuk ditingkatkan. Dengan kemampuan komunikasi yang baik maka pesan-

pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik .  

Dengan kemampuan komunikasi yang baik guru dapat membangun 

komuniaksi yang santun, empatik, dan efektif dengan berbagai kalangan yakni 

peserta didik, sesama guru, pegawai tata usaha, dan masyarakat sekitar. Selain itu, 

dengan kemampuan komunikasi yang baik guru dapat membangun jejaring 

dengan teman sejawat. Guru dapat saling memberi dan menerima masukan dari 

teman sejawat berkaitan dengan penampilannya sehari-hari, baik di sekolah 
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maupun di masyarakat, dan segera memanfaatkan pendapat yang telah diterima 

dalam upaya mengubah atau memperbaiki penampilan tertentu yang kurang tepat 

(Mulyasa, 2009:176). Kemampuan komunikasi yang baik juga dapat menjamin 

guru untuk menyampaikan ide dan gagasannya melalui kegiatan-kegiatan ilmiah 

tentang temuan dan inovasi baru dalam dunia pendidikan. 

Kemampuan komunikasi guru juga penting dalam kaitannya dengan 

hubungan antara orang tua/ wali murid dengan pihak sekolah. Guru dapat 

mengikutsertakan orangtua peserta didik dan masyarakat dalam program 

pembelajaran dan dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik. Dengan 

kemampuan komunikasi yang baik, guru dapat menyampaikan perkembangan dan 

kesulitan peserta didik kepada orang tuanya. Sebaliknya orang tua juga tidak akan 

canggung untuk memberitahu gurunya tentang hal-hal yang perlu diketahui oleh 

guru mengenai anak. Lebih lanjut Fatimah, Rahamma, dan Ashary (2015:417) 

menjelaskan bahwa komunikasi antara guru dengan orang tua begitu penting 

dalam kehidupan sehari-hari kaitannya dengan perkembangan emosional anak 

disebabkan karena: a) dalam masa perkembangan anak dua hal yang menjadi 

sumber belajar bagi anak yakni guru disekolah dan orang tua di rumah; b) pada 

dasarnya anak memiliki permasalahan emosional baik di rumah maupun di 

sekolah, walaupun kadarnya kecil; c) setiap orang memiliki harapan yang besar 

terhadap anak-anaknya, dimana guru cukup memahami metode atau teknik dalam 

rangka pengembangan kemampuan anak. 

Kemampuan komunikasi juga diperlukan dalam menyelesaikan konflik 

di sekolah. Hasil penelitian Isparwato (2012:272) menunjukkan bahwa 

komunikasi dapan menyelesaikan konflik di sekolah melalui proses komunikasi 

yang efektif, santun dan menarik, iklim komunikasi yang berlangsung secara 

kondusif, dan langkah-langkah penyelesaian konflik melalui perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi penyelesaian konflik yang efektif.  

 

Kesimpulan 

Peningkatan dan pengembangan kompetensi kepribadian guru merupakan 

hal yang senantiasa harus dilakukan seiring dengan pengembangan kompetensi 

yang lain. Peningkatan dan pengembangan kompetensi kepribadian guru dapat 

dilakukan melalui membangun komitmen guru utuk menjadi guru sejati, 
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membangun disiplin, dan membangun kemampuan komunikasi. Komitmen 

menjadi guru sejati melahirkan kesadaran pribadi akan mulianya profesi guru. 

Membangun disiplin pribadi menjadikan guru sebagai pelopor kedisiplinan 

disekolah dalam rangka membentuk karakter peserta didik yang disiplin. 

Kemampuan komunikasi yang baik, santun, empatik, dan simpatik 

memungkinkan guru membangun jejaring baik dengan peserta didik, teman 

sejawat, dan masyarakat. Pengembangan dan peningkatan kompetensi kepribadian 

penting dilakukan untuk menghasilkan guru dengan etos kerja dan tanggung 

jawab yang tinggi, dan menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat. 
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ABSTRAK 

 

Permasalahan dalam penelitian ini berangkat dari kebutuhan akan model pelatihan 

mandiri yang dapat meningkatkan kompetensi pedagogik guru SD dalam menulis 

PTK. Pelatihan selama ini belum dilakukan  secara efektif, guru masih 

mengandalkan pelatih tatap, guru masih tergantung dari pelatih belum belajar 

mandiri, metode pelatihan yang ada belum dilakukan secara berkesinambungan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model pelatihan penulisan karya 

tulis ilmiah  berbasis andragogi berbantuan CMS Moodle. Penelitian ini dilakukan 

dengan R & D mencakup dua tahapan. Pada tahap studi pendahuluan, dilakukan 

kajian pustaka serta survei lapangan tentang model pelatihan yang digunakan 

selama ini. Pada tahap pengembangan, dilakukan penyusunan draf model, validasi 

ahli dan uji lapangan terbatas. Teknik analisis data menggunakan teknik uji beda 

Mann-Whitney U test.  Hasil R & D menunjukkan temuan: 1) model pelatihan 

dilakukan melalui analisis, perencanaan, pengembangan, implementasi, dan 

evaluasi;  2) tingkat validitas model berada pada kategori baik; dan 3) kompetensi 

guru lebih tinggi dari sebelum menggunakan model. 

 

Kata kunci: CSM Moodle; andragogi;  kompetensi pedagogik.  

 

 

PENDAHULUAN 

 Kompetensi guru merupakan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai 

dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak (Depdiknas, 

2008). Kompetensi tersebut akan terwujud dalam bentuk penguasaan pengetahuan 

dan profesional dalam menjalankan fungsinya sebagai guru. Undang-undang 

No.14 tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa 

kompetensi guru meliputi kompetensi: a) pedagogik, b) kompetensi kepribadian, 

c) kompetensi sosial, dan  d) kompetensi professional. Berdasarkan keempat 

kompetensi itu yang menjadi fokus penelitian ini ialah kompetensi pedagogik 

dimana guru diharapkan mempunyai kemampuan melakukan tindakan reflektif  

yang dituangkan dalam karya tulis ilmiah. 
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 Kemendiknas (2010: 1) menjelaskan bahwa guru dituntut untuk memiliki 

kompetensi agar dapat membuat karya tulis ilmiah. Namun masih banyak guru 

yang memiliki kompotensi pedagogik yang rendah.  

Hasil wawancara dengan para pemangku kepentingan di jajaran UPTD 

Dikdas dan LS Kec. Wonosegoro – Boyolali – Jawa Tengah ditemukan gejala-

gejala berikut: (a) guru mengalami keterbatasan buku/sumber belajar, (b) kurang 

waktu untuk mengikuti pelatihan dikarenakan sibuk dengan tugasnya sebagai 

guru, (c) rendahnya kompetensi guru dalam menulis karya tulis ilmiah hal ini 

ditunjukkan guru belum menghasilkan hasil penelitian, (d) metode pelatihan yang 

diadakan belum efektif, hal ini dikarenakan jumlah peserta pelatihan terlalu 

banyak, waktu pertemuan terbatas dan harus berkumpul dalam satu tempat dan 

satu ruang yang sama. Sedangkan guru yang sudah menghasilkan karya tulis 

ilmiah juga mengalami kendala yaitu kurangnya referensi bacaan atau sumber 

serta keterbatasan waktu dalam mengikuti pelatihan. 

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pelatihan yang diselenggarakan 

selama ini belum dilakukan  secara efektif, ini terlihat dari guru masih 

mengandalkan pelatih tatap muka padahal seharusnya guru harus mampu belajar 

mandiri tanpa tergantung dari pelatih selain itu metode pelatihan belum dilakukan 

secara berkesinambungan. Keadaan ini akhirnya berdampak pada kompetensi 

guru SD dalam menulis karya tulis ilmiah. Selanjutnya, hasil studi tentang model 

pelatihan yang digunakan selama ini adalah menggunakan model pelatihan yang 

mengharuskan guru berkumpul bersama untuk mengikuti pelatihan tanpa 

memberikan kesempatan pada guru untuk mengaktualisasi diri hal itu 

menyebabkan guru menjadi bosan sehingga materi tidak dapat diterima oleh guru 

secara maksimal.  

Berpijak pada identifikasi permasalahan kesenjangan kompetensi guru SD 

dan kebutuhan perlunya sebuah model pelatihan mandiri, maka penulis 

mengembangkan  produk model pelatihan berbasis andragogi berbantuan CMS 

Moodle. Secara spesifik permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian R 

& D ini adalah: 1)  bagaimana mengembangkan model pelatihan berbasis 

andragogi berbantuan CMS Moodle untuk meningkatkan kompetensi pedagogik 

guru?, 2) bagaimanakah tingkat validitas modelnya?, dan 3) apakah hasil 

pelatihan lebih tinggi dari sebelum menggunakan model yang dikembangkan? 
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Adapun tujuan khusus yang akan dicapai adalah: 1) mengembangkan model 

pelatihan penulisan karya tulis ilmiah  berbasis andragogi berbantuan CMS 

Moodle untuk meningkatkan kompetensi guru SD; 2) mengetahui tingkat validitas 

model pelatihan; dan 3) mengetahui perbedaan hasil pelatihan sebelum dan 

sesudah menggunakan model pelatihan. 

Berbagai penelitian R & D berikut membuktikan bahwa model pelatihan 

berbasis andragogi efektif memperbaiki hasil pembelajaran. Endah Yuli Astanti 

(2016) menemukan bahwa model andragogi  secara signifikan dapat 

meningkatkan partisipasi jamaah sebelum dan sesudah menggunakan model 

andragogi. Efektifitas hasil menunjukkan bahwa konsep andragogi lebih efektif 

karena mempunyai motivasi dan minat yang lebih tinggi. 

Hasil Penelitian Suhanji (2013) tentang konsep pendidikan orang dewasa 

menemukan bahwa karakteristik pendidikan orang dewasa merupakan 

pengembangan dari konsep diri, peranan pengalaman, kesiapan belajar dan 

orientasi belajar. Demikian juga penelitian yang dilakukan Ayu Nurchinta dan 

Danang Tandyonomanu (2015) tentang penerapan model pembelajaran andragogi 

untuk  meningkatkan hasil mata diklat pemetaan keluarga sejahtera di bidang 

pelatihan dan pengembangan BKKBN Provinsi Jawa Timur menemukan bahwa 

penerapan model pembelajaran andragogi dapat meningkatkan hasil mata diklat 

Berkaitan dengan pemilihan teknologi penyampaian materi menggunakan 

Course Management System (CMS) Modular Object Oriented Dynamic Learning 

Environment (Moodle) juga didukung adanya kajian teoretik dan hasil penelitian 

berikut: (1) Penelitian pengembangan e-Learning yang dilakukan Yaniawati 

(2012) menemukan bahwa model pembelajaran dengan sistem e-Learning 

menggunakan aplikasi Moodle berjalan secara efektif; (2) Burhanuddin (2011) 

menemukan bahwa tingkat efektivitas pembelajaran menggunakan Moodle 

mencapai 80.3%. 

Model pelatihan berbasis andragogi berbantuan CMS Moodle 

dikembangkan sebagai sebuah produk penelitian yang memiliki keunggulan lebih 

dibandingkan model sejenis. Keunggunlannya terletak pada desain yang di 

dasarkan pada prinsip-prinsip andragogi, yaitu: 1) model pelatihan dikaitkan 

dengan pengalaman yang telah dimiliki oleh peserta pelatihan, 2) model pelatihan 

sesuai dengan kebutuhan dan pekerjaan peserta pelatihan, 3) model pelatihan 
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dapat menjadi sarana peningkatan pemecahan masalah yang relevan dengan 

kebutuhannya profesinya, 5) mendorong terwujudnya pembelajaran sepanjang 

hayat, dan 6) memanfaatkan berbagai media, metode, teknik dan pengalaman 

belajar. 

Desain model berbasis andragogi ini selanjutnya diintegrasikan dengan 

teknik penyampaian materi menggunakan CMS Moodle. Dengan demikian 

keunggulan desain model pelatihan ini jelas membedakan dengan model sejenis 

yang belum dirancang berdasarkan prinsip andragogi dan tidak diintegrasikan 

dengan CMS Moodle. Berpijak pada keunggulan tersebut maka penelitian ini akan 

mengembangkan model pelatihan berbasis andragogi berbantuan CMS Moodle 

untuk meningkatkan kompetensi pedagogik guru SD. Sehingga permasalahan 

tentang  rendahnya kompetensi pedagogik guru dalam menulis PTK dapat 

dipecahkan. 

Pelatihan merupakan salah satu upaya yang dilaksanakan secara terus 

menerus dalam rangka pembinaan guru. Mondy (2008) dan Noe (2014: 351) 

berpendapat bahwa pelatihan merupakan aktivitas-aktivitas yang dirancang untuk 

mempermudah pembelajaran tentang kompetensi-kompetensi yang berkaitan 

dengan pengetahuan, keterampilan sikap dan perilaku.  Lebih lanjut, Noe (2014) 

menyebutkan bahwa pelatihan bagi guru bertujuan agar guru: (1) memperbaiki 

kinerjanya mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikapnya; (2) 

memperbaharui keahliannya sesuai dengan kemajuan teknologi; (3) membekali 

guru baru agar kompeten dalam pekerjaan; (4) membantu memecahkan masalah 

yang dihadapi guru dalam menjalankan tugasnya; (5) mengembangkan karier 

guru.   

Berkaitan dengan konsep andragogi, Bryson, Reeves, Fransler, dan Houlen 

seperti dikutip oleh Suprijanto (2007: 12), Knowles (1980) seperti dikutip oleh 

Marzuki Saleh (2012: 166) menjelaskan bahwa hakikat andragogi merupakan 

aktivitas pendidikan untuk membantu orang dewasa untuk mendapatkan 

pengetahuan menggunakan sebagian waktu dan tenaganya. Berdasarkan pada 

hakikat model pelatihan dan hakikat andragogi seperti telah paparkan di atas, 

maka model pelatihan berbasis andragogi hakikatnya ialah langkah-langkah 

pembelajaran yang dirancang untuk mempermudah pembelajaran tentang 

kompetensi-kompetensi yang berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, sikap 
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dan perilaku yang dilakukan secara mandiri tanpa terikat oleh waktu dan 

pengajarnya. 

Sudjana (2007: 2) dan  Haris Mudjiman (2011: 163) menyatakan mengenai 

prinsip-prinsip andragogi yaitu;  

a. Konsep diri, artinya orang dewasa mampu mengarahkan diri dan mandiri oleh 

karena itu pembelajaran bagi orang dewasa harus berorientasi pada masa 

depan, berpikir dan bertindak sesuai kehidupan nyata.  

b. Akumulasi pengalaman, artinya orang dewasa mempunyai pengalaman yang 

berbeda oleh karena itu dalam pembelajarannya diperlukan pemilihan dan 

penggunaan metode serta teknik kepelatihan yang melibatkan peran serta 

peserta pelatihan. 

c. Kesiapan belajar, yaitu materi pelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan 

dan pekerjaan peserta pelatihan.  

d. Ingin segera memanfaatkan hasil belajar, artinya pembelajaran haruslah 

berorientasi pada penguasaan keterampilan (skill) dan pemecahan masalah 

yang dihadapi sehingga hasil belajar dapat segera dimanfaatkan setelah 

pembelajaran selesai. 

e. Memiliki kemampuan belajar, yaitu pembelajaran disesuaikan dengan 

kemampuan belajar masing-masing oleh karena itu pelatih perlu mendorong 

peserta dalam menentukan cara belajar yang sesuai dengan kebutuhannya. 

f. Mampu belajar efektif dengan melibatkan aktivitas mental dan fisik, artinya 

orang dewasa sudah mampu melibatkan fungsi otak kiri dan otak kanan 

menggunakan intelek dan emosi serta memanfaatkan berbagai media, metode, 

teknik dan pengalaman belajar. 

Melihat prinsip-prinsip andragogi seperti dipaparkan diatas maka model 

pelatihan ini selalu dikaitkan dengan kegiatan belajar mandiri yang menekankan 

pada karaketristik belajar orang dewasa sehingga melalui model pelatihan ini 

orang bisa belajar kapan saja dan di mana saja secara mandiri tanpa terikat oleh 

waktu dan pengajar jika dipadukan dengan CMS  (Course Management System) 

Moodle (Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment). 

CMS  merupakan salah satu software pembelajaran berbasis web (web 

based instruction) dalam sistem e-learning. Karena Moodle merupakan subsistem 

dari sistem e-learning. Dougiamas seperti dikutip oleh Limongelli, Sciarrone & 
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Vaste (2011: 2) dan Surjono (2013: 6)  berpendapat bahwa Moodle adalah  

perangkat  lunak  untuk  membuat  materi  pelatihan secara online, mengelola 

kegiatan pelatihan, memfasilitasi interaksi, komunikasi, kerjasama antar pelatih 

dan peserta pelatihan. Moodle ini mendukung berbagai aktivitas administrasi 

pelatihan, peyampaian materi, penilaian (tugas, quiz), pelacakan/tracking & 

monitoring, kolaborasi, dan komunikasi/interaksi. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian dan pengembangan ini mengacu langkah-langkah penelitian dan 

pengembangan dari Sukmadinata (2015: 184), yaitu studi pendahuluan, desain 

dan pengembangan produk dan pengujian produk. Langkah-langkah penelitian 

dan pengembangan ini hanya sampai pada tahap ke-2, yaitu desain dan 

pengembangan produk. Tahap pengujian produk modul tidak dilakukan. 

Keputusan ini diambil berdasarkan keterbatasan waktu. Meskipun tidak dilakukan 

pengujian keefektifan produk, namun pada tahap ini dilakukan uji lapangan 

terbatas dengan membandingkan pre test dan post test sehingga dapat dilihat 

dampak dari hasil tes tersebut. Penelitian ini dilakukan di Dabin Putra Serang IV 

UPTD Dikdas dan LS kec. Wonosegoro-Boyolali dengan subyek penelitian 

berjumlah 7 guru SD.  

Prosedur penelitian dilakukan melalui dua tahap yaitu: (1) studi 

pendahuluan dan (2) desain dan pengembangan. Pada saat studi pendahuluan 

dilakukan analisis kebutuhan pelatihan menggunakan instrumen wawancara dan 

studi dokumen lapor bulanan SD pada bulan Mei 2016. Selanjutnya, pada tahap 

desain dan pengembangan penulis mengembangkan draft awal  model pelatihan 

yang mencakup: (a) panduan untuk pelatih, terdiri dari panduan login pelatih, 

setting pelatihan, mengungah materi dalam CMS, mengimpor kuis, mengcopy 

materi, mengunggah tugas, memberi grade, memberi komentar, memberi inisiasi 

forum diskusi dan chatting; (b) panduan untuk peserta pelatihan, mencakup cara 

login, ganti kata kunci, mengunduh materi, mengerjakan tugas, mengerjakan kuis, 

mengikuti forum diskusi, menyampaikan pesan, chatting; (c) rancangan pelatihan, 

meliputi Silabus atau Program mapping (peta program) dan skenario pelatihan; 

(d) materi pelatihan disusun dalam bentuk teks yang dipadukan dengan gambar 

atau ilustrasi multimedia yang diunggah dalam portal pelatihan, dan merupakan 

bagian dari isi panduan peserta pelatihan dan pelatih; (e) instrumen evaluasi 
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pelatihan ini berbentuk pilihan ganda yang dirancang secara online,; (f) portal 

pengembangan model pelatihan PTK menggunakan CMS Moodle dirancang 

sesuai fitur Moodle.  

Setelah model pelatihan telah lengkap dengan panduan-panduannya, 

kemudian dilakukan uji validasi. Uji validasi ini bertujuan untuk mengetahui 

kelebihan dan kelemahan model secara konseptual menurut para ahli, ketepatan 

teori yang digunakan, sehingga memperoleh kesahihan isinya. Validasi ini 

melibatkan tiga orang validator yang terdiri dari 1 orang ahli model pelatihan, 1 

orang ahli materi PTK dan 1 orang ahli media Moodle. 

Analisis data pada uji validitas model menggunakan teknik analisis 

deskriptif kategori dan pada uji coba lapangan terbatas dilakukan pengujian 

dengan teknik uji Mann Whitney U test dengan menghitung perbedaan rerata hasil 

pretest dan posttest. Namun sebelum melakukan analisis data, terlebih dahulu 

dilaksanakan uji normalitas dan Gain Skor.  

 

PEMBAHASAN 

Hasil studi pendahuluan tentang kebutuhan model pelatihan PTK diperoleh 

permasalahan utama yang menjadi pijakan dalam penelitian dan pengembangan 

ini yaitu rendahnya kompetensi pedagogik guru dalam menulis PTK, sehingga 

terjadi berbagai kesenjangan: kemandirian guru yang belum mencukupi untuk 

mengakses sumber-sumber karya ilmiah dan belum memadainya kemampuan 

pelatih dalam merancang model pelatihan yang memungkinkan guru untuk belajar 

secara mandiri.  

Berpijak pada kebutuhan seperti tersebut di atas, maka solusinya adalah 

perlu dikembangkan model pelatihan yang relevan dengan kondisi guru yang 

harus mengikuti pelatihan di sela-sela kesibukannya sebagai guru, yaitu model 

pelatihan berbasis andragogi berbantuan CMS Moodle. 

Model pelatihan berbasis andragogi berbantuan CMS Moodle ini 

dikembangkan sebagai sebuah produk penelitian yang memiliki keunggulan lebih 

dibandingkan model pelatihan lainnya. Keunggulanya terletak pada desainnya 

yang di dasarkan pada prinsip-prinsip andragogi, yaitu: 1) model pelatihan 

dikaitkan dengan pengalaman yang telah dimiliki oleh peserta pelatihan, 2) model 

pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan pekerjaan peserta pelatihan, 3) model 
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pelatihan dapat menjadi sarana peningkatan pemecahan masalah yang relevan 

dengan kebutuhannya profesinya, 5) mendorong terwujudnya pembelajaran 

sepanjang hayat, dan 6) memanfaatkan berbagai media, metode, teknik dan 

pengalaman belajar. 

Pengembangan model berbasis prinsip-prinsip andragogi seperti telah 

diuraikan di atas diintegrasikan dengan teknik penyampaian materi menggunakan 

CMS Moodle. Keunggulan desain model pelatihan seperti ini jelas membedakan 

dengan model sejenis yang belum dirancang berdasarkan prinsip andragogi dan 

tidak diintegrasikan dengan CMS Moodle. 

Langkah-langkah pengembangan model pelatihan mengacu pada rumusan 

masalah yang pertama, yaitu tentang bagaimana langkah-langkah pengembangan 

model pelatihan berbasis andragogi berbantuan CMS Moodle. Langkah-langkah 

pengembangan model pelatihan berbasis andragogi berbantuan CMS Moodle 

adalah: (1) melakukan analisa kinerja dan analisa kebutuhan; (2) membuat 

perencanaan model; (3) mengembangkan model pelatihan lengkap dengan media 

dan instrumen evaluasi; (4) mengimplementasikan model pelatihan; dan (5) 

melakukan evaluasi untuk mengetahui kompetensi peserta pelatihan.  

Langkah melakukan analisis kinerja dan analisis kebutuhan ternyata efektif 

memandu penulis dalam memetakan kompetensi dan menjabarkan menjadi 

kompetensi-kompetensi khusus secara berurutan. Pada langkah perencanan model 

meliputi: a) membuat tujuan pelatihan, b) materi atau bahan ajar pelatihan, 3) 

menentukan metode pelatihan, d) menyiapkan media pelatihan dalam hal ini 

adalah portal pelatihan, 4) menyiapkan alat evaluasi. 

Langkah ke empat adalah pengembangan. Penulis mengembangkan alat 

evaluasi dan media. Alat  evaluasi ini terdiri dari dua jenis yaitu tugas terstruktur 

dan uji kompetensi (quiz), maka dalam pengembangan tugas terstruktur penulis 

menyusun dalam file pdf yang kemudian diupload di portal guru SD belajar. 

Sedangkan untuk uji kompetensi berbentuk pilihan ganda dimana penulis 

menuliskan soal tersebut pada notepad yang kemudian diupload pada portal. 

Sedangkan pengembangan media ini meliputi, tampilan media, memilih fitur-fitur 

yang diperlukan misalnya mengupload materi per unit,  mengupload tugas 

terstruktur atau lembar kerja, mengupload uji kompetensi, menyiapkan forum 
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diskusi dan chatting. Setelah pengembangan media selesai maka silabus, materi 

pelatihan dan alat evaluasi diupload kedalam media moodle. 

Pada langkah mengimplementasikan model pelatihan, berhasil dilakukan 

uji coba lapangan yang melibatkan 7 orang guru SD di UPTD Kecamatan 

Wonosegoro. Implementasi berjalan lancar, dapat dipahami dengan baik oleh 

peserta pelatihan, trainer (penulis sendiri) berhasil memotivasi peserta untuk 

menyelesaikan pelatihan secara mandiri. 

Pada langkah evaluasi untuk melihat kefektifan model maupun untuk 

melihat kualitas pelatihan secara umum, berhasil mendapatkan data-data berikut: 

1) hasil pengukuran kompetensi guru sebelum dan sesudah pelatihan, produk PTK 

yang baik, dan balikan tentang keterterimaan model. 

Keefektifan dalam setiap langkah pengembangan modul ini sejalan dengan 

pandangan Branch (2009: 1); Molenda (2008: 108) dan Atwi Suparman (2012: 

108) mengatakan bahwa model ADDIE memiliki kelebihan yaitu model ADDIE 

berorientasi pada sistem, sudah familier di kalangan para praktisi pendidikan, 

langkah-langkahnya lebih sederhana karena prosedur kerjanya sistematik, yakni 

pada setiap langkah selalu mengacu pada langkah sebelumnya yang sudah 

diperbaiki, sehingga diperoleh produk yang efektif. 

Berkaitan dengan bagaimana tingkat validitas model pelatihan berbasis 

andragogi berbantuan CMS Moodle ini, ahli model pelatihan menggunakan model 

pelatihan berbasis andragogi berbantuan CMS Moodle, validator memberi skor 

sebesar 89% untuk aspek peta program dan 86% untuk skenario pelatihan. 

Berdasarkan kategori dan kriteria uji ahli, data angka persentase ini menunjukkan 

bahwa hasil penilaian peta program berada pada kategori sangat tinggi dan hasil 

penilaian skenario pelatihan berada pada kategori sangat  tinggi. Artinya bahwa 

peta program dan skenario pelatihan online sebagai produk pengembangan model 

pelatihan berbasis andragogi berbantuan CMS Moodle ini kualitasnya berada pada 

kategori sangat tinggi. 

Berkaitan dengan penilaian terhadap model pelatihan, ahli materi pelatihan 

dan ahli media memberikan penilaian berikut. Ahli desain model pelatihan, rata-

rata persentase skor penilaian oleh ahli terhadap aspek peta program dan skenario 

pelatihan online oleh ahli menunjukkan bahwa rata-rata persentase sebesar 89% 

untuk aspek peta program dan 86% untuk skenario pelatihan. Artinya bahwa peta 
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program dan skenario pelatihan online sebagai produk pengembangan modul 

pelatihan berbasis andragogi berbantuan CMS Moodle ini kualitasnya berada pada 

kategori sangat tinggi. 

Berkaitan dengan ahli materi pelatihan PTK memberikan skor sebesar 

72%. Berdasarkan kategori dan uji ahli, data angka persentase ini menunjukkan 

bahwa hasil penilaian ini berada pada kategori tinggi. Artinya bahwa materi 

pelatihan sebagai produk pengembangan model pelatihan berbasis andragogi 

berbantuan CMS Moodle ini kualitasnya berada pada kategori sangat tinggi.  

Hasil validasi model oleh ahli media menunjukkan bahwa rata-rata 

persentase sebesar 78% untuk aspek tampilan, 100% untuk aspek akses, 73%, 

untuk aspek interaksi, 66%, untuk aspek desain materi pelatihan, dan 80% untuk 

aspek  kontrol. Berpijak pada kategori dan kriteria uji ahli media, maka empat 

aspek yaitu; aspek kontrol (80%), aspek tampilan (78%), aspek interaksi (73%) 

dan aspek desain materi pelatihan (66%) berada pada kategori tinggi. Berkaitan 

dengan satu aspek yang lain, yaitu aspek akses (100%), berada pada kategori 

sangat tinggi. Artinya bahwa secara keseluruhan kualitas desain media dalam 

pelatihan menggunakan model ini berada pada kategori tinggi untuk semua aspek.  

Berdasarkan uraian lengkap tentang temuan hasil uji validasi para ahli 

model pelatihan, ahli model, dan ahli media dapat disimpulkan bahwa secara 

keseluruhan model pelatihan berbasis andragogi berbantuan CMS Moodle ini 

kualitasnya sudah baik dan tingkat validitasnya tinggi dan layak  

Hasil ujicoba pelatihan menggunakan model berbasis andragogi 

berbantuan CMS Moodle ini menghasilkan data rata-rata pretest mencapai 65, dan 

pada postest mencapai  81. Dilihat dari signifikansi perlakukan terlihat dari uji 

Mann Whitney U Test, dimana U hitung sebesar 6,00; p = 0,017 (0,017 < α= 

0,050), artinya bahwa temuan data ini menunjukkan tingkat kompetensi 

pedagogik guru setelah mengikuti pelatihan lebih tinggi secara signifikan 

dibandingkan sebelum mengikuti pelatihan.  

Selanjutnya, kompetensi tugas mandiri berupa PTK menunjukkan ada 6 

peserta pelatihan (85,7%) pada kategori baik. Artinya PTK dapat dilanjutkan 

untuk perbaikan dengan revisi ringan. Sedangkan 1 peserta pelatihan (14,3%) 

pada kategori rendah. Artinya PTK dapat dilanjutkan untuk penelitian dengan 

revisi berat. 
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Temuan keefektifan model pelatihan berbasis andragogi berbantuan CMS 

Moodle memberikan dampak lebih tinggi terhadap kompetensi hasil pelatihan 

peserta pelatihan yang merupakan sinergi dari integrasi model pelatihan – konten 

PTK – Andragogi dan media pelatihan berupa portal e-learning. Keefektifan 

model pelatihan berbasis andragogi berbantuan CMS Moodle ini ditandai adanya 

perubahan dari tradisi pelatihan tatap muka menjadi berbasis teknologi internet. 

Kontribusi komponen andragogi dalam sinergi menjadikan model 

pelatihan berbasis andragogi berbantuan CMS Moodle ini efektif dalam 

meningkatkan kompetensi hasil pelatihan peserta pelatihan. Hal ini seperti temuan 

dari Laurie C. Blondy (2007) yang berjudul Evaluation and Application of 

Andragogical Assumptions to the Adult Online Learning Environment, 

menemukan bahwa penerapan andragogi dapat menciptakan pembelajaran yang 

berpusat pada pendekatan pendidikan online.  

Selanjutnya Ayu Nurchinta, Danang Tandyonomanu (2015) yang 

mennemukan bahwa penerapan model pembelajaran andragogi berbeda dengan 

pembelajaran konvensional, kompetensi hasil diklat lebih tinggi dibandingkan 

dengan pembelajaran konvensional. Endah Yuli Astanti (2016) menyebutkan 

bahwa pengembangan model andragogi dapat meningkatkan partisipasi Jemaah 

sebelum dan sesudah  menggunakan model andragogi.  

Kontribusi teknologi penyampaian materi pelatihan menggunakan CMS 

Moodle terhadap efektifnya model pelatihan berbasis andragogi berbantuan CMS 

Moodle dilihat dari potensi yang dimiliki Moodle ini. Pemilihan harus didasarkan 

pada kebutuhan peserta pelatihan, strategi pelatihan dan keterbatasan 

pelaksanaannya. Efektifnya sinergi model pelatihan – Moodle ini sejalan dengan 

temuan penelitian Ramayah (2010) tentang quantitative survey tentang the role of 

voluntariness in distance education students‟ usage of a course website. Temuan 

yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah: 1) bahwa gambaran (persepsi) 

kemudahan penggunaan sistem perkuliahan berdampak signifikan terhadap 

penggunaan perkuliahan berbasis website (β =0.488, p< 0.01). 2) bahwa gambaran 

tersebut berdampak signifikan terhadap penggunaaan perkuliahan berbasis website 

(β = 0.356, p< 0.01). Berarti bahwa hipotesis diterima.  

Sejalan dengan temuan penelitian Ramayah, Chao, Hwu & Chang (2011) 

melakukan penelitian eksperimen dengan sampel sebesar 128 mahasiswa, terdiri 
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dari 3 kelompok/team. Kelompok A (n=40 mahasiswa), B (n=46 mahasiswa) dan 

C (n=42 mahasiswa). Temuan yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah: 1) 

Secara umum Kelompok A dalam mengikuti ujian akhir pembelajaran lebih 

sukses dibandingkan Kelompok B dan C. 2) Pengujian dengan menggunakan 

teknik ANCOVA pada taraf signifikansi α=0.05, diperoleh hasil F = 21.85,p ≤ 

0.05. Hal ini dapat dijelaskan bahwa efektivtas pembelajaran Kelompok A lebih 

tinggi secara signifikan dibandingkan dengan Kelompok C, 3) Mahasiswa 

Kelompok A lebih efektif dalam belajar. Penyimpulan utama ini berdasarkan 

temuan bahwa mereka memiliki kesempatan lebih untuk sharing pengetahuan dan 

interaksi belajar. 

Burhanuddin (2011) melakukan penelitian tentang pengembangan e-

learning dengan moodle sebagai alternatif media pembelajaran berbasis internet 

menemukan hasil: 1) e-learning sekolah dengan CMS Moodle yang telah 

dikembangkan dapat dikatakan sudah baik, 2) Hasilnya diolah secara deskriptif 

persentase. Hasil checklist yang dilihat dari 2 aspek yaitu desain pembelajaran dan 

komunikasi visual, menunjukan e-learning ini termasuk dalam kategori baik 

dengan persentase dalam desain pembelajaran, guru 89% dan siswa 82,13%. 

sedangkan dalam komunikasi visual, guru 87,35% dan siswa 80,3%, 3) Guru 

harus proaktif untuk menggunakan media ini secara keseluruhan. 

Penelitian tentang andragogi telah banyak dilakukan seperti telah 

dikemukakan pada review setiap jurnal, Laurie C. Blondy (2007), Ayu Nurchinta 

dan Danang Tandyonomanu (2015) dan Endah Yuli Astanti (2016). Demikian 

juga penelitian tentang pembelajaran berbasis e-learning juga telah banyak 

dilakukan, yaitu penelitian yang dilakukan Ramayah (2010); Burhanuddin (2011), 

Chao, Lin Hwu & Cheng Chang (2011). Namun penelitian-penelitian dengan 

variabel andragogi untuk meningkatkan kompetensi pedagogik guru dalam jurnal 

yang telah direview oleh penulis lebih dominan sebagai penelitian korelasional 

dan eksperimental saja. Kalaupun ada penelitian model andragogi itupun model 

konseptual yang hakikatnya berbeda dengan model prosedural yang akan 

dikembangkan dalam pengembangan model pelatihan berbasis andragogi 

berbantuan CMS Moodle. Demikian juga belum dilakukan penelitian yang secara 

spesifik mengembangkan model pelatihan berbasis andragogi untuk 

mengembangkan kompetensi pedagogik guru. 
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SIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukan sebelumnya, maka 

dapat disimpulkan dan diajukan saran-saran berikut: 

1. Pengembangan model pelatihan berbasis andragogi berbantuan CMS Moodle 

dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: (a) analisis; (b) 

perencanaan; (c) pengembangan; (d) implementasi; (e) evaluasi. 

2. Tingkat validitas model pelatihan berbasis andragogi berbantuan CMS Moodle 

berada pada kategori baik (72%).  

3. Hasil pelatihan menggunakan model pelatihan berbasis andragogi berbantuan 

CMS Moodle lebih tinggi dari sebelum menggunakan model pelatihan. 

Simpulan ini didasarkan pada temuan μ- kompetensi hasil pelatihan peserta 

pelatihan mencapai 65 (pretest) dan 81 (postest). Dilihat dari signifikansi 

perlakukan terlihat dari uji Mann Whitney U Test, dimana U hitung pada varian 

model pelatihan sebesar U sebesar 6,00; p = 0,017 (0,017 < α= 0,050). 
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ABSTRAK 
 
Cerpen anak yang pada umumnya dibuat oleh orang dewasa, mengandung 

sejumlah amanat yang dapat dijadikan sebagai alat penanaman budi pekerti pada 

siswa di sekolah dasar. Unsur-unsur intrinsik maupun ekstrinsik dalam cerpen 

anak yang dipilih sebagai bahan ajar dapat dimanfaatkan sebagai media 

pengajaran budi pekerti pada siswa di sekolah dasar. Cerpen anak yang baik bagi 

anak-anak adalah cerpen yang memberikan lahan bagi anak untuk mencermati 

kehidupannya sehingga memperluas wawasan dan pengetahuan mereka tentang 

kehidupan yang mereka jalani dan mampu memberikan hal-hal tersebut secara 

implisit. Melalui pemunculan tokoh, anak-anak dimungkinkan untuk 

mengidentifikasi tokoh tersebut dan menjadikannnya pedoman untuk tingkah 

laku. Agar anak-anak tidak salah dalam mengidentifikasi tokoh dalam sebuah 

cerita, diperlukan arahan dan bimbingan dari orang tua ketika di rumah dan guru 

ketika mereka di sekolah.  
 
Kata Kunci: Cerpen Anak, Budi Pekerti  

 
 
 
PENDAHULUAN 
 
 

Cerita anak-anak tentu sangat berarti bagi anak-anak. Selain sebagai 

bacaan penghibur, bagi anak-anak selaku pembaca, cerpen anak bermanfaat juga 

untuk mengasah rasa simpati dalam jiwa anak. Dalam hal ini, cerita anak berperan 

sebagai media bagi anak untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman berharga 

yang dapat membentuk jiwanya agar kelak menjadi anak yang baik. Cerita anak 

banyak ragamnya. Salah satu cerita anak yang kini tersebar luas di masyarakat 

adalah cerpen anak. 
 

Cerita anak-anak dalam pembahasan ini adalah cerita yang dikonsumsikan 

kepada anak-anak dengan bimbingan dan pengarahan dari orang dewasa serta 

sebagian besar ditulis oleh orang-orang dewasa. Dengan demikian, dapat 

dikatakan bahwa cerita anak berbahasa Indonesia merupakan cerita yang berupa 

kisah nyata atau rekaan yang ditujukan kepada anak-anak sebagai segmentasi 

pembaca dengan bimbingan dan arahan dari orang dewasa, di antaranya adalah 
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guru dan orang tua. Cerita anak berbahasa Indonesia memiliki tujuan menghibur, 

memberikan informasi, dan mendidik dengan membentuk kepribadian anak. Oleh 

karena itu, cerita anak berbahasa Indonesia sebaiknya mampu membentuk 

kepribadian anak dengan hal-hal positif yang tercermin dalam kisah yang 

disajikan, baik melalui tokoh maupun cerita atau konflik-konflik yang membentuk 

cerita tersebut. 
 

Beberapa waktu lalu (Kamis, 24 Juli 2011), RCTI menayangkan sebuah 

film televisi berjudul ―Pencuri Cilik‖. Film tersebut menceritakan tentang seorang 

remaja putri (SMA) bernama Mimi yang berkarakter materialistis dan berjiwa 

sosial. Karakternya tersebut terbentuk dari kisah Robinhood yang 

didengarkannya—pada usia 9 tahun—dari cerita kawan kecilnya ketika ia berada 

di panti asuhan. Kisah tersebut kemudian membentuk imajinasinya untuk menjadi 

seperti Robinhood yang mencuri untuk kepentingan orang miskin. Ia menjadi 

perempuan ―matre‖ dengan hanya mau menjalin cinta dengan laki-laki sebayanya 

yang berasal dari kalangan atas. Ia meminta apa saja (mainan, makanan, dan uang) 

yang diinginkannya kepada laki-laki tersebut, kemudian semua yang diperolehnya 

itu diberikan kepada anak-anak di panti asuhan, tempat dahulu ia tinggal. Kisah 

tersebut menunjukkan bahwa anak-anak sangat mudah untuk mengidentifikasi 

tokoh dalam cerita dan menirunya. Oleh karena itulah, peran guru di sekolah dan 

orang tua di rumah sangat diperlukan untuk membimbing anak-anak dalam 

memahami cerita yang dibaca atau didengarnya agar anak-anak tidak salah 

menangkap makna cerita. 

Tujuan penulisan ini untuk mendiskripsikan pemilihan cerpen anak untuk 

bahan Ajar dalam proses pembelajaran yang sesuai dalam proses pembelajaranya 

di Sekolah Dasar dan Sekolah Tingkat Pertama Sebagai Media Penanaman Budi 

Pekerti. 

 
METODE PENELITIAN 

 

Jenis Penelitian  
Penelitian ini termasuk jenis penelitian studi literatur dengan mencari 

referensi teori yang relefan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. 

Referensi teori yang diperoleh dengan jalan penelitian studi literatur dijadikan 

sebagai fondasi dasar dan alat utama bagi praktek penelitian ditengah lapangan. 
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Waktu dan Tempat Penelitian 
 

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Serang Provinsi Banten . Sedangkan 

penulisan karya ilmiah dilakukan di SDN 1 Pamarayan Serang dan SMPN 1 

Pamarayan. Penelitian ini dilakukan mulai tanggal 26 Januari 2016 sampai tanggal 

9 April 2016. 

 

Metode Pengumpulan Data 
 

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer 

dengan melakukan obervasi dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari 

jurnal, buku dokumentasi, dan internet. 

 

a. Dokumentasi 
 

Dokumentasi merupakan metode untuk mencari dokumen atau data-data 

yang dianggap penting melalui artikel koran/majalah, jurnal, pustaka, brosur, buku 

dokumentasi serta melalui media elektronik yaitu internet, yang ada kaitannya 

dengan diterapkannya penelitian ini. 

 

5. Studi Literatur 
 

Studi literatur adalah cara yang dipakai untuk menghimpun data-data atau 

sumber-sumber yang berhubungan dengan topik yang diangkat dalam suatu 

penelitian. Studi literatur bisa didapat dari berbagai sumber, jurnal, buku 

dokumentasi, internet dan pustaka. 

 

c. Observasi 
 

Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan 

langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada 

pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. 

 

Metode Analisis Data 
 

Data-data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis dengan metode 

analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif dilakukan dengan cara 

mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis, tidak semata-

mata menguraikan, melainkan juga memberikan pemahaman dan penjelasan 

secukupnya. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Konsep Pembelajaran Sastra 
 

Sebuah karya sastra secara umum adalah wujud nyata dari hasil pemikiran 

manusia-manusia kreatif yang ingin menggambarkan permasalahan hidup 

manusia yang dijumpainya. Manusia-manusia kreatif atau sastrawan inilah yang 

dianggap pembaca berwenang dalam menyampaikan gambaran hidup manusia 

melalui hasil karyanya. Salah satu pernyataan Wellek dan Warren, 1990:109) 

tentang hal ini adalah sastra sebagai intuisi sosial yang menggunakan medium 

bahasa. Sedangkan budaya sebagai pola kehidupan sehari-hari pendukungnya 

tercemin dalam bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi oleh 

komunitasnya, dan juga nampak pada susunan komunitas tersebut. 
 

Terkait dengan hal diatas, Segers (2000:17) berpendapat bahwa dari sudut 

pandang teori inormasi, sebuah teks sastra dapat dipandang sebagai seperangkat 

tanda yang ditranmisikan melalui saluran pembaca. 

 
   Noise    

Author Text Signs Chanel Text Signs Reader 
 
 
 
 

Code 

 

Bagan 1. Diagram Segers tentang Hubungan Teks sastra dengan Pembaca 

(2000:17) 
 

 

Pembelajaran tentang karya sastra melibatkan bentuk komunikasi tentang 

masalah kehidupan manusia antara sastrawan dengan pembaca. Hal ini dapat 

menimbulkan perbedaaan persepsi antara masalah satu dengan yang lain. Asumsi 

ini didukung oleh Squire dan Taba yang menyimpulkan bahwa kegiatan apresiasi 

melibatkan tiga unsur yaitu (1) aspek kognitif, yaitu keterlibatan intelek pembaca 

dalam upaya memahami unsure-unsur kesastraan yang bersifat obyektif, (2) aspek 

emotif, yaitu keterlibatan unsur emosi pembaca dalam upaya menghayati unsur 

keindahan dalam teks sastra yang dibaca dan (3) aspek evaluatif yaitu memberikan 
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penilaian terhadap baik buruk indah tidak indah, sesuai tidak sesuai serta ragam 

penilaian yang tidak harus hadir dalam karya sastra (dalam Aminuddin. 1987:34). 

 
 

1. Strategi dan Teknik Pembelajaran Sastra 
 

Strategi dalam suatu pembelajaran juga terkait dengan pembelajaran 

yang akan dicapai berdasarkan kurikulum yang sedang berlaku. Sebagaimana 

diungkapkan oleh Sagala (2003:221) bahwa konsep dasar strategi salah satunya 

 
 
 
adalah menentukan pilihan berkenaan dengan pendekatan terhadap masalah 

belajar mengajar, memilih prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar. 
 

Tujuan akhir yang dijadikan acuan dalam pembelajaran sastra adalah 

terbinanya apresiasi dan kegemaran terhadap karya sastra, yang didasari oleh 

pengetahuan dan ketrampilan dibidang sastra (Wardani, 198:9). Beberapa strategi 

tersebut adalah: 
 

a. Strategi Sastra 
TAHAP KEGIATAN 

1. Penjelajahan a) Siswa melakukan penjelajahan 

terhadap karya sastra yang disukainya 

atau yang disarankan guru. 

b)  Penjelajahan dilakukan dengan 

membaca, bertanya, mengamati/ 

menyaksikan pementasan dan 

kegiatan lain yang bertujuan 

mendapatkan pemahaman tentang 

sastra 

2. Interpretasi a) Siswa menafsirkan karya sastra yang 

dibacanya 

b) Interpretasi dilakukan dengan cara 

presentasi atau penampilan bentuk lain 

c) Interpretasi dilakukan dengan 

menganalisis unsure-unsur yang 

membangun karya sastra 
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3. Re-kreasi a) Siswa mengkreasikan kembali apa 

yang telah dibacanya 

b) Siswa mengubah bentuk satu karya 

sastra yang dibacanya menjadi bentuk 

karya sastra yang lain. 

 

 

b. Strategi Induktif Model Taba 
 

Hilda Taba mengemukakan strategi ini berdasarkan pada tiga rumusan 

pertanyaan tentang berpikir yaitu: berpikir dapat diajarkan, berpikir adalah 

transaksi aktif antar individu dengan data, dan proses berpikir berkembang 

berdasarkan urutan yang sesuai dengan hukum dan strategi ini diarahkan pada tiga 

tahap pokok yaitu pembentukan konsep, penafsiran data, dan penerapan prinsip. 

(Joice dan Well dalam Wardani, 1988:12) 

 
 

c. Strategi Analisis 

 

 

GENRE 

SASTRA 

TEKNIK 

PEMBELAJARAN 
KEGIATAN 

Puisi  Listening dan 

merefleksikan 

puisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reading 

a) Siswa bertanya tentang 

masalah yang terkait 

dengan puisi 

b) Siswa membentuk 

kelompok 

c) Guru membacakan puisi 

d) Siswa berdiskusi 

menentukan tema, 

relevansi tema dengan 

situasi sekarang, 

mengamukakan hal 

menarik dalam puisi, 

dan menyimpulkan 

pesan puisi 
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 Writing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 What Happens 

Next 

 

a) Dalam tiap-tiap 

kelompok siswa 

mendiskusikan isi 

puisi kelompok yang 

akan dibacakan secara 

serempak 

b) siswa menampilkan 

hasil diskusinya 

c) siswa saling 

mengomentari hasil 

diskusi tiap-tiap 

kelompok 

d) Secara serempak siswa 

satu kelas membaca 

puisi bersama-sama 

e) Guru merefleksikan 

hasil pembelajaran 

a) Siswa menerima 

gambar dari guru 

b) Siswa 

mengidentifikasi 

gambar yang 

diterimanya 

c) Siswa secara 

berkelompok membuat 

gerakan atas tema 

yang telah ditemukan 

dari cerita 

d) Siswa lain 

mengartikan gerakan 

tersebut 

(Suyatno,2004:131-143) 
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a) Siswa mendengarkan 

sebagian rekaman 

cerita dari tape 

recorder 

b) Siswa melanjutkan 

bagian akhir dari cerita 

yang didengarkan 

berdasarkan 

pemikirannya sendiri 

c) Siswa mendengarkan 

seluruh bagian cerita 

dan membandingkan 

dengan hasil 

pemikirannya 

(Duff dan Maley, 1990:149) 

Prosa  retell a) Siswa mendengarkan 

dongeng, misalnya 

dengan menggunakan 

media tape-recorder 

b) Siswa mendiskusikan 

bagian pendahuluan , 

isi dan penutup 

c) Siswa membaca buku 

dongeng 

d) Siswa membawakan 

dongen berdasarkan 

buku yang dibacanya 

Drama  play a) Siswa mementaskan 

drama 

b) Siswa melakukan 

penilaian atas tampilan 

drama 
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(Diknas, 2004) 

 

 

2. Konsep Imajinasi dalam Pembelajaran Sastra 
 

Imajinasi bagian dari kehidupan manusia. Ada kalanya hidup manusia 

menjadi lebih mudah dengan adanya imajinasi, namun ada kalanya pula dengan 

imajinasi membuat berbagai pihak perlu memaknai sesuatu yang dihasilkan 

seseorang. Untuk menghadirkan sesuatu yang sulit untuk diwujudkan secara 

realita dibutuhkan bentuk imajinasi. Seorang anak kecil memiliki daya imajinasi 

yang lebih tinggi dibandingkan orang dewasa, sebelum kematangan kognitif atau 

emosinya terbentuk, anak kecil biasa melakukan imajinasi melalui cerita-cerita 

yang disampaikannya. 
 

3. Pendekatan Intrinsik dalam Apresiasi Cerita Pendek 
 

Apresiasi sastra dapat dikatakan sebagai sebuah proses kegiatan untuk 

memahami, menyukai, atau bahkan menilai sebuah karya sastra. Sebagai arah 

untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut seorang pembaca sastra membutuh-

kan adanya pendekatan khusus agar pemahaman atau penilaian tersebut mengarah 

kepada hakikat pemahaman karya sastra yang sebenarnya, terutama jika hal ini 

dijadikan sebagai bagian dari kegiatan pembelajaran dilembaga pendidikan seperti 

sekolah-sekolah. Dalam hal ini guru sebagai salah satu fasilitator bagi siswanya 

untuk memulihkan pendekatan yang tepat bagi siswanya untuk menjadi lebih 

terarah dalam memahami dan memanai karya sastra. 
 

Salah satu pendekatan yang diperkenalkan oleh Wellek dan Warren 

(1993:175-253) untuk melakukan studi sastra adalah pendekatan intrinsic. Di 

dalam pendekatan ini dibahas bagaimana seorang pembaca karya sastra 

memahami karya sastra ini beberapa aspek yang terdapat di dalam karya sastra 

tersebut. Pembahasan yang bisa ditemukan oleh pembaca didalam karya sastra 

yaitu: tokoh dan perwatakan, karakter, latar tempat, waktu, alur cerita, tema cerita 

dan gaya bahasa. 

 
 

12) Konsep Teknik Pembelajaran Pengubahan Cerita Menjadi Gambar 
 

Sebuah gambar mendahului perwujudan bahasa. Inilah pernyataan yang 

ingin disampaikan oleh seorang artis termasyur, Nancy Margulles, penulis buku 

Mapping Inner Space dan Yes, You Can Draw. Dalam buku tersebut ia 
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berpendapat sebelum kita belajar bahasa, kita memvisualisasikan gambar dalam 

pikiran kita dan mengaitkannya dengan konsep-konsep. Pendapat inilah yang 

menjadi dasar bahwa sebuah pembelajaran dapat menjadi lebih menarik jika siswa 

diajak untuk memvisualisasikan pikiran mereka terhadap apa yang dipelajarari ke 

dalam bentuk gambar-gambar yang nyata. 
 
Menciptakan gambar-gambar dari sebuah konsep materi pembelajaran merupakan 

salah satu teknik pembelajaran yan dapat digunakan untuk membuat siswa 

berpikir secara kreatif tentang hal-hal yang dipelajari.Tekik pengubahan cerita ke 

dalam perwujudan sebuah gambar merupakan teknik pembelajaran yang 

diupayakanakan menyeimbangkan fungsional otak dalam diri seorang siswa. Otak 

manusia terdiri atas dua belahan atau hemisfer yaitu belahan kiri dan kanan sangat 

mendukung siswa dalam menghasilkan gambar-gambar. Brown (2000:119) 

memberikan beberapa gambaran fungsi otak kiri dan otak kanan pada manusia. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1. Dominasi Fungsi Otak kiri dan kanan (Brown, 2000:119) 

 

Dominasi Otak Kiri  Dominasi Otak Kanan  
       

a) intelektua/ kecerdasan  a) intuitif   

b) Mengingat nama  b) Mengingat wajah  

c) Merespon untuk instruksi c) Merespon instruksi-instruksi 

 verbal    yang demonstrative, 

d) Memperagakan secara  ilustratif dan simbolik 

 sistematik dan terkontrol d) Percobaan  dengan 

e) Membuat penilaian obyektif  sembarangan (acak    dan 

f) Merencenakan dan menyusun  tidak terlalu menghambat) 

g) Memilih secara matang e) Membuat penilaian subjektif 

 informasi penting  f) Mengalir dan spontan 

h) Analisis bacaan  g) Pilihansulit ditangkap, 
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i) Ketergantungan  bahasa  pada  informasi tidak penting 

 pikiran dan ingatan  h) Pembaca yang fleksibel 

    i) Menggantungkan imajinasi 

     dala pikiran dan ingatan 
        

 
 

Paparan yang membahas fungsi otak diatas menggambarkan bagaimana 

teknik pengubah cerita menjadi gambar ini diusahakan sebagai teknik 

pembelajaran sastra. Dalam proses pembelajaran penggunaan teknik ini diawali 

dengan siswa membaca cerita pendek. Dengan demikian teknik pengimajinasian 

melalui gambar merupakan teknik yang diupayakan untuk menyeimbangkan 

kedua fungsi otak manusia. 

12) Cerita Anak 
 

Menurut Mustakim (2005:11), ada dua konsep yang perlu diketahui 

tentang cerita anak, yaitu (1) cerita anak mengenai kehidupan anak-anak yang 

ditulis oleh anak-anak atau orang dewasa dan (2) cerita untuk anak adalah cerita 

yang ditujukan bagi anak-anak mengenai kehidupan tokoh-tokoh lain bukan tokoh 

anak-anak, melainkan tokoh binatang atau tokoh orang dewasa yang berperan 

membantu dalam cerita anak. Cerita anak merupakan cerita yang mengisahkan 

tentang kehidupan anak baik suka dukanya dalam keluarga dan masyarakat. 

Sedangkan cerita untuk anak adalah cerita yang diperuntukan anak, baik cerita 

yang menyangkut kehidupan anak maupun bukan cerita anak, seperti cerita 

tentang binatang, cerita tentang para tokoh-tokoh yang berjasa bagi bangsanya, 

cerita tentang alam dan sebagainya. 

 
Jenis Cerita Anak 
 

Pengelompokan jenis cerita anak didasarkan pada permasalahan 

kehidupan anak-anak. Kesederhanaan bahasa yang digunakan dan alur cerita 

dirancang penulisnya. Menurut Mustakim (2005:32), pengelompokan jenis cerita 

berdasakan bentuk dan isi cerita terbagi atas (1) cerita gambar (2) cerita rakyat 

(fabel, mite,dan sage), (3) cerita biografi, (4) cerita sejarah, dan (5) cerita fiksi 

realitik (cerpen dan novel) : 

 
1. Buku Cerita Bergambar 
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Menurut Patricia Siancolo (dalam Mustakim,2005:32), buku cerita 

bergambar adalah buku yang memuat suatu cerita melalui gabungan antara teks 

dan ilustasi. Buku gambar merupakan gabungan yang unik dari seni grafis dan 

naratif yang cita rasa seninya lengkap dan sering kali lebih diperluas oleh adanya 

ilustrasi. Buku cerita bergambar yang bagus bisa memberi anak kesenangan, 

hiburan dan pengalaman estetika yang kreatif 
 
2. Cerita Rakyat 
 

Dalam kamus istilah sastra, cerita rakyat diartikan sebagai kisahan aslinya 

beredar secara lisan dan kepercayaan masyarakat. Cerita rakyat merupakan cerita 

fantasi yang disampaikan dari mulut ke mulut dan biasanya nama pengarang tidak 

diketahui secara jelas (anonim). Jenis cerita rakyat dikelompokan atas isi cerita 

dan pada tokoh cerita yang ditampilkan, yaitu cerita rakyat tentang binatang 

disebut fabel, cerita rakyat tentang kepercayaan disebut mite, dan cerita rakyat 

tentang kepahlawanan tokoh sejarah disebut sage. 
 
3. Cerita Biografi 
 

Cerita biografi menceritakan riwayat kehidupan seseorang yang berjasa 

dalam berbagai bidang kehidupan. Cerita biografi ini menceritakan kehidupan 

para pelaku dibidang perjuangan menegakan keadilan mengusir penjajahan seperti 

biografi Bung Karno, dibidang pendidikan seperti biografi Ki Hajjar Dewantara, 

dan sebagainya. Cerita biografi menceritakan fakta-fakta yang mendasar tentang 

masa kecil, masa remaja hingga akhir hayat tokoh dalam buku biografi tersebut.. 
 
4. Cerita Sejarah 
 

Menurut Mustakim (2005,62), cerita sejarah dikelompokan sebagai suatu 

cerita peristiwa atau kejadian yang berkaitan dengan sejarah perkembangan suatu 

bangsa. Penulis cerita sejarah menyusun struktur cerita berdasarkan kejadian-

kejadian kesejarahan yang benar-benar terjadi pada suatu tempat tertentu dan 

kebenarannya merupakan fakta kesejarahan suatu bangsa. Setiap bangsa memiliki 

cerita kesejarahan yang berbeda-beda, kapan dan di mana mulai sejarah tumbuh 

dan berkembang. 
 
5. Cerita Fiksi Realitik 
 

Menurut Cullinan (dalam Mustakim,2005:66), cerita fiksi realitik memiliki 

aktualisasi yang kuat dan ceritanya merupakan fakta yang terjadi dalam kehidupan 

manusia. Cerita fiksi realitik menceritakan permasalahan dalam kehidupan 
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manusia yang terjadi di mana dan kapan cerita itu terjadi. Cerita fiksi realitik 

berdasarkan isi dan panjang ceritanya dikelompokan atas cerpen (cerita pendek) 

dan novel. 

 

 

 
 
1. Cerpen 

Cerpen, sesuai dengan namanya yaitu cerita yang pendek. Akan tetapi, berapapun 

ukuran panjang pendeknya cerita itu memang tidak ada aturannya, tidak ada 

kesepakatan di antara pengarang dan para ahli. 

Cerpen menurut Sayuti (2000: 7) adalah karya prosa fiksi yang dapat 

selesai dibaca dalam sekali duduk dan ceritanya cukup dapat memunculkan efek 

tertentu dalam diri pembaca. Dengan kata lain, sebuah kesan tunggal dapat 

diperoleh dalam sebuah cerpen dalam sekali baca. 

 
2. Novel 
 

Menurut Sayuti (2000: 10), dari segi panjang cerita novel lebih panjang 

daripada cerpen. Karena panjangnya, sebuah novel secara khusus memiliki 

peluang yang cukup untuk mempermasalahkan karakter tokoh dalam sebuah 

perjalanan waktu, kronologi, dan hal ini tidak mungkin dilakukan dalam dan 

melalui cerpen. Novel dapat mengemukakan secara bebas, menyajikan sesuatu 

secara lebih banyak, lebih rinci, lebih detail, dan lebih banyak melibatkan 

berbagai permasalahan yang lebih kompleks. 
 

Pengembangan bahasa siswa. Memanfaatkan cerpen-cerpen anak yang 

ditulis dengan baik akan menangkap imajinasi, sekaligus menjadi suatu model 

bagaimana sebuah alur berkembang dan mengalir. Cerita dalam cerpen anak 

tersebut akan memperkaya kosakata siswa dengan kata-kata yang hidup, penuh 

makna, beragam, dan dipilih dengan cermat. Mendengarkan, bercerita, 

menuliskan sebuah cerita dapat membantu perkembangan bahasa para 

pembelajar bahasa, khusunya siswa sekolah dasar. 
 

Dalam penceritaan kembali (retelling) cerita yang sudah mereka 

dengar dan dibacakan, pengetahuan bawah sadar mereka akan mengarahkan 

produksi bahasa. Kemampuan berbahasa mereka akan terasah, kosakata 

bertambah, dan meningkatkan pemahaman konsep-konsep yang disajikan. Untuk 

memotivasi beberapa proses perkembangan bahasa, siswa diharapkan mampu 
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mengkomunikasikan cerita tersebut dengan orang tua mereka, orang lain, atau 

teman sebaya melalui bahasanya sendiri. Dalam konteks ini, perkembangan 

bahasa anak otomatis akan tertandai. 
 

Berdasarkan pendapat di atas, maka secara umum dapat disimpulkan 

bahwa beberapa manfaat yang dapat diambil melalui cerita anak adalah cerita 

anak dapat bermanfaat bagi perkembangan bahasa anak melalui penambahan 

kosakata dan konsep, memberikan contoh berperilaku dan besikap yang baik 

dalam kehidupan nyata, memberikan manfaat pendidikan, hiburan, pengembangan 

imajinasi serta memberikan motivasi kepada anak agar gemar bercerita. 

 
 
C. Kriteria Pemilihan Cerita Anak 
 

Terkadang orang tua maupun guru sering merasa kesulitan dalam 

memilih cerita anak yang baik. Dalam memilih dan menyajikan bacaan atau cerita 

untuk anak-anak, orang tua maupun guru haruslah bersifat selektif. Orang tua 

maupun guru harus bisa membedakan bacaan atau cerita yang baik dan layak 

dibaca atau tidak oleh anak-anak 
 

Dalam memilih cerita untuk anak-anak, diperlukan sejumlah kriteria yang 

harus dimiliki cerita anak. Aceng Ruhendi dan H.G. Tarigan (dalam Harras & 

Tarigan,1993:83-84), memberikan kriteria dalam pemilihan cerita anak, kedua 

pakar bahasa tersebut menjelaskan, bahwa dalam memilih cerita anak yang baik 

untuk anak-anak harus memerhatikan nilai intrinsik dan ekstrinsik yang 

terkandung dalam cerita anak. Nilai intrinsik dan ekstrinsik tersebut yaitu sebagai 

berikut : 
 

Nilai intrinsik: (1) Sejauh mana nilai cerita itu memberi kesenangan, 

kegembiraan, dan kenikmatan kepada anak-anak. (2) Dapatkah cerita itu 

memupuk dan mengembangkan potensi imajinasi anak-anak. (3) Cerita anak-anak 

harus dapat memberi pengalaman-pengalaman baru. (4) Cerita anak dapat 

memberikan wawasan dan perilaku baru kepada anak-anak. (5) Cerita anak dapat 

memperkenalkan keluasaan dan kesemestaan pengalaman. Dan (6) sedapat 

mungkin cerita anak harus bermuatan warisan sastra secara kronologis, dari mulai 

klasik hingga generasi kini. 
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Nilai ekstrinsik : (1) Cerita anak harus memerhatikan perkembangan 

bahasa anak-anak. (2) Cerita anak harus memerhatikan perkembangan kognitif 

anak. (3) Cerita anak harus memerhatikan perkembangan kepribadian anak. Dan 

(4) Cerita anak harus memerhatikan perkembangan sosial anak. Nilai intrinsik 

yang harus dimiliki oleh cerita anak yaitu cerita anak harus dapat memberikan 

kesenangan dan kegembiraan, serta kenikmatan kepada anak-anak. Selain itu 

cerita anak harus dapat mengembangkan imajinasi anak-anak dan membantu 

mereka mempertimbangkan dan memikirkan alam, insan, pengalaman, atau 

gagasan dengan berbagai cara. 
 

Nilai ekstrinsik yang harus dimiliki cerita anak yaitu cerita anak harus 

berfungsi bagi perkembangan bahasa anak-anak. Dengan menyimak dan membaca 

karya sastra, maka secara sadar atau tidak sadar perolehan bahasa mereka kian 

meningkat. 

 
 

 

D. Penanaman Budi Pekerti pada Siswa melalui Cerpen Anak 
 

Cerpen anak yang pada umumnya dibuat oleh orang dewasa, mengandung 

sejumlah amanat yang dapat dijadikan sebagai alat penanaman budi pekerti pada 

siswa di sekolah dasar. Unsur-unsur intrinsik maupun ekstrinsik dalam cerpen 

anak yang dipilih sebagai bahan ajar dapat dimanfaatkan sebagai media 

pengajaran budi pekerti pada siswa di sekolah dasar. 
 

Siswa sekolah dasar yang masih berada pada usia 7 sampai 12 tahun, 

merupakan golongan usia yang masih sangat mudah untuk dipengaruhi. Usia 

anak-anak merupakan usia yang tepat untuk pembentukan karakter mereka. Oleh 

karena itu, pemilihan cerpen anak yang tepat dan mengandung nilai-nilai positif 

bagi anak sangat penting bagi upaya penanaman budi pekerti pada siswa. 
 
Selain itu, guru diharapkan tidak hanya mengandalkan buku ajar sebagai sumber 

bacaan, tetapi juga mencari bahan ajar lain yang lebih tepat dengan kondisi 

siswanya. Bahan ajar, khususnya cerpen, yang terdapat dalam buku ajar (buku 

teks), sebaiknya tidak dijadikan sebagai kitab suci yang selalu diikuti karena biar 

bagaimanapun, gurulah yang mengetahui kondisi siswa di kelasnya. 
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Sekaitan dengan upaya tersebut, beberapa hal berikut ini dapat dilakukan 

untuk memilih cerpen anak yang tepat dalam upaya penanaman budi pekerti 

kepada siswa. 

 
f. memilih cerpen anak yang sesuai dengan usia siswa. 
 
g. memilih cerpen anak yang menceritakan dunia anak, sehingga siswa dapat 

membayangkan isi cerita tersebut ke dalam dunia mereka. 
 
h. memilih cerpen anak yang menyampaikan pesan-pesan moral secara implisit, 

tanpa terkesan menggurui. 
 
i. memilih cerpen anak secara kreatif dari berbagai sumber, tidak hanya dari 
 

buku teks. 
 

Cerpen anak berjudul ‖Brem Mengancam Mogok‖ karya Yang Pras yang 

dimuat pada Kompas Anak edisi, Minggu, 27 Juli 2008, merupakan salah satu 

contoh cerpen anak yang bermanfaat dalam membentuk kepribadian anak. Cerpen 

tersebut mampu menanamkan sifat positif kepada anak untuk menghargai sebuah 

barang. Brem, sebuah motor tua, yang mengancam mogok jika tidak dirutin di 

servis, mengajarkan kepada anak untuk tidak hanya mau memanfaatkan barang, 

tetapi juga merawatnya. 
 

Cerpen tersebut dapat memacu kreativitas anak. Setelah membaca cerpen 

tersebut, anak akan mendapatkan pengetahuan tambahan tentang manfaat busi 

bagi motor. Dengan demikian, anak akan terpacu untuk mengetahui cara men-

servis motor agar tidak mogok. Bahkan, anak akan terdorong untuk bertanya 

banyak hal tentang seluk-beluk motor. Dengan demikian, kreativitas anak akan 

muncul dan berkembang. 

 
SIMPULAN 
 

Cerita anak memiliki sejumlah manfaat bagi anak sebagai segmentasi 

pembaca utama, di antaranya adalah menghibur, memberikan infdormasi, dan 

mendidik dengan membentuk kepribadian anak. Oleh karena itu, cerita anak 

sebaiknya mampu membentuk kepribadian anak dengan hal-hal positif yang 

tercermin dalam kisah yang disajikan, baik melalui tokoh maupun cerita atau 

konflik-konflik yang membentuk cerita tersebut. 
 

Cerpen anak yang pada umumnya dibuat oleh orang dewasa, mengandung 

sejumlah amanat yang dapat dijadikan sebagai alat penanaman budi pekerti pada 
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siswa di sekolah dasar. Unsur-unsur intrinsik maupun ekstrinsik dalam cerpen 

anak yang dipilih sebagaibahan ajar dapat dimanfaatkan sebagaimedia 

pengajaran budi  pekerti  pada siswa di sekolah dasar. Namun, terkadang guru 
 
sering merasa kesulitan dalam memilih cerita anak yang baik. Dalam memilih dan 
 
menyajikan bacaan atau cerita untuk anak-anak, guru haruslah bersifat selektif. 
 
Guru harus bisa membedakan bacaan atau cerita yang baik dan layak dibaca atau 
 
tidak oleh anak-anak. 
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ABSTRAK 

 

Arus globalisasi yang sedang melseseorang dunia mengakibatkan kemerosotan 

moral bangsa. Pendidik sebagai jati dirinya seharusnya mempersiapkan 

kompetensinya sebagai tenaga profesional untuk mendidik generasi emas dengan 

berbagai dinamika permasalahan yang menghadapi. Berbagai permasalahan 

dihadapi dalam pengembangan kompetensi guru diantaranya ketidaksiapan 

pendidik dalam menerima arus informasi yang begitu besar, masuknya budaya 

asing yang tidak sesuai dengan karakter bangsa, permasalahan dari dalam peserta 

didik dan juga lingkungan yang berperan dalam pembentukan karakter peserta 

didik. Langkah-langkah indigenisasi profesionalisme guru melalui pengembangan 

kompetensi guru dimulai dengan jalan, self awareness, komunitas, lingkungan, 

regulasi dan penghargaan. Penerapan langkah-langkah tersebut dapat 

meningkatkan kompetensi guru yang akan berimbas kepada peningkatan mutu 

pendidikan nasional dan akhirnya akan tercapai tenaga profesional yang mampu 

mengantar peserta didik menghadapi tantangan di abad 21 yang semakin 

kompleks. 

 

Kata Kunci : indigenisasi, profesionalisme, pengembangan kompetensi 
 

 

   Pendahuluan 

 

Arus globalisasi yang sedang melseseorang dunia mengakibatkan 

kemerosotan moral bangsa. Pendidik sebagai jati dirinya seharusnya 

mempersiapkan  kompetensinya  sebagai  tenaga  profesional  untuk  mendidik 

generasi emas dengan berbagai dinamika permasalahan yang menghadapi. Guru 

sebagai salah satu tenaga kependidikan dan agent of change merupakan

 sumberdaya yang memiliki peran sangat penting dalam mewujudkan 

penyelenggaraan pendidikan sehingga mampu menciptakan peserta didik yang 

cerdas, berkarakter, bermutu dan bermartabat. Berbagai upaya yang dilakukan 

pemerintah dalam bidang pendidikan adalah untuk meningkatkan kompetensi 

guru agar daat menjalankan kewajibannya dengan baik. 
 

mailto:muktidwi36@gmail.com
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Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2008 menyebutkan bahwa guru wajib 

memiliki kualifikasi akademik, kompetensi sertifikat pendidik, sehat hasmani dan 

rohani, serta kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Hal ini 

sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

pasal 8 bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi 

pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan 

tujuan pendidikan nasional. 
 
Pendidik sebagai sebuah profesi merupakan jabatan atau pekerjaan yang 

mempersyaratkan pengetahuan, keterampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan 

akademis yang intensif. Profesi diartikan sebagai sebagai suatu pekerjaan yang 

mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya yang ditekankan pada pekerjaan 

mental, bukan pekerjaan manual (Husein, 2017). 
 
Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan tenaga kependidikan adalah rendahnya 

kualitas kompetensi guru. Berdasarkan hasil Uji Kompetensi Guru Tahun 2015, nilai 

rata-rata UKG nasional adalah mencapai 53,05 dari stseseorangr nasional yaitu 55 

(Kemdikbud, 2016). 
 
Di lain sisi, negara mengharapkan generasi muda saat ini dapat mengantarkan 
 
Indonesia mencapai masa emas pada tahun 2045 (Sugiharto, 2012). ―Generasi emas 

adalah generasi dengan visi ke depan yang cemerlang, kompetensi yang memadahi, 

dan dengan karakter yang kokoh, kecerdasan yang tinggi, dan kompetitif‖ (Wibowo, 

2012). 
 

Berbagai permasalahan yang dapat diidentifikasi berkenaan dengan 

pengembangan kompetensi guru diantaranya ketidaksiapan pendidik dalam 

menerima arus informasi yang begitu besar, masuknya budaya asing yang tidak 

sesuai dengan karakter bangsa, permasalahan dari dalam peserta didik dan juga 

lingkungan yang berperan dalam pembentukan karakter peserta didik. 

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang terjadi diperlukan upaya perbaikan 

yang berkenaan dengan pengembangan kompetensi pendidik diantaranya self 

awareness, komunitas, lingkungan, regulasi dan penghargaan. Tujuan dari 

penulisan ilmiah ini antara lain yaitu: (1) mendeskripsikan strategi self awareness 

dalam meningkatkan kompetensi guru; (2) mendeskripsikan peran komunitas 

dalam peningkatan kompetensi guru; (3) mendeskripsikan peran lingkungan 

dalam meningkatkan kompetensi guru; (4) mendeskripsikan regulasi dan 

penghargaan yang memiliki peran dalam meningkatkan kompetensi guru. 
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Berdasarkan hasil penelitian Trikhasanah (2016), strategi Bimbingan Koordinatif 

MGMPS mampu meningkatkan kompetensi guru di bidang kompetensi pedagogik 

dalam segi perencanaan pembelajaran yaitu setelah dilakukan supervisi oleh 

pengawas sekolah adalah sebesar 97 atau lebih tinggi dari nilai rata-rata evaluasi 

diri guru (EDG) sebesar 95. Hal ini merupakan salah satu peran dari komunitas 

MGMP di lingkungan sekolah yang terbukti mampu meningkatkan kompetensi 

pedagogik guru dalam perencanaan pembelajaran yang berimbas pada kinerja 

guru yang meningkat. 

 
 
 
Metode 
 

Penelitian ini dilakukan dengan cara penelusuran jurnal dan referensi yang 

berkaitan tentang profesionalisme dan peningkatan kompetensi guru. Jenis dari 

penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yang ditujukan untuk 

mendeskripsikan suatu keadaan berdasarkan hasil interprestasi di lapangan 

(Sugiyono, 2015), menggunakan pendekatan yang bersifat kualitatif dengan 

tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan 

strategi penelitian berupa studi kasus yang menekankan kedalaman pemahaman 

atas masalah peningkatan kompetensi guru yang dihadapi. Pengumpulan data dari 

penelitian ini dengan cara studi kepustakaan, untuk memperoleh informasi yang 

digunakan sebagai analisis data dan pembahasan. 

 

Pembahasan 
 
Indigenisasi berasal dari kata Indigenous yang berarti pribumi,penghuni asli; yang 

berasal dari tempat yang bersangkutan (Kamus Bahasa Indonesia online, 2017). 

Dalam konteks yang lebih umum, indigenisasi adalah proses pembumian. 
 
Profesionalisme merupakan sikap yang berarti melakukan sesuatu sebagai 

pekerjaan pokok sebagai profesi dan bukan sebagai pengisi waktu luang atau 

sebagai hobi belaka. Seorang profesional mempunyai kebermaknaan ahli (expert) 

dengan pengetahuan yang dimimiliki dalam melayani pekerjaannya. Tanggung 

jawab (responsibility) atas kepeutusannya baik intelektual maupun sikap dan 

memiliki rasa kesejawatan menjunjung etika profesi dalam suatu organisasi yang 

dinamis (Sagala, 2013). 
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Ciri dari sebuah profesi menurut More (1970) antara lain: (1) seorang profesional 

menggunakan waktu penuh untuk menjalankan pekerjaannya; (2) ia terikat oleh 

suatu panggilan hidup dan dalam hal ini ia memperlakukan pekerjaannya sebagai 

seperangkat norma kepatuhan dan perilaku; (3) ia anggota organisasi profesional 

yang formal; (4) ia menguasai pengetahuan yang berguna dan atas dasar latihan 

spesialisasi atau pendidikan yang amat khusus; dan ia memperoleh otonomi 

berdasarkan spesialisasi teknis yang tinggi sekali (Sagala, 2013). 
 

Fakhra (2012) dalam mendefinisikan pengembangan profesional sebagai 

proses yang diperoleh fakultas pendidikan tinggi. Pelatihan untuk meningkatkan 

keterampilan mereka dalam bidang berikut: (1). Keterampilan pedagogis, (2) 

keterampilan yang diperlukan untuk terlibat. Kegiatan ilmiah seperti penelitian (3) 

pengembangan pribadi, dan (4) keterampilan dalam manajemen dan penilaian dan 

sebagainya berkontribusi untuk meningkatkan motivasi mereka 

 
 
Langkah-langkah indigenisasi profesionalisme guru melalui pengembangan 

kompetensi guru dimulai dengan jalan, self awareness, komunitas, lingkungan, 

regulasi dan penghargaan. 

 

Proses pengembangan kompetensi melalui kesadaran diri (self awarenes), 

menurut Dix (2016) fenomena kesadaran diri (self awarenes) yang berkaitan 

dengan kecerdasan emosional memiliki dampak terhadap kinerja profesional. 

Disebutkan bahwa lingkungan yang nyaman mampu memberikan efek nyaman 

dan juga membangkitkan kesadaran diri seorang profesional. Kesadaran diri 

merupakan faktor utama yang berpengaruh internal terhadap pelaku tenaga 

profesional. Tanpa adanya kesadaran diri maka kinerja dan pengembangan diri 

yang dilakukan tidak akan memberikan dampak yang maksimal. Kesadaran diri 

adalah keadaan dimana seseorang bisa memahami diri seseorang sendiri dengan 

setepat-tepatnya. Seseorang disebut memiliki kesadaran diri jika seseorang 

memahami emosi dan mood yang sedang dirasakan, kritis terhadap informasi 

mengenai diri anda sendiri, dan sadar tentang diri anda yang nyata. Pendek kata, 

kesadaran diri adalah jika Seseorang sadar mengenai pikiran, perasaan, dan 

evaluasi diri yang ada dalam diri Seseorang. Orang sedang berada dalam 

kesadaran diri memiliki kemampuan memonitor diri, yakni mampu membaca 
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situasi sosial dalam memahami orang lain dan mengerti harapan orang lain 

terhadap dirinya. Kalau orang lain mengharapkan seseorang bicara, maka 

Seseorang bicara. Kalau orang lain mengharapkan Seseorang diam, maka 

Seseorang diam. Kalau orang lain mengharapkan Seseorang yang maju duluan,

 Seseorang maju duluan. Secara ekstrem, kesadaran diri bisa dibedakan 

menjadi dua, yakni kesadaran diri publik dan kesadaran diri pribadi. Orang yang 

memiliki kesadaran diri publik berperilaku mengarah keluar dirinya. Artinya, 

tindakan-tindakannya dilakukan dengan harapan agar diketahui orang lain. Orang 

dengan kesadaran publik tinggi cenderung selalu berusaha untuk melakukan 

penyesuaian diri dengan norma masyarakat. Dirinya tidak nyaman jika berbeda 

dengan orang lain. Orang dengan kesadaran diri pribadi tinggi berkebalikan 

dengan kesadaran diri publik. Tindakannya mengikuti standar dirinya sendiri. 

Mereka tidak peduli norma sosial. Mereka nyaman-nyaman saja berbeda dengan 

orang lain. Bahkan tidak jarang mereka ingin tampil beda. Mereka-mereka yang 

mengikuti berbagai kegiatan yang tidak lazim dan aneh termasuk orang-orang 

yang memiliki kesadaran diri pribadi yang tinggi. Pengembangan kompetensi 

guru melalui komunitas dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut : 
 
a. Pengembangan dan bimbingan MGMP. Bimbingan Koordinatif MGMPS 

mampu meningkatkan kompetensi guru di bidang kompetensi pedagogik 

dalam segi perencanaan pembelajaran yaitu setelah dilakukan supervisi oleh 

pengawas sekolah adalah sebesar 97 atau lebih tinggi dari nilai rata-rata 

evaluasi diri guru (EDG) sebesar 95. Hal ini merupakan salah satu peran dari 

komunitas MGMP di lingkungan sekolah yang terbukti mampu meningkatkan 

kompetensi pedagogik guru dalam perencanaan pembelajaran yang berimbas 

pada kinerja guru yang meningkat. 

b. Pengembangan profesionalitas guru melalui program Guru Pembelajar 

merupakan upaya peningkatan kompetensi untuk semua guru. Sejalan dengan 

hal tersebut, pemetaan kompetensi guru telah dilakukan melalui uji 

kompetensi guru (UKG) untuk kompetensi pedagogi dan profesional pada 

akhir tahun 2015. Hasil UKG menunjukkan peta kekuatan dan kelemahan 

kompetensi guru dalam penguasaan pengetahuan. Peta kompetensi guru 

tersebut dikelompokkan menjadi 10 (sepuluh) kelompok kompetensi. Tindak 

lanjut pelaksanaan UKG diwujudkan dalam bentuk pelatihan guru paska UKG 
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melalui program Guru Pembelajar. Tujuannya untuk meningkatkan 

kompetensi guru sebagai agen perubahan dan sumber belajar utama bagi 

peserta didik. Program Guru Pembelajar dilaksanakan melalui pola tatap 

muka, dalam jaringan atau daring (online), dan campuran (blended) tatap 

muka dengan online. Guru pembelajar ini merupakan bentuk komunitas 

pembelajar yang mampu menggiring tenaga pendidik untuk mengembangkan 

kompetensi pedagogik dan profesional (Herliani, 2016). 
 

Pengembangan kompetensi guru melalui lingkungan dilakukan dengan 

langkah-langkah sebagai berikut : kondisi dan faktor yang lingkungan 

mempengaruhi pengembangan profesional (learning and change).Beberapa 

pengaruh yang lebih memusatkan perhatian pada kondisi sosial makro dan 

konteks mikro yang diberikan oleh budaya sekolah sebagai lingkungan dari tenaga 

pendidik.Lingkungan yang kondusif dan nyaman akan mempengaruhi kualitas 

pendidik (Avalos, 2011). 

Pengembangan kompetensi guru melalui regulasi dan penghargaan 

(rewards) dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut : Peraturan dan 

pengendalian profesi sekolah melalui peraturan akreditasi, credentialing, dan 

praktek peningkatan kompetensi guru (Fagan, 2000). Praktik pemberian rewards 

dengan jalan pemberian penghargaan kepada insan pendidik melalui even 

kompetisi seperti Olimpiade Guru Nasional (OGN), pemberian hadiah bagi 

Inovasi Pembelajaran oleh guru baik ditingkat dasar maupun menengah, Lomba 

kreativitas Pembelajaran dan lain sebagainya. 

 

Simpulan 
 

Penerapan peningkatan kompetensi guru melalui proses kesadaran diri (self 
 
awarenes), dukungan komunitas yang memadai, lingkungan yang nyaman, 

regulasi serta penghargaan (reward) merupakan keniscayaan langkah dalam 

meningkatkan kompetensi guru yang akan berimbas kepada peningkatan mutu 

pendidikan nasional dan akhirnya akan tercapai tenaga profesional yang mampu 

mengantar peserta didik menghadapi tantangan di abad 21 yang semakin 

kompleks. Penerapan langkah tersebut dilakukan terus menerus sehingga 

menciptakan tenaga profesional pendidik yang idigenous (membumi) sifat, 

karakter serta kompetensi yang dimilikinya. 
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ABSTRAK 

 

Kurikulum 2013 menuntut guru untuk dapat mengembangkan bahan ajar dalam 

setiap kegiatan pembelajaran. Hal ini berarti pembelajar perlu berinteraksi dengan 

sumber-sumber belajar dalam mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan penelitian 

dan pengembangan ini adalah untuk menghasilkan bahan ajar matematika berbasis 

kontekstual yang valid, efektif, dan praktis untuk siswa kelas V Sekolah Dasar 

dengan menggunakan four D model (4-D) yang dimodifikasi menjadi three D 

model (3- D). Penelitian ini menggunakan rancangan analisis deskriptif , yang 

terdiri dari data deskriptif kualitatif dan data dekriptif kuantitatif. Data yang 

didapatkan dikonversikan berdasarkan kriteria kevalidan, kepraktisan, dan 

keefektifan pada bahan ajar yang dikembangkan. Hasil penelitian menunjukan 

bahan ajar matematika berbasis kontekstual valid, praktis dan efektif. Bahan ajar 

yang dikembangkan memiliki kelebihan sehingga dapat dikatakan praktis dan 

efektif. Bahan ajar yang dikembangkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

pada pembelajaran matematika materi jarak, waktu, dan kecepatan yang 

didasarkan pada keefektifan bahan ajar. 

 

Kata kunci: pengembangan, bahan ajar matematika, kontekstual  

 

PENDAHULUAN 

Mengingat pentingnya proses pembelajaran matematika, seyogianya 

pembelajaran matematika di sekolah dasar diajarkan sesuai dengan kurikulum 

yang berlaku. Perubahan dilakukan karena dianggap belum sesuainya kurikulum 

yang berlaku dengan tujuan yang diharapkan. Permadi (2012) mengemukakan 

bahwa ―perubahan kurikulum menjadi tantangan sendiri bagi guru, dikarenakan 

dengan berubahnya kurikulum, maka akan berubah pula sistem pembelajaran 

yang terdapat di dalamnya‖. Salah satu perubahan sistem pembelajaran yang 

dimaksud adalah terkait konten materi pembelajaran yang berhubungan dengan 

bahan ajar yang digunakan, khususnya penggunaan bahan ajar pada pelaksanaan 

Kurikulum 2013.  

Pemerintah mengemukakan bahwa penyederhanaan konten dalam bahan 

ajar perlu untuk dilakukan. Kemendikbud (dalam Abidin, 2014:34) menyatakan 

―melalui disklaimer terkait perubahan konten materi, semua kalangan khususnya 

praktisi dapat mengembangkan bahan ajar melalui pengembangan jenis dan 

mailto:yuda.martinanggria@yahoo.co.id
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bentuk bahan ajar yang akan digunakan selama proses pembelajaran‖. Prastowo 

(2014:17) mengemukakan ―bahan ajar merupakan segala bahan baik berupa 

informasi, alat, maupun teks yang disusun secara sistematis, dengan tujuan 

perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran‖. Berdasarkan hal 

tersebut, tenaga pendidik seyogianya mampu untuk mengembangkan bahan ajar 

yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan guna membantu siswa dalam 

menciptakan lingkungan belajar sehingga mempermudah pencapaian kompetensi 

yang dikuasai oleh siswa.  

Bahan ajar yang dikembangkan berupa buku ajar siswa di kelas V sekolah 

dasar. Macintyre, dkk (2010) berpendapat bahwa “for learners, textbooks are a 

key element in both mathematical teaching and learning”. Buku ajar merupakan 

elemen kunci kedua dalam pengajaran dan pembelajaran matematika. Buku ajar 

yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah buku yang didasarkan pada salah 

satu pendekatan. 

Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan dalam pengembangan bahan 

ajar matematika adalah pendekatan kontekstual. Lam (2006) mengemukakan 

bahwa “contextual approach can reinforce students‟ prior mathematical 

knowledge and enhance students‟ learning of new concepts in the process of 

solving some „real‟ problem”. Pendekatan kontekstual dapat dikembangkan 

menjadi salah satu model dalam pengembangan bahan ajar matematika, karena 

dalam penyusunannya lebih menekankan pada keterkaitan antara materi 

pembelajaran dengan kehidupan lingkungan sekitar siswa.  

Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Johnson (2002:35) 

“contextual teaching and learning enables students to connect the content of 

academic subject with the immediate context of their daily lives to dicsover 

meaning”. Pembelajaran kontekstual memungkinkan siswa untuk 

menghubungkan isi mata pelajaran dengan konteks kehidupan sehari-hari dalam 

menemukan makna dan pengetahuan yang dimiliki. Komalasari (2012) 

mengemukakan juga bahwa ―pembelajaran kontekstual dikonseptualisasikan 

sebagai pembelajaran yang terkait dengan materi pelajaran dalam kehidupan nyata 

berdasarkan pengalaman dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari siswa‖. 

Melalui pembelajaran kontekstual, diharapkan siswa menemukan hubungan penuh 
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makna antara ide-ide abstrak dengan penerapan praktis di dalam konteks dunia 

nyata. 

Pendekatan kontekstual dalam pembelajaran memiliki tujuh kompenen 

yang didalamnya memiliki keterkaitan antara komponen yang satu dengan 

komponen yang lainnya. Corebima (dalam Susanto, 2014:107-116),  Hosnan 

(2014:270-273), dan Trianto (2007:106) mengemukakan pendapat yang sama 

bahwa ―tujuh kompenen pendekatan kontekstual diantaranya konstruktivisme, 

menemukan, bertanya, komunitas belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian 

autentik‖. Beberapa komponen yang terdapat dalam pendekatan kontekstual 

dituangkan dalam bahan ajar yang dikembangkan dengan memperhatikan 

karakteristik dan kebutuhan di lapangan serta dalam penyusunannya dengan 

memperhatikan dan menerapkan langkah-langkah pendekatan saintifik. 

Implementasi Kurikulum 2013 pada pendekatan saintifik dirancang sedemikian 

rupa agar tahapan-tahapan mengamati, menanya, menggali informasi, 

mengasosiasikan dan mengomunikasikan dapat diterapkan dalam pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran. Begitu pula terhadap pengembangan bahan ajar yang akan 

dikembangkan. 

Tujuan dari penelitian dan pengembangan ini adalah menghasilkan produk 

pengembangan berupa buku ajar yang valid, praktis dan efektif sehingga bahan 

ajar yang dikembangkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran matematika materi jarak, waktu, dan kecepatan. 

 

METODE 

Metode pengembangan bahan ajar matematika berbasis kontekstual ini 

menggunakan metode deskriptif kualitatif dan data kuantitatif. Bogdan dan Taylor 

(dalam Moleong, 2012:4) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan perilaku 

yang dapat diamati. Jenis data kualitatif diperoleh dari beberapa masukan, 

tanggapan dan saran dari validator, praktisi, observer, dan siswa.  

Jenis data kuantitatif diperoleh dari skor penilaian yang diberikan oleh 

validator, praktisi, observer, dan siswa melalui kegiatan validasi dan uji coba 

lapangan. Data yang diperoleh dideskripsikan secara rinci untuk mengetahui 

tingkat kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan bahan ajar yang dikembangkan. 
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Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

pengembangan 4-D (Four-D Model). Model pengembangan ini terdiri dari empat 

tahapan, yakni pendefinisian (define), perancangan (design), pengembangan 

(develop), dan penyebaran (disseminate). Thiagarajan, Semmel dan Semmel 

(1974:5) mengemukakan: 

 

The systems-approach model around which this sourcebook is 

organized is based upon these earlier models and upon actual field 

experience in designing, developing, evaluating, and disseminating 

teacher-training materials in special education. 

 

 Bahan ajar di validasi untuk mengetahui nilai kevalidan, kepraktisan, dan 

keefektifannya. Kevalidan bahan ajar dilakukan dengan melakukan validasi 

kepada ahli materi, ahli konstruk, dan ahli desain pembelajaran. Kepraktisan 

bahan ajar dilakukan melalui observasi pada aktivitas guru dan aktivitas siswa 

serta respon guru dalam menggunakan bahan ajar matematika berbasis 

kontekstual. Keefektifan dilakukan melalui serangkaian kegiatan tes di akhir 

pembelajaran dan respon siswa setelah menggunakan bahan ajar matematika 

berbasis kontekstual. 

 Subyek penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri Cilampeni 03 

Kabupaten Bandung sebanyak 32 siswa, yang terdiri dari 11 siswa laki-laki dan 

21 siswa perempuan. Penelitian dilakukan selama tiga kali pertemuan dengan 

pembahasan materi yang berbeda-beda sesuai materi yang dikembangkan yaitu 

jarak, waktu, dan kecepatan.  

 

 

PEMBAHASAN 

Bahan ajar yang telah dikembangkan sesuai dengan rancangan awal pada 

materi jarak, waktu, dan kecepatan di validasi oleh beberapa ahli. Beberapa ahli 

tersebut diantaranya ahli materi, ahli kontsruk dan ahli desain pembelajaran. 

Tujuan divalidasinya bahan ajar adalah untuk menentukan dan mengetahui data 

kriteria kevalidan bahan ajar yang akan di uji cobakan. Supardi (2014:129) 

menjelaskan bahwa data yang baik adalah data yang diambil dari sumber yang 

tepat dan akurat. Gambar 1 berikut merupakan data hasil validasi terhadap bahan 

ajar yang dikembangkan. 
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Gambar 1. Hasil Validasi Bahan Ajar 
 

 

Sajian gambar 1 di atas, menunjukan bahwa perolehan hasil validasi dari 

ahli materi mencapai 3,13, ahli konstruk 3,10, dan ahli desain pembelajaran 3,00. 

Rata-rata kevalidan yang diperoleh mencapai 3,02 pada bahan ajar yang 

dikembangkan. Data yang diperoleh dikonversikan terhadap kriteria kevalidan 

menurut Parta (2009) dan mendapatkan hasil kriteria valid dan revisi sesuai 

kebutuhan. Artinya bahan ajar yang dikembangkan bisa digunakan dan dapat di 

uji cobakan untuk mengetahui nilai kepraktisan dan keefektifannya. 

 Selain diperoleh data hasil validasi, validator juga memberikan tanggapan 

dan saran untuk perbaikan pada bahan ajar yang dikembangkan. Salah satu 

tanggapan dan saran yang diberikan adalah “masih adanya kalimat yang belum 

lengkap sehingga dapat membingungkan siswa”. Tanggapan dan saran yang 

diberikan dari validator dijadikan bahan pertimbangan dalam merevisi produk 

bahan ajar yang dikembangkan. Gambar 2 berikut merupakan tanggapan dan 

saran serta hasil revisi produk bahan ajar yang dikembangkan. 
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(Sesudah Revisi) 

 

Gambar 2. Tanggapan dan Saran serta Hasil Revisi Produk Bahan Ajar 

 
 

Selain hasil validasi pada buku ajar, gambar 3 berikut menunjukan 

kevalidan pada rencana pelaksanaan pembelajaran yang dikembangkan pada 

pembelajaran matematika. 

  

Gambar 3. Hasil Validasi RPP 

 

Sajian gambar 3 di atas, menunjukan secara rinci bahwa aspek format 

memperoleh skor 4, aspek isi memperoleh skor 3, aspek bahasa dan tulisan 

memperoleh skor 3,5, aspek alat dan sumber belajar memperoleh skor 3, dan 

aspek penilaian memperoleh skor 3. Perolehan nilai validasi rencana pelaksanaan 

pembelajaran dirata-rata sehingga mencapai skor 3,20. Nilai ini berada pada nilai 

≥ 3, sehingga berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, maka rencana 

pelaksanaan pembelajaran yang dikembangkan setalah dikonversikan memenuhi 

kriteria valid. 

Selain diperoleh data hasil validasi, validator juga memberikan tanggapan 

dan saran untuk perbaikan pada rencana pelaksanaan pembelajaran yang 

dikembangkan. Salah satu tanggapan dan saran yang diberikan adalah “Berikan 

contoh pertanyaan yang disampaikan oleh guru pada kegiatan awal”. Tanggapan 

dan saran yang diberikan dari validator dijadikan bahan pertimbangan dalam 

merevisi produk rencana pelaksanaan pembelajaran yang dikembangkan. 

Bahan ajar yang dinyatakan valid di uji cobakan untuk mengetahui nilai 

kepraktisan dan keefektifan bahan ajar. Kepraktisan bahan ajar didasarkan pada 

keterterapan buku ajar melalui observasi terhadap aktivitas guru dan aktivitas 
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siswa serta respon guru setelah menggunakan bahan ajar yang dikembangkan. 

Arifin (2014:231) menjelaskan observasi adalah teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, 

objektif dan rasional. Validasi pengguna terfokus pada keterterapan buku ajar, 

yakni dapat tidaknya buku ajar itu digunakan (Akbar, 2013:42). Tabel 1 berikut 

hasil observasi terhadap aktivitas guru dan aktivitas siswa dalam menggunakan 

bahan ajar. 

Tabel 1. Hasil Observasi Aktivitas Guru dan Aktivitas Siswa 

Kegiatan Pembelajaran Aktivitas Guru Aktivitas Siswa 

Pembelajaran 1 75,0% 75,0% 

Pembelajaran 2 80,0% 80,8% 

Pembelajaran 3 87,5% 88,5% 

Jumlah 242,5% 244,3% 

Rata-Rata 80,8% 81,4% 

 

Berdasarkan sajian tabel 1 di atas, menunjukan bahwa hasil observasi 

aktivitas guru pada pembelajaran satu mencapai 75,%, pembelajaran dua 

mencapai 80,8%, dan pada pembelajaran tiga mencapai 87,5%. Sehingga, rata-

rata aktivitas guru mencapai skor 80,8%. Hasil observasi aktivitas siswa pada 

pembelajaran satu mencapai 75,0%, pembelajaran dua mencapai 80,8%, dan 

pembelajaran tiga mencapai 88,5%. Sehingga, rata-rata aktivitas siswa dalam 

menggunakan bahan ajar yang dikembangkan mencapai skor 81,4%. 

Data yang diperoleh dikonversikan terhadap kriteria kepraktisan. Akbar 

dan Sriwiyana (2013) menyatakan bahan ajar dikatakan praktis jika mendapatkan 

skor kriteria dengan kategori ―baik‖ dengan pencapaian skor kriteria 80%-100%. 

Dari data yang diperoleh menunjukan bahan ajar yang dikembangkan berada 

dalam kategori baik, artinya bahan ajar yang dikembangkan memiliki tingkat 

kepraktisan yang baik.  

Selain melalui aktivitas guru dan aktivitas siswa, kepraktisan bahan ajar 

yang dikembangan dilihat pula berdasarkan respon guru setelah menggunakan 

bahan ajar yang dikembangkan.  Akker (1999:10) menjelaskan kepraktisan 

mengacu pada tingkat bahwa pengguna mempertimbangkan intervensi dapat 

digunakan dan disukai dalam kondisi normal. Respon guru dalam penggunaan 

bahan ajar mencapai skor 3,5. Hasil data yang didapatkan dikonversikan dengan 

kriteria kepraktisan respon guru pada bahan ajar. Parta (2009) menjelaskan bahwa 

bahan ajar yang dikatakan efektif jika berada pada nilai St  ≥3 dan menunjukan 
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kategori  positif. Berdasarkan data yang diperoleh, respon guru terhadap bahan 

ajar yang dikembangkan berada dalam kategori positif. 

Terdapat beberapa kelebihan pada bahan ajar yang dikembangkan, 

sehingga bahan ajar dikategorikan praktis. Kelebihan tersebut antara lain sebagai 

berikut. 

a. Bahan ajar yang dicetak dalam bentuk buku disesuaikan berdasarkan ukuran 

yang mudah digunakan oleh guru dan siswa.  

Ukuran buku yang disesuaikan berdasarkan standar ISO (International 

Organization For Standardization). Pedoman Standardisasi Nasional (2007:4) 

menjelaskan bahwa ―keseragaman struktur, gaya penulisan, dan terminologi 

penulisan harus dijaga‖.  Berdasarkan standarisasi tersebut, kertas yang digunakan 

adalah kertas A4 (21 x 29,7) dan bentuk huruf yang menarik yaitu font Century 

Gothic dengan ukuran 12 dan spasi 1,5. Hal ini membantu guru dan siswa dalam 

membawa dan menggunakan bahan ajar yang dikembangkan. 

b. Kemudahan guru dan siswa dalam menemukan materi pembelajaran 

berdasarkan halaman yang terdapat dalam buku ajar berbantuan kertas 

pembatas berwarna. 

Kertas pembatas berwarna yang ditempelkan pada sela-sela batas antar 

kegiatan pembelajaran membantu guru dan siswa dalam menemukan materi yang 

disajikan dalam bahan ajar. Selain itu, masing-masing halaman diberikan kertas 

pembatas pada ujung luar halaman untuk mempermudah dalam menemukan 

materi pembelajaran. 

c. Respon guru yang positif terhadap bahan ajar yang dikembangkan. 

Bahan ajar yang dikembangkan sudah sesuai dengan pemaparan penerapan 

pembelajaran saintifik yang terdapat dalam kurikulum 2013. Kegiatan 

pembelajaran yang dipadukan dengan materi pembelajaran berdasarkan kondisi di 

lingkungan sekitar siswa memudahkan siswa dalam memahami materi 

pembelajaran dalam setiap kegiatannya.  Sundayana (2013:24) berpendapat bahwa 

pembelajaran matematika di kelas hendaknya ditekankan pada keterkaitan antara 

konsep matematika dengan pengalaman anak sehari-hari. Berdasarkan hal 

tersebut, akan berdampak pada respon guru dan siswa yang positif terhadap bahan 

ajar yang dikembangkan.  

d. Aktivitas guru dan siswa yang dikembangkan dalam bahan ajar cukup baik.  
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Melalui langkah-langkah pembelajaran yang dipadukan antara komponen 

pendekatan kontekstual dengan pembelajaran saintifik, mampu meningkatkan 

aktivitas guru dan siswa selama menggunakan bahan ajar yang dikembangkan. 

Hal ini dapat terlihat dari hasil observasi pada aktivitas guru dan aktivitas siswa 

yang tinggi terhadap penggunaan bahan ajar selama proses pembelajaran 

berlangsung. Djamarah (2008:38) mengemukakan ― aktivitas artinya kegiatan atau 

keaktifan‖. Hal ini dapat terlihat dari hasil observasi pada aktivitas guru dan 

aktivitas siswa yang tinggi terhadap penggunaan bahan ajar selama proses 

pembelajaran berlangsung. 

Berikut percakapan antara guru dan siswa serta catatan lapangan hasil 

observasi dalam menggunakan bahan ajar. 

 

Guru : ―Apakah Ananda telah siap untuk belajar?‖ 

Siswa : ―Siap pak . . .!‖ (siswa antusias untuk menggunakan bahan ajar) 

Guru : ―Pahami setiap wacana dalam kegiatan pembelajaran, tanyakan apabila 

ada yang tidak dipahami dengan berdiskusi bersama teman 

kelompokmu!‖. 

 
Tabel 2. Catatan Lapangan Hasil Observasi 

Catatan Lapangan 

 Kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas siswa diharapkan agar bisa lebih 

diperhatikan lagi, pembimbingan siswa atau kelompok sebaiknya dilakukan secara 

menyeluruh. 

 Dalam kegiatan pembelajaran, siswa sudah mulai memahami kegiatan/petunjuk yang 

terdapat dalam buku. 

Keefektifan bahan ajar pada penelitian ini didasarkan pada hasil belajar 

siswa dan respon siswa terhadap bahan ajar yang dikembangkan. Akbar (2013:42) 

menjelaskan untuk menggambarkan keefektifan (tingkat ketuntasan) dilakukan 

pengujian terhadap siswa atas penguasaan isi buku ajar, misalnya dengan tes 

maupun non-tes. Hasil belajar siswa didasarkan pada pencapaian kriteria 

ketuntasan minimal yang telah ditetapkan oleh sekolah yaitu ≥ 70. Tabel 3 berikut 

menunjukan adanya peningkatan hasil belajar siswa antara sebelum dan sesudah 

menggunakan bahan ajar.  

 

Tabel 3 Perbandingan Hasil Tes  

 Tuntas (%) Tidak Tuntas (%) 

Hasil Sebelum 43,7% 56,2% 

Hasil Sesudah 87,5% 12,5%. 
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 Hasil belajar siswa yang mencapai kriteria ketuntasan sebelum 

menggunakan bahan ajar yang dikembangkan mencapai 43,7%, sedangkan yang 

tidak mencapai kriteria ketuntasan mencapai 56,2%. Sedangkan hasil belajar 

siswa setelah menggunakan bahan ajar yang mencapai kriteria ketuntasan 

mencapai 87,5% dan siswa yang belum mencapai kriteria ketuntasan mencapai 

12,5%. Dalam hal ini, adanya peningkatan hasil belajar siswa antara sebelum dan 

sesudah dilakukannya tes melalui bahan ajar yang dikembangkan. Berdasarkan 

hal tersebut, maka bahan ajar yang dikembangkan dikategorikan efektif dan 

berada dalam kategori tuntas.  

Adapun respon siswa dalam penggunaan bahan ajar mencapai skor 3,3. 

Hasil data yang didapatkan dikonversikan dengan kriteria kepraktisan respon 

siswa pada bahan ajar. Parta (2009) menjelaskan bahwa bahan ajar yang dikatakan 

efektif jika berada pada nilai St  ≥3 dan menunjukan kategori  positif. Berdasarkan 

data yang diperoleh, respon siswa terhadap bahan ajar yang dikembangkan berada 

dalam kategori positif. 

Terdapat beberapa indikator dalam bahan ajar yang dikembangkan 

dikategorikan efektif. Indikator tersebut antara lain sebagai berikut. 

a) Bahan ajar yang dikembangkan berdasarkan pendekatan kontekstual 

Materi pembelajaran yang diterapkan pada bahan ajar yang dikembangkan 

didasarkan pada penerapan pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual 

merupakan suatu konsep belajar yang membantu guru mengaitkan materi 

pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat 

hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dalam kehidupannya (Komalasari, 

2013:6). Glynn (2004) mengemukakan “contextual teaching and learning (CTL) 

integrates inquiry, problem-and project based learning, cooperative learning, and 

authentic assessment”. Bahan ajar matematika berbasis kontekstual menyajikan 

masalah-masalah berdasarkan pembelajaran kooperatif, yang membantu siswa 

dalam memahami materi pembelajaran yang dikembangkan yaitu jarak, waktu, 

dan kecepatan. 

b) Langkah kegiatan pembelajaran di dalam bahan ajar menerapkan pemaparan 

penerapan pendekatan saintifik pada kurikulum 2013. 

Langkah pembelajaran saintifik yang diterapkan dalam bahan ajar mampu 

meningkatkan kompetensi siswa dalam setiap proses pembelajarannya. 
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Pembelajaran saintifik merupakan pembelajaran yang dilakukan untuk 

memecahkan masalah melalui perencanaan, pengumpulan data, dan analisis untuk 

menghasilkan kesimpulan (Abidin, 2014:122). Siswa mengalami dan melakukan 

setiap langkah kegiatan yang diterapkan dalam bahan ajar yang dikembangkan.  

Hosnan (2014) menjelaskan bahwa kegiatan pembelajaran pada kurikulum 

2013 diarahkan untuk memberdayakan semua potensi yang dimiliki siswa, baik 

sikap, pengetahuan, maupun keterampilan. Bahan ajar yang dikembangkan 

mencakup semua kompetensi yang diarahkan pada kurikulum 2013 melalui 

pendekatan saintifik didalamnya. 

c) Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dalam bahan ajar diarahkan berdasarkan 

kegiatan berkelompok. 

Bahan ajar yang dikembangkan menerapkan prinsip kerja sama dalam 

kegiatan kelompok. Kegiatan berkelompok dipertegas pula pada komponen 

pendekatan kontekstual. Dalam kegiatan kelompok, hasil belajar yang diperoleh 

dari bertukar pendapat antar teman, antar kelompok, dan antar yang tahu ke yang 

belum tahu. Berikut percakapan ketika siswa sedang melaksanakan kerja 

kelompok. 

 

Siswa 1 : ―Teman, bagaimana cara menentukan kecepatan Indah ini?‖. 

Siswa 2 : ―Ayo kita perhatikan dahulu jarak dan waktu yang ditempuh Indah!‖. 

Siswa 3 : ―kecepatan Indah didapatkan dari hasil jarak Indah dikali waktu yang   

ditempuh Indah‖. 

Siswa 4 :  ―Apakah ada cara yang lain?‖ 

Siswa 2 : ―Ada, coba kita gunakan garis bilangan!‖. 

(Siswa berdiskusi bersama teman kelompoknya) 

Siswa 5 : ―. . . ― 

 

d) Materi yang dikembangkan berdasarkan karakterisitik siswa sekolah dasar. 

Perkembangan siswa sekolah dasar masih berada dalam tahap operasional 

konkrit. Gunawan (2013:85) menjelaskan persepsi pada anak usia sekolah dasar 

akan lebih peduli pada hal-hal yang sedang (konkrit) dan bukan masa depan yang 

belum meraka pahami bersifat abstrak. Materi yang dikembangkan pada bahan 

ajar disesuaikan dengan perkembangan siswa yang didasarkan pada kondisi 

lingkungan sekitar siswa (kontekstual). 

e) Pembelajaran yang dilakukan berdasarkan karakteristik pembelajaran 

matematika. 
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Karakteristik pembelajaran matematika di sekolah dasar perlu diajarkan 

secara relavan sesuai dengan materi yang diajarkannya. Soedjadi (2000:13) 

mengutarakan karakteristik pembelajaran matematika meliputi objek kajian 

abstrak, bertumpu pada kesepakatan, pola pikir deduktif, memiliki simbol yang 

kosong dari arti, serta konsisten dalam sistemanya. Pembelajaran matematika 

dilakukan secara bertahap dimulai dari konsep yang sederhana menuju konsep 

yang lebih sulit.  

Pembelajaran matematika akan lebih bermakna jika guru memfasilitasi 

siswa dalam menemukan dan memecahkan masalah yang dihadapi. Marsigit 

(2009) berpendapat bahwa:  

Matematika dipandang bukan untuk diajarkan oleh guru tetapi 

untuk dipelajari oleh siswa. Siswa ditempatkan sebagai titik pusat 

pembelajaran matematika. Guru bertugas menciptakan suasana, 

menyediakan fasilitas dan lainnya dan peranan guru lebih bersifat 

sebagai manajer dari pada pengajar. 

Pembelajaran dilakukan dalam suasana dan fasilitas yang dimaksud salah satunya 

adalah dengan mengembangkan bahan ajar matematika. 

f) Hasil tes belajar siswa yang mencapai kriteria ketuntasan. 

Setelah dilakukannya tes awal pada siswa, selanjutnya guru melakukan 

kegiatan pembelajaran dengan menggunakan bahan ajar yang dikembangkan. 

Kegiatan pembelajaran dengan menggunakan bahan ajar ini dimaksudkan untuk 

mengetahui hasil belajar siswa pada materi jarak, waktu, dan kecepatan. Arifin 

(2014:226) menjelaskan tes adalah teknik pengukuran yang didalamnya terdapat 

berbagai pertanyaan, pernyataan, atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan 

atau dijawab oleh responden. Gambar 3 berikut jawaban siswa berdasarkan tes 

yang diberikan. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

Gambar 3. Hasil Kerja Siswa 
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Hasil belajar siswa dijadikan sebagai alat ukur untuk menentukan kriteria 

keefektifan dalam pengembangan bahan ajar. Poerwati dan Amri (2013:166) 

menjelaskan bahwa untuk mengetahui tingkat pencapaian komptensi, guru dapat 

melakukan penilaian tes dan non-tes. Hasil tes akhir belajar siswa menunjukan 

adanya peningkatan hasil belajar siswa antara sebelum dan sesudah menggunakan 

bahan ajar matematika berbasis kontekstual. Siswa yang mencapai kriteria 

ketuntasan sebelum menggunakan bahan ajar mencapai 56,2%, sedangkan setelah 

menggunakan bahan ajar mencapai 87,5% yang didasarkan pada KKM yang telah 

ditetapkan. Artinya berdasarkan data tersebut adanya peningkatan hasil belajar 

siswa setelah menggunakan bahan ajar yang dikembangkan. Berdasarkan hal 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa bahan ajar yang dikembangkan dikategorikan 

efektif. 

 

SIMPULAN  

Bahan ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran matematika 

memenuhi kriteria valid, praktis, dan efektif. Bahan ajar yang dikembangkan 

berupa buku ajar matematika berbasis kontekstual untuk siswa Kelas V SD Negeri 

Cilampeni 03 Kabupaten Bandung pada materi jarak, waktu, dan kecepatan.  

Hasil kevalidan buku ajar memperoleh skor 3,02, sedangkan kevalidan 

rencana pelaksanaan pembelajaran mencapai skor 3,20. Berdasarkan data yang 

diperoleh, maka bahan ajar yang dikembangkan valid.  

Hasil kepraktisan bahan ajar didasarkan pada keterterapan bahan ajar 

melalui hasil observasi aktivitas guru yang mencapai 80,8% dan aktivitas siswa 

mencapai 81,4%, serta respon guru yang mencapai 3,5. Berdasarkan data yang 

diperoleh, maka bahan ajar yang dikembangkan praktis dan berada dalam kriteria 

yang positif.  

Hasil keefektifan bahan ajar menunjukan adanya peningkatan hasil belajar 

siswa berdasarkan nilai tes sebelum dan sesudah menggunakan bahan ajar yang 

dikembangkan yang mencapai 87,5%, serta respon siswa yang mencapai 3,3. 

Berdasarkan data yang diperoleh, maka bahan ajar yang dikembangkan efektif dan 

berada dalam kriteria yang positif. Bahan ajar yang dikembangkan dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika materi jarak, 

waktu, dan kecepatan. 
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ABSTRAK. 

 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen pasal 10 

ayat (1) menjelaskan bahwa kompetensi yang harus dimiliki oleh guru meliputi 

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan 

kompetensi profesional. Kompetensi tersebut dapat dikembangkan melalui 

kegiatan pengembangan kompetensi guru yang berkelanjutan. Adopsi terhadap 

inovasi merupakan bagian penting dalam upaya pengembangan kompetensi guru. 

Di sisi lain, sikap guru terhadap inovasi menjadi faktor penentu dalam 

mengadopsi inovasi. Melalui studi ini ingin diketahui bagaimanakah klasifikasi 

guru dalam sikap mengadopsi sebuah inovasi dalam pengembangan kompetensi 

guru serta bagaimanakah distribusinya. Rogers mengklasifikasikan gaya atau 

kecenderungan dalam mengadopsi sebuah inovasi kedalam lima kategori 

meliputi: 1) Innovatorss; 2) Early adopters;,3) Early majority; 4) Late majority; 

dan 5) Laggards. Sebaran klasifikasi gaya adopsi terhadap inovasi mengikuti 

distribusi normal dengan kurva berbentuk lonceng. Persentase adopter 

berdasarkan klasifikasinya adalah: 1) 2,5% innovatorss; 2) 13,5% early adopters; 

3) 34% early majority; 4) 34 % late majority; dan 5) 16% laggards. 

Kata Kunci : Inovasi, sikap gurupter, teori inovasi Rogers 

PENDAHULUAN 

Guru merupakan elemen penting dalam sistem pendidikan. Sebagai sebuah 

profesi, guru diatur dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru 

dan dosen. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa ―Guru adalah 

pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan 

anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan 

menengah‖. Selanjutnya, pada pasal 4 dijelaskan bahwa guru merupakan agen 

pembelajaran yang berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. 

Dalam menjalankan tugas profesi dan memenuhi prinsip profesionalitas, guru 

dituntut memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, 

sebagaimana yang termaktub pada pasal 7 ayat 1d. 

Terkait dengan kompetensi guru, pasal 8 Undang-undang Nomor 14 tahun 

2005 menjelaskan bahwa ―guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, 

sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional‖. Selanjutnya, pasal 10 ayat 1 
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menjelaskan bahwa kompetensi yang dimaksud meliputi kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. 

Kompetensi guru lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 

Kompetensi-kompetensi guru yang telah dijelaskan sebelumnya tidaklah 

bersifat statis melainkan bersifat dinamis. Semakin tinggi upaya guru dalam 

mengembangkan kompetensinya maka semakin berkembang pula kompetensi 

guru tersebut. Bahkan pemerintah melalui Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan memberikan perhatian khusus dalam hal penigkatan dan 

pengembangan kompetensi guru secara berkelanjutan. Di samping itu, 

pengembangan kompetensi menjadi sebuah kebutuhan bagi guru, bukan hanya 

sebatas tuntutan pemerintah. Pentingnya pengembangan kompetensi mengingat 

besarnya peran guru dalam pembelajaran kepada siswa. Terkait dengan itu, 

Davies (1988:34) mengatakan bahwa pada hakikatnya ada dua macam kegiatan 

penting yang dilakukan guru yakni mengelola pembelajaran dan menjadi sumber 

belajar. 

Sebagai fasilitator dalam pembalajaran, guru bertugas mengelola dan 

menyediakan pembelajaran yang baik. Pembelajaran yang disajikan hendaknya 

bervariasi dan tidak ketinggalan zaman. Untuk itu, guru perlu selalu 

memperbaharui metode atau strategi dalam pembelajaran. Oleh sebab itu, selain 

sebagai fasilitator guru juga berperan sebagai innovators. Setidaknya, jika belum 

mampu untuk menjadi innovators, maka guru dapat mengadopsi inovasi-inovasi 

terkait pembelajaran. Selanjutnya, guru dapat mengintegrasikan temuan tersebut 

dalam pembelajaran di kelas. Dengan demikian, semakin inovatif dan terbuka 

guru terhadap inovasi yang berupa temuan-temuan terbaru, guru menjadi semakin 

kratif dalam menyediakan pembelajaran kepada siswa. Sehingga, pembelajaran 

yang dilakukan oleh guru semakin efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

Sementara itu, sikap setiap guru sebagai individu terhadap inovasi sangat 

bervariasi. Bagi sebagian guru haus terhadap inovasi, namun sebagian lain 

bersikap tertutup terhadap inovasi. Sikap guru terhadap inovasi merupakan faktor 

besar dalam difusi inovasi. Sikap guru terhadap inovasi juga mempengaruhi 

keputusannya terhadap pengadopsian sebuah inovasi. Rogers (2003) 

mengklasifikasikan individu berdasarkan kategori adopter menjadi lima kategori 
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yaitu, innovators, early adopters, early majority, late majority, dan laggards. 

Pengklasifikasian tersebut bersifat hirarki berdasarkan tingkat penerimaannya 

terhadap inovasi.  

Berdasarkan paparan di atas, perlu dilakukan sebuah kajian terhadap 

klasifikasi sikap guru terhadap inovasi dalam upaya meningkatkan kompetensi 

berdasarkan teori Rogers. Adapun kajian tersebut bertujuan untuk mengetahui 

bagaimanakah klasifikasi guru dalam sikap mengadopsi sebuah inovasi dalam 

pengembangan kompetensi guru. Selain itu, perlu juga untuk mengetahui 

bagaimanakah distribusi individu terkait sikap terahadap inovasi. 

METODE  

Untuk mengetahui bagaimanakah klasifikasi guru dalam sikap mengadopsi 

sebuah inovasi dalam pengembangan kompetensi guru dan bagaimakah 

sebarannya, perlu dilakukan sebuah studi atau kajian. Adapun metode yang 

digunakan dalam mengkaji permasalahan tersebut adalah dengan metode 

literature review. Penulis mengurai teori, temuan, dan argumen para ahli melalui 

berbagai sumber bacaan berupa artikel, jurnal (nasional dan internasional), atau 

buku untuk dijadikan bahan acuan dalam menjawab permasalahan yang telah 

diuraikan pada bagian sebelumnya. Literature review juga berisi ulasan, 

rangkuman, dan pemikiran penulis tentang sumber pustaka yang digunakan dalam 

penulisan artikel ini. 

 

 

 

 

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Inovasi Pendidikan 

Secara epistimologis, inovasi merupakan kata serapan yang berasal dari 

kata latin “innovation” yang memiliki arti perubahan atau pembaharuan. Kata 

kerja dari innovation adalah “innovo‖ yang berarti mengubah atau 

memperbaharui. Menurut Rogers (1995:11), Ihsan (2005:91), inovasi merupakan 
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suati ide, gagasan, praktik atau benda/objek nyata yang disadari atau diterima 

sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi. 

Selanjutnya Nawangsari (2012:17) menjelaskan bahwa pada dasarnya inovasi 

adalah buah pemikiran yang cemerlang berupa praktik-praktik tertentu, atau 

berupa produk olah pikir atau olah teknologi yang bercirikan hal baru dan dapat 

diterapkan melalui tahapan tertentu yang berfungsi untuk memecahkan masalah 

atau persoalan yang timbul dan memperbaiki keadaan ataupun proses tertentu 

yang terjadi di masyarakat. 

Terkait dengan kebaruan dalam inovasi, Iskandar (2008:2) menjelaskan 

bahwa kebaruan dalam suatu inovasi tidak hanya mencakup pengetahuan baru. 

Seseorang mungkin saja sudah mengetahui tentang hal baru tersebut, namun 

belum menentukan sikap untuk menerima atau menolaknya. Sehingga kadar 

kebaruan (newness) dari suatu inovasi dapat dipengaruhi oleh pengetahuan, 

persuasi ataupun keputusan untuk mengadopsinya. Pada dasarnya setiap individu 

memiliki alternatif sikap berupa penerimaan ataupun penolakan terhadap 

pembaharuan yang ada. Sikap tersebut berperan penting dalam proses 

pengadopsian sebuah inovasi. 

Dalam hal pendidikan, inovasi memegang peran penting dalam upaya-

upaya pemecahan masalah yang sedang dihadapi. Nawangsari (2012:17) 

berpendapat bahwa yang dimaksud inovasi dalam pendidikan bertujuan untuk 

memecahkan masalah-masalah terkait dengan pendidikan. Hal tersebut 

menguatkan pendapat Ibrahim (1988:51) bahwa inovasi pendidikan dapat 

berbentuk ide, barang, maupun metode yang diterima dan dirasa sebagai hal baru 

bagi individu ataupun kelompok individu (masyarakat) yang digunakan untuk 

mencapai tujuan pendidikan atau untuk memecahkan masalah-masalah 

pendidikan. Dan pada kenyataannya telah banyak kegiatan atau usaha yang 

bersifat pembaharuan atau perubahan dalam pendidikan. Inovasi pendidikan 

tersebut dapat berupa pembaharuan atau perubahan kurikulum, pembaharuan 

pendekatan, strategi, metode dan teknik pembelajaran, pembaharuan terkait 

dengan teknologi pembelajaran dan lain-lain. 

Selanjutnya, Iskandar (2008:3) menjelaskan bahwa inovasi dalam konteks 

pendidikan berhubungan dengan mata pelajaran tertentu, strategi atau metode 

pembelajaran baru, strategi mengorganisasikan bahan pembelajaran, teknik 



  369 

 

penyampaian, dan sebagainya. Bentuk-bentuk inovasi tersebut terkait secara 

langsung dengan profesi guru. Di sisi lain, dalam menyikapi suatau inovasi, guru 

menunjukkan sikap yang beragam. Ada guru yang langsung menerimanya, ada 

yang meneliti terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menerimanya untuk 

diri sendiri, ada pula yang membutuhkan interaksi dengan sistem terlebih dahulu 

untuk kemudian mempertimbangkan menerima inovasi tersebut. Selain itu, tidak 

sedikit pula yang memutuskan untuk menolak inovasi tersebut. Hal tersebut 

tergantung kepada pola difusi inovasi. 

Terkait dengan difusi inovasi, Singh (2013:4) menjelaskan terdapat 

konsensus umum bahwa difusi inovasi merupakan fenomena sosial. Hal tersebut 

sejalan dengan dengan pendapat Jahanmir dan Lages (2014:2) yang menjelaskan 

bahwa difusi inovasi adalah proses penerimaan item tertentu dari waktu ke 

waktu oleh individu yang terkait dengan sistem sosial. Singh (2013:4) juga 

menyimpulkan bahwa pola difusi inovasi dalam sebuah organisasi juga terkait 

dengan hal kepemimpinan dan karakteristik pribadi setiap individu seperti 

tingkat pendidikan, profesionalisme, spesialisasi, dan sikap terhadap perubahan. 

Rogers (Sahin, 2006) membagi dua jenis sikap atau keputusan guru 

terhadap inovasi, yaitu menerima dan menolak inovasi. Kemudian, dalam 

menerima inovasi juga dibedakan lagi menjadi dua yaitu, melanjutkan inovasi 

(continued adoption) dan tidak melanjutkan (discontinuance). Selanjutnya, dalam 

menolak inovasi juga dibedakan menjadi dua yaitu, pengadopsi terakhir (later 

adoption) dan melanjutkan menolak (continued rejection). Hal tersebut 

menyebabkan kecepatan seseorang untuk menerima inovasi berbeda-beda dari 

satu individu dengan individu lainnya. Misalnya guru dalam suatu sekolah bisa 

menerima inovasi strategi pembelajaran yang berbeda-beda. Guru yang satu 

mungkin dapat segera menerima dan mengimplementasikan innovasi tersebut 

segera setelah inovasi itu diperkenalkan. Sementara guru yang lainnya mungkin 

agak lambat dalam menerimanya karena masih mempertimbangkan banyak hal. 

Adapun menurut Rogers alur pengambilan keputusan untuk mengadopsi inovasi 

digambar pada diagram pada halaman selanjutnya. 
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Gambar 1 

Alur Pengambilan Keputusan Adopsi Inovasi Menurut teori Rogers 

 (Sumber Sahin, 2006: 15) 

Ciri-ciri inovasi 

Michael west dan Farr (1990) yang dikutip oleh Iskandar (2008:2) 

mencirikan inovasi sebagai berikut: 1) inovasi adalah suatu produk, proses atau 

prosedur yang nyata di dalam organisasi; 2) inovasi haruslah baru bagi latar sosial 

tertentu di mana inovasi itu diperkenalkan; 3) inovasi haruslah bersifat intensional 

ketimbang aksidental; 4) inovasi bukan suatu perubahan rutin; 5) inovasi harus 

bertujuan untuk menghasilkan manfaat bagi organisasi, individu atau masyarakat 

yang lebih luas, 6) inovasi haruslah memiliki efek terhadap publik. 

Sementara Rogers (1995:16) mengatakan bahwa terdapat lima ciri khusus 

yang semestinya ada dalam inovasi atau gagasan baru sehingga dapat diterima 

sebagai bagian dari kehidupan kelompok yaitu: 1) memiliki keuntungan relatif 

(relative advantage); 2) memiliki kecocokan dengan karakter atau nilai budaya 

individu dan kelompok (compatibility); 3) tingkat kesulitan yang sedang 

(complexity); 4) dapat diujicobakan (triability); dan 5) dapat diamati 

(observability).sehingga, tersedianya semua variabel tersebut mempercepat 

terjadinya proses difusi inovasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 

semua faktor tersebut mempengaruhi individu dalam mengadopsi suatu inovasi. 

 

Kategori Adopter 

Terkait dengan gaya atau kecenderungan setiap individu dalam 

mengadopsi inovasi, Rogers (2003:63) menyebutkan bahwa terdapat lima kategori 
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yang meliputi: 1) Innovatorss; 2) Early adopters;3) Early majority; 4) Late 

majority;dan 5) Laggards. Rogers juga menekankan bahwa innovators dan early 

adopter berada dipuncak hirarki, sementara laggards berada di dasar hirarki. 

Penjelasan masing-masing kategori klasifikasi adalah sebagai berikut: 

1). Innovatorss 

Kategori inovator merupakan individu yang menemukan atau 

menciptakan inovasi. Menurut Rogers (2003), inovator adalah individu 

yang bersedia untuk menerima ide-ide baru. Dengan demikian, mereka 

harus siap untuk setiap resiko berhasil maupun ketidakberhasilan dari 

peenerapan inovasi tersebut. Mengingat bahwa ketidakpastian tertentu 

tentang inovasi, inovator siap mengambil setiap konsekuensi. Inovator 

adalah penjaga gerbang membawa inovasi dari luar sistem. Artinya mereka 

mengambil peran sebagai orang pertama yang membawa pembaharuan 

terhadap sistem yang telah lama berjalan di kelompoknya. Keberanian 

mereka didasarkan kepada penguasaan terhadap pengetahuan teknis yang 

kompleks. 

Robinson (2009:5) menjelaskan bahwa inovator merupakan 

klasifikasi adopter yang hanya terdiri dari bagian kecil individu yang 

visioner dan imajinatif. Mereka selalu meluangkan sebagian besar waktu, 

energi dan kreativitas dalam mengembangkan ide barunya. Mereka selalu 

memikirkan dan membicarakan ide baru tersebut. Terkadang meryeka 

terlihat berbahaya bagi individu umum yang pragmatis. Namun tidak akan 

terjadi perubahan tanpa komitmen dan energi mereka. Di samping itu 

mereka bersikap antusias dalam menularkan ide mereka kepada kelompok 

di luar mereka. 

Dengan demikian, guru yang berada pada kategori inovator memiliki 

perhatian dan energi yang banyak dicurahkan untuk melakukan perubahan 

dan atau pembaharuan dalam pendidikan. Mereka peka terhadap 

permasalahan-permasalahan dalam kegiatan pembelajaran dan gemar 

sekali mencoba gagasan baru dalam upaya menemukan solusi. Guru 

dengan kategori ini menjadi rujukan oleh rekan sejawatnya. Guru inovator 

menjadi ujung tombak dalam pembaharuan dunia pendidikan. Mereka 

meneurkan inovasi baru baik berupa inovasi dibidang kurikulum, bahan 
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ajar, metode dan strategi pembelajaran, teknologi pembelajaran, dan lain-

lain.  

Menjadi guru inovator membutuhkan kondisi di mana individu 

memiliki karakteristik sebagai berikut 

(1) Berani mengambil resiko, 

(2) Memiliki sumber dana yang cukup dan mampu mengelola dana 

tersebut,  

(3) Berdaya pikir cerdas untuk dapat menerapkan teknik yang rumit, 

(4) Pemberani dan tangguh sehningga mampu menanggulangi 

ketidakpastian informasi. 

2) Early adopters 

Early adopters atau disebut dengan pelopor memiliki ciri-ciri akan 

segera mengambil keputusan untuk mengadopsi ketika inovasi tersebut 

telah terbukti bekerja dengan baik atau berhasil. Mereka memusatkan 

perhatiannya terhadap kelompok inovator, bahkan tidak segan mereka 

berinvestasi. Jika inovator berorientasi lebih kepada luar sistem 

(kelompok), maka early adopters berorientasi ke dalam sistem 

(kelompok). Sebelum mengambil keputusan untuk menerapkan sebuah 

inovasi, guru dalam kelompok ini biasanya mempertimbangkan banyak hal 

terlebih dahulu. Guru pada kategori ini bertugas sebagai agen pembaharu, 

yang dibutuhkan oleh kelompok guru inovator untuk menyrbarkan 

gagasannya dalam proses percepatan adopsi. 

Karakteristik yang dimiliki oleh guru pada kategori ini adalah sebagai 

berikut. 

(1) Bagian yang terintegrasi dalam sistem lokal sosial 

(2) Opinion leader (memiliki pengaruh) 

(3) Role model bagi anggota lain 

(4) Dihargai dan disegani 

(5) Sukses sebagai pemimpin. 

3). Early majority  

Early majority atau pengikut dini akan mengadopsi sebuah inovasi 

hanya beberapa saat setelah kategori pelopor mengadopsi inovasi tersebut. 

Hal tersebut juga dijelaskan oleh Rogers (2003) bahwa kategori early 
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majority mengadopsi inovasi tepat sebelum separuh rekan mereka 

menggunakannya. Guru pada kategori ini membutuhkan waktu yang lebih 

lama dalam mengambil keputusan untuk mengadopsi dibanding dua 

kategori sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan, sebelum mengadopsi 

sebuah inovasi, guru pada kategori ini akan berulang kali 

mempertimbangkannya. Mereka memiliki motto ―bukan yang pertama dan 

bukan yang terakhir‖. Guru pada klasifikasi ini bukan berperan sebagai 

pemimpin sebagaimana kategori pelopor, namun jaringan interpersonal 

mereka masih memegang peranan penting dalam proses difusi inovasi. 

Kelompok early majority biasanya memiliki karakteristik sebagai 

berikut. 

(1) Berinteraksi dengan lingkungan sosialnya 

(2) Sebagian kecil saja yang dianggap sebagai opinion leader 

(3) Bersikap hati-hati terhadap inovasi 

(4) Jarang berperan sebagai pemimpin 

4).  Late majority 

Kelompok ini disebut juga dengan pengikut akhir. Kelompok ini 

mendekati dan menerima inovasi dengan ragu-ragu, skeptis, dan penuh 

kehati-hatian. Guru pada kategori ini tidak mau mengadopsi inovasi 

sebelum sebagian besar anggota masyarakat menerimanya. Mereka baru 

akan percaya jika sebagian besar individu atau kelompok menerima ide 

baru tersebut. Penjelasan tersebut sejalan dengan pendapat Sahin 

(2006:20) yang menjelaskan bahwa  

”Similar to the early majority, the late majority includes one-

third of all members of the social system who wait until most of 

their peers adopt the innovation. Although they are skeptical 

about the innovation and its outcomes, economic necessity and 

peer pressure may lead them to the adoption of the innovation. 

To reduce the uncertainty of the innovation, interpersonal 

networks of close peers should persuade the late majority to 

adopt it. Then, “the late majority feel that it is safe to adopt” 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, guru pada kelompok ini 

berkaraktersistik sebagai berikut. 

(1) Bersikap konservatif 

(2) Sepertiga bagian terakhir dari klasifikasi adopter 
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(3) Membutuhkan waktu yang lama untuk mengadopsi inovasi 

(4) Memiliki sumberdaya yang terbatas dalam menerapkan teknis 

yang rumit 

(5) Tidak mau mengambil resiko sehingga menunggu aman untuk 

mengadopsi inovasi 

(6) Mengadopsi inovasi berdasarkan kepada kepentingan 

5)   Laggards 

Jika ada individu atau kelompok yang terakhir mengadopsi sebuah 

inovasi, maka kelompok laggards lah yang mengambil peran tersebut. 

Guru dengan kategori ini memiliki pandangan yang sempit, bahkan banyak 

diantaranya yang terasing. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Rogers 

yang dikutip oleh Sahin (2006:20) bahwa kategori laggard memiliki 

pandangan yang tradisional dan mereka lebih skeptis terhadap inovasi. Hal 

tersebut diduga disebabkan oleh keterbatasan sumber daya dan kesadaran 

yang rendah terhadap inovasi. Referensi bagi guru laggard adalah masa 

lalu, sehingga hal tersebut mempengaruhi sikapnya terhadap inovasi. 

Mereka bertahan dengan dalih ÿang sudah saya lakukan selama ini terbukti 

berhasil‖. Ketika akhirnya kelompok guru ini memutuskan untuk 

menerima inovasi, sudah dipastikan telah jauh tertinggal dari teman-

temannya.  

Karakteristik guru pada kelompok laggards diantaranya adalah sebagai 

berikut: 

(1) Bersifat lokalit dan terisolasi di kelompok sejenisnya 

(2) Kolot atau berorientasi pada masa lalu 

(3) Tidak mau mengambil resiko 

(4) Kecurigaan yang tinggi terhadap inovasi 

(5) Memiliki sumber daya yang terbatas 

Distribusi klasifikasi adopter 

Pengkalsifikasian anggota sistem ke dalam kategori-kategori adopter 

berdasarkan kepada tingkat keinovativannya. Pengklasifikasian berdasarkan lebih 

awal atau lambatnya individu mengadopsi sebuah inovasi. Berikut adalah kurva 

penyebaran klasifikasi kategori adopter dalam sebuah siste sosialnya. 
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Gambar 2 

 Kurva Sebaran Klasifikasi Adopter Menurut Teori Rogers 

Berdasarkan gambar 2 di atas, terlihat bahwa distribusi klasifikasi adopter 

membentuk sebuah kurva lonceng atau berdistribusi normal. Kurva lonceng 

tersebut merepresentasikan banyaknya pengadopsi dari masing-masing kategori. 

Berdasarkan kurva tersebut terlihat bahwa kelompok hirarki atas (innovators dan 

early adopter) setara dengan kelompok hirarki bawah (laggards), masing-masing 

memiliki proporsi 16%. Kelompok sedang terdiri dari proporsi yang dominan 

sebesar 68%, di mana early majority dan late majority masing-masing terdiri dari 

34%.  

SIMPULAN  

 

Dalam mengadopsi sebuah inovasi, sikap guru diklasifikasikan menjadi 

lima kategori secara hirarkis yaitu: innovators, early adopters, early majority, dan 

laggards. 

Sebararan klasifikasi adopter terhadap inovasi mengikuti distribusi normal 

dengan kurva membentuk lonceng dengan proporsi sebagai berikut: 2,5% 

innovators, 13,5% early adopters, 34%% early majority, 34% late majority, dan 

16% laggards. 
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ABSTRAK 

 

Gejala memudarnya jati diri ke-Indonesia-an dikalangan generasi muda 

utamanya para pelajar pada tingkat yang mengkhawatirkan seperti tidak mampu  

menghafal sila Pancasila, lagu Indonesia Raya, dan Bhinneka Tunggal Ika, hingga  

tidak mengerti batas-batas wilayah Indonesia. Fokus penelitian ini adalah 

menggali proses dan makna internalisasi nilai karakter nasionalis dalam 

pembelajaran IPS. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

desain penelitian fenomenologi. Subjek penelitian adalah siswa SMP Negeri 

Model Terpadu Bojonegoro dengan menggunakan teknik purposive sampling. 

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan kuesioner. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai karakter nasionalis 

diinternalisasikan dalam tiga tahap yaitu 1) transformasi nilai; 2) transaksi nilai; 

dan 3) transisternalisasi nilai. Proses internalisasi nilai karakter nasionalis dalam 

pembelajaran IPS melalui mediator keteladanan guru dan kegiatan praktik 

langsung pengalaman belajar seperti model pembelajaran, metode pembelajaran, 

bahan ajar, dan evaluasi pembelajaran. Perilaku berkarakter nasionalis yang 

diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah oleh siswa yaitu disiplin, 

cinta tanah air, semangat kebangsaan, cinta damai, peduli lingkungan, menghargai 

prestasi, dan toleransi. Internalisasi nilai karakter nasionalis dalam pembelajaran 

IPS sangat penting dilakukan untuk mambangun jati diri ke-Indonesia-an para 

siswa di era globalisasi sekarang ini. 

Kata Kunci: Internalisasi, Nasionalis, IPS 

PENDAHULUAN 

 Akhir-akhir ini masyarakat sering dibuat resah dengan berbagai kasus 

yang dipertontonkan oleh kalangan pelajar yang menyimpang dari norma baik 

agama, moral, kesusilaan, dan hukum seperti tindak kekerasan (bullying), 

pemakaian narkoba, melakukan hubungan sex dan tindak aborsi pada remaja. 

Pernyataan ini dibuktikan dengan beberapa berita baik melalui media cetak 

maupun elektronik. Salah satu kasus yang akhir-akhir ini diberitakan yaitu tentang 

kekerasan (bullying) dan tawuran. Bentuk-bentuk perilaku tersebut diatas 

menunjukkan bahwa telah terjadi krisis jati diri dikalangan generasi muda 

khususnya para pelajar. 

        Lickona (2013: 13) berpendapat bahwa terdapat sepuluh karakteristik 

jaman yang harus diwaspadai karena jika karakteristik tersebut ada di kalangan 

mailto:tom.ekop10@gmail.com
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remaja berarti sebuah bangsa sedang menuju jurang kehancuran. Kesepuluh 

karakteristik tersebut adalah 1) meningkatnya kekerasan dan pengrusakan 

(Viollencen and vandalisme); 2) meningkatnya pencurian yang dilakukan siswa 

(Stealing); 3) maraknya penjiplakan/ketidakjujuran (Cheating); 4) semakin 

rendahnya rasa hormat kepada orang tua atau yang dituakan (disrespect of 

outhority); 5) pengaruh peer group yang kuat dalam tindakan kekerasan (peer 

cruelty); 6) berprasangka buruk, intoleransi, dan memusuhi orang-orang dari 

keyakinan yang berbeda (Bigotry); 7) penggunaan bahasa dan kata-kata yang 

semakin memburuk (bad language); 8) kebebasan sexualitas dan adanya rasa 

saling curiga dan kebencian di antara sesama (sexual precocity and abuse); 9) 

semakin rendahnya tanggung jawab individu dan warga negara (Increasing self-

centeredness and declining civic resposibility); dan 10) meningkatnya perilaku 

merusak diri, seperti: penggunaan narkoba, alkohol, dan lain-lain (self-destructive 

behavior). 

        Nampaknya apa yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini di kalangan para 

pelajar bila dibandingkan dengan kualitas moral yang perlu diwaspadai seperti 

yang telah dikemukakan oleh Lickona diatas diperlukan perhatian tersendiri. 

Beberapa kasus lain juga menunjukkan bahwa generasi muda saat ini juga krisis 

jati diri ke-Indonesia-an atau nasionalisme. Nasionalisme itu sendiri artikan 

sebagai ideologi yang mencakup prinsip kebebasan, kesatuan, kesamarataan, serta 

kepribadian selaku orientasi nilai kehidupan kolektif suatu kelompok dalam 

usahanya merealisasikan tujuan politik yakni pembentukan dan pelestarian negara 

nasional (Kartodirdjo, 1994: 4). Gejala lunturnya jati diri ke-Indonesia-an tersebut 

tercermin dalam sikap dan perilaku mereka seperti tidak mampu  menghafal sila 

Pancasila, lagu Indonesia Raya, dan Bhinneka Tunggal Ika, hingga  tidak 

mengerti batas-batas wilayah Indonesia.  

        Lebih lanjut semangat nasionalisme dalam negara kebangsaan dijiwai 

oleh lima prinsip nasionalisme, yakni: 1) kesatuan (unity), dalam wilayah 

teritorial, bangsa, bahasa, ideologi, dan doktrin kenegaraan, sistem politik atau 

pemerintahan, sistem perekonomian, sistem pertahanan keamanan, dan policy 

kebudayan; 2) kebebasan (liberty, freedom, independence), dalam beragama, 

berbicara dan berpendapat lisan dan tertulis, berkelompok dan berorganisasi; 3) 

kesamaan (equality), dalam kedudukan hukum, hak dan kewajiban; 4) kepribadian 
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(personality) dan identitas (identity), yaitu memiliki harga diri (self estreem), rasa 

bangga (pride) dan rasa sayang (depotion) terhadap kepribadian dan identitas 

bangsanya yang tumbuh dari dan sesuai dengan sejarah dan kebudayaannya; 5) 

prestasi (achievement), yaitu cita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan (welfare) 

serta kebesaran dan kemanusiaan (the greatnees adn the glorification) dari 

bangsanya (Kartodirdjo, 1999: 7). 

        Sejalan dengan fenomena dekadensi moral dan lunturnya jati diri ke-

Indonesia-an, Presiden Joko Widodo memberikan penekanan khusus dalam 

Nawacita butir 8 yaitu melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan 

penataan kembali kurikulum pendidikan nasional.  dengan mengedepankan aspek 

pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek 

pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai 

patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam 

kurikulum pendidikan Indonesia (Anonim, 2014: 10). Sehingga nampak jelas 

disini bahwa prioritas pemerintah saat ini membangun jati diri ke-Indonesi-an 

yang di era globalisasi sekarang ini mulai luntur.  

Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) itu sendiri merupakan 

kelanjutan dan kesinambungan dari Gerakan Nasional Pendidikan Karakter 

Bangsa Tahun 2010. Tujuan program PPK adalah menanamkan nilai-nilai 

pembentukan karakter bangsa secara masif dan efektif melalui implementasi nilai-

nilai utama Gerakan Nasional Revolusi Mental (religius, nasionalis, mandiri, 

gotong-royong dan integritas) yang akan menjadi fokus pembelajaran, 

pembiasaan, dan pembudayaan, sehingga pendidikan karakter bangsa sungguh 

dapat mengubah perilaku, cara berpikir dan cara bertindak seluruh bangsa 

Indonesia menjadi lebih baik dan berintegritas (Kemdikbud, 2017: 1).  

        Berbeda dengan pendidikan budaya dan karakter bangsa yang mempunyai 

delapan belas nilai sebagai fokus utama, dalam PPK hanya ada lima nilai utama 

karakter yang saling berkaitan membentuk jejaring nilai yang perlu dikembangkan 

sebagai prioritas Gerakan PPK. Kelima nilai utama karakter bangsa yang 

dimaksud yaitu: 1) religious; 2) nasionalis; 3) mandiri; 4) gotong royong; dan 5) 

integritas. 

        Dalam upaya membangun jati diri ke-Indonesia-an maka perlu diperkuat 

kembali nilai karakter nasionalis. Nilai karakter nasionalis merupakan cara 
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berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan 

penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, 

ekonomi, dan politik bangsa, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas 

kepentingan diri dan kelompoknya. Subnilai nasionalis antara lain apresiasi 

budaya bangsa sendiri, menjaga kekayaan budaya bangsa,rela berkorban, unggul, 

dan berprestasi, cinta tanah air, menjaga lingkungan,taat hukum, disiplin, 

menghormati keragaman budaya, suku,dan agama (Kemdikbud, 2016: 8). Prinsip 

implementasinya, PPK dilaksanakan dengan berbasis kelas, berbasis budaya 

sekolah, dan berbasis budaya masyarakat. 

        Nilai karakter nasionalis berbasis kelas terintegrasi ke dalam mata 

pelajaran dalam hal ini penting untuk di integrasikan pada mata pelajaran IPS. 

Dalam Permendiknas No.26 tahun 2007 tentang Standar isi, Mata pelajaran IPS 

pada jenjang SMP/ MTs mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan 

generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial sehingga siswa diharapkan dapat 

menjadi warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab serta 

warga dunia yang cinta damai.  

        Lebih lanjut mata pelajaran IPS pada jenjang SMP/MTs mempunyai 

karakteristik tersendiri yaitu merupakan perpaduan disiplin ilmu sosial yaitu 

Sosiologi, Geografi, Sejarah, dan Ekonomi yang diberikan secara terpadu terkait 

satu sama lain sehingga output yang diharapkan yaitu siswa menjadi warga negara 

yang berketerampilan dan berkepedulian sosial serta bertanggung jawab sesuai 

dengan nilai-nilai yang terkandung dalamnya. 

        Guru mengintegrasikan nilai karakter nasionalis kedalam Silabus dan 

Rencana Program Pembelajaran (RPP) IPS dapat memberikan pengalaman yang 

bermakna karena pserta didik dapat memahami, menginternalisasi, dan 

mengaktualisasikannya melalui poses pembelajaran sehingga nilai-nilai tersebut 

dapat terserap secara alami lewat kegiatan sehari-hari di kelas. Berkenaan peran 

peserta didik sebagai warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung 

jawab serta warga dunia yang cinta damai seperti yang diuraikan diatas disadari 

betul penguatan karakter menjadi prioritas utama saat ini karena sudah terbukti 

bahwa dalam kehidupan masyarakat sangat banyak masalah yang ditimbulkan 

oleh karakter yang kurang baik. 
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        Atas dasar pemikiran di atas, untuk membentuk karakter nasionalis yang 

baik dalam mata pelajaran IPS dalam rangka membangun jati diri ke-Indonesia-

an, maka seharusnya dalam PPK tidak sekedar mengenalkan nilai karakter 

nasionalis tersebut kepada siswa tetapi juga harus mampu menginternalisasikan 

nilai-nilai karakter tersebut agar tertanam sebagai muatan hati nurani yang mampu 

membangkitkan penghayatan tentang nilai-nilai, dan bahkan sampai pada 

pengamalanya dalam kehidupan sehari-hari. 

        Proses internalisasi yang dikaitkan dengan pembinaan peserta didik atau 

anak asuh ada tiga tahap yang mewakili proses atau tahap terjadinya internalisasi 

yaitu: a) Tahap transformasi nilai, tahap ini merupakan suatu proses yang 

dilakukan oleh pendidik dalam menginformasikan nilai-nilai yang baik dan 

kurang baik. Komunikasi yang terjadi dalam tahap ini adalah komunikasi verbal 

antara pendidik dan peserta didik atau anak asuh; b) Tahap transaksi nilai, adalah 

suatu tahap pendidikan nilai dengan jalan melakukan komunikasi dua arah atau 

komunikasi antar peserta didik dengan pendidik yang bersifat interaksi timbal 

balik; dan c) Tahap transisternalisasi, tahap ini jauh lebih mendalam dari tahap 

transaksi. Tahap ini tidak hanya dilakukan dengan komunikasi verbal tetapi juga 

dengan sikap mental dan kepribadian. Jadi pada tahap ini, komunikasi kepribadian 

berperan secara aktif (Muhaimin, 2001: 153). 

        Internalisasi nilai karakter nasionalis dalam pembelajaran IPS pada siswa 

SMP sangat menarik untuk diteliti. Fenomena dekadensi moral dan gejala 

lunturnya jati diri ke-Indoneis-an yang ditunjukkan oleh pelajar akhir-akhir ini 

menunjukkan bahwa mereka belum mampu menginternalisasi nilai karakter 

nasionalis agar tertanam dan berfungsi sebagai muatan hati nurani sehingga 

mampu membengkitkan penghayatan tentang nilai karakter tersebut karakter. 

Tentu hal ini tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran IPS. Berdasarkan uraian 

tersebut di atas, maka fokus penelitian ini: 

1. Bagaimanakah internalisasi nilai karakter nasionalis dalam pembelajaran IPS 

untuk membangun jati diri ke-Indonesia-an pada diri siswa di SMP Negeri 

Model Terpadu Bojonegoro? 

2. Apakah makna internalisasi nilai karakter nasionalis dalam pembelajaran IPS 

untuk membangun jati diri ke-Indonesia-an menurut pandangan siswa di SMP 

Negeri Model Terpadu Bojonegoro? 
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Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut. 

1. Mengidentifikasi internalisasi nilai karakter nasionalis dalam pembelajaran IPS 

untuk membangun jati diri ke-Indonesia-an pada diri siswa di SMP Negeri 

Model Terpadu Bojonegoro. 

2. Mengidentifikasi makna internalisasi nilai karakter nasionalis dalam 

pembelajaran IPS untuk membangun jati diri ke-Indonesia-an menurut 

pandangan siswa di SMP Negeri Model Terpadu Bojonegoro. 

 

METODE 

        Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain 

penelitian fenomenologi. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi proses 

internalisasi nilai karakter nasionalis dalam pembelajaran IPS pada diri siswa dan 

mengidentifikasi makna internalisasi nilai karakter nasionalis menurut pandangan 

siswa. Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive, cara memilih 

sejumlah responden yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Informan dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas IX sejumlah delapan anak, mereka dipilih 

berdasarkan hasil pra observasi pada pembelajaran IPS yang telah dilakukan. 

Siswa yang menjadi informan adalah mereka yang mempunyai pengetahuan yang 

baik tentang pendidikan karakter yaitu mereka mampu mendiskripsikan apa yang 

mereka rasakan, apa yang mereka pikirkan, dan apa yang mereka lakukan tentang 

proses internalisasi nilai karakter nasionalis dalam pembelajaran IPS pada diri 

mereka. Instrument yang digunakan dalam penelitian ini berupa manusia, yaitu 

peneliti sendiri. Untuk menjaga keabsahan data, digunakan teknik perpanjangan 

waktu penelitian, triangulasi, dan expert opinion. Teknik analisis data mengacu 

pada langkah-langkah analisis data kualitatif Creswell (2013: 277) sebagai 

berikut: (1) mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis, (2) membaca 

keseluruhan data dengan membangun general sense atas informasi yang diperoleh 

dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan, (3) menganalisis lebih detail 

dengan meng-coding data, (4) melakukan proses coding untuk mendiskripsikan 

setting, orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang akan di analisis, (5) 

menyusun diskripsi dari tema-tema dan disajikan kembali dalam narasi/laporan 

kualitatif, dan (6)  mengintepretasi atau memaknai data. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Internalisasi Nilai Karakter Nasionalis dalam Pembelajaran IPS untuk 

Membangun Jati Diri Ke-Indonesia-an 

 

        Internalisasi nilai karakter nasionalis dalam pembelajaran IPS diartikan 

sebagai proses penanaman nilai nasionalis kedalam jiwa seseorang sehingga nilai 

tersebut tercermin pada sikap dan prilaku yang ditampakkan dalam kehidupan 

sehari-hari (menyatu dengan pribadi). Proses internaslisasi tersebut  melalui tiga 

tahap yaitu tahap transformasi nilai, tahap transaksi nilai, dan terakhir tahap 

transisternalisasi. 

        Proses internalisasi dimulai dari tahap tranformasi nilai diperoleh siswa 

ketika mereka mendengar secara langsung guru mereka menginformasikan 

kebaikan dari nilai karakter nasionalis dan kekurangannya apabila tidak memiliki 

nilai katakter tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada 

informan menunjukkan secara berbeda-beda mereka memaknai nilai karakter 

nasionalis yang disampaikan oleh guru mereka. Adapun sub nilai karakter 

nasionalis yang disampaikan oleh guru mereka yaitu disiplin, cinta tanah air, 

semangat kebangsaan, cinta damai, peduli lingkungan, menghargai prestasi,  dan 

toleransi dengan menghormati keragaman budaya, suku,dan agama lain. 

        Tahapan selanjutnya setelah tahap transformasi nilai yaitu tahap transaksi 

nilai. Dalam tahap transaksi nilai ini  terjadi komunikasi dua arah atau komunikasi 

antara peserta didik dengan pendidik yang bersifat interaksi timbal balik yaitu 

dalam pembelajaran IPS di kelas. Dalam tahap ini antara informan satu dengan 

yang lain memberikan makna yang berbeda-beda dari kegiatan pembelajaran IPS 

yang mereka ikuti selama ini. Nilai karakter nasionalis, seperti dari hasil 

wawancara yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa intenalisasi nilai karakter 

nasionalis dalam pembelajaran IPS melalui praktek kegiatan di kelas dalam 

memperoleh pengalaman belajar melalui model pembelajaran, metode 

pembelajaran, bahan ajar, dan evaluasi pembelajaran. 

        Model pembelajaran yang digunakan oleh guru IPS adalah model Problem 

Based Learning dan model Cooperative learning tipe Jigsaw. Berdasarkan hasil 

wawancara model pembelajaran yang digunakan oleh guru IPS dimaknai oleh 

siswa sebagai komunikasi dua arah yang mengandung nilai-nilai karakter 
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bersahabat/ komunikatif melalui kerjasama, tanggung jawab, dan toleransi. 

Metode pembelajaran yang dipakai oleh guru IPS berdasarkan hasil wawancara 

oleh siswa yaitu metode ceramah, diskusi, dan Role Playing. Model dan metode 

pemebalajaran ini digunakan untuk menyampaikan informasi tentang nilai 

karakter nasionalis sub nilai disiplin, cinta tanah air, semangat kebangsaan, cinta 

damai, dan toleransi,  

        Bahan ajar yang digunakan dalam proses transaksi nilai yaitu bahan ajar 

berbasis VCT atau biasa dikenal dengan Value Clarification Technique, bahan 

ajar ini memberi penekanan kepada siswa dalam usaha mengkaji perasaan dan 

perbuatan sendiri, untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang nilai karakter 

nasionalis. Sedangkan evaluasi pembelajaran untuk menanamkan nilai 

menghargai prestasi dengan berlatih keras untuk berprestasi dalam matapelajaran 

IPS. 

        Tahap terakhir dari proses internalisasi nilai karakter nasionalis yaitu tahap 

transinternalisasi. Tahap ini tidak hanya dilakukan dengan komunikasi verbal 

tetapi juga dengan sikap mental dan kepribadian. Dalam tahap ini masing-masing 

informan mempunyai kesamaan dalam proses transinternalisasi yaitu melalui 

komunikasi kepribadian yang melibatkan guru IPS sebagai teladan bagi siswa 

dalam proses internalisasi selanjutnya. Komunikasi kepribadian diwujudkan 

dalam melihat secarang langsung kepribadian guru dalam menerapkan nilai 

karakter nasionalis secara konsisten.  

        Dalam proses komunikasi kepribadian ini, yaitu dengan melihat secara 

langsung kepribadian guru IPS dan mendengar nasehat berupa kebaikan dan 

keburukan jika tidak/ kurang memiliki nilai karakter nasionalis tersebut sehingga 

munculah kesadaran dalam diri siswa tentang kebaikan nilai karakter tersebut. 

Selanjutnya dari kesadaran diri yang terbentuk pada siswa munculah upaya untuk 

menginternalisasi nilai karakter tersebut ke dalam diri mereka untuk menjadi 

bagian dalam diri mereka yang akhirnya diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-

hari mereka. 
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Gambar.1 

Proses Internalisasi Nilai Karakter Nasionalis dalam Pembelajaran IPS  

(Sumber: Diolah Peneliti) 

 

Pentingnya Internalisasi Nilai Karakter Nasionalis dalam Pembelajaran IPS 

untuk Membangun Jati Diri Ke-Indonesia-an 

        Pentingnya pendidikan karakter sebagai upaya memfasilitasi nilai karakter 

nasionalis dalam pembelajaran IPS dalam membangun jati diri ke-Indonesi-an. 

Meskipun sama tetapi setiap subjek penelitian memiliki sudut pandang yang 

berbeda. 

       ADN memaknai internalisasi nilai karakter nasionalis sebagai berikut. 

―Menurut saya nasionalisme itu penting bagi penerus bangsa Indonesia 

terutama generasi muda demi kelangsungan hidup bangsa seperti kecintaan 

pada tanah air, semangat berbangsa dan bernegara dan rela berkorban. Misal 

dengan mencintai produk dalam negeri dan mengikuti upacara bendera‖ 

 

ADN memaknai internalisasi nilai karakter nasionalis sebagai suatu keharusan 

bagi generasi muda demi kelangsungan hidup bangsa dan negar kedepannya. Nilai 

nasionalisme itu diwujudkan dalam mencintai produk dalam negeri dan mengikuti 

upacara bendera. 

       PSH memberikan pemaknaan internalisasi sebagai berikut. 

―Menurut saya nasionalisme sangat penting untuk generasi muda seperti 

menghargai jasa para pahlawan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan 

bangsa. Tanpa nasionalisme maka sebuah bagsa akan hancur dan banyak 

pertikaian. Misalnya belajar bersungguh-sungguh, mengembangkan bakat dan 

minat, mengikuti upacara, tidak tawuran, mentaati tata tertib sekolah, 

memperkenalkan budaya bangsa ke luar negeri, dan mencintai produk dalam 

negeri.‖ 

 

PSH memaknai internalisasi nilai karakter nasionalis sangattlah penting untk 

generasi muda. Nilai nasionalis tersebut diwujudkan dalam belajar bersungguh-

sungguh, mengembangkan bakat dan minat, mengikuti upacara, tidak tawuran, 

mentaati tata tertib sekolah, memperkenalkan budaya bangsa ke luar negeri, dan 

mencintai produk dalam negeri. 
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       IMS memaknai internalisasi sebagai berikut. 

―Penting, karena nasionalisme mengandung rasa cinta tanah air, toleransi 

terhadap suku dan agama yang menjadi pemersatu bangsa. Misal dengan 

mencintai produk dalam negeri.‖ 

 

IMS memaknai internalisasi nilai karakter nasionalis sebagai hal yang penting 

yang diwujudkan dalam bentuk mencintai produk dalam negeri dan 

mementingkan kepentingan bagsa daripada kepentingan pribadi. 

       ADP memaknai internalisasi sebagai berikut. 

―Bagi saya nasionalisme penting, sebab dengan di dalam nasionalisme 

terdapat rasa cinta tanah air, rela berkorban dan lain-lain. Misal dengan 

mengikuti upacara bendera, mencintai produk dalam negeri. ‖ 

 

ADP memaknai internalisasi nilai karakter nasionalis merupakan hal yang penting 

pula dan diwujudkan dalam mengikuti upacara bendera, mencintai produk dalam 

negeri sebagai bagian bagian dari cinta tanah air dan rela berkorban. 

 

       TWI memaknai internalisasi sebagai berikut 

―Menurut saya nasionalisme itu penting, karena sikap nasionalisme itu 

memuat sikap cinta tanah air, toleransi, dan sikap kebangsaan yang lain. 

Misal dengan kita menjaga warisan budaya dan mencintai produk dalam 

negeri.‖ 

 

TWI memaknai internalisasi nilai karakter nasionalis merupakan hal yang penting 

karena memuat sikap cinta tanah air, toleransi, dan sikap kebangsaan yang lain. 

Nilai karakter nasionalis tersebut diwujudkan dengan kita menjaga warisan 

budaya dan mencintai produk dalam negeri. 

       TAP memaknai internalisasi sebagai berikut. 

―Nasionalisme adalah sikap dasar warga negara, jadi sangat penting seperti 

bela negara, cinta tanah air. Sehingga semua warga negara harus 

menjunjung tinggi sekap nasionalisme. Misal dengan siap membela bangsa 

dan negara dari ancaman negara lain.‖ 

 

TAP memaknai internalisasi nilai karakter nasionalis sebagai hal yang penting 

sebagai sikap dasar warga negara seperti bela negara dan cinta tanah air. Wujud 

nilai karakter nasionalis yaitu dengan siap membela bangsa dan negara dari 

ancaman negara lain. 
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       EDM memaknai internalisasi sebagai berikut. 

―Penting, karena nasionalisme mengandung rasa cinta tanah air, toleransi, 

tanpa rasa tersebut bangsa Indonesia akan terpecah belah dan bangsa 

Indonesia tidak akan menjadi negara maju. Misal dengan mencintai produk 

dalam negeri, menjaga warisan Indonesia, dan mementingkan kepentingan 

bangsa.‖ 

 

EDM memaknai internalisasi nilai karakter nasionalis sebagai hal yang penting 

karena nasionalisme mengandung rasa cinta tanah air dan toleransi. Nilai karakter 

nasionalis diwujudkan dengan mencintai produk dalam negeri, menjaga warisan 

Indonesia, dan mementingkan kepentingan bangsa. 

       STG memaknai internalisasi sebagai berikut. 

―Nasionalisme itu penting karena adanya jiwa nasionalisme itu tercipta rasa 

cinta tanah air dan toleransi. Nasionalisme diwujudkan dengan mencintai 

produk dalam negeri dan menjaga warisan budaya.‖ 

 

STG memaknai internalisasi nilai karakter nasionalis sebagai hal yang penting 

untuk tercipta rasa cinta tanah air dan toleransi. Nasionalisme diwujudkan dengan 

mencintai produk dalam negeri dan menjaga warisan budaya. 

        Berdasarkan pendapat delapan subyek penelitian yang sudah dikemukakan 

oleh ADN, PSH, IMS, ADP, TWI, TAP, EDM, dan STG, berpendapat bahwa 

internalisasi nilai karakter nasionalis sangat penting untuk generasi muda demi 

kelangsungan hidup bangsa. Wujud nilai karakter nasionalis dari delapan 

informan memiliki jawaban yang berbeda-beda seperti mencintai produk dalam 

negeri, mengikuti upacara bendera, belajar bersungguh-sungguh, mengembangkan 

bakat dan minat, tidak tawuran, mentaati tata tertib sekolah, memperkenalkan 

budaya bangsa ke luar negeri, menjaga warisan budaya, dan terakhir dengan siap 

membela bangsa dan negara dari ancaman negara lain.  

        Berdasarkan temuan hasil penelitian, dapat disintesekan bagaimana 

hubungan antara: 1) proses internalisasi nilai karakter nasionalis; 2) makna 

internalisasi nilai karakter nasionalis; dan 3) perilaku berkarakter nasionalis yang 

diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk membangun jati diri ke-

Indonesia-an. 

        Pentingnya nilai karakter nasionalis dalam pembelajaran IPS untuk di 

internalisasikan pada diri siswa membuat siswa berperilaku berkarakter sesuai 
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dengan nilai-nilai yang dia yakini. Namun perilaku berkarakter tersebut tidak bisa 

muncul dengan sendirinya tanpa adanya proses internalisasi dan proses 

internalisasi tidak bisa berjalan tanpa adanya penyampaian informasi melalui 

pembelajaran IPS. 

        Proses internalisasi nilai karakter nasionalis dalam pembelajaran IPS 

melalui keteladanan guru dan kegiatan praktek langsung pengalaman belajar 

melalui model pembelajaran, metode pembelajaran, bahan ajar, dan evaluasi 

pembelajaran. Nilai-nilai karakter diinternalisasikan dalam tiga tahap yang 

mewakili proses atau tahap terjadinya internalisasi yaitu tahap transformasi nilai, 

tahap transaksi nilai, dan terakhir tahap transisternalisasi.  

        Perilaku berkarakter yang diaktualisasikan oleh siswa dalam kehidupan 

sehari-hari mereka sesuai dengan prinsip jati diri ke-Indonesia-an yang meliputi: 

1) kesatuan (unity); 2) kebebasan (liberty); 3) kesamaan (equality); (4) 

kepribadian (personality); dan 5) prestasi yang dicapai (achievment) yaitu 

disiplin, cinta tanah air, semangat kebangsaan, cinta damai, peduli lingkungan, 

menghargai prestasi, dan toleransi dengan menghormati keragaman budaya, 

suku,dan agama lain. 

        Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dua proposisi yaitu: 1) 

internalisasi nilai karakter nasionalis dalam pembelajaran IPS mempunyai peran 

dalam membentuk perilaku berkarakter sesuai dengan jati diri ke-Indonesiaan; dan 

2) internalisasi nilai karakter nasionalis dalam membentuk perilaku berkarakter 

yang sesuai dengan jati diri ke-Indonesia-an melalui pembelajaran IPS dengan 

mediator guru, dan melalui praktik pengalaman melalui model pembelajaran, 

metode pembelajaran, evaluasi pembelajaran dan bahan ajar. 
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Pembahasan 

         Nilai karakter nasionalis diintegrasikan dalam proses pembelajaran IPS 

dilakukan dengan cara mengenalkan, memfasilitasi, dan menginternalisasikan 

nilai karakter nasionalis dalam perilaku sehari-hari. Nilai karakter tersebut 

diinternalisasikan pada peserta didik melalui proses pembelajaran IPS karena 

dianggap penting seiring gejala memudarnya jati diri ke-Indonesia-an di kalangan 

pelajar saat ini. 

      Internalisasi nilai karakter nasionalis diartikan sebagai proses penanaman 

nilai nasionalis kedalam jiwa seseorang sehingga nilai tersebut tercermin pada 

sikap dan perilaku yang ditampakkan dalam kehidupan sehari-hari (menyatu 

dengan pribadi). Proses internalisasi nilai nasionalis yang dikaitkan dengan 

pembinaan peserta didik atau anak asuh ada tiga tahap yang mewakili proses atau 

tahap terjadinya internalisasi yaitu: a) Tahap transformasi nilai, tahap ini 

merupakan suatu proses yang dilakukan oleh pendidik dalam menginformasikan 

nilai nasionalis. Komunikasi yang terjadi dalam tahap ini adalah komunikasi 

verbal antara pendidik dan peserta didik; b) Tahap transaksi nilai, adalah suatu 

tahap pendidikan nilai nasionalis dengan jalan melakukan komunikasi dua arah 

atau komunikasi antar peserta didik dengan pendidik yang bersifat interaksi timbal 

balik dalam hal ini melalui pembelajaran IPS; dan c) Tahap transisternalisasi, 

tahap ini jauh lebih mendalam dari tahap transaksi yaitu dengan sikap mental dan 

kepribadian. Jadi pada tahap ini, komunikasi kepribadian berperan secara aktif. 

        Internalisasi dalam prosesnya hanya akan berlangsung dengan 

berlangsungnya identifikasi. Berger dan Luckman (1990: 185) mengemukakan 

bahwa dalm proses internalisasi terjadi proses pengidentifikasian dalam diri orang 

tersebut. Anak dalam hal ini peserta didik mengidentifikasikan dirinya dengan 

orang-orang yang mempengaruhinya dengan berbagai cara emosional. Wujud 

identifikasi pada diri peserta didik yaitu  dengan membentuk suatu kecenderungan 

untuk menyamakan (menjadi sama) diri dengan orang lain. Karena adanya 

kecenderungan tersebut individu melakukakan suatu usaha yang disebut tindakan 

sosial untuk menjadikan dirinya sama dengan orang yang dimaksudnya. 

        Dalam proses identifikasi pada diri siswa, faktor keteladanan guru dalam 

hal ini guru IPS yang mempunyai peran yang penting untuk menjadi sama dengan 
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gurunya. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan dalam teori perkembangan moral 

Kohlberg (Adisusilo, 2012: 24) bahwa tingkat perkembangan moral siswa SMP 

berada pada tahap konvensional. Pada tahap ini secara aktif siswa 

mengidentifikasikan diri dengan orang-orang dan kelompok yang terlibat di 

dalamnya. 

Dalam proses internalisasi nilai karakter nasionalis dalam pembelajaran 

IPS untuk membangun jati diri ke-Indonesia-an, guru mempunyai peran dalam 

proses internalisasi nilai-nilai karakter pada siswa yang pada akhirnya membentuk 

perilaku siswa yang berkarakter. Guru dapat menggunakan berbagai macam 

strategi dalam menanamkan nilai-nilai karakter pada diri siswa misal dengan 

metode ceramah, yaitu guru dalam menginformasikan kebaikan serta 

keburukannya apabila tidak/ kurang memiliki nilai karakter tersebut.  

        Selanjutnya selain dengan ceramah, guru sebagai simbol keteladanan bagi 

siswa dalam proses intenalisasi nilai-nilai karakter. Komunikasi kepribadian 

antara guru dan siswa menjadi begitu penting ketika siswa melihat secara 

langsung kepribadian guru dalam menerapkan nilai-nilai karakter tersebut. 

Marzuki (2012) integrasi pendidikan karakter dalam pembelajaran dimulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasinya selanjutnya dalam pelaksanaannya 

pendidikan karakter di sekolah perlu didukung oleh keteladanan guru dan budaya 

yang berkarakter. Selanjtnya Marzuki dan Danang Prasetyo (2016) pendidikan 

karakter melalui keteladanan guru dapat berupa tutur kata, ciri kepribadian, sikap, 

dan penampilan. 

Dalam pembelajaran IPS, proses internalisasi nilai karakter nasionalis 

dibutuhkan pula praktik pengalaman langsung dalam menerapkan nilai karakter 

tersebut sehingga membentuk perilaku berkarakter pada siswa. Praktik 

pengalaman langsung tersebut melalui aktivitas siswa dalam menggunakan model 

pembelajaran, metode pembelajaran, bahan ajar, dan evaluasi pembelajaran yang 

di desain oleh guru. Ramdani dan Zamroni (2014) hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa guru harus dapat mendesain model pembelajaran yang 

relevan agar para siswa dalam pembelajaran IPS tidak hanya mendapatkan materi 

saja tetapi juga mendapatkan nilai/makna sekaligus dari materi yang dipelajari.  
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        Praktek pengalaman langsung dalam pembelajaran IPS melalui kegiatan 

pembiasaan dan pengkondisian dalam kelas untuk menumbuhkan kesadaran diri 

pada siswa yang selanjutnya nilai karakter nasionalis diinternalisasi oleh siswa dan 

pada muaranya diaktualisasikan siswa pada kehidupan sehari-hari sebagai wujud 

perilaku berkarakter. Innayah (2012) dibutuhkan strategi dalam pendidikan 

karakter melalui pembiasaan dan penanaman paradigma bagi peserta didik tentang 

pentingnya pengembangan karakter diri karena keberhasilan pengembangan 

karakter juga bergantung kesadaran diri anak. 

        Berdasarkan hasil diskusi di atas diketahui bahwa dalam proses 

internalisasi nilai karakter nasionalis pada masing-masing individu tidaklah sama 

dikarenakan terdapat perbedaan sikap, persepsi, dan partisipasi masing-masing 

individu dalam keterlibatan memperoleh pengalaman secara langsung. Nilai 

karakter nasionalis dalam pembelajaran IPS yang berhasil diaktualisasikan oleh 

peserta didik yaitu disiplin, cinta tanah air, semangat kebangsaan, cinta damai, 

peduli lingkungan, menghargai prestasi, dan toleransi dengan menghormati 

keragaman budaya, suku,dan agama lain.  

        Sehingga dari aktualisasi nilai karakter nasionalis yang diaktualisasikan 

oleh peserta didik diatas diketahui bahwa dalam membangun jati diri ke-

Indonesia-an dapat dilakukan melalui penguatan pendidikan karakter. Hal yang 

sama ditunjukkan oleh hasil penelitian Sa‘adah (2015) bahwa diperlukan sebuah 

identitas tentang jati diri bangsa yang dapat ditempuh melalui pendidikan karakter 

sehingga dapat menciptakan sumber daya manusia yang kreatif. 

        Nilai-nilai karakter tersebut dalam pembelajaran IPS diperoleh melalui (1) 

keteladanan guru berupa tutur kata, kepribadian, sikap, dan penampilan dalam 

menerapkan nilai karakter nasionalis dalam pembelajaran IPS setiap harinya; (2) 

praktik pengalaman langsung dalam aktivitas siswa. Aktivitas-aktivitas siswa 

tersebut meliputi: 

(a) Model pembelajaran melalui Problem Based Instruction dan Cooperative 

Learning tipe Jigsaw. 

(b) Metode pembelajaran kegiatan ceramah, diskusi kelompok dan Role 

Playing 
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(c )  Bahan ajar melalui buku IPS berbasis VCT (Value Clarification 

Technique) 

(d)  Evaluasi pembelajaran melalui kegiatan Ulangan harian matapelajaran IPS. 

        Internalisasi nilai karakter nasionalis dalam pembelajaran IPS dengan 

mediator guru, dan melalui praktik pengalaman melalui model pembelajaran, 

metode pembelajaran, evaluasi pembelajaran dan bahan ajar sangat penting untuk 

generasi muda demi kelangsungan hidup bangsa. Ketika nilai karakter nasionalis 

sudah terinternalisasi dalam diri peserta didik diharapkan dapat membangun jati 

diri ke-Indonesia-an sesuai dengan lima prinsip nasionalisme seperti mencintai 

produk dalam negeri, mengikuti upacara bendera, belajar bersungguh-sungguh, 

mengembangkan bakat dan minat, tidak tawuran, mentaati tata tertib sekolah, 

memperkenalkan budaya bangsa ke luar negeri, menjaga warisan budaya, dan 

terakhir dengan siap membela bangsa dan negara dari ancaman negara lain. 

 

SIMPULAN 

        Internalisasi nilai karakter nasionalis pada dasarnya adalah proses 

penanaman nilai karakter nasionalis ke dalam diri seseorang sehingga nilai-nilai 

tersebut menjadi bagian dalam dirinya, menjiwai pola pikir, pola sikap, dan 

perilakunya serta membangun kesadaran diri untuk mengaplikasikan nilai 

tersebut. Internalisasi nilai karakter nasionalis dalam pembelajaran IPS melalui 

tiga tahap yaitu tahap transformasi nilai, tahap transaksi nilai, dan terakhir tahap 

transisternalisasi. Transformasi nilai ditunjukkan dengan siswa menerima 

langsung nilai karakter nasionalis yang diinformasikan oleh guru IPS mereka 

melalui metode ceramah ketika menginformasikan kebaikan nilai dan kejelekkan 

apabila tidak atau kurang mempunyai nilai karakter nasionalis tersebut.  

        Tahap transaksi nilai yaitu komunikasi dua arah antara guru dan peserta 

didik dalam pembelajaran IPS melalui kegiatan praktik langsung untuk 

memperoleh pengalaman belajar. Praktik pengalaman langsung dalam aktivitas 

siswa. Aktivitas-aktivitas siswa tersebut meliputi: 1) Model pembelajaran melalui 

Problem Based Learning dan Cooperative Learning tipe Jigsaw; 2) Metode 

pembelajaran kegiatan ceramah, diskusi kelompok,  dan Role Playing; 3) Bahan 

ajar melalui buku IPS berbasis VCT (Value Clarification Technique); dan 4) 

Evaluasi pembelajaran melalui kegiatan Ulangan harian pada mata pelajaran IPS. 
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        Tahap terakhir yaitu tahap transinternalisasi nilai melalui komunikasi 

kepribadian. Pada tahap ini siswa melihat secara langsung kepribadian guru dalam 

menerapkan nilai karakter nasionalis. Ketika peserta didik melihat secara langsung 

kepribadian guru dan mendengar nasehat tentang nilai karakter tersebut, 

selanjutnya muncul kesadaran dalam diri siswa untuk menginternalisasi nilai 

karakter nasionalis ke dalam diri mereka untuk menjadi bagian dalam diri mereka 

yang akhirnya diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari mereka. 

        Perilaku berkarakter yang diaktualisasikan oleh siswa dalam kehidupan 

sehari-hari mereka sesuai dengan prinsip jati diri ke-Indonesia-an yang meliputi: 

1) kesatuan (unity); 2) kebebasan (liberty); 3) kesamaan (equality); (4) 

kepribadian (personality); dan 5) prestasi yang dicapai (achievment) yaitu disiplin, 

cinta tanah air, semangat kebangsaan, cinta damai, peduli lingkungan, menghargai 

prestasi, dan toleransi dengan menghormati keragaman budaya, suku,dan agama 

lain. 

        Internalisasi nilai karakter nasionalis sangat penting untuk generasi muda 

demi kelangsungan hidup bangsa. Wujud nilai karakter nasionalis seperti 

mencintai produk dalam negeri, mengikuti upacara bendera, belajar bersungguh-

sungguh, mengembangkan bakat dan minat, tidak tawuran, dan sebagainya. 
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ABSTRAK  

  

Tujuan penelitian adalah memperoleh perangkat pembelajaran yang valid, efektif 

dan praktis. Penelitian menggunakan model pengembangan 4 D. Data validitas 

perangkat pembelajaran dianalisis dengan deskripif persentase. Peningkatan hasil 

belajar dihitung dengan gain ternormalisasi. Data hasil belajar dianalisis dengan 

deskriptif persentase dan uji t-test. Uji hipotesis menggunakan t-test satu sampel. 

Hasil hitung t-test menunjukkan harga thitung > ttable. Validasi perangkat 

pembelajaran  menunjukkan Skor akhir (Sa) ≥ 3,25 kriteria valid. Skor efektifitas 

pembelajaran diperoleh dari nilai N-gain 0,36 kategori sedang. Ketuntasan belajar 

adalah 90% ≥75%. Hasil pengamatan karakter diperoleh Skor akhir (Sa) ≥ 3,25 

kriteria Membudaya (MK). Aktivitas peserta didik mencapai ≥  3,25 kategori 

sangat tinggi. Keprakktisan perangkat pembelajaran diperoleh dari aktivitas guru 

mencapai 3,67 ≥ 3,25 kategori sangat tinggi, respons guru dan respons peserta 

didik 95,65% dan 92,5% kategori sangat baik. Pengembangan perangkat dapat 

disimpulkan efektif, valid dan praktis.   

  

Kata Kunci: Tematik; SETS dan Karakter 

 
 
PENDAHULUAN 
 

Permendikbud nomor 24 tahun 2016 menjelaskan tujuan kurikulum 

mencakup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi sikap spiritual, (2) sikap sosial, 

(3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui 

proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Kurikulum 

2013 sudah mulai dilaksanakan pada tahun pelajaran 2013/2014. Implementasi 

kurikulum 2013 pada mulanya diterapkan pada kelas 1 dan 4 Sekolah Dasar. 

Berjalannya waktu implementasi kurikulum 2013 akan diimplementasikan dari 

kelas 1-6 di Sekolah Dasar pada tahun 2020. Tahapan implementasi kurikulum 

2013 pada tahun 2016-2017 yaitu 19% sekolah menerapkan kurikulum 2013 

(kelas 1, 4, 7 dan 10). 6% sekolah menerapkan kurikulum 2013 pada semua kelas 

(http://kurikulum.kemdikbud.go.id/infos). 
 

Berjalannya waktu pelaksanaan kurikulum 2013 belum semua perangkat 

pembelajaran yang disiapkan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) 

mailto:bayuwijayama@gmail.com
http://kurikulum.kemdikbud.go.id/infos
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sesusai dengan karakteristik peserta didik di satuan pendidikan masing-masing. 

Perlu adanya pengembangan dari guru agar perangkat pembelajaran yang sudah 

tersedia menjadi efektif meningkatkan hasil belajar peserta didik. Perangkat 

pembelajaran yang menjadi panduan dia antaranya; silabus, buku guru dan buku 

peserta didik. Perangkat pembelajaran seprti Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) dan evaluasi dikembangkan oleh guru. Di dalam buku peserta didik terdapat 

kegiatan-kegiatan belajar dan evaluasi. Evaluasi atau penilaian pada kurikulum 

2013 pada kompetensi sikap spiritual, sosial dan keterampilan yaitu berupa 

penilaian kualitatif. Triyanasari (2015:1) guru menyatakan bahwa penilaian 

dengan basis kualitatif sebenarnya sangat baik namun merepotkan sebab mereka 

harus mengamati peserta didik satu per satu. Penilaian tersebut dapat dilakukan 

oleh guru jika jumlah peserta didik yang diajar sedikit (kurang dari 20 orang). 

Hasil wawancara dengan guru di Gugus Drupadi UPTD Pendidikan Kecamatan 

Gunungpati Kota Semarang menyebutkan beberapa kendala dalam pelaksanaan 

kurikulum 2013, yaitu 1) kurangnya sosialisasi yang diberikan kepada guru, 2) 

buku yang digunakan kurang sesuai dan 3) penilaian yang terlalu rumit. Yuniasih 

(2014:151) hasil penelitiannya mengemukakan permasalahan tentang 

implementasi kurikulum 2013, yaitu; (1) buku guru dan buku peserta didik yang 

disediakan pendalaman materinya masih kurang sehingga guru masih perlu 

mengembangkan dan memperdalam lagi. (2) Dalam pelaksanaan pembelajaran 

tematik ada beberapa guru masih kurang mengembangkan pendekatan, metode 

dan media pembelajaran, karena masih terbiasa dengan pembelajaran lama. (3) 

Penulisan rapor secara deskripsi selain membuat tugas guru semakin berat juga 

membuat wali murid merasa tidak puas, karena hasil berlajar peserta didik tidak 

dalam bentuk nilai. (4) Pembelajaran tematik pada kurikulum 2013 tidak dapat 

dilaksanakan di kelas yang gemuk, karena terkait dengan pengelolaan kelas. 
 

Hasil wawancara dan hasil penelitian terdahulu dapat diketahui masih 

banyak kekurangan sehingga memerlukan pengembangan yang dilakukan oleh 

guru baik secara individu maupun melalui Kelompok Kerja Guru (KKG). Öztürk 

(2011:114) tujuan reformasi kurikulum tidak diragukan lagi melibatkan 

keterlibatan yang lebih besar guru dalam proses pengembangan pengajaran. Untuk 

tujuan ini, para guru membutuhkan lebih banyak otonomi dan kebebasan untuk 

menyesuaikan pelajaran mereka dengan kebutuhan, minat dan tuntutan peserta 

didik. Pengembangan kurikulum melalui pengembangan perangkat pembelajaran 



  398 

 

perlu dilakukan agar kegiatan pembelajaran sesuai dengan karakteristik 

lingkungan belajar peserta didik. Peserta didik perlu diarahkan kedalam 

lingkungan belajar yang bervisi pada nilai-nilai karakter dan diselaraskan dengan 

sains, lingkungan, teknologi dan masyarakat. Farda (2016:37) Pada dasarnya 

dalam kehidupan manusia, unsur sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat itu 

saling berkaitan satu sama lainnya. Hal tersebut menguatkan pernyataan bahwa 

peserta didik belajar sebagai bekal hidup di masyarakat. Peserta didik harus hidup 

bermasyarakat dan sebagai bagian dari masyarakat harus berinteraksi dengan 

alam. Permasalahan lain menurut Dalam konteks globalisasi, kurikulum 2013 

belum memberikan respon secara memadai, misalnya dalam respon terhadap 

kerusakan lingkungan, kebebasan individu, bangga sebagai bangsa, kepedulian 

sosial, dan menjadikan peserta didik yang mandiri, kreatif dan bertanggung jawab. 

Apalagi secara SDM dan sarana prasarana masih sangat kurang. 
 

Alternatif pemecahannya adalah dengan pengembangan perangkat 

pembelajaran tematik bervisi SETS untuk meningkatkan karakter peserta didik 

sekolah dasar. John (2015:172-187) pendekatan tematik terintegrasi 

memungkinkan guru untuk memanfaatkan kolaborasi dan kooperatif. Belajar, 

memungkinkan peserta didik untuk berbagi tujuan belajar yang sama, 

menciptakan komunitas peserta didik. Guru perlu menjadi anggota komunitas 

belajar, bekerja dengan tim, untuk memperbaiki pembelajaran. Guru harus 

terampil dalam memfasilitasi kesulitan belajar peserta didik, dengan menggunakan 

alat penilaian yang relevan yang membantu dalam perumusan pembelajaran 

kelompok kecil di tingkat instruksional. Pembelajaran tematik adalah proses sosial 

dan bahwa peserta didik belajar banyak dengan berinteraksi satu sama lain. 

Pembelajaran tematik perlu didukung dengan perangkat pembelajaran berupa 

silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Peserta Didik 

(LKPD), soal dan media pembelajaran yang sesuai dengan lingkungan dan visi 

pembelajaran abad 21. Abad 21 mengharuskun guru terampil mengembangkan 

pembelajaran tematik yang berfokus pada peningkatan karakter, kemampuan 

dasar, penguasaan kompetensi dan literasi. 
 

Pendidikan karakter menjadi salah satu fokus utama dalam kurikulum 

2013. Hasil belajar haruslah menghasilkan peserta didik yang berkualitas secara 

intelektual maupun afektif yaitu memiliki nilai-nilai karakter yang luhur. Muhtar 

(2014:171) menjelaskan pengembangan budaya dan karakter bangsa tidak 

dimasukkan sebagai pokok bahasan tetapi terintegrasi ke dalam mata pelajaran, 
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pengembangan diri, dan budaya sekolah. Sunaengsih (2015:172) mempertegas 

bahwa pembentukan karakter peserta didik dibutuhkan integrasi dari seluruh 

potensi peserta didik melalui berbagai macam kerangka disiplin ilmu. Ini sejalan 

dengan proses pendidikan karakter yang dijalankan dalam sistem pendidikan yang 

ada di Indonesia. Guru dan sekolah perlu mengintegrasikan nilai-nilai yang 

dikembangkan dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa ke dalam 

Kurikulum, Silabus dan Rencana Program Pembelajaran (RPP) yang sudah ada. 

Uraian di atas dapat diketahui tujuan dari penelitian adalah memperoleh 

perangkat pembelajaran tematik bervisi SETS berkarakter yang valid, efektif dan 

praktis. 

 
 
METODE 
 

Penelitian ini menggunakan pengembangan 4-D (four D) terdiri dari empat 

tahap yaitu; (1) define (pembatasan), (2) design (perancangan), (3) develop 
 
(pengembangan dan (4) disseminate (Penyebaran). Prosedur penelitian 

pengembangan yang dilakukan oleh peneliti dimodifikasi hanya pada tahap 

develop. 
 

Tahap define adalah tahap pendefinisian yang dimawali dengan 

menganalisa komponen perangkat pembelajaran dan peserta didik. Langkah-

langkah pada tahap define adalah: (1) analisis ujung depan (front and analysis), 

(2) analisis karakteristik peserta didik (learner analysis), (3) analisis tugas (task 

analysis), (4) analisis konsep (concept analysis), (5) perumusan tujuan 

pembelajaran (specifying instructional objectives). Pelaksanaan tahap design 

dimulai dengan menyusun perangkat pembelajaran dan instrumen-instrumennya. 

Penyusunan perangkat pembelelajaran merupakan langkah awal setelah tahap 

define. Instrumen yang dikembangkan adalah: (1) Instrumen validasi, (2) 

Instrumen keterlaksanaan pembelajaran berdasarkan perangkat yang 

dikembangkan berupa lembar pengamatan aktivitas guru dan aktivitas peserta 

didik. (3) Mengukur respons guru dan peserta didik. Tahap develop diawali 

dengan validasi, uji coba dan real teaching. 
 

Pengumpulan data dilakukan pengumpulan data pada variabel yang diukur 

dengan menggunakan instrumen yang sesuai dan siap digunakan atau telah divalidasi 

dan direvisi pada langkah sebelumnya. Data yang diperoleh pada tahap ini berupa 
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data kelas eksperimen: (1) aktivitas guru dan aktivitas peserta didik, (2) skor tes, (3) 

karakter peserta didik, (4) skor respons peserta didik, (5) skor respons guru dan data 

kelas kontrol: (1) skor tes, (2) aktivitas guru dan aktivitas peserta didik, (3) skor 

respons peserta didik, dan (4) skor respons guru. Uji coba produk bertujuan untuk 

mengetahui apakah produk yang dibuat layak digunakan atau tidak. 

Ujicoba produk pengembangan dilakukan tiga kali: (1) uji ahli, (2) uji 

terbatas dilakukan terhadap kelompok kecil sebagai pengguna produk, (3) uji 

lapangan (field testing). Penjelasan dari ketiga tahapan tersebut adalah sebagai 

berikut: (1) uji ahli atau validasi, dilakukan dengan respons para ahli perancangan 

model atau produk, (2) uji coba skala kecil, dilakukan pada subjek penelitian 

sebanyak 10 peserta didik. (3) uji terbatas dilakukan terhadap kelompok kecil 

sebagai pengguna produk. Dalam penelitian ini uji terbatas dilakukan di kelas V 

SDN Sadeng 01. (4) Uji lapangan (field testing) atau uji coba skala luas. yang 

dilakukan di kelas V SDN SDN Sadeng 03 Kota Semarang. 
 

Desain penelitian untuk uji coba skala luas menggunakan desain 

eksperimen dengan kelompok pretest-postest control group design. Subjek uji 

coba pada penelitian ini terbagi menjadi tiga yaitu: (1) subjek uji coba skala kecil 

dan skala terbatas yaitu peserta didik kelas V SDN SDN Sadeng 01Kota 

Semarang, (2) subjek uji pemakaian perangkat adalah peserta didik kelas V SDN 

Sadeng 03 Kota Semarang dan (3) Subjek kelas kontrol adalah peserta didik kelas 

V SDN Sadeng 02 Kota Semarang. 
 

Jenis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) data analisis 

kebutuhan, (2) data validitas perangkat pembelajaran, (3) data keefektifan 

pembelajaran (4) data kepraktisan perangkat pembelajaran. Instrumen untuk 

pengembangan perangkat pembelajaran terdiri dari (1) lembar pengamatan perangkat 

pembelajaran untuk mengetahui perangkat pembelajaran yang sudah digunakan, (2) 

lembar angket guru bertujuan untuk mengetahui kebutuhan perangkat pembelajaran 

dan (3) lembar wawancara, (4) lembar validasi, (5) soal tes (pretest-posttest), (6) 

lembar pengamatan aktivitas guru, (7) lembar pengamatan aktivitas peserta didik, (8) 

lembar pengamatan karakter, (9) angket respons guru dan (10) angket respons peserta 

didik. Analisis instrumen penelitian digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan 

uji hipotesis yang yang telah dirumuskan. Analisis validitas instrumen perangkat 

pembelajaran digunakan validitas isi. Sebuah instrumen dikatakan memiliki validitas 
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isi apabila mengukur khusus tertentu yang sejajar dengan materi atau isi pelajaran 

yang diberikan serta harus sesuai antara kompetensi dasar, indikator dan materi 

pelajaran (Arikunto 2009:67).  

Analisis  keefektifan  pembelajaran terdiri  dari  (1)  analisis  hasil  belajar 
 
(pretest-posttest). Uji kesamaan rata-rata data pretest (Independent Sample t-Test) dan 

uji peningkatan (N-gain). Pengujian ketuntasan belajar dengan uji proporsi (z). 

Analisis karakter rasa ingin tahu dan peduli lingkungan peserta didik dan disiplin 

dilakukan dengan menghitung rata-rata dari jumlah skor setiap peserta didik dan rata-

rata karakter kelas. Analisis hasil aktivitas guru dan aktivitas peserta didik 

menggunakan analisis deskriptif. Kepraktisan perangkat pembelajaran diperoleh dari 

respons guru dan respons peserta didik. Analisis data respons dilakukan dengan 

menghitung persentase dari banyaknya respons yang menyukai pembelajaran dengan 

perangkat yang dikembangkan (analisis deskriptif). 
 

Kriteria Keberhasilan Penelitian dinilai dari tiga aspek yaitu kevalidan, 

keefektifan dan kepraktisan perangkat pembelajaran. (1) Kevalidan perangkat 

pembelajaran hasil pengembangan Sa > 3,25; (2) Keefektifan pembelajaran 

dengan menggunakan perangkat hasil pengembangan. Pengukuran keefektifan 

perangkat pembelajaran dilihat dari empat aspek, yakni hasil belajar karakter 

peserta didik, aktivitas guru, dan peserta didik. (a) peningkatan hasil belajar 

pretest-posttest kelas eksperimen dalam kategori sedang (0,30<g<0,70), (b) 

ketuntasan hasil belajar > 75%, (b) nilai karakter sebagai batasan ketuntasan 

dalam penelitian adalah memenuhi kriteria Membudaya (MK) atau Sa > 3,25. 5) 

Aktivitas guru dengan Sa > 3,2;. 6) aktivitas peserta didik dengan Sa > 3,25. 

Kriteria kepraktisan jika skor akhir respons guru dan respons peserta didik > 75%. 

 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan perangkat 

pembelajaran bervisi SETS yang valid, efektif dan praktis untuk meningkatkan 

karakter peserta didik di Sekolah Dasar. Penelitian ini adalah penelitian dan 

pengembangan dengan menggunakan model pengembangan 4 D (define, design, 

develop and disseminate). Penelitian dan pengembangan diawali dengan analisis 

kebutuhan. Tujuan analisis kebutuhan adalah untuk mempelajari masalah mendasar 
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dari guru maupun peserta didik dan merekam dan mencari perangkat pembelajaran 

yang digunakan. Tahap define dilakukan untuk mengidentifikasi perangkat 

pembelajaran yang digunakan di SDN Sadeng 03 Semarang, mempelajari masalah 

mendasar yang dihadapi oleh guru dan peserta didik. Hasil tahap define menunjukkan 

belum adanya perangkat pembelajaran bervisi SETS. Hasil wawancara kepada guru 

tentang karakter rasa ingin tahu, peduli lingkungan dan disiplin menunjukkan belum 

membudayanya perilaku yang sesuai dengan indikator dari ketiga karakter tersebut. 

Desain penelitian dilakukan dengan melihat hasil analisis di tahap define. Hasil 

analisis dikembangkan untuk menentukan dan menyusun kisi-kisi instrument tes dan 

validasi perangkat pembelajaran tematik bervisi SETS. Perangkat pembelajaran yang 

dikembangkan berdasarkan hasil analisis ujung depan adalah: (1) Silabus, (2) 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), (3) Lembar Kerja Peserta didik, (4) Bahan 

ajar (5) Soal Tes Hasil Belajar, dan 6) CD Pembelajaran. Hasil penelitian pada tahap 

design diperoleh karakteristik perangkat pembelajaran IPA kelas V (lima) Sekolah 

Dasar (SD) sebagai berikut: (1) Implementasi visi SETS, (2) Kegiatan 

pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan (3) Bermuatan karakter rasa ingin 

tahu, peduli lingkungan dan disiplin. 
 

Hasil Pengembangan (develop) Perangkat pembelajaran yang dikembangkan 

sesuai desain yang telah dirancang kemudian divalidasi oleh ahli sebelum digunakan 

untuk uji coba penelitian yang kemudian di evaluasi dan di revisi. Hasil 

pengembangan mwnghasilkan perangkat pembelajaran tematik bervisi SETS di kelas 

4. Perangkat pembelajaran bervisi SETS adalah perangkat pembelajaran yang di 

dalamnya memuat unsur-unsur SETS, yaitu; science environment technology and 

society atau dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan sains, lingkungan, 

teknologi dan masyarakat (salingtemas). Pembelajaran menggunakan visi SETS 

menurut Binadja (1999) menjelaskan bahwa untuk membelajarkan IPA sesuai dengan 

unsur SETS kegiatan pembelajaran harus memenuhi kriteria, antara lain; 1) 

pembelajaran konsep IPA (sains) tetap diberikan; 2) peserta didik dibawa ke situasi 

untuk melihat teknologi yang terkait; 3) peserta didik diminta untuk menjelaskan 

keterhubungkaitan antara unsur sains yang dibincangkan dengan unsur-unsur lain 

dalam SETS. Hasil penilaian validator terhadap perangkat pembelajaran sudah 
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sesuai dan dapat dipergunakan dengan sedikit revisi. Rekapitulasi hasil validasi 

konstuk dapat dilihat di Tabel 1. 

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Validasi Perangkat Pembelajaran Tematik 

Bervisi SETS 

 

No Perangkat Rata-rata Kategori 
Skor 

 

   
    

1 Silabus 3, 50 Sangat baik 
 

2 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 3, 75 Sangat baik 

(RPP) 
 

   

3 Lembar Kerja Peserta didik (LKPD) 3, 56 Sangat baik 
 

4 Bahan ajar 3, 58 Sangat baik 
 

5 Soal Tes Hasil Belajar 3, 25 Baik 
 

6 CD Pembelajaran 3, 58 Sangat baik 
 

    

 
 

Keefektifan pembelajaran dalam penelitian ini yaitu hasil belajar peserta 

didik, karakter rasa ingin tahu, karakter peduli lingkungan, karakter disiplin, respons 

guru dan respons peserta didik. Uji gain dilakukan pada data pretest dan posttest yang 

beristribusi normal atau memiliki kemampuan awal yang sama. Hasil penghitungan 

N-gain kelas kontrol menunjukkan nilai 0,03 jika dilihat dengan rentang kategori N-

gain berada pada rentang < 0,30 atau dalam kategori rendah. Uji ketuntasan setiap 

peserta didik untuk variabel hasil belajar digunakan uji satu pihak. Hasil uji z dengan 

proporsi ketuntasan adalah 75% pada taraf signifikansi 5% diperoleh ztabel = 1,64, 

berarti zhitung =1,894 > ztabel = 1,64 maka proporsi peserta didik yang mendapat nilai 

nilai ≥ 62 telah melampaui 75 %. Analisis ketuntasan diketahui bahwa ketuntasan 

belajar peserta didik yang mendapatkan nilai ≥ 62 adalah 27 peserta didik atau 90% 

dari 30 peserta didik. Ketuntasan pembelajaran menggunakan perangkat pembelajaran 

tematik bervisi SETS tidak lain dalam implementasinya menerapkan visi SETS. 

Yulistiana (2015:76) pembelajaran berbasis SETS mensyaratkan pendidik dan peserta 

didik mengeksplorasi segala kemungkinan yang dapat terjadi dalam kesalingterkaitan 

antara konsep yang sedang dibelajarkan dengan pengaruhnya dengan proses 

pembelajaran. Daripenelitian ini diperoleh hasil, SETS akan bermakna apabila 

diperlakukan sebagai kemampuan kerja ilmiah yang dikembangkan, diterapkan 
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dan diukur selama proses pembelajaran berlangsung. Hasil penelitian Yuliana 

dengan judul penelitian pembelajaran berbasis SETS (science, environment, 

technology, and society) dalam pendidikan sains sesuai dengan langkah-langkah 

kegiatan pembelajaran yang dikembangkan pada Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP). Perangkat pembelajaran yang dikembangkan selain 

mengimplementasikan visi SETS juga mengimplementasikan pendekatan saintifik 

sebagai prosedur ilmiah dalam kegiatan pembelajaran. Hasil penelitian Yulistiana 

(2015:76) Pembelajaran Sains berbasis SETS (dilengkapi dengan multimedia 

interaktif) dapat meningkatkan hasil belajar, meningkatkan keterampilan proses 

dan keaktifan pada setiap kegiatan. Pengembangan perangkat pembelajaran 

tematik bervisi SETS dilengkapi dengan CD pembelajaran sebagai media audio 

visual untuk mempermudah pemahaman peserta didik dalam belarar. 
 

Hasil belajar secara kognitif di atas dinyatakan tuntas. Pembelajaran tidak 

hanya pada ranah kognitif, tetapi menyiapkan karakter peserta didik. Agboola 

(2012:163) menjelaskan pendidikan karakter adalah disiplin yang berkembang dengan 

usaha yang disengaja untuk mengoptimalkan perilaku peserta didik. Hasil pendidikan 

karakter selalu memberi semangat, solid, dan terus-menerus mempersiapkan 

pemimpin masa depan. Pendidikan karakter tidak hanya sekedar layanan lompatan 

namun juga memiliki tindakan yang diambil bersama, orang tua, guru, dan 

administrator sebagai pemangku kepentingan, harus bergabung untuk mendorong 

peserta didik untuk mewujudkan nilai-nilai baik itu dalam kehidupan mereka. Hasil 

rekapitulasi terhadap karakter rasa ingin tahu, peduli lingkungan dan disiplin dalam 

tiga pertemuan diperoleh Skor akhir (Sa) > 3, 25 atau dalam kategori membudaya 

(MK). Rakapitulasi karakter rasa ingin tahu diperoleh skor akhir (Sa) 3,36 dalam 

kategori Membudaya (MK). Skor tertinggi pada indikator membaca sumber di luar 

buku teks tentang materi yang terkait dengan mata pelajaran yaitu 3,37. Temuan lain 

hasil pengamatan rasa ingi tahu pada indikator nomer empat yaitu peserta didik 

bertanya kepada guru tentang peristiwa yang baru dibaca di media cetak dengan skor 

3,20 dibawah skor 3,25. Penyebab rendahnya skor pada indikator ke empat 

dikarenakan waktu dan keterbatasan sumber baca karena tidak semua peserta didik 

mendapatkannya. Skor membudaya pada ketiga krakter sudah membuktikan 

penggunaan perangkat pembelajaran tematik bervisi SETS efektif dalam 
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meningkatkan nilai karate peserta didik. Hasil penelitian sejalan dengan Pala 

(2011:31) hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa pengembangan keterampilan 

sosialisasi dan integrasi pendidikan karakter adalah bagian penting dari 

kesuksesan akademis peserta didik. Upaya pendidikan karakter efektif bila 

diimplementasikan dengan disiplin dan dengan landasan ilmiah. Implementasi 

pendidikan karakter tidak mudah jika guru, peserta didik dan seluruh warga 

sekolah tidak menerapkan nilai disiplin dalam kegiatan kurikuler maupun ekstra 

kurikuler. Sekolah harus fokus pada pengajaran karakter dalam kurikulum reguler. 
 

Randall (1999) berpendapat bahwa pendidikan lingkungan hidup berfokus 

membantu peserta didik dalam pengembangan pengetahuan dan keterampilan 

serta sikap yang bertanggung jawab. Hasil penelitian menunjukkan skor akhir (Sa) 

karakter peduli lingkungan dari rerata tiga pertemuan adalah 3,38 untuk kelas 

eksperimen dan 2,24 untuk kelas kontrol. Hasil analisis diperoleh kesimpulan 

bahwa karakter peduli lingkungan > 3,25 dalam kategori Membudaya (MK). 

Indikator pengamatan karakter peduli lingkungan yang ke tiga tentang 

mendiskusikan berbagai kegiatan pencegahan kerusakan lingkungan memperoleh 

skor 3,20 < 3,25. Menurut Erdogan (2009: 17) peduli lingkungan merupakan 

tindakan secara sadar yang dilakukan oleh manusia dengan tujuan menjaga 

lingkungan yang dimulai dari pencegahan dan perbaikan lingkungan. Pencegahan 

kerusakan lingkungan dilakukan dengan cara memberikan pengertian kepada 

orang lain dan mengajaknya untuk peduli kepada lingkungannya. Kkegiatan 

pembiasaan karakter peduli lingkungan dapat dimulai dari peserta didik pertama 

kali datang ke lingkungan sekolah. Guru memerlukan instrument yang mudah 

dipahami peserta didik dalam membaca/mengartikan istilah peduli lingkungan. 

Perlunya tindakan nyata berupa kampanye, sosialisasi melalui guru atau warga 

sekolah lainnya. Untuk mempermudah memperkenalkan nilai-nilai pendidikan 

karakter peduli lingkungan hendaknya setiap ruangan diberi poster atau slogan 

agar peserta didik mudah membacanya. 

Keberhasilan pada karakter disiplin ditunjukkan perolehan Skor akhir 

untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol masing-masing memperoleh skor 3,53 

(MK) dan 2,52 (MB). Hasil pengamatan yang masih belum tuntas terdapat pada 

indikator keenam yaitu selalu teliti dan tertib dalam mengerjakan tugas karena 
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hanya memperoleh skor 3,16. Skor rendah lainnya ditunjukkan pada penilaian 

indikator ke tujuh yaitu tertib dalam bahasa lisan, tulisan dan perbuatan. 

Rendahnya skor karakter pada indikator enam dan tujuh diidentifikasi karena 

pertemuan pada penelitian hanya tiga kali sehingga kegiatan pembisaan yang 

dirancang dalam perangkat pembelajaran belum sepenuhnya diterima oleh peserta 

didik. Keberhasilan pembentukan karakter disiplin tidak lain adanya pemberian 

penghargaan dan hukuman yang diberikan kepada peserta didik (McDaniel, 1998). 
 

Keberhasilan penelitian pada indikator karakter rasa ingin tahu, peduli 

lingkungan dan disiplin dijelaskan oleh Yager (2009: 187) bahwa pembelajaran 

Salingtemas diawali dengan penemuan masalah kemudian menggunakan 

lingkungan dan masyarakat sebagai sumber belajar dan pesertadidik aktif dalam 

memecahkan masalah. Pembelajaran bervisis SETS mengharuskan peseta didik 

menganalisis permasalahan melalui diagram SETS ataupun menggunakan table. 

Dalam pembelajaran tematik, tema yang sudah ditentukan dianalisis menurut visi 

SETS. Peserta didik dapat menguraikan permasalahan disetiap kompetensi dasar. 

Pembelajaran dilaksanakan secara kooperatif maupun individual dengan 

menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum 2013. Analisis 

permasalahan menggunakan visi SETS dapat melatih peserta didik berpikir tingkat 

tinnggi, karena peserta didik tidak hanya menghafal, memahami maupun 

menerapkan tetapi peserta didik diajak untuk menganalisis setiap permasalahan. 
 

Pengembangan perangkat pembelajaran tematik bervisi SETS berpengaruh 

terhadap aktivitas peserta didik. Aktivitas peserta didik diperoleh dari lembar 

pengamatan aktivitas. Aktivitas peserta didik pada kelas eksperimen dalam kategori 

sangat tinggi karena pembelajaran menggunakan perangkat pembelajaran bervisi 

SETS mengharuskan guru aktif dalam kegiatan pembelajaran. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mudiono (2016:25) guru dalam 

mengembangkan model pembelajaran tematik terpadu melalui analisis kebutuhan 

materi disesuaikan dengan kebutuhan kurikulum 2013, mengingat minat atau 

kebutuhan peserta didik, sekolah lingkungan, media, dan kemampuan peserta 

didik. Selain itu, guru membangun interaksi dengan peserta didik yang melalui 

kolaborasi atau persetujuan satu sama lain, sehingga aktivitas belajar bisa menjadi 

menarik dan terkesan dan peserta didik bisa berpikir kritis dan kreatif untuk 
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menerima materi pembelajaran. Artinya perangkat pembelajaran yang 

dikembangkan tidak hanya menekanka pada aspek kognitif saja tetapi juga 

mengembangkan ke dalam ranah afektif dan psikomotorik. Hasil belajar secara 

kognitif tidak cukup tetapi harus seimbang antara kognitif, afektif dan psikomotor. 

Pengembangan perangkat pembelajaran dirancang agar guru dan peserta didik 

dapat berkolaborasi dalam pemecahan masalah menggunakan unsur-unsur SETS 

sehingga nilai aktivitas peserta didik efektif dalam kegiata pembelajaran. 
 

Aktivitas peserta didik efektif dalam penelitian ini. Hasil pengamatan 

selama tiga kali pertemuan, aktivitas peserta didik kelas eksperimen > 3,25. 

Bathacarrya (2009) menjelaskan bahwa pembelajaran yang dilakukan dengan 

menggunakan media untuk mendokumentasikan penelitian membuat peserta didik 

merasa tertantang untuk mengikuti pembelajaran secara aktif, hal ini dapat 

diketahui dari perolehan skor aktivitas peserta didik untuk kelas eksperiman 3,44 

dan kelas kontrol 2,63. 
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Gambar 1.  Rekapitulasi Skor Aktivitas Peserta didik 
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Ketercapaian kepraktisan pembelajaran dilihat dari aktivitas guru, 

respons guru dan respons peserta didik. Hasil pengamatan pada aktivitas guru 

menunjukkan Skor akhir kelas eksperimen 3,67 dan kelas kontrol 2,82. 

Respons diperoleh dari angket yang diberikan setelah kegiatan pembelajaran 

tiga pertemuan berakhir. Perolehan skor respons guru 95,65% menunjukkan 

tanggapan positif guru terhadap perangkat pembelajaran yang dikembangkan. 

Hanya dua indikator pertanyaan dalam angket respons guru yang mendapat 

tanggapan negative. 

Tanggapan negatif terdapat pada pertanyaan nomer 12 yaitu LKPD 

dapat mendorong peserta didik belajar mandiri dan nomer 15 CD 

Pembelajaran dapat digunakan dalam pembelajaran individual maupun 

kelompok. Penggunaan LKPD dipandang belum bisa sepenuhnya menuntun 

peserta didik untuk belajar mandiri, bantuan dan arahan guru masih terlihat 

ketika pembelajaran. 
 

Hasil angket respons yang diberikan kepada 30 peserta didik di kelas 

eksperimen menunjukkan tanggapan positif yaitu 92,5% dengan kategori 

sangat baik. Analisis hasil respons didapat ada beberapa pertanyaan dari 

angket respons peserta didik yang masih mendapatkan skor persentase < 

75%. Nomer pertanyaan yang masih mendapatkan tanggapan < 75% adalah 

pertanyaan nomer 20 LKPD membantu pemahaman kosep atau materi dan 30 

belajar melalui media yang memiliki sumber suara (radio, tape, speaker) 

dapat menambah pemahaman konsep. Tanggapan negatif untuk pertanyaan 

nomer 20 sebanyak 12 peserta didik atau 60%. Tanggapan negatif untuk 

pertanyaan nomer 30 sebanyak 14 peserta didik atau 57%. Hasil penelitian ini 

menguatkan hasil penelitian sebelumnya Setyati (2012) mengatakan bahwa 

rerata respons positif peserta didik terhadap pelaksanaan pembelajaran IPA 

berpendekatan SETS mencapai kategori tinggi dan respons positif guru 

mencapai tinggi. 
 

Hasil belajar baik dalam penelitian ini dapat disimpulkan sudah sesuai 

dengan indikator keberhasilan penelitian. Keberhasilan penelitian ini 
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dikarenakan tingginya hasil belajar, aktivitas peserta didik, aktivitas guru, 

respons peserta didik dan respons guru. Pengembangan perangkat 

pembelajaran tematik dapat meningkatkan nilai-nilai karakter disiplin, rasa 

ingin tahu dan peduli lingkungan dengan kategori membudaya (MK). 

SIMPULAN 
 

Hasil penelitian dan pengembangan perangkat pembelajaran tematik 

bervisi SETS untuk meningkatkan karakter peserta didik sekolah dasar valid, 

efektif dan praktis. Hasil penilaian validator terhadap perangkat pembelajaran 

memenuhi kriteria valid menunjukkan perangkat pembelajaran dapat 

digunakan untuk kegiatan pembelajaran tematik. Perangkat pembelajaran 

IPA yang dikembangkan efektif, terlihat dari skor N-gain dengan kategori 

sedang, persentase ketuntasan belajar peserta didik yang mendapatkan nilai ≥ 

62 adalah 27 peserta didik atau 90% dari 30 peserta didik berarti perangkat 

pembelajaran yang dikembangkan dapat mudah dipahami dan digunakan oleh 

peserta didik. Skor penilaian karakter rasa ingin tahu, peduli lingkungan dan 

disiplin yang memperoleh Skor akhir ≥ 3,25 kesemuanya dalam kategori 

membudaya (MK). Terbukti perangkat pembelajaran yang kembangkan 

membantu peserta didik berperilaku disiplin, peduli lingkungan dan rasa 

ingin tahu. Karakter dapat diperoleh dari pembiasaan pada saat kegiatan 

pembelajaran dan kegiatan lainnya. Perangkat pembelajaran tematik bervisi 

SETS praktis. Kepraktisan diperoleh dari perolehan respons guru 95,65% dan 

respons pesertadidik 92,5%. Persentase respons guru melebihi batas minimal 

persentase yaitu 75%, dengan demikian perangkat pembelajaran yang 

dikembangkan mudah diterima oleh guru dan peserta didik. 
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ABSTRAK 

 

Permasalahan dalam makalah ini yaitu bagaimana penerapan kelas Aksi (Alat 

Kreasi Siswa) dan Model TOP One dapat meningkatkan nilai karakter dan 

prestasi belajar siswa. Berdasarkan observasi di kelas VIII nilai karakter 

berpikir kritis, kreatif, kerjasama, dan tanggung jawab, yang berkategori baik 

baru 72.21%. Sementara ketuntasan belajar 70.69%. Untuk mengatasinya 

penulis membuat inovasi kelas Aksi dengan Model TOP One (Try, 

Observation, Presentation, Orientation, Evaluation). Kelas Aksi merupakan 

kelas yang menerapkan alat kreatif siswa sebagai sumber belajar. 

Pembelajaran di kelas Aksi dengan model TOP One. Aktifitas belajar siswa 

meliputi, berkreasi membuat alat eksperimen, melakukan eksperimen, 

melakukan obsesevasi, dan menyusun laporan untuk dipresentasikan. Selama 

proses pembelajaran siswa menunjukkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, 

kerjasama, dan tanggung jawab. Berdasarkan analisis data, nilai karakter 

kategori baik mencapai 85.35% siswa. Sedangkan berdasar prestasi belajar, 

ketuntasan belajar mencapai 85.34%. Hasil tersebut menunjukkan penerapan 

kelas Aksi dan model TOP One dapat meningkatkan nilai karakter dan 

prestasi belajar siswa. 

 

Kata Kunci: Kelas Aksi, Model TOP One, Karakter 

 

 

 A. PENDAHULUAN  

Pembelajaran IPA menekankan pengembangkan nilai-nilai karakter. 

Siswa diharapkan memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, kerjasama, 

dan tanggung jawab. Proses pembelajaran bukan sekedar mengasah 

kecerdasan siswa, tetapi menanamkan nilai-nilai karakter yang kuat pada diri 

siswa (Jihad,2015:88). Menurut Surapranata (2010) faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan siswa dalam belajar, 49% dipengaruhi oleh 
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karakter siswa, dan hanya 30% faktor guru. Hal ini menunjukkan betapa 

pentingnya penanaman nilai karakter pada siswa. Lebih lanjut menurut 

Mendiknas (2011), terdapat 18 nilai karakter yang perlu ditanamkan pada diri 

siswa. Dari 18 nilai karakter tersebut diantaranya berpikir kritis, kreatif, 

kerjasama, dan tanggung jawab. Sementara menurut Wibowo (2012:49) 

penanaman nilai karakter dapat dilakukan melalui 3(tiga) desain, yaitu: 1) 

desain berdasar kelas, yaitu melalui interaksi guru dan siswa sebagai 

pembelajar, 2) desain berdasar budaya sekolah, dan 3) desain berdasarkan 

komunitas. Oleh sebab itu pada saat terjadi interaksi antara guru dan siswa 

saat pembelajaran, sangat efektif untuk menanamkan nilai karakter. 

Penanaman nilai karakter diperlukan model yang menarik dan 

memperhatikan karakteristik siswa. Salah satunya pengelolaan kelas 

interaktif, yang kreatif, inovatif, termasuk melakukan eksperimen 

(Sugiyanto,2012:12).   

Berdasarkan Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007, proses 

pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, dan 

mampu mengembangkan kreativitas siswa (Mendiknas,2007). Oleh sebab itu 

diperlukan pengelolaan kelas yang interaktif dan mampu menginspirasi 

siswa. Lebih lanjut berdasar teori kontruktivisme, pembelajaran adalah proses 

aktif yang dikembangkan berdasar pengalaman (Smith, et al, 2014:86). 

Artinya proses pembelajaran didesain untuk mengaktifkan dan 

memberdayakan siswa secara kreatif. Dalam hal ini berupa Aksi (Alat Kreasi 

Siswa) sebagai alat eksperimen, sehingga siswa mampu mengkontruksi 

pengalaman belajar. Menurut Dale (dalam Supriyadi, 2010) pembelajaran 

akan lebih maksimal jika siswa berinteraksi secara langsung dengan benda 

konkret. Selain itu melalui kegiatan eksperimen juga dapat menumbuhkan 

nilai karakter siswa, seperti tanggung jawab, berpikir kritis, kreatif, dan 

kerjasama.  

Di SMP Negeri 1 Pejawaran, pembelajaran belum menanamkan nilai-

nilai karakter secara optimal. Siswa belum menunjukkan karakter berpikir 

kritis, kreatif, kerjasama, dan tanggung jawab yang baik. Berdasarkan 
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analisis data observasi yang dilakukan penulis di kelas VIII, nilai karakter 

dan prestasi belajar cukup rendah. Hal ini dapat dilihat dari data nilai karakter 

seperti pada tabel 1 berikut. 

Tabel 1 Nilai Karakter Kreatif Kelas VIII Tahun 2016  

 

No Kategori 

Nilai Karakter / Jumlah (%) Rata-

Rata 

(%) 

Berpikir 

Kristis 
Kreatif Kerjasama 

Tanggung 

Jawab 

1 Baik 69.87 70.70 71.53 76.74 72.21 

2 Cukup 13.80 17.22 10.35 9.46 12.71 

3 Kurang  16.33 12.08 18.12 13.80 15.08 

 

Berdasarkan data pada tabel 1.1 menunjukkan jumlah siswa dengan 

karakter berpikir kristis, kreatif, kerjasama, dan tanggung jawab yang 

berkategori baik rata-rata 72.21%, cukup rata-rata 12.71%., dan yang kurang 

15.08%. Artinya perlu diperkuat kembali dalam menanamkan nilai karakter 

pada diri siswa. Sementara dari aspek proses pembelajaran jarang melakukan 

eksperimen, dan lebih didominasi model ceramah. Proses pembelajaran 

kurang interaktif, inspiratif, dan kurang memberdayakan kreativitas siswa. 

Hal ini berdampak pada prestasi belajar, yaitu ketuntasan belajar siswa baru 

mencapai 70.69% dengan nilai rata-rata 76.  

Berdasarkan hasil observasi proses pembelajaran di SMP Negeri 

Pejawaran, disimpulkan beberapa permasalahan yang terjadi antara lain: 1) 

Penanaman nilai karakter dalam pembelajaran IPA kurang optimal. 2) Siswa 

menunjukkan karakter berpikir kritis, kreatif, tanggung jawab, dan kerjasama 

yang cukup rendah. 3) Prestasi belajar siswa belum optimal. 4) Proses 

pembelajaran didominasi model ceramah dan kurang mengaktifkan siswa. 5) 

Jarang eksperimen dan melatih kreativitas siswa. 5) Proses pembelajaran 

kurang interaktif, inspiratif, dan menyenangkan. 6) Keterbatasan alat 

eksperimen sehingga proses pembelajaran jarang melakukan eksperimen. 7) 
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Perlu adanya inovasi pembelajaran yang mampu meningkatkan nilai karakter 

dan prestasi belajar siswa.  

Untuk mengatasi permasalahan tersebut penulis membuat inovasi 

berupa kelas Aksi (Alat Kreasi Siswa) dan model TOP One. Kelas Aksi 

merupakan kelas yang menerapkan Aksi (Alat Kreasi Siswa) sebagai sumber 

belajar. Siswa diberi tugas terstruktur untuk mengembangkan kreativitasnya 

membuat alat eksperimen IPA. Program Aksi (Alat Kreasi Siswa) yang 

berhasil dibuat oleh siswa antara lain, 1) alat eksperimen tekanan zat (tekanan 

hidrostatis, tekanan gas, hukum pascal), dan 2) alat eksperimen cahaya dan 

optik (kisi cahaya, lensa bolam, periskop, model mata). Aksi (Alat Kreasi 

Siswa) mempunyai beberapa keunggulan karena terbuat dari bahan-bahan 

bekas dan mudah dibuat. Seperti pendapat Mujadi (2009:18) keuntungan 

membuat alat eksperimen oleh siswa antara lain, 1) melatih tanggung jawab 

siswa dalam berkreasi membuat alat eksperimen, 2) melatih kreativitas siswa, 

3) mendorong siswa berpikir kritis dalam menciptakan alat eksperimen, 4) 

mendorong terjadinya interaksi antara siswa dengan alat eksperimen sebagai 

sumber belajar. Sementara model TOP One merupakan langkah 

pembelajaran dalam mengimplementasikan kelas Aksi yang dibuat oleh 

siswa. Menurut Lewis (2010:16) model pembelajaran merupakan langkah-

langkah proses kegiatan yang dilakukan dalam membimbing siswa dalam 

belajar. Terkait dengan model TOP One merupakan sebuah singkatan 

langkah proses pembelajaran yang meliputi: 1) Try (mencoba), 2) 

Observation (pengamatan dalam eksperimen), 3) Presentation 

(mempresentasikan laporan), 4) Orientation (orientasi laporan hasil 

eksperimen, dan 5) Evaluation (penilaian hasil pembelajaran).  

Berdasarkan kajian identifikasi masalah tersebut, permasalahan yang 

akan dibahas dalam makalah ini yaitu: (1) Bagaimanakah penerapan kelas 

Aksi dan Model TOP One dapat meningkatkan nilai karakter pada 

pembelajaran IPA kelas VIII SMP Negeri 1 Pejawaran Tahun 2016?, dan (2) 

bagaimanakah penerapan kelas Aksi dan Model TOP One dapat 
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meningkatkan prestasi belajar IPA siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Pejawaran 

Tahun 2016? 

Tujuan penulisan makalah ini yaitu sebagai berikut: (1) 

mendeskripsikan bagaimana penerapan kelas Aksi- TOP One dapat 

meningkatkan nilai karakter siswa kelas VIII SMPN 1 Pejawaran Tahun 2016 

dan (2) mendeskripsikan bagaimana penerapan kelas Aksi dan Model TOP 

One dapat meningkatkan prestasi belajar siswa kelas VIII SMPN 1 Pejawaran 

Tahun 2016. 

 

B. METODE  

Pembelajaran dilakukan di SMP Negeri 1 Pejawaran pada kelas VIII 

semester 2 SMP Negeri 1 Pejawaran tahun pelajaran 2016. Dengan jumlah 

siswa 116 anak yang terdiri dari 46 anak laki-laki dan 70 anak perempuan. 

Subjek penelitaian yang dilakukan yaitu siswa kelas VIII yang 

berjumlah 116 anak. Sementara objek penelitianya yaitu pada pembelajaran 

IPA materi tekanan zat dan cahaya.  

Instrumen pengumpulan data ada 2(dua) jenis, yaitu: 1) untuk data 

nilai karakter siswa berupa instrumen lembar pengamatan berpikir kritis, 

kreatif, kerjasama, dan tanggung jawab. Dalam hal meliputi; a) indikator 

karakter b) rubrik penilaian, 2) lembar observasi. Sedangankan untuk data 

prestasi belajar, Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes prestasi 

belajar yang dilakukan setiap akhir tahapan pembelajaran.  

Penelitian dilakukan penerapan hasil kreasi Siswa yang meliputi 

4(empat) tahapan, yaitu : 1) Tahap perencanaan, 2) Tahap pelaksanaan, 3) 

Tahap penilaian dan reflkesi. Secara lengkap desain penelitian yang 

dilakukan sebagai berikut: 

1. Penyusunan Rencana Kelas Aksi dan Model TOP One 

Kelas Aksi (Alat Kreasi Siswa) merupakan kelas yang menerapkan 

Aksi (Alat Kreasi Siswa) sebagai sumber belajar. Kelas Aksi menekankan 

pada kreativitas siswa dalam membuat alat eksperimen. Siswa diberi 

kepercayaan tanggung jawab membuat alat eksperimen IPA secara kreatif. 
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Sementara model TOP One dimaksudkan sebagai urutan langkah 

pembelajaran dalam mengimplementasikan kelas Aksi (Alat Kreasi Siswa). 

Sebagaimana pendapat Lewis (2010:16) bahwa model pembelajaran 

merupakan langkah-langkah proses kegiatan yang dilakukan siswa dalam 

proses pembelajaran. Langkah proses pembelajaran dengan model TOP One 

meliputi, 1) Try (mencoba), 2) Observation (pengamatan dalam eksperimen), 

3) Presentation (mempresentasikan), 4) Orientation (Orientasi hasil 

eksperimen), dan 5) Evaluation (penilaian pembelajaran).  

Sebagai implementasi kelas Aksi dan model TOP One, penulis 

melakukan perencanan sebagai berikut: 1) Menganalisis data observasi awal 

terkait dengan karakter dan prestasi belajar siswa. 2) Menganalisis faktor-

faktor penyebab permasalahan yang dihadapi oleh siswa. 3) Menyususn 

program kelas aksi. 4) Menyiapkan RPP dengan  mengimplementasi kelas 

aksi untuk menanamkan nilai karakter. 5) Menyusun instrumen penilain. 6) 

Merencanakan tugas terstruktur membuat Aksi (Alat Kreasi Siswa), yaitu 

siswa mengembangkan kreativitasnya dalam membuat alat eksperimen. 7) 

Menyiapkan lembar observasi dan instrumen evaluasi pelaksanaan program 

penerapan kelas Aksi dan model TOP One. Beberapa contoh Aksi (Alat 

Kreasi Siswa) hasil kreativitas siswa, dan digunakan dalam kelas aksi yaitu 

sebagai berikut: 
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Keterangan : 

F1. Gaya pada piston 1 

F2. Gaya pada piston 2 

A1. Luas  piston 1 

A2. Luas  piston 2 

T1. piston 1 

T2. piston 2 

S.  selang  

P.  Penyekat  

 

a. Alat Eksperimen Tekanan Hidrostatis 

 

 

 

 

 

 

Fungsinya alat eksperimen tekanan hidrostatis yaitu:  

1) Menunjukkan semakin dalam zat cair, tekanan hidrosatatis 

semakin besar. 

2) Menunjukkan tekanan hidrostatis dipengaruhi kedalaman dan masa 

jenis zat cair. 

b. Alat Eksperimen Hukum Pascal 

 

 

 

 

 

 

 

Fungsinya alat tersebut yaitu untuk menunjukkan:  

1) Pada keadaan setimbang tekanan di piston 1 (P1) sama dengan 

dengan tekanan di piston 2 (P2). 

Keterangan :  

1. Selang plastik 

2. Zat cair berwarna 

3. Corong plastik 

    bermembran karet 

4. Bejana berisia air 

5. Papan kayu 

6. Alat ukur tinggi 

Gambar 1 Alat Eksperimen Tekanan Hidrostatis 

Gambar 2 Alat Eksperimen Hukum Pascal 
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2) Besarnya tekanan kedua piston dipengaruhi oleh gaya berat pada 

piston dan luas masing-masig piston.  

3) Alat tersebut dapat menjelaskan cara kerja dongkrak hidrolik.  

c. Alat Eksperimen Tekanan Gas 

 

 

 

 

 

 

Fungsinya yaitu sebagai berikut: 

1) Ketika bolam dinyalakan udara dalam toples suhunya naik, hal ini 

menyebabkan tekanan gas naik, ditandai dengan balon karet 

membesar. 

2) Alat ini dapat menjelaskan pengaruh suhu gas dalam ruangan 

terhadap tekanan gas. 

 

d. Alat Eksperimen Kisi Cahaya 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

1.  Balon membesar 

     saat lampu menyala 

2.  Selang plastik 

3.  Papan kayu 

4.  Toples sebagai 

     Tabung udara 

5.  Lampu bolam 

6.  Kabel penghubung  

     catu daya 

Gambar 3 Alat Eksperimen Tekanan Gas 

Gambar 4 Alat Eksperimen Kisi Cahaya 

Keterangan :  

1. Senter /sumber cahaya 

2. CD 1 

3. CD 2 

4. CD 3 

5. Layar 1. 

7. Layar 2 

8. Meja optik 
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Fungsi kisi cahaya ini adalah sebagai berikut:  

1) Untuk menunjukkan sifat  perambatan cahaya. 

2) Untuk menunjukkan proses refleksi cahaya 

3) Untuk menunjukkan pemantulan cahaya. 

 

e. Alat Eksperimen Lensa Bohlam 

 

 

 

 

 

 

Fungsinya alat eksperimen lensa bolam yaitu : 

1) Menunjukkan konsep pembiasan cahaya oleh lensa. 

2) Menunjukkan konsep lensa dan sifat-sifat lensa. 

3) Menunjukkan pembentukan bayangan dan perbesaran bayangan 

lensa. 

 

b. Penerapan Kelas Aksi dan Model TOP One 

Program diawali dengan penugasan terstruktur Aksi (Alat Kreasi 

Siswa) berupa pembuatan alat eksperimen. Hal ini sesuai Permendiknas 

Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, yaitu kegiatan pembelajaran 

meliputi tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak 

terstruktur (Mendiknas,2006). Penugasan tersebut sekaligus melatih tanggung 

Keterangan :  

1. Lilin/benda  

2. Lensa dari bolam  

3. Bayangan benda. 

4. Layar 

5. Sinar bias 

6. Meja optik  

       

 

 

Gambar 5 Alat Eksperimen Lensa Bolam 
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jawab dan kreativitas siswa. Setelah tugas tersebut selesai, selanjutnya Aksi 

(Alat Kreasi Siswa) digunakan dalam pembelajaran di kelas. Hal ini 

membuat pembelajaran lebih kreatif dan siswa bisa berinteraksi langsung 

dengan alat eksperimen. Pembelajaran di kelas tidak lagi ceramah tetapi 

siswa aktif melakukan eksperimen. Model pembelajaran dalam 

mengimplementasi Aksi (Alat Kreasi Siswa) yaitu model TOP One. TOP One 

merupakan singkatan dari tahapan proses pembelajaran yaitu: 1) Try 

(mencoba) dalam hal ini siswa melakukan eksperimen dengan alat yang 

dibuat sesuai materi pembelajaran yang dipelajari. Siswa terlebih dahulu 

memahami lembar kerja sebelum eksperimen. Selain itu peneliti 

mengenalkan materi yang dipelajari, dan mengkoneksikan materi dengan 

pengalaman yang dimiliki siswa. Peneliti juga mensimulasikan alat 

eksperimen untuk membantu menjelaskan materi. Hal ini mendorong 

perhatian siswa untuk melakukan aktifitas pembelajaran. Dalam melakukan 

percobaan diperlukan kerjasama yang baik antara anggota kelompok dan rasa 

tanggung jawab dalam menyelesaikan percobaan. 2) Observation 

(mengamati) yaitu selama proses mencoba siswa melakukan observasi 

terhadap variabel yang diperlukan dalam eksperimen sesuai materi pelajaran. 

Hasil dari observasi berupa data-data yang selanjutnya dicatat dalam lembar 

kerja. Selama observasi tersebut ditanamkan sikap jujur dan berpikir kritis. 

Maksudnya data-data hasil observasi diperoleh dengan penuh kejujuran 

selama observasi. 3) Presentation (presentasi) yaitu setelah observasi selesai 

dan telah memperoleh data, selanjutnya siswa berdiskusi menganalisis data 
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dan menyusun laporan untuk dipresentasikan. Dalam hal ini dibutuhkan sikap 

berpikir kritis yang baik. Artinya diperlukan kemampuan siswa dalam hal 

memberikan penjelasan, saling bertanya atau menjawab pertanyaan, dan 

membuat kesimpulan, serta berinteraksi antar teman selama proses 

penyusunan laporan dan presentasi. 4) Orientation (Orientasi) yaitu peneliti 

memberikan arahan dan penekanan konsep yang benar, serta ketersesuaian 

dengan materi pembelajaran. Peneliti melakukan refleksi terhadap proses 

pembelajaran dan ketepatan konsep hasil eksperimen dalam laporan yang 

telah diselesaikan oleh siswa. Jika terdapat konsep yang kurang tepat peneliti 

memberikan catatan. Sebaliknya jika sudah tepat peneliti memberikan 

apresiasi yang positif agar siswa terus meningkatkan sikap yang positif 

maupun prestasi belajarnya. 5) Evaluation (evaluasi) yaitu setelah proses 

pembelajaran selesai maka peneliti mengadakan evaluasi. Hal ini bertujuan 

untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa. Selain itu peneliti juga 

menyampaikan prosedur penilaian karakter yang dilakukan. Penilaian yang 

dimaksud dilakukan oleh observer untuk mengamati nilai karaketer berpikir 

kritis, kreatif, tanggung jawab, dan kerja sama. Sementara untuk mengetahui 

prestasi belajar siswa diadakan tes tertulis di akhir pembelajaran. 

Berdasarkan observasi di kelas Aksi menunjukkan pengelolaan kelas 

yang baik, siswa lebih interaktif dan suasana lebih menyenangkan. Siswa 

aktif mengembangkan kreativitasnya dan mampu menyampaikan ide-ide saat 

berdiskusi serta presentasi kelompok. Proses pembelajaran tersebut dapat 

dilihat seperti pada gambar 1.10 sebagai berikut:  
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Berdasarkan gambar 1.6 menunjukkan pembelajaran lebih kreatif, 

siswa berinteraksi dengan sumber belajar, ulet dalam bekerja, dan mampu 

menyapaikan ide-ide yang kreatif. Hal tersebut mampu menumbuhkan nilai 

karakter kreatif pada diri siswa. Selanjutnya pada pembelajaran materi lensa 

dan optik, tampak seperti gambar 1.7 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar 1.7 menunjukkan proses pembelajaran yang 

lebih inovatif. Melalui eksperimen dengan Aksi (Alat Kreasi Siswa) 

mendorong siswa untuk saling membantu dan kerjasama antar anggota 

kelompok. Siswa tampak aktif melakukan eksperimen, mengamati, 

mempresentasikan laporan, orientasi hasil kerja, dan evaluasi hasil belajar. 

Disamping itu siswa dengan penuh tanggung jawab melakukan eksperimen 

Gambar 6 Kelas Aksi dalam Pembelajaran Tekanan Zat 

Gambar 7 Kelas Aksi dalam Pembelajaran Lensa dan Optik 
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dan mempresentasikan hasil kerjanya. Proses tersebut berdampak pada 

peningkatan karakter siswa dalam hal berpikir kritis, kreatif, tanggung jawab, 

dan kerjasama. Hal ini selaras dengan pendapat Wibowo (2012:49) yaitu 

penanaman nilai karakter dapat dilakukan melalui desain kelas, interaksi guru 

dan siswa sebagai pembelajar dalam proses pembelajaran. Selain itu 

penugasan yang kreatif dapat melatih tanggung jawab dan kreativitas siswa. 

Hal senada menurut Sugiyanto (2012:12) yaitu untuk menanamkan nilai-nilai 

karakter dalam pembelajaran diperlukan pengelolaan kelas yang kreatif, 

inovatif, dan perlu melakukan eksperimen. Melalui eksperimen di kelas Aksi 

tersebut juga akan memudahkan siswa memahami meteri pembelajaran. 

Dalam hal ini pengelolaan kelas yang kreatif dilakukan dengan kelas Aksi 

dan model TOP One.    

 

Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan analisa data evaluasi pembelajaran yang dilakukan 

menunjukkan proses pembelajaran sangat berkesan, siswa sangat kreatif 

dalam melakukan kinerja ilmiah. Penerapan Aksi TOP One mampu 

menanamkan nilai karakter berpikir kritis, kreatif, kerjasama, dan 

tanggungjawab pada diri siswa. Hal positif terkait dengan itu antara lain: 1) 

Siswa menunjukkan interaksi yang positif terhadap sumber belajar, seperti 

melakukan praktikum, diskusi, dan mengerjakan laporan kegiatan. 2) Siswa 

mulai menunjukkan keuletan, kerjasama antar teman, dan mandiri dalam 

mengembangkan kreativitasnya sesuai dengan potensi yang dimiliki. 3) 

Siswa terdorong berpikir kritis dalam proses pembelajaran. 4) Siswa lebih 

interaktif, inspiratif, dan dalam suasana menyenangkan dalam pembelajaran. 

Hal tersebut berdampak pada meningkatnya nilai karakter siswa dan prestasi 

belajar siswa. Berdasarkan analisis data hasil observasi nilai karakter siswa, 

diperoleh data seperti berikut:   
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Data Nilai Karakter Siswa 

Data nilai karakter yang diperoleh berdasarkan observasi unjuk kerja dan 

kemampuan menyelesaikan tugas selama proses pembelajaran.  Berdasarkan 

analisis data yang dilakukan, diperoleh data pada tabel 1.2 berikut. 

 

Tabel 2 Nilai Karakter Siswa Setelah Aksi-TOP One 

           

Kategori 

Kerjasama 

(%) 

Kreatif 

(%) 

Berpikir 

Kritis (%) 

Tanggung 

Jawab (%) 

Rata-Rata 

(%) 

A S A S A S A S A S 

Baik 71.53 81.89 69.87 86.26 70.70 84.53 76.74 88.72 72.21 85.35 

Cukup 10.35 8.59 13.80 10.32 17.22 11.22 9.46 9.58 12.71 9.93 

Kurang 18.12 9.52 16.33 3.42 12.08 4.25 13.80 1.70 15.08 4.72 

Jumlah 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Keterangan 

     A : Kondisi Awal 

  

  S : Kondisi Akhir 

 

Berdasarkan data pada tabel 1.2 menunjukkan rata-rata nilai karakter 

siswa naik secara signifikan. Untuk yang berkategori baik,  pada kondisi awal 

berjumlah 72.21%, dan naik menjadi 85.35% pada kondisi akhir setelah 

penerapan Aksi TOP One. Sementara yang berkategori karakter kurang, turun 

dari 15.08% menjadi 4.72%.  

 

Data Nilai Prestasi Belajar 

Penerapan kelas Aksi dan model TOP One juga mampu 

meningkatkan prestasi belajar siswa. Berdasarkan analisis hasil tes tertulis, 

hasilnya dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut: 
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Tabel 3 Nilai Prestasi Belajar Setelah Aksi TOP One 

   Tahapan Kegiatan Ketuntasan Belajar (%) Nilai Rata-Rata 

Awal  70.69 78 

Selah Aksi TOP One  85.34 83 

  

Berdasarkan data pada tabel 1.3 menunjukkan peningkatan prestasi 

belajar siswa setelah penerapan Aksi TOP One. Ketuntasan belajar siswa naik 

dari 70.69% pada keadaan awal, menjadi 85.34 setelah penerapan Aksi TOP 

One. Sedangkan nilai rata-rata dari 78 menjadi 83. Penerapan kelas Aksi dan 

model TOP One membuat siswa lebih aktif dan dinamis dalam 

mengorganisasikan kemampuan kognitif, psikomotorik, dan afektifnya. 

Sehingga mampu meningkatkan nilai karakter dan prestasi belajar siswa. Hal 

ini menunjukkan pengaruh positif alat peraga yang sangat efektif dalam 

menunjung hasil belajar siswa.   

Berpikir kritis merupakan salah satu karakter yang perlu ditanamkan 

dalam pembelajaran IPA. Berpikir kritis dapat diartikan suatu proses berpikir 

yang disertai argumen dan reflektif terhadap apa yang dilakukan. Penanaman 

nilai karakter berpikir kritis pada kelas Aksi dan model TOP One, meliputi 

kemampuan siswa dalam hal: 1) memberikan penjelasan, 2) mampu bertanya 

dan menjawab pertanyaan, 3) membuat kesimpulan, dan 4) berinteraksi dengan 

teman dan sumber belajar, 5) menyampiakan ide-ide dalam proses pembelajaran. 

Dalam standar penilaian (Permendiknas, 2007) berpikir kritis dapat dinilai 

dengan teknik observasi. Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara diobservasi 

oleh kolaborator mulai dari melaksanakan tugas Aksi dan selama proses 

pembelajaran. Berdasarkan analisis data penilaian, hasilnya naik secara 

signifikan. Pada kondisi awal, yang berkategori baik hanya 70.70%, dan pada 

kondisi akhir menjadi 84.53%.   

Kreatif menurut Mendiknas (2011) diartikan sebagai suatu aktifitas 

berpikir dan menciptakan sesuatu untuk menghasilkan sesuatu yang baru. 

Beberapa indikator kreatif menurut Craff (2011) yaitu, 1) kualitas karya yang 

dibuat, 2) interaksi siswa dengan sumber belajar, 3) keuletan dalam bekerja, 4) 
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kelancaran dalam praktikum, 5) motivasi siswa, 6) kemampuan menyampaikan 

ide-ide dalam menyelesaikan tugas. 

Terkait dengan penanaman karakter kreatif dengan program kelas Aksi 

dan model TOP One, terdapat beberapa kegiatan yang mampu melatih 

kreativitas siswa. Kegiatan dimaksud antara lain, 1) pemberian tugas Aksi (Alat 

Kreasi Siswa), dalam hal ini siswa dituntut lebih kreatif dalam membuat alat 

eksperimen. Kemampuan membuat alat akan melatih karakter kreatif siswa, 2) 

proses pembelajaran dengan model TOP One, siswa melakukan percobaan, 

observasi, presentasi, orientasi, dan evaluasi. Hal ini mendorong siswa untuk 

berinteraksi dengan sumber belajar, keuletan dalam bekerja, lancar dalam 

eksperimen, motivasi dalam belajar, dan kemampuan mengeluarkan ide-ide 

dalam bekerja dengan kelompoknya. Hal tersebut akan membangun karakter 

kreatif pada diri siswa. Hasil penilaian menunjukkan nilai karakter kreatif naik 

dari 69.87% menjadi 86.26%. 

 

Penanaman karakter kerjasama dalam kelas Aksi dan model TOP One 

dilakukan dengan memberikan bimbingan dan dorongan pada siswa agar 

bekerjasama dengan baik saat eksperimen. Untuk menyelesaikan eksperimen 

maka sesama anggota berlatih saling kerjasama yang baik. Dalam hal ini 

meliputi, 1) kerjasama menyiapkan alat dan bahan dan merangkai alat 

eksperimen. 2) kerjasama dalam melakukan eksperimen, ada siswa yang 

mengamati data-data, ada siswa yang menuliskan data, dan saling berdiskusi.  

Dengan saling kerjasama maka kegiatan eksperimen dalam kelas Aksi 

akan berjalan lancar dan berhasil dengan baik. Oleh sebab itu peneliti 

memberikan arahan akan perlunya kerja sama sebagai team work. Hal ini tentu 

saja akan meningkatkan nilai kerjasama sebagai karakter yang perlu ditanamkan 

pada diri siswa. Sementara untuk mengetahui karakter kerjasama pada siswa 

dilakukan observasi selama proses pembelajaran. Berdasar analisis data yang 

diperoleh menunjukkan kenaikan yang signifikan, yaitu dari 71.53% menjadi 

81.89% yang berkategori baik dari jumlah siswa.     

Sebagai penanaman nilai tanggung jawab maka peneliti memberikan 

arahan agar siswa selalu tangung jawab dalam mengerjakan tugas. Dalam 

penerapan kelas Aksi dan model TOP One tugas yang perlu diselesaikan siswa 
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yaitu: 1) membuat aksi (Alat Kreasi Siswa) yang terbuat dari bahan-bahan bekas. 

2) melakukan eksperimen dengan Aksi. Kedua tugas tersebut wajib dikerjakan 

dengan penuh tanggung jawab. Jika tugas membuat Aksi tidak selesai 

menunjukkan kurang tanggung jawab.  

Pembelajaran dengan model TOP One siswa dituntut untuk tanggung 

jawab dalam melakukan eksperimen secara kelompok, dan membuat laporan 

secara individu. Kelompok yang berhasil eksperimen dan membuat laporan 

dengan baik menunjukkan tanggung jawab tinggi, demikian juga sebaliknya. 

Berdasarkana analisis data, nilai tanggungjawab naik dari 76.74% menjadi 

88.72%. 

Secara umum rata-rata nilai karakter dengan kategori baik naik secara 

signifikan. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasar gambar 8 menunjukkan rata-rata nilai karakter dengan kategori 

baik, untuk aspek kerjasama, kreatif, berpikir kritis, dan tanggungjawab naik 

secara signifikan. Rata-rata naik dari 72.21% pada kondisi awal menjadi 85.35% 

pada kondisi akhir. Dengan demikian, berdasarkan pembahasan nilai karakter 

tersebut membuktikan bahwa penerapan Aksi TOP One berdampak pada 

keniakan nilai karakter. Siswa lebih aktif dan dinamis dalam 

Gambar 8  Grafik Nilai Karakter Siswa 
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mengorganisasikan kemampuan dalm hal kerjasama, kreatif, berpikir kritis, 

dan tanggungjawab. Hal ini terlihat pada saat membuat alat eksperimen 

sebagai aplikasi materi yang dipelajari. Di samping itu interaksi dengan 

dengan alat kreasi siswa, menciptakan iklim kelas yang kreatif, inspiratif dan 

menumbuhkan kreativitas siswa. Hal ini selaras dengan pendapat Sugiyanto 

(2012:12) bahwa penanaman nilai karakter diperlukan pengelolaan kelas 

interaktif, yang kreatif, inovatif, termasuk melakukan eksperimen. Selain itu 

juga selaras dengan pendapat Mujadi (2009:18) keuntungan membuat alat 

eksperimen oleh siswa antara lain, 1) melatih tanggung jawab siswa dalam 

berkreasi membuat alat eksperimen, 2) melatih kreativitas siswa, 3) 

mendorong siswa berpikir kritis dalam menciptakan alat eksperimen, 4) 

mendorong terjadinya interaksi antara siswa dengan alat eksperimen sebagai 

sumber belajar. 

Sementara dilihat dari aspek hasil belajar, berdasarkan analisis data 

hasil belajar siswa menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dari 

kondisi awal sampai siklus 3(tiga). Hal ini dapat dilihat seperti gambar 9 

sebagai berikut:   

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar 9 menunjukkan peningkatan prestasi belajar 

siswa secara signifikan. Nilai rata-rata meningkat dari 78 pada keadaan awal 

Gambar 9  Grafik Nilai Karakter Siswa 
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menjadi 83 setelah penerapan Aksi-TOP One. Sementara ketuntasan belajar 

meningkat dari 70,69% keadaan awal menjadi 85,34%. Kenyataan ini 

membuktikan penerapan Aksi-TOP One sangat membantu siswa dalam 

memahami materi pelajaran. Sehingga materi yang sulit dipahami menjadi 

lebih mudah dipelajari. Hasil tersebut sesuai pendapat Dale (dalam Supriyadi, 

2010) pembelajaran akan lebih maksimal jika siswa berinteraksi secara 

langsung dengan benda konkret. Sebaliknya jika pembelajaran hanya 

mengandalkan ceramah dan bersifat abstrak maka hasilnya kurang maksimal. 

Dalam hal ini siswa memahami konsep secara lebih jelas dengan alat 

eksperimen berupa Aksi (Alat Kreasi Siswa) hasil kretivitas siswa. Sehingga 

materi yang bersifat abstrak dapat divisualisasikan secara jelas dan mudah 

dipahami oleh siswa. Disamping itu, siswa dapat mengkontruksi 

pengetahunya secara bermakna. Dengan demikian, hasil tersebut 

membuktikan bahwa penerapan Aksi-TOP One mampu meningkatkan nilai 

karakter dan prestasi belajar siswa. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan data hasil penelitian yang dilakukan, 

penulis menyimpulkan: 1) Penerapan kelas Aksi -TOP One dapat  

eningkatkan nilai karakter pada pembelajaran IPA kelas VIII SMP Negeri 1 

Pejawaran Tahun 2016. Rata-rata nilai karakter kerjasama, kreatif, berpikir 

kritis, dan tanggungjawab dengan kategori baik mencapai 85.35%. 2) 

Penerapan kelas Aksi dan Model TOP One dapat meningkatkan prestasi 

belajar IPA kelas VIII SMP Negeri 1 Pejawaran Tahun 2016. Ketuntasan 

belajar siswa setelah penerapan Aksi-TOP One mencapai 85.34%, dengan 

nilai rata-rata 83. 
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ABSTRAK: 

Pendidikan karakter memiliki peran penting bagi pembentukan karakter anak 

bangsa. Kesadaran ini menimbulkan berbagai upaya dalam menanamkan 

pendidikan karakter melalui pendidikan. Di sisi lain, terjadi degradasi moral 

yang diakibatkan oleh pengaruh budaya asing sebagai efek dari era 

globalisasi. Kearifan lokal menjadi filter terhadap masuknya budaya asing. 

Setiap kebudayaan suku bangsa memiliki kandungan nilai-nilai yang menjadi 

tuntutan dan pedoman bagi kehidupan masyarakatnya sehingga membentuk 

karakter masyarakat. Masyarakat Kutai memiliki kearifan lokal tradisi Erau 

yang mengandung nilai-nilai positif dalam ritualnya. Penelitian ini bertujuan 

untuk menginternalisasi nilai-nilai dalam tradisi Erau ke dalam nilai 

pendidikan karakter. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif 

kualitatif. Kearaifan lokal Kutai dalam tradisi Erau ini mengandung nilai-

nilai positif bersifat universal yang dapat diinternalisasikan dalam 

pendidikan. 

Kata Kunci: Erau, tradisi, pendidikan karakter 

 

 

PENDAHULUAN 
 

Derasnya arus globalisasi menyebabkan terkikisnya nilai-nilai 

kebangsaan. Ini merupakan pertanda terjadinya kemerosotan moral anak 

bangsa. Hal ini terjadi dikarenakan tidak adanya filterisasi budaya asing, 

sehingga mereka menyerap budaya tersebut secara bulat dan berakibat pada 

sikap tidak menghargai budayanya sendiri. Kondisi ini mengakibatkan 

munculnya berbagai permasalahan-permasalahan pada generasi muda kita. 
 

Akhir-akhir ini muncul berbagai fenomena sosial yang memprihatinkan 

berkenaan dengan perilaku generasi muda kita. Perkelahian, narkoba, tindak 

pidana, asusila, kasus pemukulan terhadap guru dan lainnya yang 

menandakan bahwa kondisi mental generasi muda telah rapuh. Oleh 
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karenanya, hal ini sepatutnya mendapat perhatian khusus dari masyarakat dan 

pemerintah. Tidak bisa kita bayangkan, apabila kondisi ini berlangsung 

secara terus-menerus. Bagaimana nasib bangsa kita selanjutnya apabila 

kondisi ini terus berlangsung, karena di pundak merekalah masa depan 

negara bergantung. 
 

Kearifan lokal menjadi sumber nilai pendidikan karakter dan dapat 

digunakan untuk mengembangkan pendidikan karakter tersebut. Marhayani 

(2016:66) menyatakan bahwa kearifan lokal mengandung nilai-nilai luhur 

nenek moyang bangsa yang bisa dijadikan modal untuk membangun bangsa 

dengan karakter yang baik dan kuat. Budaya memiliki kandungan nilai-nilai 

luhur yang mampu menjadi pedoman, dan pegangan hidup bagi masyarakat 

yang menganutnya dan menjadi acuan bagi penyelesaian masalah yang ada 

dalam masyarakat. 
 

Agar eksistensi budaya lokal tetap kukuh, maka kepada generasi 

penerus bangsa perlu ditanamkan rasa cinta terhadap budaya daerah. Salah 

satu cara yang dapat ditempuh guru di sekolah adalah dengan cara 

mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam proses pembelajaran di 

sekolah. Pannen (lewat Suprayekti, 2004:4.9) mengemukakan bahwa 

pembelajaran berbasis budaya merupakan strategi penciptaan lingkungan 

belajar dan perancangan pengalaman belajar yang mengintegrasikan budaya 

sebagai bagian dari proses pembelajaran. 
 

Pelaksanaan pembelajaran di sekolah selama ini lebih menekankan pada 

segi pengetahuan peserta didik dan mengabaikan pembentukan sikap peserta 

didik. Hal senada disampaikan Utami (2009) yang menyatakan bahwa 

materi-materi pembelajaran cenderung berorientasi pada ilmu pengetahuan 

murni, bersandar pada kepentingan kognitif siswa tanpa mencoba menggali 

kembali kearifan budaya lokal yang diintegrasikan dalam sistem 

pembelajaran. Sehingga tidak mustahil peserta didik kehilangan nilai-nilai 

kepribadian dan jauh dari kebudayaannya sendiri. 
 

Pendidikan karakter dalam pendidikan dapat dilakukan melalui 

berbagai cara. Khan (2010:2) menjelaskan terdapat empat jenis pendidikan 

karakter yang selama ini dilaksanakan dalam proses pendidikan, yaitu 
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sebagai berikut: 1) Pendidikan karakter berbasis nilai budaya, antara yang 

merupakan kebenaran wahyu Tuhan (konservasi moral), 2) Pendidikan 

karakter berbasis budaya, antara lain yang berupa budi pekerti, pancasila, 

apresasi sastra, keteladanan tokoh-tokoh sejarah dan para pemimpin bangsa 

(konservasi lingkungan), 3) Pendidikan karakter berbasis lingkungan 

(konservasi lingkungan), 4) Pendidikan karakter berbasis potensi diri, yaitu 

sikap pribadi, hasil proses kesadaran pemberdayaan potensi dari yang 

darahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan (konservasi humanis). 
 

Tradisi budaya Erau merupakan salah satu kearifan lokal Kutai 

Kertanegara yang sudah dianut, dilaksanakan dan dipelihara sejak ratusan 

tahun lalu. Konsistensi tradisi Erau ini tentunya memiliki alasan kuat 

sehingga masyarakat Kutai tetap melestarikannya. Tradisi ini mengandung 

niali-nilai positif yang dipegang teguh oleh masyarakat. Marhayani 

(2016:68)) menyatakan bahwa nilai kebaikan menjadikan pengetahuan lokal 

menjadi kebudayaan yang sangat melekat pada kehidupan masyarakat. 

Masyarakat selalu menjaga eksistensi kearifan lokal. Kearifan lokal 

masyarakat adat sebagai penguatan identitas kesukuan, sebagai penyaring 

nilai yang berasal dari luar, dan mempertahankan nilai-nilai luhur untuk 

diinternalisasi dalam pendidikan karakter. 
 

Konten lokal bertujuan untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, 

dan sikap yang memadai kepada siswa. Sehingga mereka memiliki 

pengetahuan yang luas sesuai dengan nilai-nilai lokal atau peraturan yang 

berlaku di wilayahnya dan mendukung pelestarian pembangunan daerah dan 

pembangunan nasional (Saputra, 2013:614). Oleh karenanya, dipandang 

perlu dalam menginternalisasikan nilai-nilai tradisi Erau kedalam pendidikan 

karakter sebagai penguat pendidikan karakter pada generasi muda kita. 

 

Metode 

 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang 

dilaksanakan di Kota Tenggarong, Kabupaten Kutai Kertanegara. Dengan 

metode ini kebenaran yang diungkapkan dapat dibuktikan secara ilmiah. 
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Subjek Penelitian yaitu kerabat keraton, tokoh adat, pelaku tradisi Erau dan 

tokoh masyarakat. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu: (a) reduksi data, (b) penyajian data, dan (c) penarikan kesimpulan. 

Keabsahan data dilakukan verifikasi dengan triangulasi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Tradisi Erau 
 

Tradisi Erau merupakan tradisi turun temurun yang telah dilaksanakan 

selama ratusan tahun di wilayah Kabupaten Kutai Kertanegara. Tradisi ini 

dilatar belakangi keberadaan Keraton Kutai Kertanegara. Erau merupakan 

bentuk kegembiraan, suka cita atas limpahan hasil bumi dan kemakmuran 

yang diberikan Tuhan kepada masyarakat Kutai. Erau berasal dari kata 

“Eroh” yang berarti riuh, ramai, ribut, riang gembira dan dipenuhi suka cita 

(Sappe, Manuel & Saputra, 2012:12). Tradisi ini diselenggarakan oleh 

kesultanan atau kerabat kerajaan dengan memiliki tujuan atau maksud 

tertentu yang diikuti oleh seluruh masyarakat diwilayah kekuasaan keraton 

Kutai. 
 

Tradisi Erau pertama kali dilaksanakan pada upacara tijak tanah dan 

mandi putra petinggi negeri Jahitan Layar ke Tepian pada saat berusia 5 

tahun. Putra tersebut bernama Aji Batara Agung Dewa Sakti. Putra petinggi 

inilah pada saat dewasa menjadi Raja Kutai Kertanegara pertama (1300-1325 

M). Setelahnya, tradisi Erau dilaksanakan untuk acara penobatan ketika 

pergantian raja-raja Kutai Kertanegara. Dalam perkembangannya, tradisi ini 

menjadi sebuah tradisi pengungkapan rasa syukur atas hasil panen dan hasil 

bumi yang diterima oleh kerajaan dan masyarakat Kutai. Masyarakat 

meyakini bahwa dengan melaksanakan Erau maka kemakmuran akan mereka 

rasakan sepanjang tahun. Hal ini senada dengan Soetoen (1999:70) yang 

menyatakan Erau akan 
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memberikan kemakmuran dan kebahagiaan, sawah, ladang, sungai, dan 

hutan menjadi subur serta memberikan hasil yang melimpah bagi 

masyarakatnya. 
 

Pelaksanaan Erau mengalami penyesuaian. Pada awalnya Erau 

dilaksanakan selama 40 hari 40 malam ketika pertama kali dilaksanakan. 

Namun, setelahnya mengalami perubahan. Erau bisa dilaksanakan selama 

24 hari 25 malam, 14 hari 15 malam, dan 7 hari 8 malam hingga saat ini. 

Hal ini bergantung pada kesiapan dan kondisi kemakmuran masyarakat. 

Dalam ritual juga mengalami penyesuaian setelah dianutnya agama Islam di 

Keraton Kutai Kertanegara. 
 

Tradisi Erau merupakan serangkaian upacara yang terdiri dari 

berbagai ritual. Ritual ini sangat sakral dan dilaksanakan sesuai pakem yang 

ada. Berdasarkan observasi yang dilaksanakan pada saat berlangsungnya 

tradisi ini, ritual-ritual tradisi Erau meliputi : 1) Tilik bende, 2) Beluluh, 3) 

Menjamu benoa, 4) Merangin, 5) Ngatur dahar, 6) Mendirikan tiang ayu, 7) 

Beredar ke Kutai, 8) Menyisik Lembu Suana, 9) Dewa bejogeti dan dewa 

memanah, 10) Beganjur, 11) Bepelas, 12) mengambil air tuli, 13) 

Mengoyak rendu, 14) Dewa besaong manuk, 15) Bekanjar, 16) Seluang 

mudik, 17) Betepak beras, 18) Dewa menjala, 19) Menjuluk buah bawal, 

20) Mengulur naga, 21) Beumban, 22) Begorok, 23) Rangga titi, 24) 

Belimbur, 25) Begelar, dan 26) Merebahkan tiang ayu. 

 
 
Pendidikan Karakter 
 

Pendidikan karakter merupakan suatu usaha yang disengaja untuk 

membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan 

melakukan nilai-nilai etika yang inti (Lickona, 1991). Sementara 

Fudyartanta (1995: 19) menyatakan bahwa pendidikan budi pekerti adalah 

‖pendidikan watak, pendidikan akhlak, pendidikan kepribadian. Pendidikan 

budi pekerti adalah penanaman nilai-nilai baik dan luhur kepada jiwa 

manusia‖. Sementara Marhayani (2016:66) mengemukakan bahwa 

pendidikan karakter merupakan sistem investasi nilai perilaku manusia 

terkait dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri kita sendiri, sesama manusia, 
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lingkungan, dan kebangsaan yang terkandung dalam pikiran, sikap, 

perasaan, kata-kata, dan tindakan berdasarkan norma agama, hukum, tata 

krama, budaya, dan adat istiadat. Bertitik tolak dari itu, kita dapat 

menyimpulkan bahwa pendidikan karakter merupakan pendidikan untuk 

membantu manusia menjadi cerdas dan tumbuh menjadi insan yang baik. 
 

Pendidikan karakter pada intinya bertujuan untuk membentuk bangsa 

yang mendasarkan perilaku dan sikapnya pada keimanan kepada Tuhan 

Yang Maha Esa dan pancasila dengan menjadi individu yang kokoh, 

bersaing, bermoral, berakhlak mulia, toleran, memiliki sikap kegotong 

royongan, patriotik, dinamis, dan berorientasi ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Dengan begitu, diharapkan peserta didik menjadi masyarakat 

yang berbudi pekerti baik, menjadi manusia sejati yang bermartabat, 

berkarakter. 
 

Pendidikan karakter di mulai dari lingkungan terdekat peserta didik 

yaitu keluarga. Pengenalan karakter dimulai dari pembiasaan-pembiasaan 

hidup dalam lingkungan keluarga. Oleh karenanya, lingkungan keluarga 

sangat berpengaruh dalam penanaman karakter seseorang. Selain itu, 

linkungan sekolah dan masyarakat juga berpengaruh pada pembentukan jati 

diri seseorang. Sudrajat mengungkapkan: 
 

―Sekolah sebagai lembaga pendidikan dituntut untuk dapat 

memainkan peran dan tanggungjawabnya untuk menanamkan 

dan mengembangkan nilai-nilai yang baik serta membantu siswa 

membentuk dan membangun karakter mereka dengan nilai-nilai 

yang baik.‖ (Sudrajat, 2011:48). 
 

Pelaksanaan pendidikan karakter dilakukan secara bertahap dan 

menjadi bagian dari proses tahapan kehidupan. Di Indonesia sendiri, 

pelaksanakan pendidikan karakter disekolah dilaksanakan melalui tahapan-

tahapan. Hal ini dilaksanakan agar pendidikan karakter tersebut dapat 

berjalan dan sesuai dengan visi dan misi pendidikan nasional kita. Dalam 

rangka lebih memperkuat pelaksanaan pendidikan karakter pada satuan 

pendidikan telah terdapat 18 nilai yang bersumber dari agama, Pancasila, 

budaya dan Tujuan Pendidikan Nasional. Nilai-nilai karakter tersebut yaitu: 

religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, 

rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, 
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bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, 

peduli sosial, tanggung jawab (Kemdiknas, 2011:8). Dalam rangka 

mempersiapkan Generasi Emas 2045, pemerintah menguatkan karakter 

generasi muda agar memiliki keunggulan dalam persaingan global abad 21. 

Pemerintah melaksanakan program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) 

di lingkungan sekolah. Terdapat lima nilai utama karakter yang menjadi 

konsentrasi dari program ini. Nilai karakter tersebut yaitu nasionalisme, 

integritas, kemandirian, gotong royong, dan religius. Kelima nilai tersebut 

berdasarkan nilai-nilai Gerakan Nasional Revolusi Mental (GRNM). Selain 

itu, pemerintah mendorong peningkatan literasi dasar, kompetensi berpikir 

kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi generasi muda. 

 
 
Pembahasan 
 
Nilai-Nilai Tradisi Erau 
 

Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi Erau dijaga dan dilestarikan 

oleh masyarakatnya. Hal ini karena mereka meyakini nilai-nilai tersebut. 

Kearifan lokal budaya dianut dan dlaksanakan masyarakatnya karena 

didalamnya terkandung nilia-nilai yang dijadikan sebagai pedoman, acuan 

hidup dan sarana bagi solusi permasalahan yang ada dalam kehidupan 

masyarakat sehingga menjadi karakter dan identitas dari masyarakat 

tersebut. 
 

Tradisi Erau mengandung nilai-nilai yang diyakini masyarakatnya. 

―Menurut kepercayaan, upacara ini akan memberikan kemakmuran dan 

kebahagiaan kepada mereka. Melalui pelaksanaan Erau maka sawah, 

ladang, sungai dan hutan-hutan akan menjadi subur dan akan memberikan 

penghasilan yang berlimpah‖ Sani (2012:299). Selanjutnya Sani 

menyatakan bahwa Erau memiliki arti simbolik dan filosofi yang 

melambangkan budaya tradisional, yakni Erau sebagai tanda syukur, 

keselamatan, keadilan sosial, pembersihan jiwa dan persatuan. 
 

Jannah mengemukakan ―Erau mengandung falsafah kerakyatan, 

demokrasi, juga merupakan falsafah kemuliaan dan rasa terima kasih negeri 

terhadap semua warga masyarakat.‖ (Jannah, 2012: 90). Selanjutnya, Jannah 

menyatakan bahwa Erau sebagai salah satu kekayaan bangsa tidak akan 
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hilang begitu saja. Hal ini dapat dilihat dengan adanya kegotong-royongan 

yang sejak ratusan tahun lalu berakar dalam Erau. 
 

Mukarromah (2015:86), mengemukakan bahwa tradisi Erau 

membangun komunikasi antar semua stakeholder di masyarakat, dan 

dilakukan kerjasama antara dinas terkait, masyarakat dan pihak Keraton 

sehingga terjadi komunikasi interpersonal, yaitu: (1) komunikator dari 

tradisi Erau adalah tokoh adat dan pemerintah, (2) media yang digunakan 

untuk mempertahankan Erau adalah media massa dan media elektrik, (3) 

pesan dalam tradisi Erau adalah proses transformasi ritual agama Hindu ke 

Islam yang menjadi sorotan karena proses akulturasi tanpa adanya tendensi 

atau tekanan, (4) penerima tradisi Erau adalah masyarakat, (5) pesan yang 

dapat diambil dalam tradisi Erau adalah masyarakat masih memiliki 

kepercayaan kuat terhadap alam-alam gaib. 
 

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa nilai karakter yang 

terkandung dalam ritual tradisi Erau ditandai, dirasakan dan ditafsirkan 

secara bijaksana. Nilai ini menjadi pedoman bagi masyarakatnya. Praktek 

ini telah menciptakan kehidupan yang damai di masyarakat Kutai. Nilai 

pendidikan karakter dalam ritual tradisi Erau berisi lima pilar karakter. 

Kelima nilai karakter tersebut akan diperjelas melalui gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Religi 
 
 
 

 

Demokrasi Persatuan 
 

 Erau  
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Kepedul

ian Kerja 

sama 

Sosial  

 

Gambar 1 : Skema Lima Pilar Nilai Karakter dalam Tradisi Erau 

 

Sebagaimana gambar skema diatas, tradisi Erau mengandung lima 

pilar dalam pembentukan karakter. Kepercayaan dan kepatuhan masyarakat 

kepada Sanghyang dan Kemumulan dalam pelaksanaan ritual sebagai 

bentuk religiusitas masyarakat Kutai. Persatuan tergambar dari kesediaan 

seluruh mayarakat, kesediaan suku-suku pedalaman dan perwakilan adat 

dari seluruh wilayah kekuasaan Keraton Kutai Kertanegara menghadiri 

tradisi ini. Seluruh masyarakat bekerja sama/bergotong royong dalam 

mempersiapkan segala peralatan dan perlengkapan tradisi. Kerjasama ini 

terjalin antar masyarakat dan pihak Keraton Kutai Kertanegara. Kepedulian 

Sosial ditunjukkan dari sikap Sultan memberikan jamuan kepada 

masyarakat selama pelaksanaan ritual dan sultan memberikan kemakmuran 

kepada rakyatnya dengan membagi hasil bumi yang dimiliki oleh keraton 

kutai Kertanegara. Sedangkan sikap demokrasi tercermin pada pemberian 

gelar kepada masyarakat yang berjasa kepada keraton pada ritual begelar 

tanpa melihat garis keturunan. 

 
 
Internalisasi Nilai Pendidikan Karakter Tradisi Erau Dalam 

Pendidikan 
 

Saat ini di semua jenjang pendidikan mulai diterapkan pendidikan 

karakter yang merupakan satu kesatuan program kurikulum satuan 

pendidikan sehingga secara dokumen diintegrasikan ke dalam Kurikulum 

mulai dari visi, misi, tujuan, struktur dan muatan kurikulum, kalender 

pendidikan, silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran (Kemdiknas, 

2011:9). Pelaksanaan pendidikan karakter sesuai dengan panduan 

pelaksanaan dapat dilakukan melalui tiga jalur yaitu (1) integrasi melalui 

mata pelajaran, (2) integrasi melalui muatan lokal dan (3) integrasi melalui 

pengembangan diri. Pendidikan karakter yang terintegrasi di dalam mata 
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pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri adalah pengenalan nilai-

nilai yang diperolehnya kesadaran akan pentingnya dan bagaimana 

penginternalisasian nilai-nilai ke dalam tingkah laku peserta didik sehari-

hari melalui proses pembelajaran, baik di dalam maupun di luar kelas 

(Kemdiknas, 2011:40). 
 

Penanaman nilai budaya dapat memberikan pedoman dan acuan dalam 

bertindak tanduk bagi peserta didik. Kepekaan terhadap lingkungan sosial 

budaya membimbing siswa memiliki pemikiran kritis dan mendorong siswa 

mampu menemukan solusi dan menyelesikan permaslahan dalam 

masyarakat. Dengan demikian, internalisasi nilai-nilai budaya kearifan lokal 

menjadi penting bagi pembentukan karakter peserta didik dalam lingkungan 

pendidikan. Syarif, Hasriyanti, Fatchan, Astina, dan Sumarmi (2016:19)) 

menyatakan bahwa integrasi nilai-nilai budaya dalam proses pembelajaran 

memiliki arti penting dalam kepribadian pembentukan peserta didik. Hal ini 

tidak terlepas dari pembentukan karakter akan senantiasa mengembangkan 

akhlak mulia dan kebiasaan yang baik bagi para peserta didik (Lewis, 

1996:8). 
 

Nilai-nilai kearifan lokal budaya daerah dapat menjadi sumber belajar 

yang kontekstual bagi peserta didik. Kehidupan di lingkungan sekitar siswa 

menjadikan pembelajaran lebih bermakna, dan lebih muda diserap oleh 

peserta didik. Internalisasi dapat dilaksanakan dengan pembiasaan-

pembiasaan yang dilakukan dilingkungan sekolah. Wardani (2010) 

menyatakan pendidikan karakter dapat dinternalisasikan melalui 

pembelajaran pada setiap mata pelajaran. Setiap mata pelajaran yang 

berkaitan dengan nilai-nilai pada setiap mata pelajaran perlu dikembangkan, 

dieksplisitkan, dikaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari. Dengan 

demikian, peserta didik bukan hanya mendapatkan segi kognitif saja dalam 

pembelajaran, namun juga dapat mengambil nilai-nilai yang ada dalam 

pembelajaran yang telah diinternalisasikan dengan kebudayaan setempat. 

Melihat hal tersebut diperlukan adanya strategi yang tepat sehingga 

internalisasi nilai-nilai pendidikan karakter tepat sasaran. Menurut Sudrajat 

(2011:54) menyatakan bahwa strategi pelaksanaan pendidikan karakter yang 

diterapkan di sekolah dapat dilakukan melalui empat cara, yaitu: (1) 
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pembelajaran (teaching), (2) keteladanan (modeling), (3) penguatan 

(reinforcing), dan (4) pembiasaan (habituating). 
 

Penanaman karakter dari nilai-nilai tradisi Erau ini dipandang penting 

dalam pelaksanaannya. Tradisi yang melekat pada masyarakat Kutai, dan 

sangat familiar pada generasi belum tentu dapat diserap dengan mudah oleh 

generasi muda. Oleh karenanya, perlu adanya internalisasi nilai-nilai budaya 

tradisi Erau tersebut dalam pendidikan sehingga permasalahan degradasi 

moral pada generasi muda dapat teratasi dan kita mampu menciptakan 

generasi muda yang berbudi pekerti terpuji, dan memiliki kecintaan 

terhadap budaya lokal Indonesia. 

 

KESIMPULAN 
 

Kearifan lokal dapat menjadi sumber nilai bagi pendidikan karakter 

bangsa.Tradisi Erau adalah tradisi yang bertujuan sebagai ungkapan terima 

kasih rakyat kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil tanah, air dan hutan 

yang telah memberikan kemakmuran kepada masyarakat. Tradisi ini 

mengandung nilai-nilai positif yang dapat diinternalisasikan ke dalam 

pendidikan sebagai penguatan pendidikan karakter peserta didik. Nilai-nilai 

tersebut terdiri dalam lima pilar nilai pendidikan karakter yaitu religi, 

persatuan, kerjasama, kepedulian sosial, demokrasi. Dengan internalisasi 

nilai-nilai pendidikan karakter dalam pendidikan diharapkan dapat menjadi 

pedoman bagi peserta didik dan merefleksikannya dalam kehidupan sehari-

hari sehingga menjadi pembiasaan hidup yang berakibat pada terjaganya 

perilaku dan tindakan sosial dalam masyarakat. 
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STRATEGI TINDAK PEMBELAJARAN GURU                                 

DALAM MENGINTERNALISASI NILAI-NILAI KARAKTER                   

DI SDN PADIKE 2 SUMENEP 

  

Budiyanto, M. Pd 

 

ABSTRAK 

Setiap hari sekolah ini tampak dengan budaya karakter yang baik 

sebagaimana peneliti melakukan pemotretan mulai pukul 06.00 WIB sampai 

bel sekolah berbunyi, sangat terlihat sekolah tersebut terbiasa dengan 

perilaku yang berkarakter. Misalnya: (1) guru membiasakan diri datang 

lebih awal untuk menanamkan sifat sabar dan disiplin, (2) guru 

membiasakan siswa untuk berjabat tangan sambil mencium  tangannya 

untuk menanamkan sifat hormat, (3) guru membiasakan siswa untuk 

mengambil dan membayar sendiri jajanan yang dibeli untuk menanamkan 

sifat kejujuran, (4) guru membiasakan diri memberi dan menjadi contoh  

dalam berdoa dengan khusuk guna menanamkan sifat religius.  

Berdasarkan paparan tersebut, peneliti ingin mengetahui lebih 

mendalam tentang peran guru di dalam maupun di luar kelas dalam 

menginternalisasi nilai-nilai karakter anak didik di SDN Padike 2. 

Selanjutnya fokus utama tersebut dipilah menjadi tiga sub fokus, yaitu: (1) 

bagaimanakah bentuk-bentuk tindakan guru dalam menginternalisasi nilai-

nilai karakter terhadap siswa di SDN Padike 2?, (2) bagaimanakah strategi 

tindakan guru dalam menginternalisasi nilai-nilai karakter terhadap siswa di 

SDN Padike 2? Dan (3) apakah alasan-alasan tindakan guru dalam 

menginternalisasi nilai-nilai karakter di SDN Padike 2?  

 

 

PENDAHULUAN 

Menghadapi tuntutan era globalisasi yang ditandai dengan adanya 

persaingan pasar bebas dalam rangka pergaulan dunia, maka pengelolaan 

pendidikan benar-benar harus dirancang secara komprehensif dan mendapat 

dukungan dari semua pihak. Pendidikan juga ditujukan untuk 

mengembangkan seluruh potensi manusia agar berkembang secara 

maksimal, integral, dan dalam dimensi intelektual, moral, estetik, serta 

religius, baik secara individual maupun sosial. Oleh karena itu, kurikulum 

yang diamanatkan dalam pendidikan di setiap jenjang sekolah mampu 

mengembangkan dimensi kogitif, afektif, dan psikomotorik anak didik. 

Perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia tidak terlepas dari 

pengaruh perubahan global, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 
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serta seni budaya. Dalam kaitan ini yang terpenting adalah pencapaian 

substansi tujuan pendidikan dan proses pendidikan yang sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan (Rohman, 2012:58). 

Mencermati fungsi pendidikan nasional, yakni mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa seharusnya 

memberikan pencerahan yang memadai bahwa pendidikan harus berdampak 

pada watak manusia/bangsa Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam 

tujuan pendidikan nasional menurut UUSPN (Undang-undang Sistem 

Sistem Pendidikan Nasional) No. 20 tahun 2003 Bab 2 Pasal 3: 

―Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab‖ 

 

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kenyataan di lapangan masih 

banyak lembaga pendidikan pada pembelajarannya lebih menekankan pada 

pengembangan pengetahuan dari pada pengembangan karakter peserta 

didik. Sehingga dapat dikatakan upaya yang dilakukan lembaga pendidikan 

dan institusi pembina lain belum sepenuhnya mengarahkan dan 

mencurahkan perhatian secara komprehensif pada upaya pencapaian tujuan 

pendidikan nasional. 

Pendidikan merupakan sarana utama untuk menyukseskan 

pembangunan nasional, karena dengan pendidikan diharapkan dapat 

mencetak sumber daya manusia yang berkualitas yang dibutuhkan dalam 

pembangunan. Titik berat pembangunan pendidikan diletakkan pada 

peningkatan mutu setiap jenjang dan jenis pendidikan dasar. Pendidikan 

merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi dalam upaya meningkatkan taraf 

hidup suatu bangsa agar tidak sampai menjadi bangsa yang terbelakang dan 

tertinggal dangan bangsa lain (Purwati, 2013:142) 

Dengan mengacu hal tersebut, menurut peneliti setidaknya tujuan 

pendidikan nasional, penekanannya lebih kepada pengembangan potensi 

yang bermuara pada pengembangan karakter peserta didik, baik lahir 

maupun batin. Hal itu tercermin dalam aspek-aspek: berakhlak mulia, 

cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Semua aspek 
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itu sejatinya merupakan bagian dari karakter manusia. Dengan demikian 

secara konseptual pendidikan mempunyai peran strategis dalam membentuk 

anak didik menjadi manusia yang berkualitas, tidak hanya berkualitas dalam 

aspek pengetahuan, keterampilan, dan afektif tetapi juga aspek spiritual. Hal 

ini mengindikasikan bahwa pendidikan sebenarnya mendorong anak didik 

untuk mengembangkan diri sesuai potensi bakat yang dimilikinya. 

Dari fungsi pendidikan yang tidak hanya bertumpu pada kecerdasan 

akal melainkan juga kecerdasan emosional dan spiritual, muncullah 

kemudian gagasan tentang pendidikan karakter. Dengan pendidikan 

karakter, seorang anak akan menjadi cerdas emosinya. Kecerdasan emosi 

adalah bekal terpenting dalam mempersiapkan anak menyongsong masa 

depan, karena dengannya seseorang akan dapat berhasil dalam menghadapi 

segala macam tantangan, termasuk tantangan untuk berhasil secara 

akademis (Sokip, 2012). 

Thomas Lickona pernah mengungkapkan bahwa sepuluh tanda-

tanda jaman di masa yang akan datang yang harus diwaspadai. Jika tanda-

tanda ini terdapat dalam sebuah bangsa berarti ia sedang menuju jurang 

kehancuran. Tanda-tanda tersebut diantaranya: meningkatnya kekerasan di 

kalangan remaja, penggunaan bahasa dan kata-kata yang memburuk, 

pengaruh peer group yang kuat dalam tindak kekerasan, meningkatnya 

perilaku merusak diri (penggunaan narkoba, alkohol, dan seks bebas), 

semakin kaburnya pedoman moral baik dan buruk, menurunnya etos kerja, 

semakin rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru, rendahnya rasa 

tanggung jawab individu dan warga negara, membudayanya ketidakjujuran, 

dan adanya rasa saling curiga dan kebencian di antara sesama (Zusnani, 

2013).  

Apa yang yang diungkapkan Thomas Lickona tersebut tampaknya 

sudah terjadi di depan mata. Hal ini bisa dilihat pada kalangan anak sekolah 

yang dijangkiti kebiasaan bolos sekolah, menyontek saat ujian, minuman 

keras, kecanduan narkoba, geng motor, kesukaan judi, tawuran dikalangan 

pelajar, premanisme anak yang dilakukan oleh anak usia sekolah dasar. 

Mengingat sangat mendesaknya akan fenomena kriminalitas yang 

terjadi dalam realitas kehidupan terutama yang dilakukan oleh anak usia 

sekolah dasar menjadi sangat urgen untuk digalakkan kembali pentingnya 
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pendidikan karakter dalam diri peserta didik. Sehingga kerjasama dan 

interaksi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, guru dan siswa 

dengan lingkungan sangat diharapkan oleh setiap lembaga pendidikan. 

Berdasarkan hasil pengamatan di beberapa lembaga pendidikan 

sekolah dasar, peneliti menemukan lembaga SDN Padike 2 sudah terbiasa 

dengan perilaku yang berkarakter dalam kesehariannya. Lembaga ini 

mempunyai budaya yang khas dalam hal pembentukan, penanaman 

(inkulkasi), dan pembiasaan nilai-nilai karakter pada para peserta didik. 

Corak pembelajaran yang muncul pada SDN Padike 2 dimulai dari 

visi dan misi sekolah tersebut. Adapun visinya adalah cerdas, unggul, dan 

berbudaya lingkungan. Cerdas yang dimaksud menurut kepala SDN Padike 

2 adalah meliputi cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, dan 

cerdas intelektual. Hal ini ada kemiripan sebagaimana ungkapan Maksudin 

(2013:53), bahwa kecerdasan meliputi empat pilar sebagaimana yang 

dikemukakan oleh kepala SDN Padike 2 tersebut. Kecerdasan intelektual 

dengan ukuran baku internasional yang disebut dengan IQ (intelegensi 

quotions). Sementara kecerdasan di luar kecerdasan intelektual inilah yang 

lebih dekat dengan pengertian karakter pada umumnya. 

Berdasarkan hasil wawancara pula, bahwa yang dimaksud unggul 

adalah, ketika nilai anak didiknya sama dengan anak didik sekolah lain, 

tetapi anak didik pada SDN Padike 2 apabila disandingkan untuk 

berkompetisi maka anak didik tersebut lebih berani mengumukakan 

pendapatnya, mengajukan pertanyaan, serta berani memberi saran 

perbaikan. Sedangkan yang dimaksud dengan berbudaya lingkungan adalah 

anak didik terbiasa melakukan nilai-nilai karakter, baik di sekolah, di 

rumah, maupun di lingkungan masyarakat serta menghargai budaya dan 

mampu beradaptasi dengan budaya lingkungan sekitar. Kepala SDN Padike 

2 juga mengatakan bahwa tindak pembelajaran guru dalam 

menginternalisasi nilai-nilai karakter tidak semata-semata karena taat aturan 

atau karena takut pada pimpinan, melainkan merupakan keikhlasan dan 

dorongan hati nurani.  

Visi dari sekolah tersebut kemudian ditegaskan pada beberapa 

misinya, yaitu: meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia (cerdas spiritual/olah hati); 
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meningkatkan kesadaran dan wawasan dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara (cerdas sosial/olah rasa); menanamkan kebiasaan 

berpikir dan berperilaku ilmiah yang kritis, kreatif, dan mandiri (cerdas 

intelektual/olah fikir); meningkatkan kemampuan mengekspresikan dan 

mengapresiasi keindahan dan harmoni (cerdas emosional); dan 

meningkatkan potensi fisik dan menanamkan sportifitas, serta kesadaran 

hidup bersih dan sehat (cerdas kinestis).   

Hal tersebut juga ada kesesuaian sebagaimana yang diungkapkan 

oleh Gunawan (2013:17) bahwa, kurikulum adalah suatu program 

pendidikan yang disediakan untuk membelajarkan siswa. Dengan program 

itu para siswa melakukan berbagai kegiatan belajar, sehingga terjadi 

perubahan dan perkembangan tingkah laku siswa, sesuai tujuan pendidikan 

dan pembelajaran. 

Setiap hari sekolah ini tampak dengan budaya karakter yang baik 

sebagaimana peneliti melakukan pemotretan mulai pukul 06.00 WIB sampai 

bel sekolah berbunyi, sangat terlihat sekolah tersebut terbiasa dengan 

perilaku yang berkarakter. Misalnya: (1) guru membiasakan diri datang 

lebih awal untuk menanamkan sifat sabar dan disiplin, (2) guru 

membiasakan siswa untuk berjabat tangan sambil mencium  tangannya 

untuk menanamkan sifat hormat, (3) guru membiasakan diri mengucapkan 

salam dan menyapa sambil senyum guna menanamkan sifat santun dan cinta 

damai, (4) guru mengajak berbagi kebahagiaan dengan orang lain untuk 

menanamkan sifat peduli sosial, (5) guru membiasakan diri mendekati siswa 

yang pemalu guna menanamkan sifat bersahabat/komunikatif, (6) guru 

membiasakan siswa untuk melaksanakan kebersihan bersama guna 

menanamkan sifat peduli lingkungan, (7) guru membiasakan siswa untuk 

mengambil dan membayar sendiri jajanan yang dibeli untuk menanamkan 

sifat kejujuran, (8) guru membiasakan diri memberi dan menjadi contoh  

dalam berdoa dengan khusuk guna menanamkan sifat religius.  

Pada hari yang berbeda pula, sebelum pelajaran Penjaskes dimulai, 

peneliti melakukan wawancara dengan guru Penjaskes di sekolah tersebut. 

Guru Penjaskes mengatakan bahwa pendidikan karakter di SDN Padike 2 

sudah berlangsung dari tahun pelajaran 2012-2013. Setelah melakukan 

wawancara, peneliti melakukan pengamatan pada proses pembelajaran 
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Penjaskes. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang tindak 

pembelajaran guru dalam menginternalisasi nilai-nilai karakter terhadap 

anak didik. Nampak terlihat sebelum pelajaran dimulai guru tersebut 

bersama peserta didik memberi contoh dalam berdoa dengan khusuk guna 

menanamkan sifat religius. Di sela-sela pembelajaran guru menunjukkan 

sifat peduli dan kesabarannya dalam membimbing anak didik melalui 

teguran yang santun saat peserta didik ada yang sibuk sendiri pada saat 

pembelajaran berlangsung.  

Berdasarkan hal di atas dan beberapa indikator dari observasi yang 

telah dilakukan, terdapat kesepadanan dengan konteks penelitian, maka 

peneliti ingin mengkaji lebih jauh tentang bagaimana proses terjadinya 

budaya tersebut, menjalankan perannya dalam mengimplementasikan 

kebijakan pendidikan karakter terhadap anak didik. Sehingga dalam 

penelitian ini peneliti memilih judul ―Strategi Tindak Pembelajaran Guru 

dalam Menginternalisasi Nilai-nilai Karakter di SDN Padike 2 Sumenep‖. 

 

A. Rumusan Masalah 

Berdasarkan paparan dalam latar belakang tersebut, peneliti ingin 

mengetahui lebih mendalam tentang peran guru di dalam maupun di luar 

kelas dalam menginternalisasi nilai-nilai karakter anak didik di SDN Padike 

2. Selanjutnya fokus utama tersebut dipilah menjadi tiga sub fokus, yaitu: 

(1) bagaimanakah bentuk-bentuk tindakan guru dalam menginternalisasi 

nilai-nilai karakter terhadap siswa di SDN Padike 2?, (2) bagaimanakah 

strategi tindakan guru dalam menginternalisasi nilai-nilai karakter terhadap 

siswa di SDN Padike 2? dan (3) apakah alasan-alasan tindakan guru dalam 

menginternalisasi nilai-nilai karakter di SDN Padike 2?  

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, dapat dipaparkan tujuan 

penelitian dalam makalah ini, yaitu: (1) mengetahui bentuk-bentuk tindakan 

guru dalam menginternalisasi nilai-nilai karakter terhadap siswa di SDN 

Padike 2, (2)  mengetahui strategi tindakan guru dalam menginternalisasi 

nilai-nilai karakter terhadap siswa di SDN Padike 2 dan (3)  mengetahui 

alasan-alasan tindakan guru dalam menginternalisasi nilai-nilai karakter di 

SDN Padike 2. 
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PEMBAHASAN 

Bentuk-Bentuk Tindak Pembelajaran Guru dalam Menginternalisasi 

Nilai-Nilai Karakter di SDN Padike 2 Sumenep 

Disiplin adalah tindakan yang menunjukkan adanya kepatuhan, 

ketertiban terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk 

menghormati dan melaksanakan suatu system yang mengharuskan orang 

untuk tunduk kepada keputusan, perintah, dan peraturan yang berlaku. 

Disiplin adalah sikap menaati peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan 

tanpa pamrih. Di samping mengandung arti taat dan patuh pada peraturan. 

Disiplin juga mempunyai arti kepatuhan kepada perintah, perhatian, dan 

kontrol yang kuat terhadap penggunaan waktu, tanggung jawab atas tugasa 

yang diamanahkan, serta kesungguhan terhadap bidang keahlian yang 

ditekuni.  

Bentuk tindak pembelajaran guru adalah guru membiasakan diri 

memberi contoh datang lebih awal. Kedatangan guru lebih awal ini mesti 

diketahui oleh para siswa, sehingga siswa termotivasi untuk datang lebih 

awal juga sebelum jam pelajaran dimulai. Salah satu kelemahan masyarakat 

kita adalah disiplin. Jam karet adalah istilah yang lazim digunakan untuk 

menggambarkan betapa masyarakat kita terbiasa untuk molor dari jadwal 

yang telah ditentukan. Rasanya jam karet tidak hanya menjadi kebiasaan, 

tetapi telah menjelma menjadi budaya yang mendarah daging. Hal ini dapat 

dicermati dari berbagai kegiatan yang ada di masyarakat, instansi 

pemerintah, perusahaan, dan sebagainya. Seolah kata disiplin hanya menjadi 

idealitas yang indah untuk dibicarakan, tetapi tidak mudah untuk 

dilaksanakan. 

Disiplin yang baik harus dimulai sejak masih usia anak-anak. 

Bahkan dimulai sejak sudah bisa merangkak atau usia balita. Hal ini karena 

disiplin tidak bisa dilakukan secara instan. Dibutuhkan proses yang panjang 

agar disiplin menjadi kebiasaan yang melekat kuat dalam diri individu. 

Dengan disiplin akan membentuk pribadi yang tidak mudah puas terhadap 

apa yang telah diraih. Caranya dengan mengembangkan kemampuan yang 

ada, kerja dengan manajemen waktu, dan menghasilkan sesuatu yang berarti 

bagi kehidupan (Lickona, 1991). 
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Jadi displin bagi siswa bukan untuk memberikan rasa takut atau 

pengekangan pada siswa, melainkan untuk mendidik para siswa agar 

sanggup mengatur dan mengendalikan dirinya dalam berperilaku serta bisa 

memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, para siswa 

dapat mengerti kelemahan dan kekurangan pada dirinya. 

Diketahui bersama bahwa usia sekolah dasar adalah usia mulai 

menginginkan kebahagiaan. Anak akan kecewa apabila sesuatu yang 

diinginkannya tidak tercapai. Tentunya anak seusia ini belum mengerti 

betul, apa sebenarnya kebahagiaan itu. Karena itu ia akan mencari tahu 

jawabannya. Dalam keadaan demikian, dirinya menjadi cenderung untuk 

merenung dan memohon pertolonganNya.  

Sekolah merupakan rumah kedua bagi anak-anak. Perilaku yang 

dipertontonkan para guru, staf, dan kepala sekolah akan menjadi pelajaran 

dan pengalaman yang mampu merasuki jiwa anak-anak. Alangkah 

banyaknya perilaku menyeleweng dan tindak tanduk buruk anak-anak yang 

pada dasarnya didapat dari gurunya di sekolah. 

Berdasarkan uraian di atas, kita menjadi sadar bahwa dipundak 

gurulah terpikul beban kewajiban dan tanggung jawab untuk mengerahkan 

segenap kemampuan demi menempa perilaku keagamaan siswa. Kita harus 

menerapkan metode yang benar demi membimbing dan menyadarkan siswa 

agar mau mempelajari agama serta menumbuhkan akar-akar fitrah dalam 

dirinya (Qaimi, 2003). 

Bentuk tindak pembelajaran yang bisa dilakukan guru adalah 

mengajak serta memberi contoh dalam berdoa dengan hati yang khusuk dan 

pikiran yang tenang saat hendak memulai dan menyudahi pembelajaran. 

Selain itu siswa diajak untuk mendoakan orang tua dan orang-orang yang 

berjasa. Dengan begitu siswa akan merasa tenang dan nyaman saat proses 

pembelajaran sehingga apabila siswa sudah tenang dan merasa nyaman 

dalam setiap pembelajaran tentu aakan memudahkan siswa dalam menerima 

materi pembelajaran. 

Pada dasarnya hasrat untuk mengetahui sesuatu ada pada setiap 

individu. Pada diri siswa dorongan untuk mengetahui dan menambah 

pengetahuan itu tentu sudah ada. Ini dapat menggugah semangat untuk 

berupaya, di antaranya adalah melalui membaca. Berkat membaca secara 
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berencana dan sistematis pengetetahuan akan semakin bertambah. Berkat 

membaca timbul kesadaran akan semua liku-liku yang pantas dan patut 

diketahui (Agustian, 2007). 

Manusia berkarakter adalah manusia yang ingin selalu maju dan 

berkembang, baik dari sisi moral maupun akademiknya. Salah satu yang 

ditempuh untuk menjadi manusia yang berkarakter adalah selalu berupaya 

mencari pengetahuan di luar dirinya. Salah satu cara untuk 

mendapakannnya dengan kegiatan banyak membaca. Lewat membaca, 

karakter seseorang akan bertambah arif karena merasa pengetahuannya 

masih kurang. Selalu ada banyak hal yang belum  

Bentuk tindak pembelajaran guru adalah dengan memanfaatkan 

waktu kosong/istirahat untuk membaca buku, koran, majalah, atau 

membuka laptop. Saat siswa melihat guru sedang membaca buku atau 

majalah yang dilakukan terus-menerus dan diperhatikan oleh siswa, tentu 

siswa akan termotivasi untuk membaca juga.Bentuk tindak pembelajaran 

yang lainnya adalah dengan mengajak siswa membiasakan untuk membaca 

buku apapun, lebih-lebih buku pelajaran, membaca majalah dinding. Hal ini 

akan membantu siswa untuk terbiasa membaca. 

Pentingnya membaca sejak dini tidak hanya didasarkan asumsi 

semata, tetapi telah menjadi bahan penelitian para ahli. Jalaluddin Rakhmat 

mengatakan bahwa bagi anak-anak, membaca mengembangkan 

perbendaharaan kata dan koneksi-koneksi baru pada sistem auditifnya. Bagi 

orang dewasa, membaca adalah latihan mental untuk mempelajarari hal-hal 

baru. Dengan membaca kita mengembangkan kemampuan empati, 

memasuki ruang social dan berinteraksi dengan dunia-dunia baru yang lebih 

luas, menajamkan kemampuan mengatasi persoalan, mendorong 

perencanaan untuk melakukan tindakan produktif, membangkitkan rasa 

ingin tahu untuk melakukam eksplorasi dan eksperimen (Rahman, 2012). 

 

Saling menghargai atau toleransi berarti tidak menolak pendapat, 

ataupun gaya hidup yang berbeda dengan pendapat, sikap, dan gaya hidup 

sendiri. Sikap saling menghargai implementasinya tidak hanya dilakukan 

terhadap hal-hal yang berkaitan dengan aspek spiritual dan moral yang 

berbeda, tetapi juga harus dilakukan terhadap aspek yang liuas, termasuk 
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aspek ideplogi dan politik yang berbeda. Wacana toleransi biasanya 

ditemukan dalam etika perbedaan dalam perbedaan agama. Salah satu etika 

berbeda pendapat dan cara-cara merugikan pihak lain (Akbar, 2011).  

Menurut Lickona (1991) saling menghargai merupakan bentuk 

refleksi dari sikap hormat. Meskipun saling menghargai dapat berbaur 

menjadi sebuah relativisme netral untuk menghindari berbagai prasangka 

yang menyangkut etika, toleransi pada akhirnya menjadi tanda dari salah 

satu arti kehidupan yang beradab. Toleransi merupakan sebuah sikap yang 

memiliki kesetaraan dan tujuan bagi mereka yang memiliki pemikiran, ras, 

dan keyakinan yang berbeda-beda. Toleransi adalah sesuatu yang membuat 

dunia setara dari berbagai bentuk kehidupan. 

Mandiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai 

―keadaan dapat berdiri sendiri atau ―tidak tergantung pada orang lain‖. 

Soekarno, Presiden Indonesia pertama, mengumandangkan istilah 

―berdikari‖, yakni bediri di atas kaki sendiri, untuk membangkitkan sikap 

mandiri bangsa ini dari pengaruh dan kekuatan bangsa asing. 

Manusia sekarang ini seharusnya memang menjadi manusia yang 

mandiri. Hal ini selaras dengan yang dikemukakan Wiener bahwa manusia 

modern memiliki kecenderungan untuk mandiri dengan cara menerima 

gagasan baru, menyatakan pendapat, kepekaan pada waktu, keprihatinan 

yang lenig besar untuk merencanakan organisasi dan efisiensi, 

kecenderungan memandang dunia sebagai suatu yang bisa dihitung, 

menghargai kekuatan ilmu dan teknologi, dan keadilan yang bisa diratakan. 

Oleh karenanya manusia modern dituntut untuk memiliki sifat madiri dalam 

menghadapi hal tersebut (Wynne, 1991).  

Dalam konteks internalisasi nilai karakter mandiri di sekolah siswa 

dan guru dapat melaksanakan tugsanya masing-masing. Adapun bentuk 

tindakan pembelajaran yang dapat dilakukan guru adalah dengan 

membiasakan diri dan mengajak siswa untuk melaksanakan tugasnya tanpa 

meniru dan melaksanakan tugas kelas yang menjadi tanggungjawabanya, 

dan membiasakan diri dan mengajak siswa mencari sumber dalam 

menyelesaikan tugas sekolah tepat waktu. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kreatif adalah memiliki 

daya cipta, memiliki kemampuan untuk menciptakan. Rowe, memiliki 
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pendapat yang menarik berkaitan dengan orang kreatif. Orang kreatif kata 

Rowe, bersedia untuk menghadapi kesengsaraan dan dengan berani 

melangkah lebih jauh daripada apa yang diharapkan. Pikiran-pikiran kreatif 

memiliki imajinasi yang memungkinkan mereka untuk melihat dengan 

―mata pikiran‖, gambaran-gambaran, orang-orang, dan pikiran-pikiran 

lainnya yang benar ada dan tidak terjadi pada saat itu, atau bahkan tidak 

nyata (Rowe, 2005). 

Bentuk tindakan guru dalam menginternalisasi nilai kreatif dapat 

dilakukan denganmembiasakan diri dan mengajak siswa untuk menyusun 

dan menyampaikan pertanyaan menurut hasil pengamatannya, atau dengan 

membiasakan diri mendekati siswa yang pemalu dan menjelaskan kembali 

saat siswa tersebut kurang memahami pelajaran. Dengan begitu siswa akan 

termotivasi karena merasa dihargai dan diperhatikan oleh guru yang dapat 

mengantarkan siswa sukses dalam belajarnya. Dari yang sebelumnya tidak 

berani mengemukakan pertanyaannya bisa menjadi berani. 

Kita semua tahu bahwa seluruh aliran pemikiran dan agama 

menganggap kejujuran sebagai hal yang baik dan agung, sedangkan 

kebohongan sebagai hal yang buruk dan tercela. Kebohongan yang 

dilakukan siswa di hari ini, walaupun sangat remeh dan bahkan disukai, 

pada dasarnya akan berdampak besar. Boleh jadi pada suatu hari ia berubah 

menjadi orang degil yang menyebarkan penyakit ini ke tengah masyarakat, 

lebih khusus lagi menjejalkannya ke jantung kebudayaan, sehingga 

kemudian dianggap sebagai sesuatu yang wajar bahkan termasuk salah satu 

keahlian yang diperlukan. 

Jujur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti lurus hati, 

tidak berbohong, tidak curang. Jujur merupakan nilai penting yang harus 

dimiliki setiap orang. Jujur tidak hanya diucapkan, tetapi juga harus 

tercermin dalam perilaku sehari-hari. Pepatah kuno mengatakan, kejujuran 

adalah mata uang yang laku di mana-mana. Bawalah sekeping kejujuran 

dalam saku anda, maka itu telah melebihi mahkota raja sekalipun (Nawawi, 

2012).  

Dalam konteks pembangunan karakter di sekolah, kejujuran menjadi 

sangat penting bagi anak-anak Indonesia saat ini. Karakter ini dapat dilihat 

secara langsung dalam kehidupan di kelas atau di sekolah, semisal ketika 
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anak melaksanakan ulangan atau ujian. Perbuatan mencontek merupakan 

perbuatan yang mencerminkan anak berbuat tidak jujur kepada diri sendiri, 

teman, orang tua, dan gurunya lebih-lebih juga kepada Tuhannya. Seolah-

olah kegiatan mencontek merupakan kondisi yang sebanarnya dari 

kemampuan anak, padahal nilai yang didapanya bukan merupakan kondisi 

yang sebenarnya. Sehingga nilai karakter jujur sangatlah penting untuk 

diinternalisasi terhadap siswa. 

Bentuk tindak pembelajaran guru dalam menginternalisasi nilai 

karakter jujur adalah guru datang tepat waktu di sekolah, menempatkan alat 

peraga pada tempatnya, mengajak siswa untuk tidak mencontek, 

menyampaikan jawaban sesuai yang diketahuinya. Dengan begitu siswa 

akan terbiasa untuk berperilaku jujur. Sehingga, kelak akan terus diingat 

siswa bahwa jujur sebagai perbuatan mulia.  

Menurut Munawaroh, dengan mempunyai perilaku jujur tentunya 

akan lebih mudah untuk menciptakan sesuatu yang diinginka. Seseorang 

yang jujur pada diri pribadi akan timbul sikap yang selalu bergantung pada 

orang lain, mereka akan hidup madiri. Selain itu seseorang yang jujur pada 

umumnya akan rajin dalam menjalankan agama yang dipercayainya dan 

budaya nilai-nilai luhur baik dalam sekolah, keluarga, dan masyarakat 

(Munawaroh, 2013). 

Kerja keras merupakan salah satu 18 karakter bangsa yang 

diterapkan pada kegiatan pembelajaran di sekolah. Elfindri, dkk (2012), 

menyatakan bahwa kerja keras adalah sifat seseorang yang tidak mudah 

berputus asa yang disertai kemauan keras dalam berusaha untuk mencapai 

tujuan dan cita-citanya. Seseorang dengan karakter ini cenderung 

memaksimalkan potensi yang dimilikinya dalam penyelesaian suatu tugas 

atau pekerjaan. Menurut Naim, makna kerja keras yaitu kita harus bekerja 

lebih daripada orang lain, lebih produktif, dan menghasilkan lebih banyak 

dari orang lain (Oemar, 2013). 

Kerja keras dalam dunia pendidikan memiliki makna keseriusan 

seseorang dalam menjalani proses pembelajaran. Baik itu guru, staf tata 

usaha, kepala sekolah, penjaga sekolah, lebih khusus lagi siswa itu sendiri. 

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kerja keras adalah 

usaha sadar yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai hasil yang 
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diinginkan sampai tuntas tanpa kata menyerah. Nilai kerja keras ini harus 

ditanamkan pada siswa sejak dini, baik dalam kegiatan di dalam kelas 

maupun di luar kelas. 

Internalisasi nilai kerja keras ini tentu merupakan upaya untuk 

meningkatkan prestasi belajar siswa. Internalisasi nilai ini dimaksudkan saat 

siswa diberikan tugas, siswa mampu menyelesaikannya sampai tuntas dan 

selesai tepat waktu. Internalisasi nilai ini dapat dilakukan guru dengan 

bentuk tindakan pembelajaran mengerjakan tugas-tugas, PR, baik yang 

dilakukan secara individu maupun kelompok untuk dilakukan dengan 

sungguh-sungguh.  

Salah satu kodrat manusia adalah untuk mencari tahu apa yang 

belum diketahui. Disadari atau tidak, sebenarnya seseorang lebih banyak 

belajar dari pertanyaan daripada jawaban. Anak kecil adalah penanya sejati, 

dia tanyakan semua apa yang di sekitarnya, dia menganggap segala sesuatu 

itu luar biasa, dia selalu ingin tahu. Namun pada umumya setelah dewasa, 

orang menganggap hal-hal yang ada disekitarnya biasa-biasa saja sehingga 

tidak perlu dipertanyakan. Manusia selalu ingin tahu dalam hal apa 

sesungguhnya yang ada (know what), bagaimana sesuatu terjadi (know 

how), dan mengapa demikian (know why) terhadap segala hal. Orang tidak 

puas apabila yang ingin diketahui tidak terjawab. 

Berkaitan dengan rasa ingin tahu, bagi anak SD akan terpuaskan 

apabila dia memperoleh pengetahuan mengenai hal yang dipertanyakannya. 

Rasa keingintahuan dimulai dari rasa ingin mengenal dirinya sendiri, 

tentang yang dilihatnya, didengarnya, dan yang dirasakannya. Sehingga 

wajar ketika seorang guru berdiri di depan kelas kemudian mengeluarkan 

alat peraga atau sesuatu yang sebelumnya tidak ketahui, siswa pasti 

menanyakan sesuatu itu. Seperti berupa pertanyaan-pertanyaan ‖itu apa 

pak?,  untuk apa bu?, mengapa bu?‖ dan lain sebagainya. Dari pertanyaan-

pertanyaan yang dikemukakan siswa sebetulnya merupakan awal dari proses 

dia belajar. Sehingga guru yang cerdas adalah guru yang bisa merangsang 

rasa ingin tahu siswanya.  

 

Lingkungan bersih merupakan dambaan semua orang. Namun tidak 

mudah untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Akan tetapi 
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bukan berarti tidak bisa kita ciptakan. Tidak jarang karena kesibukan dan 

berbagai alasan lain, kita kurang memperhatikan masalah kebersihan 

lingkungan di sekitar kita, terutama lingkungan rumah dan sekolah.Tentu 

saja lingkungan sekolah yang bersih dan sehat akan membuat para warga 

sekolah nyaman dan kesehatan tubuhnya terjaga dengan baik.  

Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pihak sekolah, 

misalnya memberikan kesadaran tentang arti penting lingkungan yang 

bersih dan sehat terhadap siswa agar kesadaran tersebut bisa tumbuh sejak 

usia dini. Membiasakan hidup bersih sejak usia anak-anak tentu lebih 

membuahkan hasil yang luar biasa daripada pembiasaan diri pada usia 

setelahnya. Alasannya tentu saja berkaitan dengan kesadaran yang berhasil 

muncul melalui kebiasaan. Anak-anak tidak perlu diperintah ataupun 

dipaksa untuk senantiasa menjaga kebersihan diri dan lingkungannya. 

Mereka diberi contoh dan pemahaman akan pentingnya kebersihan, maka 

hal itu akan menancap dan dilakukan dengan maksimal dan sebaik mungkin 

dalam kehidupannya. Mereka akan terus belajar dan berlatih karena 

lingkungan sekitarnya memberikan contoh dan pemahaman dengan benar. 

Langkah yang bisa dilakukan selain menyampaikan pentingnya 

hidup bersih dan sehat adalah dengan membuat jadwal rutin untuk melakuan 

aktivitas pembersihan lingkungan secara terjadwal. Melalui jadwal, maka 

kita akan membiasakan diri disiplin menjaga kebersihan sekolah. Tidak 

masalah meski ada kendala di tengah pelaksanaannya. Tapi hal penting 

adalah keseriusan dan keberlanjutan hidup bersih dan sehat. Kita tidak akan 

mendapatkan atau merasakan manfaat dari lingkungan yang bersih dan 

sehat tanpa adanya kemauan dari diri kita sendiri untuk melakukan 

pembersihan lingkungan.  

Tentu selain contoh-contoh di atas masih banyak yang bisa 

dilakukan oleh pihak sekolah, semisal membuang sampah pada tempatnya, 

menyuci tangan dengan air yang mengalir dan memakai sabun, 

mengonsumsi jajanan sehat di kantin sekolah, menggunakan jamban yang 

bersih dan sehat, olahraga yang teratur, tidak merokok di sekolah, 

menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap bulan. 

Kerjasama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti 

kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, 



  459 

 

pemerintah, dls) untuk mencapai tujuan bersama. Sebuah ungkapan yang 

tepat terkait dengan nilai kerjasama bahwa manusia tidak dapat hidup 

sendiri, manusia memerlukan bantuan orang lain. Pada hakikatnya, manusia 

adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Sebagai makhluk 

individu manusia ingin diperhatikan, dihormati dan didahulukan 

kepentingannya. 

Sebagai makhluk sosial, manusia selalu ingin berkumpul dengan 

manusia yang lain. Tidak dipungkiri lagi bahwa bangsa Indonesia dikenal 

dengan sifatnya yang bergotong royong dengan kata lain saling kerjasama. 

Sejarah bangsa Indonesia telah membuktikan bahwa apabila tidak ada kerja 

sama,maka gagallah semua perjuangan bangsa dalam meraih tujuan. Namun 

setelah semua bekerja sama dan bersatucita-cita kemerdekaan menjadi 

berhasil. 

Dalam konteks internalisasi nilai kerjasama di sekolah, terutama 

sekolah dasar menjadi sangat penting untuk diinternalisasikan. Dengan 

bekerjasama dalam melaksanakan tugas, yang sebelumnya berat dan lama, 

dengan bekerjasama menjadi ringan dan cepat selesai. Di samping dengan 

bekerjasama akan menumbuhkan rasa persaudaraan dalam lingkungan 

sekolah, menghindari sifat egois, dan menimbulkan ide/gagasan baru. 

Bentuk tindakan pembelajaran guru dalam menginternalisasi nilai 

karakter dapat dilakukan dengan cara membiasakan diri dan mengajak siswa 

untuk kompak dalam setiap mengerjakan tugas, melibatkan siswa dalam 

melakukan demontrasi pembelajaran, dan mengajak siswa untuk saling 

membantu yang mengalami kesulitan. Dengan begitu, nilai kerjasama yang 

dilaksanakan di sekolah akan dibawa siswa untuk diterapkan di lingkungan 

rumah, bahkan akan membudaya kelak di lingkungan yang lebih luas lagi. 

 

Strategi Tindak Pembelajaran Guru dalam Menginternalisasi Nilai-

Nilai Karakter di SDN Padike 2 Sumenep 

Pendidikan karakter di SDN Padike 2 Sumenep dilakukan dengan 

menggunakan beberapa strategi; (a) mengintegrasikan nilai-nilai karakter 

(pengetahuan) ke dalam pembelajaran, (b) mengajak siswa untuk 

mempunyai alasan dan keinginan dalam melakukan kebaikan (perasaan), (c) 

membiasakan siswa untuk melakukan nilai kebaikan, dan (d) guru 
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mengadakan pemantauan terhadap nilai-nilai kebaikan pada diri siswa 

denganbekerjasama dengan orang tua siswa.  

Langkah pertama adalah mengintegrasikan nilai karakter ke dalam 

setiap proses pembelajaran. Ini berarti bahwa guru kelas disebut juga guru 

pembelajaran karakter. Pada langkah ini guru mengintegrasikan nilai-nilai 

karakter dalam setiap pembelajaran. Materi pembelajaran yangberkaitan 

dengan norma-norma pada setiap mata pelajaran dikembangkan, 

dieksplisitkan, dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa. dengan 

demikian, pembelajaran nilai-nilai karakter bisa diinternalisasi melalui 

pembelajaran secara konseptual atau teoretis.  

Tahap berikutnya adalah memunculkan keinginan dan alasan dalam 

melakukan kebaikan melalui ajakan bahwa setiap melakukan kebaikan itu 

karena kita memang menyukai dan mencintai melakukan kebaikan itu, 

sehingga apa-apa yang dilakukan benar-benar muncul dari hati bukan 

karena pamrih.  

Tahap ketiga adalah guru bersama siswa melakukan pembiasan 

terkait dengan nilai-nilai yang diinternalisasi. Tentu, ketika guru dan siswa 

melakukan pembiasaan atas nilai-nilai karakter yang diinternalisasi secara 

tidak langsung akan terbawa dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam 

keadaan sendiri maupun dengan orang lain (bersama). Lebih-lebih, ketika 

sudah menjadi kebiasaan dalam melakukan kebaikan maka akan terasa 

ringan tanpa beban dan benar-benar karena atas dorongan hati diri sendiri.  

Strategi ketiga tersebut sepadan dengan yang dianjurkan Lickona 

yaitu diawali dengan mengetahui hal yang baik (knowing the good) 

kemudian menanamkan keinginan untuk berbuat baik (desiring the good) 

atau kecintaan terhadap perbuatan baik (loving the good), dan 

melakukannya (acting the good) (Lickona, 1991). Setelah ketiga tahap 

dilakukan, selanjutnya adalah memastikan konsep yang tertanam tentang 

pembelajaran dan kebudayaan karakter sekolah melakukan pemantauan 

secara kontinyu sebagai wujud dari keseriusan pelaksanaan membangun 

karakter. Pemantauan bisa dilakukan dengan bekerjasama orang tua siswa 

sehingga dalam kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan siswa dalam 

kesehariannya guru mengetahui perkembangan karakter siswa melalui 

laporan orang tua.  
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Alasan-Alasan Tindak Pembelajaran Guru dalam Menginternalisasi 

Nilai-Nilai Karakter di SDN Padike 2 Sumenep 

Setidaknya ada lima alasan tindak pembelajaran guru dalam 

menginternalisasi nilai-nilai karakter terhadap siswa kelas di SDN Padike 2 

Sumenep. Alasan-alasan tersebut seperti berikut.  

Pertama, banyaknya tindakan yang amoral yang dilakukan oleh 

anak-anak/kenakalan remaja. Hal ini sepadan dengan yang diungkapkan 

Lickona, bahwa ada sepuluh tanda-tanda yang perlu diwaspadai yang dapat 

membawa bangsa menuju jurang kehancuran. Tanda-tanda tersebut 

diantaranya: meningkatnya kekerasan di kalangan remaja, penggunaan 

bahasa dan kata-kata yang memburuk, pengaruh peer group yang kuat 

dalam tindak kekerasan, meningkatnya perilaku merusak diri (penggunaan 

narkoba, alkohol, dan seks bebas), semakin kaburnya pedoman moral baik 

dan buruk, menurunnya etos kerja, semakin rendahnya rasa hormat kepada 

orang tua dan guru, rendahnya rasa tanggung jawab individu dan warga 

negara, membudayanya ketidakjujuran, dan adanya rasa saling curiga dan 

kebencian di antara sesama (Zusnani:137-138). Kedua, setiap agama 

termasuk menganjurkan bagi setiap penganutnya untuk berbuat baik 

terhadap sesama termasuk juga kepada siswa. Ketiga, sudah menjadi 

kewajiban setiap guru untuk medidik siswa agar meiliki sikap yang baik. 

Adanya amanat Undang-Undang Dasar dan Pancasila. 

Hal ini sesuai dengan penjabaran dari nilai-nilai karakter yang 

bersumber pada:Agama,masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama. 

Oleh karena itu, kehidupan individu, masyarakat, dan bangsa selalu didasari 

pada ajaran agama dan kepercayaannya; Pancasila,negara kesatuan Republik 

Indonesia ditegakkan atas prinsip- prinsip kehidupan kebangsaan dan 

kenegaraan yang disebut Pancasila. Pancasila terdapat pada Pembukaan 

UUD 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal yang terdapat 

dalam UUD 1945; Budaya,sebagai suatu kebenaran bahwa tidak ada 

manusia yang hidup bermasyarakat yang tidak didasari oleh nilai-nilai 

budaya yang diakui masyarakat itu; dan Tujuan Pendidikan Nasional, 

sebagai rumusan kualitas yang harus dimiliki setiap warga negara Indonesia, 

dikembangkan oleh berbagai satuan pendidikan di berbagai jenjang dan 
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jalur. Tujuan pendidikan nasional memuat berbagai nilai kemanusiaan yang 

harus dimiliki warga negara Indonesia (Kemdiknas, 2010). 

 

Simpulan 

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut, 

pertama, pendidikan karakter merupakan seharusnya menjadi bagian 

integral bagi setiap guru dan siswa karena pada hakikatnya manusia sejak 

lahir telah dibekali oleh Allah berupa fitrah ―karakter‖ yang terpuji. 

Sehingga menjadi sangat penting pula bagi guru untuk mengintegrasikan 

setiap nilai-nilai karakter terhadap pembelajaran, baik di dalam kelas 

maupundi luar kelas.  

Kedua, entuk dan strategi tindakan guru dalam menginternalisasi 

nilai-nilai karakter sangat bervariasi namun pada akhirnya mempunyai 

tujuan sama yakni tercapainya dan terbentuknya karakter terpuji oleh siswa. 

Tentu dengan cara-cara yang berkarakter pula tanpa menyakiti dan 

mengerdilkan karakter siswa. Strategi tindakan guru dalam 

menginternalisasi nilai-nilai karakter terhadap siswa juga boleh berbeda 

antara guru satu dengan lainnya. Dengan catatan tetap memperhatikan 

perkembangan, mental, psikis, dan fisik masing-masing siswa. Ketiga, 

alasan-alasan guru dalam menginternalisasi nilai-nilai karakter terhadap 

siswa antara lain didasarkan pada perintah agama, Pancasila, amanat 

Undang-Undang Dasar, dan nilai-nilai sosial masyarakat. Sehingga dengan 

begitu tindakan amoral dapat diminimalisir sebagai bentuk pencegahan. 
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DALAM MENSUKSESKAN AGENDA REVOLUSI MENTAL 
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ABSTRAK 

 

 

Keterlibatan publik dalam penyelenggaraan pendidikan karakter belum 

berjalan secara optimal. Hal ini berdampak pada agenda nawacita sebagai 

salah satu bagian dari revolusi mental yang di gaungkan pemerintah 

mengalami banyak kendala. Tujuan penulisan ini ingin mengetahui sejauh 

mana pengaruh publik dalam mewujudkan ekosistem pendidikan yang 

berkarakter di SD Negeri 2 Pengadilan Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa 

Barat. Metode yang digunakan melalui kajian literasi. Adapun hasil dari 

penelitian ini adalah (1) Pembiasaan budaya literasi dan program sehari 

tanpa jajan, (2) menciptakan komunitas keminatan siswa, (3) pengoptimalan 

pelibatan orang tua terhadap program sekolah. Harapan adalah terwujudnya 

ekosistem pendidikan yang berkarakter di SD Negeri 2 Pengadilan Kota 

Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat dalam mensukseskan agenda revolusi 

mental.   

 

 

 

Kata Kunci : Ekosistem pendidikan, berkarakter, revolusi mental. 

 

PENDAHULUAN  

 

Berbicara tentang pendidikan seolah tidak ada habisnya. Realita 

yang terjadi serta ditunjang oleh arus informasi yang begitu cepat dengan 

mudah mempertontonkan berbagai kejadian yang jauh dari nilai-nilai luhur 

budaya bangsa kita.  

Potret hitam dunia pendidikan seakan terus dibombardir tanpa henti 

sekarang ini. Seperti, pembocoran kunci jawaban ujian,  penganiayaan, 

pemerkosaan, bully yang berujung perkelahian atau tawuran yang meregang 

nyawa, perpeloncoan, pemerasan, kekerasan berbasis SARA, pacaran tanpa 

mengenal batas, pencabulan, bunuh diri, pembunuhan dan kompetensi siswa 

serta guru yang terus dipertanyakan, kehidupan sekolah yang jauh dari 

kesehatan, serta rendahnya budaya baca. Seolah gaya hidup peserta didik 

tidak mengenal nilai-nilai religiusitas dan kearifan lokal bangsa yang 

berakibat  kemunduran dan pudarnya moral budaya bangsa. 
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Berbanding terbalik dengan salah satu tujuan negara yang terdapat 

dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV adalah mencerdaskan kehidupan 

bangsa dan  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Pasal 3 yang berisi  ―pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara 

yang demokratis serta bertanggung jawab‖ sekaligus menjadi kendala dan 

tantangan pada agenda nawacita sebagai salah satu bagian dari revolusi 

mental yang di gaungkan pemerintah yang menginginkan Penguatan 

revolusi karakter bangsa melalui budi pekerti dan pembangunan karakter 

peserta didik yang berkepribadian dalam Kebudayaan yang bertaqwa, 

nasionalis, tangguh, mandiri, dan memiliki keunggulan bersaing secara 

global. 

Sejalan dengan yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara dalam 

Sumantri dan Sauri (2006:32) (mencetuskan bahwa keluarga, satuan 

pendidikan, dan masyarakat merupakan tri sentra pendidikan. Kemitraan 

yang baik di antara ketiganya diharapkan dapat mendukung terciptanya 

ekosistem pendidikan yang menumbuhkan karakter dan budaya prestasi. 

Dipertegas oleh  Sumantri dan Sauri (2006:32) ada tiga hal yang 

perlu dikaji dalam pendidikan. Pertama, pendidikan tidak dapat dibatasi 

sebagai scholling  belaka. Dengan membatasi pendidikan sebagai scholling 

maka pendidikan akan terasing dari kehidupan yang nyata dan masyarakat 

terlempar dari tanggung jawabnya dalam pendidikan. Kedua, pendidikan 

bukan sekedar mengembangkan intelegensi akademik peserta didik. Namun 

pengembangan seluruh spektrum intelegensi manusia baik jasmaniah 

maupun ruhaniahnya, fleksibel, baik di dalam pendidikan formal, non 

formal dan informal. Ketiga, pendidikan bukan hanya membuat manusia 

pintar tetapi yang lebih penting ialah manusia yang berbudaya dan 

menyadari hakikat tujuan penciptanya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa bahwa 

tujuan pendidikan bukan hanya manusia yang terpelajar tetapi manusia yang 

berbudaya (educated and civilized human being).  
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Berkenaan dengan hal tersebut, SD Negeri 2 Pengadilan merespon 

secara aktif permasalahan yang ada dengan berbagai program yang termuat 

dalam dokumen I dengan mengedepankan penguatan karakter yang 

disesuaikan dengan kearifan lokal kepada pelaku-pelaku ekosistem dengan 

mengedepankan keterlibatan dan sinergitas publik secara efektif dan 

berkesinambungan.  

Untuk itu, penulis akan membahas tentang program-program 

penguatan ekosistem pendidikan karakter di SD Negeri 2 Pengadilan. 

Harapan adalah terwujudnya ekosistem pendidikan yang berkarakter di SD 

Negeri 2 Pengadilan Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat dalam 

mensukseskan agenda revolusi mental. 

 

METODE  

 

Penelitian ini menggunakan metode deskriftif analitik yaitu sebuah 

metode untuk menggambarkan sebuah fenomena fakta dilapangan secara 

terperinci. Kemudian dianalisis berdasarkan data-data yang dihasilkan dari 

obeservasi, wawancara, dan studi dokumen. Penelitian ini termasuk ke 

dalam madhab penelitian kualitatif. 

Subjek Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 2 Pengadilan 

Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya dengan melihat program-program 

yang sudah dilaksanakan di SD Negeri 2 Pengadilan.  

Objek  penelitian ini adalah para pelaku ekosistem pendidikan di SD 

Negeri 2 Pengadilan  yaitu pemerintah, dan pemerintah daerah, pengawas, 

kepala sekolah, guru, komite sekolah, siswa, orang tua/wali murid, 

organisasi profesi, komunitas, alumni, media masa, dan pelaku seni budaya. 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi dan 

wawancara. Adapun instrumen yang digunakan adalah lembar observasi dan 

wawancara.   

Teknik pengolahan data editing (memeriksa daftar pertanyaan), 

coding  (mengklarifikasi jawaban responden ke dalam bentuk angka), 

processing (memasukan data), cleaning (Pengecekan kembali data yang 

sudah dimasukan supaya tidak terjadi kesalahan) dan mengeluarkan 

informasi.   
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PEMBAHASAN  

 

Keleluasaan sekolah dalam menjabarkan kurikulum yang 

disesuaikan dengan lingkungan sekitar membuat sekolah semakin bebas 

untuk mengekspresikan program sekolah dengan gambalang dalam rangka 

mencapai tujuan negara yang diselaraskan dengan  visi misi sekolah yang 

sudah di tetapkan baik jangka pendek, menengah ataupun panjang untuk 

menciptakan layanan pendidikan bermutu. SD Negeri 2 Pengadilan 

menjabarkaan kurikulum yang sudah ada berangkat dari analisis swot untuk 

mengetahui kekuatan, tantangan, peluang, ancaman sekolah. Setelah itu di 

masukan kedalam evauasi diri sekolah yang mana untuk mengetahui apa 

sajakah yang dibutuhkan oleh sekolah dan selanjutnya di masukan  ke 

dalam Rencana kegiatan dan  anggaran sekolah yang termuat di  dalam 

dokumen I.  

Penekanannya adalah sekolah harus menjadi tempat yang nyaman 

dan inspiratif bagi warga sekolah, dan lebih di menyasar pada ranah afektif 

dan psikomotor siswa. Meskipun pada kenyataannya masih terabaikannya 

implementasi nilai-nilai dasar kemanusiaan yang berakar dari Pancasila 

yang masih terbatas pada pemahaman nilai dalam tataran konseptual, belum 

sampai mewujud menjadi nilai aktual dengan card yang menyenangkan di 

lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat.  

Terkait hal tersebut dokumen I yang menjadi jantungnya sekolah 

yang di dalamnya termuat segela bentuk program serta kegiatan yang harus 

dilaksanakan. SD Negeri 2 Pengadilan membuat program yang sudah 

ditetapkan dan disepakati secara bersama oleh para pelaku ekosistem 

pendidikan dengan semangat membangun sinergitas demi terwujud budaya 

sekolah yang berkarakter. Diantaranya :  Pelaksanaan Permendikbud No.21 

Tahun 2015 tentang Gerakan Pembudayaan Karakter Di Sekolah dan 

Permendikbud No.23 tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti melalui 

Pembiasaan budaya Literasi.  

Pembiasaan budaya literasi sekolah adalah Sebuah upaya yang 

dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk menjadikan sekolah 

sebagai organisasi pembelajaran yang warganya literat sepanjang hayat 

melalui pelibatan publik, tujuannya menumbuhkembangkan budi pekerti 
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peserta didik melalui pembudayaan ekosistem literasi sekolah agar mereka 

menjadi pembelajar sepanjang hayat.  

SD Negeri 2 Pengadilan dalam menggagas pembiasaan budaya 

literasi melewati tahap demi tahap mulai dari perencanaan melalui 

sosialisasi bersama terhadap guru, orang tua dan peserta didik. 

Pelaksanaannya di awali sebelum pembelajaran dimulai. Siswa berdoa 

secara bergiliran di bawah bimbingan guru, membaca Al-Quran dari ain 

sampai ain, doa setelah membaca Al-Qur‘an dan  membaca asmaul husna. 

Setelah itu siswa menyanyikan lagu indonesia raya dan/atau satu lagu wajib 

nasional atau lagu terkini yang menggambarkan semangat cinta tanah air. 

Setelah itu membaca buku non pelajaran selama 15 menit sebelum jam 

pertama dimulai. Sesudah mengakhiri pembelajaran menyanyikan lagu 

daerah yang lebih di dominasi lagu sunda/pupuh. Mengakhiri pembelajaran 

dengan berdoa, dipimpin secara bergiliran  oleh siswa di bawah bimbingan 

guru. 

Sesudah pembelajaran setiap hari Senin, Rabu, dan Kamis siswa 

membaca kembali bacaan non pelajaran di tempat yang berbeda-beda. Tidak 

hanya itu saja, seminggu sekali atau pada acara-acara besar SD Negeri 2 

Pengadilan selalu mengadakan Redaton dan pentas seni merajut sinergitas 

bersama kepala sekolah. guru, siswa dan orang tua murid. 

Evaluasi melalui beragam cara kami lakukan untuk mengetahui 

efektifitas dari pembiasaan budaya literasi ini. Baik terhadap guru, siswa 

dan orang tua. Wawancara terbuka dengan anak beserta orang tua, 

membangun pertanyaan dari hasil membaca siswa, dan merangkumnya 

melalui berbagai teknik baik itu ichikawa fishbond, Y chart, ataupun 

demografis yang muara akhirnya peserta didik mempresentasikan apa yang 

sudah dibuatnya. 

Dampak yang sangat terasa dari hasil pembiasaan literasi peserta 

didik semakin bersemangat untuk sekolah, gairah membaca hari demi hari 

semakin bertambah, tingkat pemahaman dalam pembelajaran semakin 

meningkat, rasa percaya diri tinggi  dalam menampilkan sesuatu hal, bahkan 

siswa mampu membuat karya sastra berupa puisi dan non sastra cerpen. 

Selain itu peserta didik mampu mengkonversikan buku ke dalam sebuah 

percakapan yang nantinya dijadikan pentas drama oleh peserta didik.   
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Referensi buku non pelajaran semakin bertambah karena peserta didik 

sudah tumbuh kepedulian untuk membeli buku yang didorong penuh oleh 

orang tua siswa. 

SD Negeri 2 pengadilan menyadari penuh bahwa literasi bukan 

hanya sekedar membaca dan menulis namun lebih dari itu. ―Literasi lebih 

dari sekedar membaca dan menulis. Literasi juga mencangkup bagaimana 

seseorang berkomunikasi dalam masyarakat. Literasi juga bermakna praktik 

dan hubungan sosial yang terkait dengan pengetahuan, bahasa, dan budaya‖. 

(UNESCO, 2003). 

Selanjutnya manfaat dan dampak literasi peserta didik memiliki Sikap 

Harga diri, Memiliki Prestasi,mensejahterakan diri Komunikasi yang 

terjalin bersama orang tua berkenaan program dan kegiatan sekolah.  

Dari sekian banyak permasalahan yang ada di dunia pendidikan salah 

saatunya dibidang kesehatan status gizi anak usia 6-14 tahun masih rendah. 

Review terhadap ratusan penelitian tentang sarapan menunjukkan bahwa 

manfaat sarapan bagi anak sekolah yaitu 1) meningkatkan fokus atau 

konsentrasi belajar dan bekerja, 2) meningkatkan ketahanan fisik dan daya 

tahan tubuh, 3) meningkatkan status gizi dan kesehatan, 4) mengurangi 

risiko kegemukan, 5) mencegah jajan sembarang dan 6) melatih disiplin dan 

kebersamaan. Meskipun demikian, masih besar persentase anak yang tidak 

sarapan dan sarapan belum memenuhi kebutuhan gizi di pagi hari.  

Mempertimbangkan besarnya manfaat sarapan yang memperhatikan 

pedoman gizi seimbang bagi pendidikan dan kualitas peserta didik serta 

menghindari dari beragam jajanan yang disuguhkan yang jauh dari kadar 

kesehatan, maka diperlukan suatu Program Pembinaan Gizi Anak Sekolah 

yang lebih komprehensif yang menggabungkan pemberian sarapan sehat 

serta pendidikan gizi dan karakter agar sarapan sehat menjadi suatu 

kebiasaan bagi peserta didik sebelum mengikuti kegiatan belajar di sekolah 

dalam rangka mewujudkan siswa sehat beprestasi sebagai generasi penerus 

bangsa, maka SD Negeri 2 Pengadilan menggagas sehari tanpa jajan.  

Sehari tanpa jajan dilaksanakan setiap hari Sabtu. Menunya setiap 

minggunya divariasikan dengan memperhatikan pedoman gizi seimbang 

bertujuan pendidikan karakter serta meningkatkan  perilaku hidup bersih 

dan sehat, mendisiplinkan anak untuk sarapan pagi, mencegah dari 
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mengkonsumsi makanan yang kurang sehat, serta membiasakan anak untuk 

menyisihkan uang jajanannya terhadap hal-hal yang bermanfaat, serta 

meningkatkan kemampuan belajar dalam upaya membentuk karakter insan 

Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, tangguh dan berdaya saing.  

Pendidikan Karakter ini dirasa sangat perlu karena mampu 

menanamkan budaya kejujuran (tidak mengambil hak orang lain), 

menanamkan budaya mencintai tanah air (mencintai produk lokal, 

menghargai petani, peternak dan nelayan), menanamkan budaya disiplin 

(tidak terlambat, antri, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan), 

menanamkan budaya bersyukur (berdoa sebelum dan sesudah makan, 

menerima dan menyukai makanan yang disajikan), mengasah 

kepemimpinan (memimpin doa, dan lain sebagainya), mengasah kepekaan, 

toleransi dan empati (tidak berebut makanan, membantu teman dan guru), 

mengasah rasa tanggung jawab (menghabiskan porsi makanan yang 

diterima), menanamkan budaya kerja sama (membantu pembagian 

makanan, merapikan kembali peralatan makan), Menanamkan kebersamaan 

(makan bersama), Meningkatkan budaya tenggang rasa (berbagi),  

Pedoman khusus dipersiapkan untuk menunjang pelaksanaan program 

sehari tanpa jajan diantaranya: pentingnya mencintai produk lokal dan 

membiasakan memilih makanan lokal/tradisional indonesia, pembiasaan 

budaya berdoa, tertib dan disiplin, pembiasaan menghabiskan makanan 

yang diambil dan merapikan peralatan makan, pembekalan warga sekitar 

sekolah (penjual jajanan dan makanan di sekitar sekolah) 

Strategi Pembelajaran sehari tanpa jajan dapat dilakukan melalui: 

mencuci tangan sebelum dan sesudah makan dengan sabun dan air 

mengalir, membantu guru membagikan alat makan/makanan, mengantri 

untuk mendapatkan makanan, berdoa bersama sebelum dan setelah makan, 

makan bersama, membantu merapikan kembali alat makan, mendengarkan 

lagu, pemutaran video, cerita, dongeng, dan tanya jawab selama sarapan, 

sikat gigi bersama. 

Tidak itu saja strategi pembelajaran SD Negeri 2 Pengadilan 

membuka sinergitas terhadap keterlibatan publik di antaranya dengan PDGI 

(Persatuan Dokter Gigi Indonesia) untuk mengecek kesehatan gigi peserta 

didik yang di selenggarakan secara rutin. Serta dengan puskesmas 
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Kecamatan Tawang untuk mengecek jajanan yanag ada di lingkungan SD 

Negeri 2 Pengadilan untuk mengetahui berbagai jajanan makanan yang 

sehat dan tidak sehat.  

Kemis nyunda merupakan sebuah gerakan yang telah digaungkan 

oleh Kota Tasikmalaya dan di respon secara cepat oleh SD Negeri 2 

Pengadilan dengan memasukannya ke dalam program sekolah. Dimana 

Setiap hari Kamis ekosistem pendidikan  selalu memakai pakaian adat 

sunda. Laki-laki memakai pakaian pangsi sedangkan perempuan memakai 

baju kebaya. Pun demikian dengan gurunya. Gerakan ini bertujuan 

memperkenalkan dan  melestarikan Budaya Sunda sekaligus  mengajak  

kepada peserta didik untuk  mencintai Budaya Sunda  sebagai salah satu 

budaya  Indonesia. 

Menciptakan komunitas keminatan siswa. Program ini untuk 

menjawab bahwa anak mempunyai potensi yang berbeda-beda dengan gaya 

belajar yang berbeda-beda pula. Tergantung dari sudut mana kita 

memotretnya. SD Negeri 2 Pengadilan mencoba untuk tidak menjadi robot 

pembunuh potensi anak. Namun menjadi penjelajah yang handal selalu 

memotret kelebihan-kelebihan anak melalui doiscovering ability. ―Kala kita 

percaya bahwa ada harta karun dalam diri anak, kita harus menjadi 

penyelam untuk menemukannya. Tak peduli kedalaman samudra yang 

terdalam, tak peduli gelapnya lautan yang tergelap, terus menjelajah 

temukan harta karun. Jika hari ini tidak ketemu, esok pasti ketemu. Jika 

perlu terus menyelam sampai akhir hayat.‖ Munif Chatib (2014:113). 

Dari ilustrasi di atas, SD Negeri 2 Pengadilan sengaja untuk terus 

berusaha menghargai potensi yang ada dalam diri peserta didik. Ini semua 

mulai di arahkan dari peserta didik duduk di kelas III SD, selanjutnya dibina 

di dalam kelas dan luar jam pelajaran siswa di arahkan potensi yang 

dominan dimilikinya. Selanjutnya ketika peserta didik duduk di kelas IV, 

baru peserta didik di arahkan untuk memasuki komunitas mana yang akan 

dipilih sesuai dengan bakat dan potensi anak.  

Peminatan yang dibuat adalah kebahasaan, Sains yang terdiri dari 

IPA dan Matematika, olah raga serta peminatan reguler. Dengan waktu 

pelaksanaan yang berbeda-beda dan dilksanakan di luar jam pelajaran.  
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 pengoptimalan pelibatan orang tua terhadap program sekolah. 

Program ini dibuat dari mulai perencanaan awal tahun ajaran tentang visi, 

misi sekolah, kurikulum sekolah, rencana jangka pendek program sekolah, 

pengembangan sekolah, pelaksanaan program sekolah sekaligus sampai 

tahap evaluasi pembelajaran selama satu tahun. 

 

SIMPULAN 

 

Kemitraan yang baik di antara three centar pendidikan di SD Negeri 

2 Pengadilan  dapat mendukung terciptanya penguatan ekosistem 

pendidikan yang menumbuhkan karakter dan budaya prestasi melalui 

penumbuhan budi pekerti yang ditindak lanjuti dengan pembiasaan budaya 

literasi, sehari tanpa jajan, kemis nyunda, menciptakan komunitas 

keminatan siswa serta optimalisasi pelibatan orang tua terhadap program 

sekolah mampu berjalan secara lancar sehingga agenda nawacita yang 

merupakan salah satu bagian revolusi mental yang merupakan gerakan 

hidup baru dengan mengubah cara pandang, cara berfikir, dan cara kerja 

dapat terwujud dengan baik dan perlu dikembangkan secara 

berkesinambungan. 
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ABSTRAK 

 
Sampai saat ini visi pendidikan nasional   belum tercapai. Berdasarkan data KPAI 

(Komisi Perlindungan Anak Indonesia) tahun 2017, kasus di kalangan anak 

Indonesia masih sangat tinggi. Oleh karena itu,  kebijakan baru pemerintah melalui 

Kemendikbud yaitu Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) berbasis kearifan lokal. 

Suku Mandar yang terletak di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat 

kaya dengan budaya yang mengandung nilai-nilai sosial, salah satunya budaya 

Sayyang Pattuqduq. Tulisan ini bertujuan mengkaji nilai-nilai budaya Sayyang 

Pattuqduq yang relevan dengan 18 nilai-nilai pendidikan karakter. Metode 

penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif melalui observasi dan 

wawancara. Nilai-nilai sosial yang terkandung dalam budaya Sayyang Pattuqduq 

diantaranya nilai religius, kerja keras, rasa ingin tahu, menghargai prestasi, gemar 

membaca, gotong royong, dan tanggung jawab yang  diinternalisasikan dalam 

pendidikan sebagai penguatan pendidikan karakter. 

Kata Kunci: Pendidikan Karakter, Nilai-Nilai Sosial, Budaya Lokal 
 

 

PENDAHULUAN 

  
 
Berdasarkan  data  KPAI  (Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia)  yang 

dilangsir tahun 2017, kasus yang terjadi di Indonesia masih

 sangat tinggi. Kejadian kasus tersebut saat ini, seharusnya tidak 

memperlihatkan peningkatan karena  selama  ini  kebijakan  dan  

implementasi  kurikulum  tentang  pendidikan karakter  terus  digalakkan  

oleh  pemerintah  Indonesia.  Mulai  dari  tingkat  dini, sekolah dasar, 

sekolah menengah, hingga perguruan tinggi. Lebih lanjut menurut Asmani 

(2013: 23) bahwa adalah adanya problem akut yang menimpa bangsa ini 

yaitu karakter generasi muda sudah berada pada titik yang sangat 

mengkhawatirkan. Moralitas bangsa ini sudah lepas dari norma, etika 

agama, dan budaya luhur, sehingga pendidikan karakter sangat penting 

untuk dipraktikkan. Perbaikan karakter bangsa saat ini, bukan tidak pernah 

dilakukan peningkatan usaha dalam menanganinya. Beberapa kebijakan dan 

penerapan kurikulum telah dilakukan dengan harapan mampu membentuk 

karakter peserta didik lebih baik. Beberapa kebijakan pemerintah yang 

menjadi dasar hukum pendidikan karakter di Indonesia juga telah banyak, 
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diantaranya UUD 1945, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan, Permendiknas No 39 Tahun 2008 

tentang Pembinaan Kesiswaan, Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 

Tentang Standar Isi, Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar 

Kompetensi Lulusan, Rencana Pemerintah Jangkah Menengah Nasional 

2010-2014, Renstra kemdiknas Tahun 2015-2020, dan Kebijakan baru 

melalui Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi 

Pekerti. Namun, visi pendidikan nasional saat ini untuk melahirkan generasi 

emas yang berkarakter belum tercapai. Oleh karena itu, mengatasi 

permasalahan tersebut perlu adanya terobosan baru dalam penguatan 

pendidikan karakter bagi peserta didik. 
 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam (―Kilasan Kinerja 

2016: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan - Kemdikbud‖ 2017) 

menyatakan bahwa perlu adanya pijakan pada kearifan lokal dalam 

menangani tantangan zaman yang dapat mengikis nilai-nilai karakter anak 

bangsa. Lebih lanjut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) 

Muhadjir Effendy (2017), menyampaikan bahwa poros utama dalam 

perbaikan pendidikan nasional melalui Penguatan Pendidikan Karakter 

(PPK). Nilai utama karakter PPK tidak hanya menyasar para peserta didik, 

tetapi juga pada pendidik, dan orang tua sebagai pendidik utama dan 

pertama. Program Penguatan Pendidikan Karakter diharapkan menjadi ruh 

dari pendidikan nasional.  

Lebih lanjut oleh Kemendikbud (2016: 8) mengatakan bahwa 

pendidikan karakter membutuhkan kebijakan yang lebih komprehensif dan 

bertumpu pada kearifan lokal untuk menjawab tantangan zaman yang 

semakin kompleks. Kebijakan ini menjadi dasar bagi perumusan langkah-

langkah yang lebih konkret agar penyemaian dan pembudayaan nilai-nilai 

utama pembentukan karakter bangsa dapat dilakukan secara efektif dan 

menyeluruh. 
 

Kearifan lokal adalah pandangan hidup dari berbagai strategi 

kehidupan yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai 

masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka (Permono, 2015: 68). 

Keanekaragaman budaya lokal masyarakat Mandar dapat diintegrasikan 
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dalam pembelajaran. Hal ini dikarenakan, kebudayaan-kebudayaan tersebut 

mengandung banyak nilai-nilai karakter bangsa. Nilai-nilai tersebut dapat 

dipahami lebih dalam melalui pendidikan di sekolah, dalam hal ini peserta 

didik diharapkan mewarisi dan mendalami nilai-nilai luhur budaya tersebut 

dan menerapkan dalam kehidupannya. 
 

Wardani (2010: 237) menyatakan bahwa pendidikan karakter dapat 

dinternalisasikan dalam pembelajaran pada setiap mata pelajaran. Setiap 

mata pelajaran yang berkaitan dengan nilai-nilai pada setiap mata pelajaran 

perlu dikembangkan, dieksplisitkan, dikaitkan dengan konteks kehidupan 

sehari-hari. Pembelajaran nilai-nilai karakter ini tidak berhenti pada tataran 

kognitif, tetapi menyentuh pada tataran internalisasi dan pengamalan nyata 

dalam kehidupan anak didik sehari-hari di masyarakat. Lebih lanjut Asmani 

(2013: 26) menyatakan bahwa peran sekolah penting dioptimalkam sebagai 

pionir dalam penerapan pendidikan karakter di negeri ini melalui kerja sama 

dengan keluarga peserta didik dan masyarakat lainnya demi suksesnya 

dalam menanamkan karakter kepada peserta didik sebagai calon pemimpin 

bangsa. Oleh karena itu, nilai-nilai budaya 
 
Sayyang Pattuqduq yang dikembangkan berdasarkan konteks kekinian 

sangat penting untuk ditanamkan kepada peserta didik melalui pendidikan. 
 

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian ini membahas relevansi 

nilai-nilai dalam budaya Sayyang Pattuqduq dengan 18 pendidikan karakter 

yang penting dipahami oleh peserta didik melalui pendidikan sekaligus 

mensukseskan rencana baru dari pemerintah tentang Penguatan Pendidikan 

Karakter (PPK) sebagai poros utama perbaikan pendidikan nasional dengan 

menghargai kearifan lokal dan memberdayakan keunggulan lokal. 

Metode 
 

Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan 

mengkaji nilai-nilai budaya Sayyang Pattuqduq yang ada di Kabupaten 

Polewali Mandar. Pada tahap ini, dilakukan kajian tentang kegiatan budaya 

Sayyang Pettuduq selanjutnya mengkaji nilai-nilai yang terkandung dalam 

budaya tersebut. Hasil kajian tentang nilai-nilai yang terkandung dalam 

budaya Sayyang Pattuqduq, selanjutnya mencari relevansi nilai-nilai 

budaya tersebut dengan nilai-nilai pendidikan karakter. Responden 

penelitian ini yaitu pelaku budaya dan tokoh masyarakat. 
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Langkah-langkah penelitiannya yaitu: (1) Studi pustaka, (2) 

observasi dan wawancara, (3) Pengolahan dan analisis data, dan (4) 

Penarikan kesimpulan. Studi pustaka dilakukan dengan mencari kajian dari 

berbagai sumber yang relevan dengan penelitian sebagai perbandingan 

maupun pendukung dalam kajian. Observasi dilakukan di Kecamatan 

Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat pada 

beberapa lokasi yaitu di Desa Lagi Agi, Desa Lapeo dan Desa Ongko. 

Pemilihan lokasi tersebut karena masyarakatnya rutin melaksanakan 

kegiatan budaya Sayyang Pattuqduq dan lokasi tersebut berada di sekitar 

kehidupan sehari-hari peserta didik. Observasi yang dilakukan pada 

kegiatan budaya sayyang pattuqduq mulai dari proses persiapan sampai 

pelaksanaan kegiatan. Memperhatikan proses kegiatan budaya tersebut, dan 

mengkaji nilai-nilai yang terkandung dari setiap kegiatannya maupun nilai 

yang terkandung dari dampak kegiatannya. 
 

Sumber data yang lain diperoleh, yaitu melalui wawancara terhadap 

pelaku budaya yaitu To Messawe/To Tammaq (anak yang naik Sayyang 

Pattuqduq/anak Khatam Al-Qurán), To Mappatammaq (Orang Tua yang 

mengadakan acara syukuran Khatam Al-Qurán) dan tokoh masyarakat yang 

mengetahui dan memahami tradisi adat. Wawancara dilakukan kepada 

pelaku budaya To Tammaq (anak yang khatam) untuk mengetahui perasaan 

dan nilai-nilai yang didapat sebagai to tammaq yang dirayakan melalui 

budaya Sayyang Pattuqduq. Selanjutnya wawancara kepada To 

Mappatammaq untuk mengetahui seberapa besar dampak yang ditimbulkan 

dari kegiatan tersebut dalam keluarganya maupun pada masyarakat 

sekitarnya. Sedangkan wawancara kepada tokoh masyarakat, untuk 

mengetahui lebih dalam kandungan nilai-nilai budaya Sayyang Pattuqduq 

dan dampaknya bagi kehidupan masyarakat, khususnya bagi para anak-anak 

dan bagi masyarakat pada umumnya. Wawancara tersebut dilakukan kepada 

beberapa responden (trianggulasi) untuk mendapatkan hasil lebih baik. 
 

Berdasarkan data hasil observasi dan wawancara selanjutnya 

dilakukan analisis data. Analisis data yang digunakan yaitu: (a) reduksi data, 

(b) penyajian data, dan (c) penarikan kesimpulan. Reduksi data yaitu 

memilah data mentah yang sesuai dari berbagai sumber selanjutnya 

penyajian data yaitu menyajikan data dalam bentuk catatan/tulisan dan 
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menarik kesimpulan dari data tersebut. Hasil penelitian, selanjutnya mencari 

relevansi nilai-nilai budaya tersebut dengan nilai-nilai pendidikan karakter 

yang nantinya dapat dipahami oleh peserta didik sebagai penguatan 

pendidikan karakter. 

 

 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Penelitian Terdahulu 
 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, budaya Sayyang 

Pattuqduq kaya dengan nilai-nilai sosial yang relevan dengan 18 nilai-nilai 

pendidikan karakter. Nilai-nilai budaya tersebut penting dipahami oleh 

peserta didik yang dan diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupannya. 

Sebelumnya telah ada beberapa penelitian maupun kajian terdahulu tentang 

budaya Sayyang Pattuduq. Salah satunya yaitu kajian oleh A.M Mandra 

dalam bukunya yang berjudul Tomanurung, Messawe Totammaq dan Siriq 

di Mandar tahun 2011, kajian Ma‘lum Rasyid dan Muh. Idham Khalid Bodi 

dalam bukunya yang berjudul Saiyyang Pattuqduq dan Khatam Al-Qur‘an 

di Mandar dan penelitian oleh Rahmat Suyanto tentang Tradisi Sayyang 

Pattuqduq di Mandar. Beberapa penelitian tersebut hanya membahas kajian 

tentang budayanya, belum pada nilai-nilai yang terkandung dalam budaya 

tersebut untuk diterapkan dalam pendidikan karakter. Berbeda dengan 

penelitian yang peneliti lakukan, hasil penelitian telah sampai pada kajian 

nilai-nilai budaya Sayyang Pattuqduq dan menjakaji relevansi nilai-nilai 

budaya tersebut dengan 18 nilai-nilai pendidikan karakter. Nilai-nilai 

tersebut selanjutnya dapat dituangkan dalam pendidikan di sekolah dengan 

tujuan nilai-nilai tersebut dapat diteladani oleh peserta didik melalui 

pendidikan karakter di sekolah. 

 

Hasil Penelitian 
 

Sayyang Pattuqduq (kuda menari) atau biasa juga orang 

menyebutnya sebagai to tammaq (orang yang khatam Al-Qurán) merupakan 

ceremony masyarakat Mandar sebagai rasa syukur dan penghargaan bagi 

anak-anak mereka yang telah berhasilkan khatam Al-Qurán. Bagi umat yang 

beraga Islam, mempelajari Alquán adalah hal yang wajib. Sehingga para 
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orang tua berusaha dengan berbagai usaha bagaimana memotivasi anak 

mereka untuk dapat membaca dan khatam Al-Qurán. Masyarakat Mandar 

mempunyai cara tersendiri dalam memotivasi anak-anak mareka untuk giat 

dan rajin dalam membaca Al-Qurán sehingga dengan cepat dapat 

mengkhatamkan Al-Qurán. Cara tersebut dituangkan dalam ceremony 

budaya Sayyang Pattuqduq yang sampai saat ini, budaya tersebut masih 

tetap dilestarikan. Menurut (Rasyid, 2016) menyatakan bahwa Sayyang 

Pattuqduq (kuda menari) atau biasa juga orang menyebutnya sebagai to 

tammaq 
 
(orang yang khatam Al-Qurán) merupakan kegiatan sebagai acara syukuran 

bagi masyarakat Mandar atas keberhasilan anak-anaknya mengkhatamkan 

Al-Qurán. Budaya Sayyang Pattuqduq terkadang dilaksanakan sendiri 

dalam satu keluarga atau dirangkaikan dengan kegiatan Maulid Nabi Besar 

Muhammad SAW yang kegiatannya setiap tahun di beberapa wilayah 

Mandar mengadakan festival budaya Sayyang Pattuqduq. 
 

Masyarakat Mandar atau orang tua di tanah Mandar yang 

mengadakan kegiatan acara khatam Al-Qurán oleh orang Mandar 

menyebutnya 
 
Mappatammaq. Acara Mappatammaq selalu memperlihatkan suasana 

begitu ramai dengan banyaknya keluarga yang berdatangan atau tetangga 

yang bahkan tidak memiliki hubungan keluarga, berbondong-bondong 

berdatangan untuk membantu. Bantuan yang diberikan biasanya bukan 

hanya dengan bantuan moril tetapi juga memberikan bantuan berupa 

materiil. Keadaan seperti itu, masyarakat menganggap sebagai suatu 

budaya/kebiasaan yang berkembang di lingkungan masyarakat. 

Perkembangan kebiasaan tersebut disebabkan karena masyarakat Mandar 

masih memegang teguh konsep Siwaliparriq. Konsep Siwaliparriq yang 

diterapkan dikenal dengan istilah sikalulu atau sirondo-rondoi yang berarti 

―saling membantu‖ atau ―gotong royong‖. 
 

Seperti hasil wawancara kepada Muliati (mama Lisya) orang tua to 

tammaq (anak khatam Al-Qurán) di Desa Lagi Agi pada tanggal 17 Juli 

2016 menyatakan bahwa: ―Setiap kali mengadakan acara syukuran, 

beberapa keluarga atau tetangga datang ke rumah memberikan bantuan 

biasanya bantuan berupa bahan pokok untuk acara tapi, pada saat acara 

biasanya berupa amplop yang berisikan uang dan membantu dalam proses 

pembuatan bekal dalam acara‖. 
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Pelestarian budaya Sayyang Pattuqduq, karena masyarakat Mandar 

menganggap budaya tersebut memiliki banyak manfaat bagi perkembangan 

masyarakat. Beberapa manfaat budaya Sayyang Pattuqduq bagi masyarakat 

antara lain: 1) Sebagai motivasi dan penyemangat bagi anak-anak atau 

remaja untuk tekun mempelajari Al-Qur‘an; 2) Sebagai motivasi dan 

dorongan bagi para orang tua bekerja keras untuk meningkatkan 

penghasilannya, sehingga mereka mampu menamatkan anak-anak mereka 

dengan acara sayyang pattuduq sebagai ungkapan rasa syukur; 3) sebagai 

penguat konsep siwaliparriq yaitu sikalulu dan sirondo-rondoi atau saling 

membantu dan gotong royong. Jubariah (2016) mengatakan salah satu 

konsep nilai kebudayaan Mandar yang menjadi konsep pembangunan ialah 

konsep Siwaliparri; dan 4) Sebagai sarana komunikasi masyarakat antar 

kampung yang dapat mempererat tali silaturahmi. 

 

Pendidikan Karakter 
 

Karakter adalah watak atau sikap seseorang dalam berkehidupan. 

Fatriany (2013: 17) menyatakan bahwa karakter berasal dari bahasa Yunani 

yang berarti to mark atau menandai dan memfokuskan bagaimana 

mengaplikasikan nilia-nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah 

laku, sehingga orang yang tidak jujur, kejam, rakus, dan perilaku jelek 

lainnya dikatakan orang berkarakter jelek. Sebaliknya, orang yang 

perilakunya sesuai dengan kaidah moral disebut karakter mulia. Lebih 

lanjut Asmani, 2013: 27) menyatakan bahwa karakter merupakan titian ilmu 

pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan tanpa landasan kepribadian 

yang benar akan menyesatkan, dan keterampilan tanpa kesadaran diri akan 

menghancurkan. Karakter itu akan membentuk motivasi, yang dibentuk 

dengan metode dan proses yang bermartabat. Karakter bukan sekadar 

penempilan lahiriah, melainkan mengungkapkan secara implisit hal-hal 

yang tersembunyi. Oleh karena itu, dalam membentuk karakter peserta 

didik perlu adanya pendidikan karakter sejak dini. 
 

Pendidikan karakter adalah upaya menanamkan nilia-nilai baik bagi 

sesorang sebagai perwujudan dalam kehidupan. Mansur (2014: 5) 

menyatakan pendidikan karakter adalah upaya pendidik untuk menanamkan 
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nilai-nilai karakter kepada peserta didik yang bertujuan mengembangkan 

kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik-buruk, 

memelihara hal yang baik dan mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari 

dengan sepenuh hati. Lebih lanjut Suyitno (2012: 6) menyatakan bahwa 

pendidikan karakter merupakan upaya yang dirancang dan dilaksanakan 

secara sistematis untuk membantu peserta didik memahami nilai-nilai 

perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan, diri sendiri, sesama 

manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, 

perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, 

hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Senada dari pendapat Asmani 

(2013: 35) pendidikan karakter merupakan upaya-upaya yang dirancang dan 

dilaksanakan secara sistematis untuk membantu peserta didik memahami 

nilai-nilai perilaku perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang 

Maha Esa, diri sendiri, sesame manusia, lingkungan, dan kebangsaan. 

Kemudian nilai-nilai tersebut dapat terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, 

perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hokum, tata 

karma, budaya, dan adat istiadat. Pengertian ini dapat dimaknai bahwa 

pendidikan karakter adalah upaya penanaman nilai-nilai baik bagi peserta 

didik, sehingga mereka dapat membedakan hal yang baik dengan hal yang 

buruk, serta mampu menerapkan dalam kehidupannya. 
 

Kemendiknas menyatakan 18 nilai-nilai dalam pendidikan karakter 

yaitu Religius, Jujur, Toleransi, Disiplin, Kerja Keras, Kreatif, Mandiri, 

Demokratis, Rasa Ingin Tahu, Semangat Kebangsaan, Cinta Tanah Air, 

Menghargai Prestasi, Bersahabat/Komunikatif, Cinta Damai, Gemar 

Membaca, Peduli Lingkungan, Peduli Sosial, dan Tanggung Jawab. 
 

Penguatan karakter bangsa juga merupakan salah satu butir 

Nawacita yang dicanangkan Presiden Joko Widodo melalui Gerakan 

Nasional Revolusi Mental (GNRM). Komitmen ini ditindaklanjuti dengan 

arahan Presiden kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk 

mengutamakan dan membudayakan pendidikan karakter di dalam dunia 

pendidikan. Pembentukan karakter merupakan salah satu tujuan utama 

dunia pendidikan. Karakter yang terbentuk pada masyarakat mencerminkan 

pribadi bangsa Indonesia seutuhnya (Kemendikbud, 2016: 6). 
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Penguatan pendidikan karakter tidak cukup hanya dengan 

mentransfer lewat pendidikan, namun lebih daripada itu. Nilai-nilai 

pendidikan karakter dapat menjadi pembiasaan dalam kehidupan. Anwas 

(2011: 682) menyatakan bahwa dalam membangun pendidikan karakter 

tidak bisa hanya sekadar menstranfer ilmu pengetahuan atau melatih suatu 

keterampilan tertentu. Pendidikan karakter tidak cukup dilakukan melalui 

sebuah proses mengajarkan mata pelajaran tentang sikap hidup baik dan 

benar atau materi budi pekerti saja. Pendidikan karakter perlu adanya 

pembiasaan dengan menciptakan lingkungan yang kondusif yang dapat 

mempengaruhi peserta didik baik di lingkungan sekolah, lingkungan 

keluarga, dan lingkungan masyarakat. 
 

Lingkungan keluarga merupakan awal pembentukan karakter anak 

dan menjadi panutan dalam bertindak, peran orang tua dalam hal ini 

menjadi hal yang sangat penting dalam membekali nilai-nilai karakter. 

Namun selama ini, menurut Wiyono (2012: 2-3) menyatakan bahwa 

pendidikan informal terutama dalam lingkungan keluarga belum 

memberikan kontribusi berarti dalam mendukung pencapaian kompetensi 

dan pembentukan karakter peserta didik. Kesibukan dan aktivitas kerja 

orang tua yang relatif tinggi, kurangnya pemahaman orang tua dalam 

mendidik anak di lingkungan keluarga, pengaruh pergaulan di lingkungan 

sekitar, dan pengaruh media elektronik ditengarai berpengaruh negatif 

terhadap perkembangan dan karakter peserta didik. 
 

Ketidakmampuan lingkungan keluarga dalam pembentukan karakter, 

dibutuhkan kerjasama atau kontribusi melalui pendidikan formal salah 

satunya pembelajaran di sekolah. Permana (2012: 6) menyatakan 

pendidikan karakter dalam seting sekolah adalah pembelajaran yang 

mengarah pada penguatan dan pengembangan perilaku anak secara utuh 

didasarkan pada suatu nilai tertentu yang dirujuk oleh sekolah. Definisi ini 

mengandung, 1) pendidikan karakter merupakan pendidikan yang 

terintegrasi dengan pembelajaran yang terjadi pada  semua mata pelajaran, 

2) diarahkan pada penguatan dan pengembangan perilaku anak secara utuh, 

3) penguatan dan pengembangan perilaku didasari oleh nilai yang dirujuk 

sekolah. Lebih lanjut (Muderawan, 2013: 210-211) mengatakan bahwa 

pelaksanaan pendidikan karakter melalui pilar sekolah didasarkan atas tiga 
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alasan penting yaitu: 1) Perlunya karakter yang baik untuk menjadi bagian 

yang utuh dalam diri manusia. Setiap manusia harus memiliki pikiran yang 

kuat, hati nurani, dan kemauan untuk berkualitas seperti memiliki kejujuran, 

empati, perhatian, disiplin diri, ketekunan dan dorongan moral; 2) Sekolah 

merupakan tempat yang baik dan kondusif untuk melaksanakan proses 

pembelajaran dan pendidikan nilai-nilai; dan 3) Pendidikan karakter sangat 

esensial untuk membangun masyarakat bermoral. 

 

Pembahasan 
  

Masyarakat Suku Mandar, salah satunya yang bermukim di Polewali 

Mandar yang memiliki sejumlah kebudayaan dengan mengandung nilai-

nilai sosial. Nilai-nilai sosial kebudayaan tersebut sangat penting 

diinternalisasikan dalam pendidikan sehingga nilai-nilai sosial tersebut 

dapat diwarisi oleh peserta didik dan mampu menerapkannya dalam 

berkehidupan. Nilai-nilai pendidikan karakter kebudayaan tersebut 

diantaranya nilai religius, tanggung jawab, kerja keras, menghargai prestasi, 

dan gotong royong/peduli sosial. 

 
1. Nilai Religius 
 

Al-Qurán dalam ajaran agama Islam merupakan hal wajib yang 

diketahui dan dipahami. Melalui pepamahan ajaran agama Islam melalui Al-

Qurán, masyarakat nantinya dapat membedakan hal baik dengn hal buruk. 

Pemahaman hal tersebut pada intinya tidak hanya sebatas untuk mengetahui 

namun yang lebih penting dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Banyak masyarakat saat ini mengetahui tentang hal baik dan hal buruk, 

namun belum memahami lebih dalam tentang hal baik tersebut sehingga 

perilaku buruk yang tergambar dalam bertingkah laku. 
 

Kepercayaan ummat Muslim terhadap Al-Qurán sebagai kitab suci 

petunjuk pada kebenaran, membawa masyarakat untuk berusaha 

menanamkan ajaran dalam kitab Al-Qurán kepada keturunannya. Salah 

satunya di daerah Kabupaten Polewali Mandar, berbagai usaha oleh para 

orang tua di Polewali Mandar untuk dapat memotivasi anak-anak mereka 

sehingga dapat membaca Al-Qurán yang nantinya dapat menjadi petunjuk 

dalam berperilaku. Salah satu yang berkembang di masyarakat yaitu melalui 
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Sayyang Pattuqduq sebagai bentuk acara syukuran khatam Al-Qurán. Nilai 

religi tersebut sangat penting ditanamkan dalam perkembangan peserta 

didik sehingga sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran 

agama yang dianutnya dan dapat hidup dengan rukun. 

 

2. Nilai Tanggung Jawab 
 

Anak merupakan titipan dari Allah SWT yang menjadi tanggung 

jawab bagi para orang tuannya. Salah satu tanggung jawab orang tua 

terhadap anak-anak mereka menurut ajaran Agama Islam yaitu para 

keturunan mereka wajib untuk dapat membaca dan Khatam Al-Qurán. 

Pandangan ini juga tertanam bagi para orang tua di Polewali Mandar. 

Bentuk tanggung jawab tersebut, para orang tua berusaha sehingga anak-

anak mereka dengan segera dapat membaca dan khatam Al-Qurán. 

Begitupun bagi para anak-anak, tertanam dalam jiwa bahwa mereka 

memiliki tanggung jawab yang sifatnya wajib yaitu dapat membaca dan 

khatam Al-Qurán. Nilai-nilai tersebut, seharusnya tetap tertanam dalam 

pribadi peserta didik sehingga sikap dan perilaku untuk melaksanakan tugas 

dan kewajibannya, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, 

sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa. 

 

3. Nilai Kerja Keras dan Menghargai Prestasi 
 

Budaya Sayyang Pattuqduq merupakan acara sebagai bentuk 

penghargaan dan syukuran atas keberhasilan putra-putri orang tua di tanah 

Mandar yang telah khatam Al-Qurán. Rangkaian acara ini bukan merupakan 

suatu kewajiban, tetapi oleh masyarakat Mandar menganggap budaya 

tersebut sangat penting sebagai motivasi untuk mempelajari Al-Qurán dan 

bentuk penghargaan bagi anak-anak yang telah mengkhatamkan Al-Qurán. 

Dalam hal ini, sebagai orang tua yang ingin memberikan penghargaan 

kepada anak-anak mereka dalam acara Sayyang Pattuqduq, mereka harus 

memiliki jiwa pekerja keras untuk bekal persiapan dalam melaksanakan 

acara syukuran tersebut. Begitupun bagi para anak-anak, mereka terus 

berusaha sedapat mungkin dapat mengkhatamkan Al-Qurán. Nilai-nilai 

tersebut, sangat penting sebagai sikap dan tindakan yang mendorong dirinya 

untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi diri pribadi, keluarga 
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ataupun masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang 

lain. 

 

4. Nilai Gemar Membaca dan Rasa Ingin Tahu 
 

Penghargaan terhadap prestasi anak-anak yang telah berhasil khatam 

Al-Qurán melalui upacara Sayyang Pettuqduq memberikan dampak baik 

bagi anak-anak yang lain. Dampak baik bagi anak-anak lain yaitu, adanya 

sikap kemauan besar untuk gemar membaca Al-Qurán dan besarnya rasa 

ingin tahu dalam mengetahui dan memahami isi daripada Al-Qurán. 

Perasaan itu akan muncul dengan sendirinya disebabkan karena anak-anak 

tersebut merasa iri melihat kakak atau temannya yang telah khatam dan 

diupacarakan dalam budaya Sayyang Pattuqduq. Nilai-Nilai dari budaya 

tersebut penting dipahami oleh anak-anak sehingga tertanam kebiasaan 

menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan 

kebajikan bagi dirinya dan memiliki sikap atau tindakan yang selalu 

berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang 

dipelajarinya, dilihat, dan didengar. 

 
 
 
5. Nilai Gotong Royong dan Peduli Sosial 
 

Nilai gotong royong atau peduli sosial masyarakat Polewali Mandar, 

salah satunya tergambar dalam acara Mappatammaq yang oleh masyarakat 

Mandar disebut sebgai konsep siwaliparriq/sikalulu/sirondo-rondoi. 

Mappatammaq atau keluarga yang mengadakan acara khatam Al-Qurán di 

Polewali Mandar, kegiatannya selalu memperlihatkan nilai-nilai gotong 

royong yaitu saling membantu dalam kegiatan kemasyarakatan. Para 

keluarga atau tetangga saling membantu dalam meringankan beban keluarga 

yang mengadakan acara salah satunya acara mappatammaq. Hal tersebut 

sudah menjadi suatu kebiasaan yang berkembang di masyarakat sebagai 

bentuk peduli sesama. Perkembangan nilai-nilai tersebut diyakini oleh 

masyarakat dapat merpererat kekeluargaan dan meringankan beban keluarga 

atau masyarakat lain. Nilai-nilai gotong royong atau peduli sosial tersebut 

sangat penting ditanamkan dalam kehidupan peserta didik sehingga 
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tertanam sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang 

lain dan masyarakat yang membutuhkan. 

 

Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal 
 

Kamus Inggris Indonesia Shadily & Echols (2005), menyatakan 

local berarti setempat, sedangkan wisdom (kearifan) yang dapat diartikan 

sebagai kebijaksanaan. Secara umum maka local wisdom (kearifan 

setempat) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (local) yang 

bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti 

oleh anggota masyarakatnya. Sumarmi & Amiruddin (2014: 16) yang 

menyatakan bahwa kearifan lokal adalah bagian dari kebudayaan atau 

bagian dari sistem pengetahuan tradisional. Hal tersebut mencakup dimensi 

potensi budaya, dimensi metode, dan pendekatan kearifan dan 

kebijaksanaan. Lebih lanjut Astina (2016: 2) menyatakan bahwa kearifan 

lokal adalah Pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi 

kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal 

dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. 
 

Masyarakat mempunyai norma-norma, adat kebiasaan yang harus 

dikenal dan diwujudkan peserta didik dalam perilakunya sehingga 

masyarakat harus dijadikan suatu faktor yang harus dipertimbangkan dalam 

pembinaan dan pengembangan kurikulum karena pada giliranya peserta 

didik yang hidup dalam masyarakat (Hidayat, 2013: 40). Oleh karena itu, 

pendidikan berbasis kearifan lokal penting diterapkan di sekolah. Seperti 

pernyataan dari (Simanjuntak, 2014: 57) bahwa pendidikan melalui 

pembelajaran-pembelajaran di sekolah dapat menjadi media untuk 

mentransfer nilai-nilai kebudayaan kepada generasi penerus. Sebab 

kesempatan bagi generasi penerus untuk dapat mengenal kebudayaan 

leluhurnya adalah melalui pendidikan. Bagaimana tradisi adat itu 

berlangsung dan dilaksanakan juga dapat dipelajari oleh peserta didik-

peserta didik di kelas. Lebih lanjut Akbar (2016: 43) menyatakan bahwa 

pembelajaran dengan berbasis kearifan lokal dimaksudkan untuk tetap 

mempertahankan pengetahuan-pengetahuan lokal dalam menghadapi 

perkembangan dan kemajuan pendidikan. Internalisasi nilai-nilai budaya 

dalam pendidikan karakter dapat menanamkan nilai-nilai sosial yang 
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membekali peserta didik dalam mengatasi permasalahan dalam masyarakat. 

Wagiran (2012: 333) menyatakan bahwa pendidikan berbasis kearifan lokal 

adalah pendidikan yang mengajarkan peserta didik untuk selalu lekat 

dengan situasi konkret yang mereka hadapi. Lebih lanjut (Masita, 2012: 

305) menyatakan kearifan lokal mengacu pada berbagai kekayaan budaya 

yang tumbuh dan berkembang dalam sebuah masyarakat yang dikenal, 

dipercayai dan diakui sebagai elemen-elemen penting yang mampu 

mempertebal kohesi sosial di antara warga masyarakat. 
 

Budaya lokal yang berkembang dan tetap lestari di masyarakat 

seperti di Polewali Mandar bukan tanpa alasan, masyarakat pendukungnya 

meyakini bahwa budaya-budaya tersebut memberikan nilai-nilai baik dalam 

kehidupan, tetapi bukan berarti nilai-nilai yang terkandung di dalam budaya 

tersebut dapat diwarisi oleh generasi selanjutnya dan akan terus terjaga 

kelestariannya dengan banyaknya pengaruh budaya luar dan perkembangan 

IPTEK. Hasanah (2012: 212) menyatakan kearifan lokal yang terdapat pada 

beberapa kelompok/masyarakat minoritas di Indonesia banyak mengandung 

nilai luhur budaya bangsa, yang masih kuat menjadi identitas karakter 

warga masyarakatnya. Namun di sisi lain nilai kearifan lokal sering kali 

dinegasikan atau diabaikan, karena dianggap tidak sesuai dengan 

perkembangan zamannya. Padahal dari kearifan lokal tersebut dapat 

dipromosikan nilai-nilai luhur yang bisa dijadikan model dalam 

pengembangan budaya bangsa Indonesia. 
 

Budaya lokal yang memiliki nilai-nilai sosial dapat dijadikan sebagai 

sumber pendidikan pembentuk karakter, seperti nilai-nilai sosial dalam 

budaya-budaya di Polewali Mandar. Permono (2015: 68) menyatakan 

bahwa nilai-nilai hidup sebagai sumber pengetahuan dalam pendidikan 

karakter bisa didapatkan dari kearifan lokal, yakni kebijaksanaan hidup 

yang didasarkan pada nilai-nilai kebudayaan dari suatu masyarakat. Lebih 

lanjut Yani (2014: 117) menyatakan bahwa pembelajaran perilaku tidak 

memiliki makna apapun jika di dalamnya tidak memiliki bahan perilaku itu 

sendiri. Sumber perilaku yang dapat diajarkan dalam pembelajaran perilaku 

adalah nilai, norma, dan budaya setempat. 
 

Pendidikan karakter tidak sebatas hanya didapatkan dalam 

penerapan. Pendidikan karakter tidak hanya bisa dilakukan hanya dengan 
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berlandaskan pemahaman tentang pembentukan sikap atau watak dalam 

bertindak, tetapi juga harus menampung kearifan lokal dalam budaya 

bangsa yang majemuk. Keraifan budaya bangsa bisa ditanamkan sejak dini 

dalam setiap lembaga pendidikan di Indonesia sehingga memberikan 

kesadaran dan wawasan kebangsaan secara integral dalam bingkai 

kebhinnekaan (Ilahi, 2014: 83). 
 

Sudarmiani (2013: 34) menyatakan bahwa mengimplementasikan 

kearifan budaya lokal untuk membangun pendidikan karakter peserta didik 

perlu adanya revitalisasi budaya lokal yang relevan untuk membangun 

pendidikan karakter karena kearifan budaya lokal di daerah pada gilirannya 

mampu mengantar peserta didik untuk mencintai daerahnya sehingga 

mewujudkan ketahanan daerah dan dengan sendirinya peserta didik menata 

diri sesuai dengan konsep yang diyakini kebenarannya. 
 

Budaya di Polewali Mandar kaya dengan nilai-nilai sosial yang 

seharusnya diwarisi kepada generasi. Salah satunya budaya Sayyang 

Pattuqduq. Salah satu bentuk pewarisan budaya tersebut agar lebih 

bermakna dengan cara mengkaji nilai-nilai budaya tersebut dan 

menanamkan nilai-nilai tersebut tersebut kepada mereka melalui 

pendidikan. Karena meskipun budaya tersebut berada di kehidupan peserta 

didik, nilai-nilai sosial budaya tersebut belum tentu dipahami dan melekat 

dalam kehidupan peserta didik. Pendalaman nilai-nilai sosial budaya 

tersebut, diharapkan tidak hanya mengetahui atau memahaminya saja tapi 

lebih dari pada itu, siswa diharapkan dapat menerapkan nilai-nilai tersebut 

dalam kehidupannya. Kehidupan peserta didik berdasarkan dengan nilai-

nilai budaya yang relevan dengan nilai pendidikan karakter diharapkan 

nantinya dapat mencapai tujuan pendidikan nasional dengan melahirkan 

generasi bangsa yang memiliki karakter baik. 

 

SIMPULAN 
 

Pendidikan karakter dalam bidang pendidikan sudah lama diterapkan 

oleh pemerintah. Beberapa kebijakan telah canamkan sebagai dasar 

pendidikan karakter di Inonesia. Namun saat ini kebijakan dan penerapan 

kurikulum pendidikan karakter belum memperlihatkan hasil yang 

diharapkan oleh Negara dengan melahirkan generasi bangsa yang 

berkarakter. Tingginya kasus di beberapa kalangan sebagai gambaran 
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generasi bangsa dilanda krisis moral. Rencana baru pemerintah tentang 

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) adalah hal yang penting dilakukan 

dalam menyiapkan generasi bangsa yang berbudi luhur. Pengutan 

Pendidikan Karakter (PPK) seharusnya berpijak pada nilai-nilai kearifan 

lokal. Nilai-nilai kearifan lokal yang relevan dengan 18 pendidikan karakter 

perlu ditanamkan dalam kehidupan peserta didik. Nilai-nilai kearifan lokal 

diharapkan nantinya diketahui, dipahami dan dapat menerapkan nilai-nilai 

tersebut dalam kehidupannya. Salah satu kearifan budaya lokal yang penting 

dipahami nilai-nilainya oleh peserta didik yaitu budaya Sayyang Pattuqduq 

yang ada di Mandar Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. 

Budaya Sayyang Pattuqduq penting dipahami oleh peserta didik karena 

mengadung beberapa nilai-nilai sosial. Kandungan nilai-nilai sosial dalam 

budaya tersebut yaitu nilai religius, kerja keras, rasa ingin tahu, menghargai 

prestasi, gemar membaca, gotong royong, dan tanggung jawab. Nilai-nilai 

tersebut seharusnya diwarisi dan diteladani oleh peserta didik dalam 

kehidupannya, sehingga nantinya dapat terlahir generasi bangsa yang 

berkarakter. 
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ABSTRAK 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mendapatkan informasi meningkatkan 

penguatan pendidikan karakter melalui pendekatan proses pemahaman membaca 

bagi siswa SDN 23 Tanete Kabupaten Soppeng. 2) Untuk mengetahui apakah 

melalui pendekatan proses pemahaman membaca dapat meningkatkan penguatan 

pendidikan karakter bagi siswa SDN 23 Tanete Kabupaten Soppeng. Sumber data 

dalam penelitian ini adalah personil penelitian yang terdiri dari siswa dan guru. 

Jenis data yang diperoleh adalah data kualitatif yang terdiri dari tes hasil belajar 

dan hasil observasi. Tindakan dalam penelitian ini dilakukan dalam  siklus. Setiap 

siklus melalui empat prosedur, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan 

refleksi. Dalam penelitian ini, pembelajaran  mengacu pada langkah-langkah 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan proses yang meliputi tiga 

tahapan, yaitu: tahap 1) tahap pra membaca, 2) tahap saat membaca, 3) tahap 

pasca membaca. Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan diperoleh 

tingkat keberhasilan 62,55%, siklus II meningkat menjadi 87,5%. Kesimpulan 

penguatan pendidikan karakter dapat dilakukan melalui pendekatan proses 

pemahaman membaca bagi siswa SDN 23 Tanete Kabupaten Soppeng.  

 

Kata Kunci: Pendidikan karakter   membaca pemahaman   pendekatan proses 

 

PENDAHULUAN 

 

  Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan 

kualitas pendidikan di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah 

didalam meningkatkan pendidikan yang berkualitas yaitu melalui perbaikan di 

berbagai sektor pendidikan terutama di bidang wawasan kependidikan dan 

pemahaman konsep pembelajaran yang mengarah pada proses pembelajaran yang 

aktif dan kreatif. Oleh karena itu, pemerintah   mempunyai tanggung jawab besar 

didalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia sebagai mana telah 

diamanatkan dalam UUD 1945, khususnya yang menyangkut peningkatan 

kualitas pendidikan. 

Salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan dari pendidikan ini adalah 

dengan melalui Pembelajaran bahasa Indonesia di Sekolah Dasar. Pembelajaran 

Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar (SD) berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan 
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Pendidikan (KTSP) lebih menekankan keterlibatan anak dalam belajar, hal ini 

terlihat dalam standar kompentensi yang harus dikuasai oleh siswa yaitu 

kompentensi mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis ( Depdiknas, 2006: 

22), khususnya keterampilan dibidang membaca di SD perlu ditingkatkan guna 

kelanjutan membaca pada jenjang yang lebih tinggi. 

Kemampuan membaca di SD tidak diperoleh dari hasil begitu saja akan 

tetapi memerlukan tahap – tahap pembelajaran yang membutuhkan waktu yang 

tidak sedikit tetapi membutuhkan proses yang cukup lama.proses yang dilakukan 

oleh siswa dalam berlatih membaca yang secara formal dilakukan melalui 

pembelajararan bahasa Indonesia yang dimulai sejak kelas I. Salah satu jenis 

membaca yang diajarkan pada siswa Sekolah Dasar adalah membaca pemahaman 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan pada bulan Januari di SDN Tanete 

pada tanggal 23 Januari 2017 terungkap meskipun bahasa Indonesia   (khususnya 

membaca pemahaman ) diajarkan dengan persentase jam pelajaran yang lebih 

banyak, namun prestasi siswa dalam pembelajaran membaca pemahaman relatif 

rendah bila dibandingkan pembelajaran lainnya. Faktor penyebab utama adalah 

guru dan siswa, di mana siswa kurang antusias dalam menerima pembelajaran 

membaca pemahaman, sedangkan guru tidak dapat menjelaskan makna kata satu 

persatu maksud kalimat pada  pembelajaran membaca pemahaman. Sehingga 

penguatan karakter terabaikan. 

Pendidikan Karakter merupakan bentuk kegiatan  manusia yang di 

dalamnya terdapat suatu tindakan yang mendidik diperuntukkan bagi generasi 

selanjutnya. Tujuan pendidikan karakter adalah untuk membentuk 

penyempurnaan diri individu secara terus-menerus dan melatih kemampuan diri 

demi menuju kearah hidup yang lebih baik. Tujuan utama dari pendidikan adalah 

untuk membentuk karakter karena karakter merupakan suatu evaluasi seorang 

pribadi atau individu serta karakter pun dapat memberi kesatuan atas kekuatan 

dalam mengambil sikap di setiap situasi. Pendidikan karakter pun dapat dijadikan 

sebagai strategi untuk mengatasi pengalaman yang selalu berubah sehingga 

mampu membentuk identitas yang kokoh dari setiap individu dalam hal ini dapat 

dilihat bahwa tujuan pendidikan karakter ialah untuk membentuk sikap yang 

dapat membawa kita kearah kemajuan tanpa harus bertentangan 

dengan norma yang berlaku. Pendidikan karakter pun dijadikan sebagai wahana 

https://id.wikipedia.org/wiki/Manusia
https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan
https://id.wikipedia.org/wiki/Karakter
https://id.wikipedia.org/wiki/Norma
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sosialisasi karakter yang patut dimiliki setiap individu agar menjadikan mereka 

sebagai individu yang bermanfaat seluas-luasnya bagi lingkungan sekitar.  

Melalui pemahaman dalam membaca maka akan terbentuk karakter yang baik. 

Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh 

pembaca untuk memperoleh pesan, yang hendak disampaikan oleh penulis 

melalui kata-kata/ bahasa tulis ( Tarigan, 2008 :7). Suatu proses yang menuntut 

agar kelompok kata yang merupakan suatu kesatuan akan terlihat dalam suatu 

pandangan sekilas dan makna kata secara individual akan dapat diketahui.  

Keterampilan membaca yang bersifat pemahaman yang dapat dianggap 

sebagai urutan yang paling tinggi mencakup: 

1. Memahami pengertian sederhana ( leksikal, gramatikal, retorikal ) 

2. Memahami signifikan atau makna. 

3. Evaluasi atau penilaian ( isi, bentuk ) 

4. Kecepatan membaca yang fleksibel, yang mudah disesuaikan dengan 

keadaan. (Tarigan 2008:12) 

Menurut Akhadiah, dkk (1991) secara umum tujuan membaca dibedakan 

menjadi : (a) membaca untuk mendapatkan informasi, (b) membaca dengan 

tujuan agar citra dirinya meningkat, (c) membaca untuk melepas diri dari 

kenyataan, (d) membaca untuk rekreatif, (e) membaca yang tinggi ialah untuk 

mencari nilai-nilai keindahan atau pengalaman estetis. Hal tersebut diuraikan 

sebagai berikut:  

(a) Membaca  untuk   mendapatkan   informasi.   Informasi   yang   dimaksud   

adalah mencakup informasi bisa tentang fakta dan kejadian sehari-hari 

sampai informasi tingkat tinggi tentang teori-teori serta penemuan dan 

temuan ilmiah yang canggih. 

(b) Membaca  dengan tujuan  agar citra  dirinya  meningkat. Seperti  membaca  

karya para penulis, bukan karena berminat terhadap karya tersebut 

melainkan agar orang memberikan nilai positif terhadapnya 

(c) Membaca  untuk  melepas  diri dari  kenyataan, misalnya  pada saat merasa 

jenuh, sedih, bahkan putus asa. Dalam hal ini membaca merupakan 

submilasi atau penyaluran yang positif. 

(d) Untuk  mendapatkan  kesenangan  atau hiburan. Bacaan yang dipilih untuk 

tujuan ini ialah bacaan yang ringan atau jenis bacaan yang disukainya. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Karakter
https://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan
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(e) Membaca  yang tinggi ialah untuk  mencari nilai-nilai keindahan atau 

pengalaman estetis, dan nilai-nilai kehidupan lainnya. Dalam hal ini 

bacaan yang dipilih adalah karya yang bernilai sastra.  

Berdasarkan uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa membaca juga 

bertujuan : (1) membaca untuk mendapatkan pengetahuan (informasi). Bahan 

bacaan yang dapat dipergunakan : laporan (peristiwa, perjalanan, pertandingan), 

berita tentang penemuan hal baru, buku-buku pelajaran, majalah ilmu 

pengetahuan, dan sebagainya, (2) membaca untuk memupuk perkembangan 

keharuan dan keindahan. Bahan bacaan yang cocok untuk tujuan membaca seperti 

ini adalah : puisi, sajak, prosa berirama, drama, dan prosa fiksi biasa, (3) 

membaca untuk mengisi waktu luang. Dalam tujuan ini, bagaimana dapat mengisi 

waktu dengan hal-hal yang bermanfaat dan tidak membosankan. Bacaan tentang 

kepahlawanan, keberanian, kecekatan, dan lain-lain sangat baik untuk siswa 

sekolah dasar.  

Salah satu pendekatan yang tercantum dalam kurikulum 1994 adalah 

pendekatan proses. Pendekatan proses adalah pendekatan belajar mengajar yang 

mengarah kepada pengembangan kemampuan  mental, fisik dan sosial yang 

mendasar untuk menggerakkan kemampuan yang lebih tinggi dalam diri pribadi 

murid.  

Pendekatan keterampilan proses merupakan pendekatan yang terpusat pada 

siswa. Yakni siswa diberikan kesempatan seluasnya untuk mengembangkan 

pengetahuan, sikap, pengalamam, dan keterampilan dalam pembelajaran. 

Pendekatan proses tidak dilaksanakan secara serempak melainkan secara bertahap 

yang meliputi: 1) tahap persiapan, 2) tahap pelaksanaan, 3) tahap tindak lanjut. 

Secara khusus karakteristik pembelajaran proses yaitu: a) proses 

merupakan bagian terpenting pembelajaran, b) pembelajaran berdasar pada 

pengalaman yang relevan dan alamiah, c) siswa dikelompokkan menurut minat 

dan pilihan topik, d) bersifat kooperatif, e) guru membimbing secara langsung 

dan melayani sebagai fasilitator, f) sampel pekerjaan anak digunakan bahan 

penilaian (portofolio), g) kelas terpusat pada siswa.  

Sementara hasil wawancara dengan guru terungkap siswa yang aktif 

adalah siswa yang memahami betul materi yang diajarkan. sementara siswa yang 

tidak mengerti menjadi pasif bahkan ada yang hanya bermain dengan teman yang 

lainnya. kondisi belajar seperti ini, tentunya berdampak pada hasil belajar siswa. 
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Dari hasil wawancara guru dengan peneliti mengadakan tes awal dan 

Setelah dianalisis hasil rata-rata yang diperoleh siswa sebesar 53,12 dengan 

ketuntasan belajar sebesar 25% dengan nilai 70 di peroleh empat orang dengan 

kategori baik,  ketidaktuntasan belajar sebesar 75% diperoleh sepuluh orang 

dengan nilai 50, dua orang dengan kategori kurang dan nilai 40.  

Oleh sebab itu, peneliti mencoba mengadakan penelitian dengan 

menerapkan pembelajaran menggunakan pendekatan proses. Pendekatan proses 

menurut Aminuddin dalam Taiyeb (2005: 12) adalah pendekatan pembelajaran 

yang tidak dilaksanakan secara serempak melainkan secara bertahap yang 

meliputi tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap tindak lanjut. 

Jadi dalam pendekatan proses, pembelajaran tidak disampaikan secara 

serempak, namun dilakukan secara bertahap. Tahap yang harus dilalui ada tiga, 

yaitu: tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap tindak lanjut.  Ketiga tahap 

ini memegang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kemampuan 

siswa dalam membaca pemahaman. 

Ada banyak manfaat yang dapat diperoleh dari pembelajaran yang 

menerapkan pendekatan proses. Valdes dalam Abdul Halik Sani dan H Y Rahman 

(2008:36) menjelaskan manfaat pendekatan proses adalah: 1) Siswa dapat belajar 

dari gagasan teman atau lainnya, 2) siswa dapat memulai membaca dari tidak 

benar atau tidak sempurna, 3) siswa dapat belajar menerima, mengevaluasi, dan 

menerapkan gagasan yang diperolehnya dari orang lain, 4) siswa dapat 

memonitor dan memperbaiki tulisannya sendiri, 5) siswa dapat mengembangkan 

kemandirian dalam berpikir, 6) siswa dapat merasa bangga dan senang akan 

pekerjaannya dan kesenangan itu dikomunikasikan dalam kegiatan menulis, 

membaca, menyimak, berbicara.  

Dengan banyaknya manfaat yang diperoleh dari kegiatan pembelajaran   

dengan menggunakan pendekatan proses, maka pendekatan ini sangat baik 

diterapkan dalam pembelajaran membaca pemahaman di kelas IV Sekolah Dasar 

agar siswa aktif dan bersemangat dalam proses pembelajaran. 

 Tujuan Penelitian penelitian ini yaitu:  

1. Untuk mendapatkan informasi cara meningkatkan penguatan pendidikan 

karakter melalui pendekatan proses pemahaman membaca bagi siswa 

SDN 23 Tanete Kabupaten Soppeng. 
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2. Untuk mendapatkan informasi tentang pendekatan proses pemahaman 

membaca dalam meningkatkan penguatan pendidikan karakter bagi siswa 

SDN 23 Tanete Kabupaten Soppeng. 

 

 

 

 

 

METODE  

Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk mendeskripsikan aktivitas siswa dan guru 

dalam pelaksanaan tindakan pembelajaran. Jenis penelitian yang digunakan 

adalah penelitian tindakan kelas yang bersifat deskriptif. Tujuan utama PTK 

adalah peningkatan kualitas proses dan hasil belajar. Model yang dipakai adalah 

model Kurt Lewin yang menjelaskan bahwa ada empat hal yang harus dilakukan 

dalam proses penelitian tindakan yakni perencanaan, tindakan, observasi, dan 

refleksi. Pelaksanaan penelitian adalah proses yang terjadi dalam suatu lingkaran 

yang terus menerus. (Wina Sanjaya, 2009:49).    

Setting Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan dikelas IV SDN 23 Tanete . Peneliti memilih 

kelas tersebut berdasarkan pertimbangan (1) Guru kelas diberi tugas PJS Kepala 

Sekolah   (2) masih di temukan Siswa yang sulit membaca pemahaman (3) 

Adanya dukungan dari PJS kepala sekolah sekolah dan guru terhadap pelaksanaan 

penelitian. 

Subjek Penelitian  

Yang menjadi subjek penelitian adalah siswa kelas IV SDN 23 Tanete. 

Sasaran utama dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa 

tentang membaca pemahaman melalui penerapan pendekatan proses dalam 

penguatan pendidikan karakter. 

Fokus Peneltian  

Adapun yang menjadi fokus penelitian yang diselidiki adalah: 

1. Siswa, yaitu melihat aktivitas siswa dalam memahami materi pelajaran  

tentang membaca pemahaman 
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2. Proses belajar mengajar, yaitu melihat bagaimana keaktifan siswa dalam 

proses belajar mengajar dengan pendekatan proses. 

3. Hasil, yaitu melihat hasil dari penerapan pendekatan proses dalam 

membaca pemahaman pada pelajaran bahasa Indonesia. 

 

 

 

 

 

Prosedur Pelaksanaan Penelitian  

 Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2016/2017. 

Penelitian ini adalah tindakan kelas yang terdiri dari 2 siklus, tiap siklus terdiri 

dari 4 tahap yaitu: tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Skema 

pelaksanaan penelitian dapat dilihat pada bagan berikut: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrument  Penelitian 

Sesuai dengan paradigma penelitian tindakan kelas, terdapat dua 

instrumen pokok yang digunakan untuk mengumpulkan data, yaitu format 

observasi pada proses pembelajaran dan tes hasil  belajar. Fungsi masing-masing 

instrumen yaitu: 1) format observasi pada proses pembelajaran  digunakan untuk 

Pratindakan 

(Ide Awal ) 

 

Refleksi 
Observasi 

Tindakan Siklus I 

Pelaksanaan 

Tindakan Siklus I 

Menyusun 

Rencana Siklus 

I 

Belum 

Berhasil 

Observasi 

Tindakan Siklus II 

Pelaksanaan 

Tindakan Siklus II 

Menyusun 

Rencana siklus II 

Refleksi  

Berhasil 

Gambar 1. Skema Alur PTK yang diadaptasi Model MC Taggart (Wardani. 2007) 
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mengamati situasi pelaksanaan pembelajaran. 2) format tes belajar digunakan 

untuk kepentingan merekrut data terkait dengan kemampuan memahami materi/ 

konsep digunakan dalam format observasi. 

 

Indikator Keberhasilan 

Tindakan dikatakan berhasil bila minimal 75% dari jumlah siswa 

memperoleh nilai ≥ 70 dan terlaksananya seluruh kegiatan pembelajaran yang 

dilaksanakan oleh guru.  

 

 

 

Tabel  1. Tingkat keberhasilan 

Taraf Keberhasilan 

 

Kualifikasi 

85%-100% Sangat baik (SB) 

70%-84% Baik (B) 

55%-69% Cukup (C) 

46%-54% Kurang (K) 

0%-45% Sangat kurang (SK) 

 

Sumber: Miil (Khalik, 2009:38) 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Permasalahan yang dihadapi oleh siswa di SDN 23 Tanete Kabupaten 

Soppeng adalah kesulitan siswa dalam memahami suatu teks bacaan, tingkat 

keaktifan siswa dalam kelas masih rendah. Membaca pemahaman merupakan 

pokok bahasan yang berupa uraian teks yang panjang. Dengan adanya 

permasalahan yang dihadapi oleh siswa maka diperlukan suatu usaha untuk 

mengatasi masalah tersebut sehingga mereka mampu memahami teks bacaan 

dengan baik.  

Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan proses dalam 

pembelajaran membaca intensif merupakan suatu pendekatan untuk memahami 

teks secara aktif yang meliputi tahap survey (membaca sekilas), question 

(bertanya), read (membaca), recite (menjawab) dan review (mengulangi), di mana 

pendekatan ini dilakukan dalam pembelajaran membaca intensif yang melibatkan 

kerjasama kelompok untuk menyelesaikan tugas belajar. Pendekatan proses  
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dalam pembelajaran membaca intensif dapat memberikan keuntungan yang 

positif karena siswa dapat bekerjasama dalam kelompok untuk memahami materi.  

 

Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan hasil belajar pada siswa, 

di mana hasil belajar dapat dilihat dari kemampuan siswa dalam menguasai 

materi yang telah diajarkan melalui hasil tes.  

Dari uraian di atas maka kerangka berpikir dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membaca Pemahaman 

Pendekatan Proses 

Saat baca 

Pembagian teks bacaan, 

membaca teks, 

pemberian bimbingan 

melalui pertanyaan tak 

langsung sehingga siswa 

dapat mengetahui 

kekeliruannnya. Serta 

menyelipkan kata untuk 

diketahui makna dan 

artinya 

Prabaca 

memberikan beberapa 

pertanyaan untuk 

membangkitkan 

pengetahuan awal 

siswa (skemata ) dan 

minat baca siswa 

Pasca baca 

Menjawab pertanyaan 

bacaan, 

menyimpulkan isi 

bacaan dengan 

menggunakan kalimat 

yang sopan 

Meningkatnya hasil belajar membaca 

intensif siswa melalui pendekatan 

proses 

Penguatan Pendidikan Karakter 
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Gambar 2. Kerangka pikir pendekatan proses dalam meningkatkan hasil belajar 

membaca intensif siswa 

 

Menggunakan pendekatan proses diperoleh hasil siklus 1 yang 

ditunjukkan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Perolehan Skor Pada Tahap Prabaca, Saatbaca, Pascabaca 

Pertemuan Siklus I 

 

No Responden 

 

 

Skor Pada Tahap  Ket. 

 prabaca Saat baca Pasca baca Jumlah 

1 Responden 1 20 25 35 80 B 

2 Responden 2 10 20 30 60 C 

3 Responden 3 5 25 40 70 B 

4 Responden 4 10 25 35 80 B 

5 Responden 5 5 25 35 65 C 

6 Responden 6 5 25 40 70 B 

7 Responden 7 10 30 40 80 B 

8 Responden 8 5 25 30 60 C 

9 Responden 9 5 25 40 70 B 

10 Responden 

10 

10 20 40 80 B 

11 Responden 

11 

5 25 40 70 B 

12 Responden 

12 

5 25 30 60 C 

13 Responden 

13 

5 25 30 60 C 

14 Responden 

14 

5 25 30 60 C 

15 Responden 

15 

5 25 30 60 C 

16 Responden 

16 

10 20 40 70 B 

 Jumlah 1095  

 Rata-rata = 68,43%  

 Ketuntasan = 56,25%  

 

Dengan merujuk pada indikator keberhasilan pada tabel 1, hasil belajar 

yang diperoleh masih dalam kategori cukup. Oleh karena itu dilakukan sejumlah 

perbaikan proses pembelajaran untuk dilaksanakan pada siklus 2. Perbaikan 

tersebut mencakup penyempurnaan setiap proses pra-baca, saat baca, dan pasca 

baca. Pada kegiatan pra-baca, guru memberikan beberapa pertanyaan untuk 

membangkitkan pengetahuan awal siswa (skemata ) dan minat baca siswa. 
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Pertanyaan yang diajukan menyangkut karakter baik yang harus dimiliki oleh 

siswa. Pada saat baca siswa diberi bimbingan melalui pertanyaan tak langsung 

sehingga siswa dapat mengetahui kekeliruannnya. Serta menyelipkan kata untuk 

diketahui makna dan artinya. Pada kegiatan pasca baca siswa diminta menjawab 

pertanyaan bacaan, menyimpulkan isi bacaan dengan menggunakan kalimat yang 

sopan.  Hasil belajar siklus 2 ditunjukkan pada tabel 3. 

 

Tabel 3. Perolehan Skor Pada Tahap Prabaca, Saatbaca, Pascabaca Pertemuan 

Siklus II 

 

No Responden 

 

 

Skor Pada Tahap  Ket. 

 

prabaca 

Saat baca Pasca baca Jumlah 

1 Responden 1 10 30 40 80 B 

2 Responden 2 5 25 40 70 B 

3 Responden 3 5 25 40 70 B 

4 Responden 4 5 25 40 70 B 

5 Responden 5 10 30 40 80 B 

6 Responden 6 5 25 40 70 B 

7 Responden 7 10 25 30 65 C 

8 Responden 8 10 30 40 80 B 

9 Responden 9 5 20 25 50 K 

10 Responden 10 15 35 35 85 SB 

11 Responden 11 10 30 40 80 B 

12 Responden 12 5 25 40 70 B 

13 Responden 13 5 25 40 70 B 

14 Responden 14 5 25 30 60 C 

15 Responden 15 5 25 30 60 C 

16 Responden 16 10 20 40 70 B 

 Jumlah 1130  

 Rata- rata=70,62%  

 Ketuntasan=75%   

 

Dengan merujuk pada indikator keberhasilan pada tabel 1, hasil belajar 

yang diperoleh pada siklus II dalam kategori baik. 

 

Tabel 4.  Skor siklus I dan II hasil belajar siswa pada pembelajaran membaca 

pemahaman  

 

No Responden Siklus I Siklus II 

1 Responden 1 90 90 

2 Responden 2 80 80 

3 Responden 3 60 70 

4 Responden 4 70 70 

5 Responden 5 70 60 

6 Responden 6 70 70 
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7 Responden 7 70 70 

8 Responden 8 60 60 

9 Responden 9 70 70 

10 Responden 10 60 70 

11 Responden 11 70 80 

12 Responden 12 60 80 

13 Responden 13 80 70 

14 Responden 14 70 80 

15 Responden 15 60 70 

16 Responden 16 60 70 

 jumlah 1100 1160 

 Rata- rata 68,75 72,5 

 Ketuntasan  62,5% 87,5% 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan deskripsi data dan pembahasan hasil penelitian yang 

dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa aktivitas dan hasil belajar siswa 

kelas IV SDN 23 Tanete Kabupaten soppeng pada pembelajaran membaca 

pemahaman  untuk penguatan pendidikan karakter secara umum mengalami 

peningkatan dari siklus I ke siklus II secara signifikan melalui pendekatan proses. 

Hal ini dapat dikemukakan sebagai berikut: 

1. Dengan menerapkan pendekatan proses dalam membaca pemahaman  dapat 

meningkatkan penguatan pendidikan karakter siswa pada kelas IV SDN 23 

Tanete Kabupan Soppeng. 

2. Penerapan pendekatan proses dapat meningkatkan penguatan pendidikan 

karakter siswa pada pembelajaran membaca intensif siswa kelas IV SDN 23 

Tanete Kabupaten Soppeng 

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran yang perlu disampaikan adalah 

sebagai berikut: 

1. Pihak guru dan pemerhati pendidikan atau pihak yang berkecimpung dalam 

dunia pendidikan disarankan untuk memberikan sosialisasi tentang bagaimana 

penguatan pendidikan karakter pada penerapan pendekatan proses dalam 

pembelajaran membaca pemahaman kepada guru maupun sekolah. 

2. Pihak guru kelas disarankan untuk menerapkan pendekatan proses dalam 

pembelajaran membaca intensif pada pembelajaran lainnya. 

3. Pihak sekolah disarankan untuk memberikan apresiasi kepada guru bahasa 

Indonesia agar lebih inovatif dan kreatif dalam pembelajaran bahasa 
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Indonesia serta memperbanyak literatur bagi perkembangan pembelajaran 

guru maupun calon guru di Sekolah Dasar. 

4. Pihak peneliti lain disarankan untuk lebih mengembangkan penelitiannya 

melalui penerapan pendekatan proses pada materi-materi lain dalam mata 

pelajaran bahasa Indonesia. 
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SEKOLAH TAMAN KARAKTER “(SETAKA)” 
  

Dewi Kusumaningrum 

dewikusumaningrum40@yahoo.com 
 

 

ABSTRAK 
 
Sekolah merupakan tempat siswa berdaya upaya memperoleh ilmu pengetahuan 

dan menumbuhkan sikap berbudi pekerti luhur melalui kegiatan belajar mengajar, 

pembiasaan, dan kebudayaan. Penguatan pendidikan karakter menjadi prioritas 

pendidikan menghadapi permasalahan degradasi moral, globalisasi, intoleransi 

dan dampak negatif kecanggihan tehnologi informasi. Sekolah sudah seharusnya 

sebagai taman belajar ditumbuh kembangkannya sikap berkarakter. SMPN 1 

Kramatwatu menerapkan penguatan pendidikan karakter “SETAKA” yaitu 

akronim dari Sekolah Taman Karakter yang memiliki ciri khas dalam kegiatan-

kegiatan di sekolah. Kegiatan belajar mengajar seluruh matapelajaran diupayakan 

terintegrasi pendidikan karakter tanpa membebani siswa dengan penambahan jam 

belajar. Pembiasaan integrasi pendidikan karakter pada kegiataan keagamaan dan 

seni juga dilakukan dalam lingkungan sekolah. Dengan sekolah sebagai taman 

tumbuh kembangnya nilai-nilai karakter maka akan dihasilkan siswa berkarakter 

kuat dengan kemampuan intelektualitas yang kompeten sehingga tumbuh menjadi 

generasi perwujudan dari nawacita revolusi mental. 

 

Kata kunci : Sekolah, Pendidikan, Karakter, Revolusi Mental 

 
 
PENDAHULUAN 

 
Media cetak maupun media elektronik banyak mewartakan tentang 

 
degradasi moralitas bangsa. Hal ini terlihat dari maraknya peristiwa kecurangan 
 
dalam  ujian,  tawuran,  narkoba,  bahkan  seks  bebas  dikalangan  pelajar.  Sopan 
 
santun dan penghargaan terhadap aparat dunia pendidikan juga kian merosot. 
 
Menurut liputan6.com yang diunggah pada tanggal 12 Agustus 2016, setidaknya 
 
ada  5  konflik  guru  dan  siswa  berujung  pidana  terjadi  diberbagai  daerah  di 
 
Indonesia yaitu Dasrul guru SMKN 2 Makassar dikeroyok siswa dan 

orangtuanya,  

 

guru SMP Samsudi cubit murid di Sidoarjo divonis 3 bulan dengan massa 

percobaan 6 bulan, Jamilah guru honorer SDN Sungai Radak Baru di potong 

paksa rambutnya oleh orang tua siswa, pak guru Judi dari Blitar Jawatimur, 

Megawati guru SD Rama Sejahtera Makassar dan beberapa guru lain lagi yang 

harus menikmati dinginnya jeruji besi akibat konflik dengan siswanya. 

Pendidikan terindikasi ada kekeliruan yang menjadi penyebab peristiwa buruk ini 

terjadi berulang kali. Pendidikan merupakan wahana tumbuhkembang berbagai 

mailto:dewikusumaningrum40@yahoo.com
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potensi diri dalam ilmu pengetahuan dan tehnologi termasuk internalisasi etika 

moral, karakter dan budi pekerti. Pendidikan karakter menjadi hal mutlak yang 

harus disampaikan kepada siswa sebagai generasi penerus bangsa. 
 

Pendidikan karakter telah diluncurkan sebagai gerakan nasional pada 

tahun 2010, maka sekolah merupakan tempat yang strategis untuk pembentukan 

karakter siswa melalui kegiatan belajar mengajar, pembiasaan, dan kebudayaan. 

Namun pendidikan karakter seolah-olah kurang mendapatkan perhatian, maka 

diperlukan penguatan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan pendidikan 

karakter. Hal ini sejalan dengan salah satu nawacita Presiden Joko Widodo yaitu 

memperkuat pendidikan karakter bangsa melalui gerakan revolusi mental 

termasuk dalam dunia pendidikan. 
 
Sekolah idealnya menjadi taman yang aman dan nyaman bagi siswa untuk 

menjalani proses pendidikan dalam mengembangkan potensi pikir dan fisik pada 

diri siswa. Sekolah ibarat rumah kedua yang mampu memberikan nuansa ramah 

dan keceriaan pada diri siswa. Sekolah bukan hanya sebagai tempat transfer ilmu 

pengetahuan tetapi sebagai tempat bagi siswa memperoleh keteladanan, tempat 

belajar bekerja sama dan menghargai seluruh warga sekolah, tempat mempelajari 

fenomena alam dan cara menjaga kelestarian alam. Ketercapaian kompetensi 

kognitif dalam kegiatan belajar mengajar disekolah sama pentingnya dengan 

peningkatan budipekerti/karakter dan terbentuknya raga yang kuat. Sesuai dengan 

pandangan Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan disekolah merupakan daya 

upaya untuk memajukan tumbuhnya budipekerti (kekuatan batin, karakter), 

pikiran, dan tubuh siswa. Mewujudkan pendidikan disekolah yang berlandaskan 

ajaran Ki Hajar Dewantara dibuatlah “Sekolah Taman Karakter (SETAKA)”. 

 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat

 dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: (1) Apakah SETAKA dapat mewujudkan 

pendidikan karakter terintegrasi dalam semua mata pelajaran di sekolah? 

(2)Apakah SETAKA dapat mewujudkan pendidikan karakter pada kegiatan-

kegiatan pembiasaan disekolah ? (3) Bagaimana siswa akan memahami dan 

mengamalkan nilai-nilai pendidikan karakter yang telah mereka pelajari melalui 

SETAKA dalam kehidupan sehari-hari ?  
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Adapun tujuan yang hendak dicapai adalah : (1) SETAKA dapat 

mewujudkan pendidikan karakter terintegrasi dalam semua mata pelajaran di 

sekolah, (2) SETAKA dapat mewujudkan pendidikan karakter pada kegiatan-

kegiatan pembiasaan disekolah , dan (3) Siswa dapat memahami dan 

mengamalkan nilai-nilai pendidikan karakter yang telah mereka pelajari melalui 

SETAKA dalam kehidupan sehari-hari. 

 
 
METODE 

 

Terciptanya SETAKA melalui kombinasi metode kualitatif interaktif 

Fenomenologis dan metode Analisis konsep yang dilakukan di SMPN 1 

Kramatwatu Kabupaten Serang Propinsi Banten. SETAKA telah 

diimplementasikan di SMPN 1 Kramatwatu. Metode penemuan SETAKA melalui 

tiga tahapan yaitu tahap pertama persiapan melalui studi putaka dan wawancara, 

tahap kedua pelaksanaan melalui implementasi terhadap siswa. Instrumen 

pengumpulan data pelaksanaan SETAKA berupa absensi, angket, dan 

dokumentasi foto. Tahap ketiga analisis data dan penulisan laporan. 

 

 

PEMBAHASAN 
 

Pendidikan karakter menurut Kemendiknas (2010:8) adalah pendidikan 

yang menanamkan dan mengembangkan karakter-karakter luhur kepada siswa, 

sehingga mereka memiliki karakter luhur itu, menerapkan dan mempraktikkan 

dalam kehidupannya, entah dalam keluarga, sebagai anggota masyarakat dan 

warga negara. Oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) 

telah dirumuskan delapanbelas nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa 

untuk dapat disampaikan kepada siswa melalui pendidikan di sekolah yaitu: 

Religius, jujur, disiplin, toleransi, kreatif, kerja keras, mandiri, rasa ingin tahu, 

demokratis, semangat kebangsaan, cinta tanah air, bersahabat/ komunikatif, 

menghargai prestasi, cinta damai, peduli sosial, gemar membaca, peduli 

lingkungan, dan tanggungjawab. 
 

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, karakter adalah sifat-sifat 

kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain, 

tabiat, watak. Berkarakter artinya mempunyai watak, mempunyai kepribadian 
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(Kamisa,1997:281). Selanjutnya dalam Dorland‘s Pocket Medical Dictionary 

(1968:126) dinyatakan bahwa karakter adalah sifat nyata dan berbeda yang 

ditunjukkan oleh individu. Di dalam kamus psikologi dinyatkan bahwa karakter 

adalah kepribadian ditinjau dari titik tolak etis atau moral, misalnya kejujuran 

seseorang; biasanya mempunyai kaitan dengan sifat-sifat relatif tetap (Dali 

Gulo,1982:29)http://staffnew.uny.ac.id/upload/131764502/penelitian/JURNAL+P 

ENDIDIKAN+KARAKTER.pdf 

 
Pakar pendidikan Dr. Arif Rahman menilai, sampai saat ini masih ada 

yang keliru dalam pendidikan di Tanah Air. Menurutnya tiik berat pendidikan 

masih lebih banyak pada masalah kognitif dan kurang memperhatikan akhlak dan 

budi pekerti siswa. Konsep pendidikan holistik berbasis karakter pertama kali 

digagas oleh Ratna Megawangi alumnus IPB yang concern terhadap pendidikan, 

anak, dan perempuan kemudian dikuatkan oleh Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Muhammad Nuh dalam pidatonya pada Hari Pendidkan Nasional 

2011( Munif C, dkk. 2013 : 81-82). 

  
Pendidikan karakter di sekolah lebih banyak berurusan dengan penanaman 

nilai dan mengajarkan nilai-nilai sikap sehingga siswa memiliki gagasan 

konseptual tentang nilai-nilai pemandu perilaku yang bisa dikembangkan dalam 

mengembangkan karakter pribadinya (Koesoema,D. 2010). Proses internalisasi 

karakter menurut Lickona melalui tiga tahapan yaitu: pertama siswa mempunyai 

pengetahuan tentang kebaikan (moral knowing), kedua timbul komitmen atau niat 

siswa terhadap kebaikan (moral feeling), dan ketiga melakukan kebaikan dalam 

penerapan hidup sehari-hari (moral behavior). 
 

Melalui proses penguatan pendidikan karakter yang dilaksanakan 

disekolah, siswas akan memahami pentingnya pengetahuan pendidikan karakter, 

kemudian siswa termotivasi untuk memiliki niat selalu bersikap berkarakter 

mulia, munculnya niat akan mendorong siswa melakukan perubahan berperilaku 

yang setiap harinya semakin lebih baik. Sekolah menjadi lembaga paling 

bertanggungjawab untuk penguatan pendidikan karakter karena siswa jenjang 

SMP minimalnya berada disekolah 36 jam perminggunya yang diberikan 

kepercayaan oleh orang tua untuk mendidik siswa menjadi generasi yang 

memiliki karakter kuat dan kemampuan intelektualitas yang kompeten. 
 

http://staffnew.uny.ac.id/upload/131764502/penelitian/JURNAL+PENDIDIKAN+KARAKTER.pdf
http://staffnew.uny.ac.id/upload/131764502/penelitian/JURNAL+PENDIDIKAN+KARAKTER.pdf


  511 

 

Sekolah taman karakter atau SETAKA menciptakan suasana sekolah 

sebagai taman, layaknya taman merupakan tempat yang nyaman dan selalu 

dirindukan. Karakter dibangun terhadap diri siswa bukan hanya melalui ceramah 

tetapi melalui berbagai kegiatan dengan ciri khas pengintegrasian karakter. 

Kegiatan belajar mengajar seluruh matapelajaran diupayakan terintegrasi 

pendidikan karakter tanpa membebani siswa dengan penambahan jam belajar. 
 
Pembiasaan kegiataan keagamaan yaitu berdo‘a sebelum dan sesudah 

beraktivitas, sholat dhuhur berjamaah, sholat dhuha bersama dan penyegaran 

rohani tiap hari jumat. Pembiasaan juga dilakukan dalam bidang seni yaitu 

menyanyikan lagu Indonesia Raya diawal belajar dan lagu daerah diakhir proses 

pembelajaran. Toleransi antar seluruh warga sekolah yang berbeda agama 

dijunjung tinggi dalam penerapan kegiatan sehari-hari. Nilai karakter juga dapat 

diperoleh siswa dari keteladan guru dan seluruh warga sekolah SMPN 1 

Kramatwatu. 

Dasar dari ide SETAKA adalah pengajaran taman siswa yang dipelopori 

oleh Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menurut paham taman siswa berdasarkan 

pendidikan yang beralaskan garis hidup dari bangsanya sedangkan pendidikan 

budipekerti harus mempergunakan syarat syarat yang selaras dengan jiwa 

kebangsaan menuju kepada kesucian, ketertiban dan kedamaian lahir dan batin, 

tidak saja syarat-syarat yang sudah ada dan ternyata baik, melainkan juga syarat-

syarat jaman baru dan berfaedah dan sesuai dengan maksud dan tujuan hidup (Ki 

Hajar Dewantara, 2013:15). Pendidikan terdapat tiga macam pendapat penting 

yang bisa dilihat pada tabel dibawah ini: 

 
 

 

No 
  

Pendapat Ki Hajar Dewantara 
  

SETAKA 
 

      
         
        

 1. Tetep, antep dan mantep. Ketetapan pikiran dan  Kognitif 

    batin  itulah  yang  akan  menentukan  kualitas  (matapelajaran 

    seseorang.  Dan jika  tetep dan antep itu sudah  terintegrasi 

    ada, maka mantep itu datang juga, yakni tiada  pendidikan karakter) 

    dapat diundur lagi.    
      

2.   Ngandel,  kandel,kendel  dan  bandel.  Artinya:  psikomotor 

    percaya akan memberikan pendirian yang tegak. (pembiasaan kegiatan 

    Maka  kemudiannyanya  kendel  (berani)  dan  sekolah terintegrasi 
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    bandel  (tidak  lekas  ketakutan,  tawakal)  akan  pendidikan karakter) 

    menyusul sendiri.    
     

 3. Neng, ning, nung dan nang. Kesucian pikiran dan  afektif 

    kebatinan yang didapat dengan ketenangan hati,  (Tindak lanjut dan 

    itulah yang mendatangkan kekuasaan  perubahan sikap 

       perilaku menjadi 

       lebih baik) 

         

Karakter identik pada matapelajaran agama dan pendidikan 

kewarganegaran, namun dengan ide SETAKA semua mata pelajaran dapat 

diintegrasikan pendidikan karakter. IPA yang merupakan pembelajaran eksakta 

terintegrasi pendidikan karakter. Pengintegrasian pendidikan karakter dalam IPA 

dapat melalui media maupun metode. Berikut ini contoh media IPA terintegrasi 

pendidikan karakter: 

 
 
 

Sekolah Taman Karakter (SETAKA) Ranah Kognitif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Pohon Karakter 
 

Dengan media pohon karakter siswa belajar pendidikan karakter melalui 

ketertiban dan konsistensi fenomena alam. Belajar dari alam tentang bagaimana 

seharusnya manusia berperilaku, misalnya tentang daun mengalami fotosintesis 

merupakan satu-satunya makhluk hidup yang mampu membuat makanan sendiri 
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dari fenomena alam ini siswa belajar tentang karakter kemandirian. Hasil belajar 

siswa dengan media pohon karakter mengalami peningkatan yaitu: dari nilai rata 

rata 60 menjadi 80. Komentar siswa terhadap pengintegrasian pendidikan karakter 

dalam IPA juga menunjukkan bahwa siswa lebih senang dan antusias. Berikut ini 

salah satu komentar siswa: 
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Gambar 2. Komentar Siswa tentang IPA terintegrasi pendidikan karakter 

 
 

Hasil angket yang disebar kepada siswa juga menunjukkan hal yang positif 

terhadap integrasi pendidikan karakter, semua item angket menunjukkan nilai 

diatas 80% terhadap keberpihakan pendidikan karakter dalam IPA. 

Pengintegrasian pendidikan karakter dalam matapelajaran dilakukan tanpa 

menambah beban jam pelajaran. 

 
 
Sekolah Taman Karakter (SETAKA) Terhadap Pembiasaan Kegiatan  

 

Pembiasaan berkarakter dalam SETAKA di SMPN 1 Kramatwatu dilakukan di 

berbagai kegiatan, yaitu:  

1) Pengisian lembar kedatangan Siswa  

    Dilakukan untuk memonitoring kedisiplinan dan kejujuran siswa 

 

Lembar kedatatangan Siswa kelas 8B  

SMPN 1 KRAMATWATU  
Datang terlambat adalah bentuk korupsi waktu 

Berlombalah paling awal dalam kebaikan dan menuntut ilmu 
Hari, Tanggal: 
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1. Pembacaan ayat suci Al‘quran dan Asmaul husna 
 

2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya 
 

3. Membaca senyap 15 menit 
 

4. Sholat Dhuha bersama dan ceramah keagamaan untuk muslim satu 

minggu sekali pada hari Jum‘at 
 

5. Bina  Insan  Remaja  untuk  non  muslim  satu  minggu  sekali  pada  hari 
 

Jum‘at 
 

6. Sholat Dhuhur berjamaah dilakukan setiap hari 
 

7. Lomba kebersihan antar kelas 
 

8. Kesenian tari daerah 
 

9. Menyanyikan lagu daerah 
 

10. Cipta pesona kelas 
 

11. Teras literasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Pelaksanaan Sholat Dhuhur Berjamaah 
 

 

Pembiasaan pada diri siswa melalui berbagai kegiatan diatas 

menjadikan sekolah seperti taman karakter. Budaya dan adat istiadat daerah 

dipupuk dalam pembangunan karakter. Pembiasaan yang berkarkter ini akan 

tertanam pada diri siswa yang nantinya akan dipergunakan dalam kehidupan nyata 

di masyarakat. Pembiasaan berkarakter perlu dilakukan sebagai usaha menangkal 

pengaruh budaya globalisasi. Generasi muda yang belum memahami budaya 

aslinya begitu mudah mengikuti budaya baru padahal bertentangan dengan 
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kepribadian bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi adat ketimuran (Agus W & 

Gunawan, 2015:21) 
 

Sikap  berkarakter  toleransi antar  umat  beragama  diwujudkan  pada 
 
SETAKA saat siswa muslim melakukan sholat berjamaah maka siswa non muslim 

menjaga lingkungan kelas dan sekitarnya. Begitu pula saat siswa non muslim 

melakukan kegiatan keagamaannya. Menghargai perbedaan pendapat dalam 

kegiataan keorganisasian siswa juga digalakkan, siswa dibiasakan mengambil 

keputusan organisasi misalnya OSIS dan PMR dalam musyawarah. Budaya 

kerjasama terlihat jelas saat melakukan kegiatan bersih lingkungan sekolah, 

seluruh warga sekolah mulai dari kepala sekolah, guru, staf tata usaha, siswa dan 

penjaga sekolah bersama-sama menciptakan lingkungan bersih. Hal ini 

merupakan contoh keteladan pendidikan karakter yang diterapkan pada sekolah 

yang merupakan taman karakter. Keteladan dan pembiasaan akan lebih mudah 

dipahami oleh siswa karena karakter merupakam sifat alami seseorang dalam 

merespon situasi secara bermoral; sifatnya jiwa manusia, mulai dari angan-angan 

hingga terjelma sebagai tenaga; cara berpikir dan perilaku yang menjadi ciri khas 

tiap individu untuk hidup bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, 

bangsa dan negara; serangkaian sikap (attitude), perilaku (behaviors), motivasi 

(motivations) dan ketrampilan (skills); watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian 

seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan (virtues) yang 

diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, 

dan bertindak (Agus W & Gunawan, 2015:9) 

 
 
Sekolah Taman Karakter (SETAKA) Terhadap Perubahan Perilaku 
 

Taman karakter yang telah dibentuk di sekolah akan membentuk siswa 

melakukan perubahan berperilaku. Siswa diajarkan religius dalam pembiasaan 

akan tumbuh menjadi seseorang yang mudah berempati dan peduli sesama. Pada 

saat awal masuk sekolah di SMPN 1 Kramatwatu banyak siswa kelas tujuh yang 

tidak mengikuti sholat dhuhur berjamaah dengan berbagai alasan, namun seiring 

waktu siswa yang tidak mengikuti sholat berjamaah semakin berkurang. Toleransi 

siswa juga mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Dalam pendidikan 

karakter siswa terjadi perubahan tingkah laku menjadi mudah berdiskusi dengan 

teman sekelompok, percaya diri semakin kuat ditunjukkan semakin kreatif dan 

tingginya rasa ingin tahu pada ssat presentasi dan diskusi kelompok. Kemampuan 
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komunikasi siswa meningkat seiring dengan waktu dan kedewasaan siswa. 

Manusia merupakan makhluk sosial yang perlu kepandaian berkomunikasi, 

kadangkala terjadinya tawuran ataupun perselisihan akibat adanya kesalah 

pahaman dalam berkomunikasi. Perubahan cara siswa berkomunikasi juga 

ditunjang dengan pembiasaan literasi pada membaca senyap sebelum belajar. 

Membaca senyap meski hanya dilakukan 15 menit tetapi buku yang dibaca adalah 

buku non pelajaran sehingga dapat merangsang keseimbangan otak kiri dan kanan 

siswa. Bertambahnya ilmu yang bermanfaat, perubahan tingkah laku yang 

semakin baik akan menjadi tuntunan siswa dalam hidup bermasyarakat. 
 

Keberhasilan pendidikan karakter terlihat dari perbahan perilaku 

peserta didik. Fungsi utama pendidikan karakter adalah menunjukkan kesaran 

siswa berbuat baik dan penuh tanggungjawab sesuai nilai nilai karakter karena 

pendidikan karakter tidak akan maksimal hasilnya bila tidak diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Kondisi lingkungan sekolah yang mendukung 

pembentukan karakter dan keteladanan dari seluruh warga sekolah merupakan 

modal dasar keberhasilan terbentuknya karakter siswa dalam perubahan perilaku 

kehidupan sehari-hari. 

 
Berikut ini disajikan bagan kebermanfaatan SETAKA dalam penguatan 

 
pendidikan karakter : 

 

Gerakan  Penguatan Pendidikan  Karakter  tidak mengubah  kurikulum 

yang sudah ada, melainkan optimalisasi kurikulum pada satuan pendidikan. 

Gerakan penguatan pendidikan karakter perlu dilaksanakan di satuan pendidikan 
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melalui berbagai cara sesuai dengan  kerangka kurikulum yaitu alokasi  waktu 

minimal yang  ditetapkan dalam Kerangka Dasar dan  Struktur Kurikulum, dan 

kegiatan   ekstrakurikuler   yang   dikelola   oleh satuan pendidikan sesuai 

dengan karakteristik peserta didik, kearifan lokal, daya dukung, dan 

kebijaksanaan satuan pendidikan (sekolah) masing-masing  

http://www.kurikulumnasional.net/2017/04/buku-konsep-dan-pedoman-penguatan.html 

Pelaksanaan SETAKA tidak mengubah kurikulum yang ada disekolah tetapi 

mengintegrasikan pendidikan karakter dalam semua kegiatan dan proses 

pembelajaran. Sekolah menjadi taman yang nyaman bagi siswa untuk melakukan 

berbagai kegiatan yang terintegrasi pendidikan karakter, hal ini menjadikan siswa 

tidak merasa terbebani dengan pendidikan karakter justru siswa merasa lebih 

senang dengan taman karakter yang digalakkan disekolah. 
 

SETAKA juga mengoptimalkan kegiatan olah raga siswa karena dalam 

raga yang sehat maka pembangunan karakter akan lebih mudah dibentuk. Pikiran 

yang sudah terbentuk untuk selalu bersikap berkarakter akan memproses anggota 

tubuh dalam melakukan perbuatan dan perkataan. Contoh, mulut melakukan 

perbuatan berbicara dengan pendidikan karakter yang telah tertanam pada diri 

siswa maka kata-kata yang terucap pada diri siswa adalah kata yang bernuasa 

positif dan momotivasi. Tangan dan kaki juga akan tergerak untuk melakukan hal 

yang bermanfaat, siswa jadi mudah menolong teman yang kesulitan, ringan 

tangan dalam melakukan kebersihan. Koordinasi antara sistem otak dan organ-

organ tubuh akan terbentuk sempurna jika antara otak dan raga dilatih dalam 

memutuskan hal-hal yang bermanfaat.Olah raga dalam sekolah taman karakter 
 
SETAKA dilakukan rutin dalam kegiatan sabtu ceria pada hari sabtu pagi sebelum 

pelajaran jam pertama dimulai. Olahraga berupa senam kesegaran jasmani dan 

senam pramuka bagi seluruh warga sekolah setelah istirahat 30 menit baru 

pelajaran jam pertama dimulai. 
 

Sekolah merupakan tempat yang paling mudah dijangkau oleh siswa dan 

disekolah mempunyai tenaga pendidik yang kompeten. Proses pendidikan 

karakter SETAKA dengan sekolah wahananya akan lebih cepat prosesnya 

dikarenakan hampir seluruh daerah di wilayah Indonesia memiliki sekolah sebagai 

tempat pendidikan formal, maka program pendidikan karakter harus direncanakan 

sebaik mungkin secara efektif dan efisien dengna memperhatikan kondisi sekolah, 

kondisi siswa, adat budaya dan istiadat dilingkungan sekitar sekolah. 

http://www.kurikulumnasional.net/2017/04/buku-konsep-dan-pedoman-penguatan.html
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Olah pikir, olah raga, olah hati, olah rasa dan karsa yang diterapkan dalam 

 
SETAKA menjadikan sekolah sebagai taman karakter, sejati nya taman 

merupakan tempat yang nyaman dan menimbulkan keceriaan dimana segala 

potensi pada diri siswa bisa dikembangkan. Ilmu pengetahuan dan budi pekerti 

tidak harus diberikan dengan metode ceramah tetapi akan lebih baik ditemukan 

sendiri oleh siswa. SETAKA memfasilitasi siswa untuk menemukan nilai-nilai 

karakter dalam berbagai aktivitas baik aktifitas fisik maupun aktifitas mental, 

aktivitas spiritual dan aktivitas intelektual. 

SETAKA dapat mewujudkan pendidikan karakter terintegrasi dalam 

semua mata pelajaran di sekolah dengan cara inovasi dan kreativitas guru 

membuat metode pembelajaran terintegrasi pendidikan karakter yang 

menyenangkan efektif dan efisien. SETAKA dapat mewujudkan pendidikan 

karakter pada kegiatan-kegiatan pembiasaan disekolah, baik kegiatan yang 

bersifat keagamaan, kesenian, maupun sosial. Pencapaian dari proses pendidikan 

karakter adalah siswa akan memahami dan mengamalkan nilai-nilai pendidikan 

karakter yang telah mereka pelajari melalui SETAKA dalam kehidupan sehari-

hari. Sikap berkarakter yang kuat mendorong siswa untuk peningkatan hasil 

belajar sehingga menjadi pribadi utuh yang cerdas intelektual, berkarakter dan 

bermanfaat bagi lingkungan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. 
 

Nawacita revolusi mental tercapai dengan membentuk sekolah sebagai 

taman karakter. Dengan penguatan pendidikan karakter yang terus dilaksanakan 

secara konsisten disekolah keberhasilan pembentukan karakter yang kuat pada diri 

siswa akan semakin mudah tercapai. Sekolah sebagai garda terdepan penentu 

kemajuan dan keutuhan bangsa dalam menghadapi tantangan global yang 

mengancam daya saing bangsa. Budi pekerti berkarakter yang tidak terbentuk, 

lemahya fisik siswa, rendahnya nilai seni dan daya kreatif inovatif dapat 

diminimalisasi dengan membuat sekolah sebagai taman karakter. Generasi muda 

yang cerdas, terampil, dan berkarakter akan menjadi generasi emas bagi 

pembangunan bangsa Indonesia. Intelektualitas yang tinggi tanpa memiliki jiwa 

karakter kuat dapat membawa kehancuran bagi negara Indonesia. 

 

KESIMPULAN 
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SETAKA menciptakan sekolah sebagai taman karakter tempat siswa 

berdaya upaya memperoleh ilmu pengetahuan dan menumbuhkan sikap berbudi 

pekerti luhur karena sekolah merupakan tempat yang strategis untuk pembentukan 

karakter siswa melalui kegiatan belajar mengajar, pembiasaan, dan kebudayaan. 

Pendidikan karakter merubah cara berpikir dan bertingkahlaku siswa sehingga 

akan tercipta generasi pintar, terampil, dan berintegritas. Penguatan pendidikan 

karakter menjadi prioritas pendidikan menghadapi permasalahan degradasi moral, 

globalisasi, intoleransi dan dampak negatif kecanggihan tekhnologi informasi. 

Sekolah sudah seharusnya sebagai taman belajar ditumbuh kembangkannya sikap 

berkarakter. Di SMPN 1 Kramatwatu SETAKA diterapkan untuk penguatan 

pendidikan karakter dalam kegiatan-kegiatan di sekolah dan proses belajar 

mengajar. Kegiatan belajar mengajar seluruh matapelajaran diupayakan 

terintegrasi pendidikan karakter tanpa membebani siswa dengan penambahan jam 

belajar. Pembiasaan kegiataan keagamaan yaitu berdo‘a sebelum dan sesudah 

beraktivitas, sholat dhuhur berjamaah, sholat dhuha bersama dan penyegaran 

rohani tiap hari jumat. Pembiasaan juga dilakukan dalam bidang seni yaitu 

menyanyikan lagu Indonesia Raya diawal belajar dan lagu daerah diakhir proses 

pembelajaran. 
 

Pencapaian dari proses SETAKA dalam pendidikan karakter adalah 

siswa memahami dan mengamalkan nilai-nilai karakter yang telah mereka pelajari 

dalam kehidupan sehari-hari. Hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan 

terlihat dari nilai evaluasi pada pelajaran IPA meningkat dari nilai 60 menjadi 80. 

Hal ini membuktikan bahwa sekolah dengan taman karakter tidak menganggu 

keefektifan proses pembelajaran tetapi menambah motivasi siswa dalam belajar 

sesuai dengan hasil komentar siswa. Sekolah sebagai taman tumbuh dan 

berkembangnya nilai–nilai karakter maka akan dihasilkan siswa yang memiliki 

karakter kuat dengan kemampuan intelektualitas yang kompeten sehingga mampu 

tumbuh menjadi generasi yang kuat menghadapi tantangan dan tuntutan 

perkembangan zaman modernisasi perwujudan dari nawacita revolusi mental. 
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ABSTRAK 

 

Penguatan pendidikan karakter adalah program pendidikan disekolah untuk 

memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi oleh hati, olah rasa, olah pikir, 

dan olah raga dengan merupakan bagian dari Gerakan nasional Revolusi mental. 

Implementasi penguatan pendidikan  karakter (PPK) dan pola pembinaan dan 

pembimbingan kepemimpinan siswa SMP Internat Al-kausar dilakukan dengan 

pelaksanaan program Halaqah 7 Habits for student, penanaman panca nilai dalam 

realisasi hiddent curriculum sekolah untuk menyiapkan pemimpin-pemimpin 

masa depan. Dalam program tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa model 

halaqah 7 Habits for student berbasis panca nilai dan hidden curriculum dapat 

menumbuhkan jiwa kepemimpinan siswa SMP Internat Al-Kausar dengan data 

evaluasi kepemimpinan kelas VII rata rata 78, evaluasi nilai kepemimpinan kelas 

VIII rata-rata 79 dan evaluasi nilai kepemimpinan kelas IX rata-rata 81. Adapun 

respon seluruh siswa terhadap program dengan model tersebut diatas adalah 

merespon baik dengan presentasi 90%.  

Kata Kunci : penguatan karakter, kepemimpinan, hidden curriculum, nilai. 

 

PENDAHULUAN 

 Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para 

pahlawannya. Itulah pernyataan yang mencerminkan ketinggian dan keluhuran 

karakter generasi penerus bangsa Indonesia. Karakter merupakan kepribadian 

yang kuat serta mewarnai perilaku seseorang. Mendiang Presiden Republik 

Indonesia pertama , Ir Soekarno pernah berkata tegas, ― Datangkan 100 orang tua 

kepadaku, niscaya aku cabut Semeru hingga keakar-akarnya, dan datangkan 10 

pemuda kehadapanku, niscaya aku guncangkan dunia‖. Perkataan ini bukan asal 

bunyi semata, namun dunia mengakui akan kepemimpinan Soekarno, Muhammad 

Hatta, Panglima TNI Jendral Soedirman dan pemimpin-pemimpin Indonesia 

berkat kekuatan karakter dan kepribadian yang kokoh sebagai hasil tempaan 

Kondisi dan situasi Indonesia. 

 Kepemimpinan adalah aspek terpenting dalam perjalanan sebuah bangsa. 

Pendidikan berperan penting dalam penguatan pendidikan karakter bangsa sebagai 

wujud dari tujuan pendidikan Nasional yang termaktub dalam Undang-undang 

mailto:bsungkowo290304@gmail.com
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nomor 20 tahun 2003 pasal 3 , agenda  Nawacita nomor 8 , serta rencana 

pembangunan jangka menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 bahwa ― 

penguatan pendidikan karakter pada anak-anak usia sekolah pada semua jenjang 

pendidikan untuk memperkuat nilai nilai moral, akhlak dan kepribadian peserta 

didik dengan memperkuat pendidikan karakter yang terintegrasi kedalam mata 

pelajaran‖.  

 Penguatan pendidikan karakter sebagai amanah mempersiapkan generasi 

emas tahun 2025 yang bertakwa, nasionalis, mandiri dan memiliki keunggulan 

bersaing secara global menjadi kewajiban seluruh insan pendidikan Indonesia . 

mulai dari jenjang Pendidikan anak Usia Dini hingga jenjang Sekolah Menengah 

Atas. Implementasi penguatan pendidikan karakter tidak menjadi mata pelajaran 

tersendiri, namun diberikan dalam penyampaian disetiap mata pelajaran yang 

diajarkan di sekolah. 

 Sejalan dengan penguatan pendidikan Karakter, SMP Internat Al-Kausar 

sebagai lembaga pendidikan Swasta berstandar Nasional menerapkannya dengan 

berbagai program pembekalan karakter kepada siswa-siswi di sekolah dan di 

asrama. Implementasinya adalah dengan penguatan karakter pada seluruh aktivitas 

siswa mulai dari bangun tidur sampai tidur , baik di sekolah, masjid, kantin, dan 

asrama. Program -program yang dicanangkan dan dilaksanakan mengacu kepada 

visi sekolah yakni : “menjadi sekolah terbaik yang melahirkan pemimpin-

pemimpin masa depan yang berkepribadian islami , menguasai Ilmu 

Pengetahuan dan teknologi, Terampil dan mandiri”.  

 Aspek kepemimpinan merupakan hal yang terpenting dalam pembinaan 

siswa di sekolah penulis. Menurut Jacob and Jacques (1990 : 280) kepemimpinan 

adalah sebuah proses memberi arti terhadap usaha kolektif, dan mengakibatkan 

kesediaan untuk melakukan usaha yang diinginkan untuk mencapai tujuan. 

Sedangkan menurut Soeharto (1998: 25) kepemimpinan adalah rangkaian 

kegiatan penataan berupa kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain, dalam 

situasi tertentu agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Dari pengertian kepemimpinan diatas, program kepemimpinan 

ditekankan kepada pribadi yang mampu menjalankan fungsi-fungsi 

kepemimpinan , baik memimpin diri sendiri maupun memimpin orang lain. 

Sekolah sebagai lembaga institusi memiliki peran strategis dalam mewujudkan 

tujuan penguatan pendidikan karakter di lingkungan pendidikan.  
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 Program pembinaan siswa di SMP Internat Al-Kausar dalam penguatan 

pendidikan karakter  dilakukan dengan memadukan konsep pembinaan 

kepribadian Islami, kepemimpinan, nilai-nilai Al-kausar (Panca Nilai) dan Hidden 

Curriculum secara terpadu terintegrasi. Namun, pembinaan yang dilakukan secara 

khusus sebagai aktivitas tatap muka tetap diagendakan setiap satu pekan sekali. 

Proram ini dinamakan ― Halaqah 7 Habbit For Student atau disingkat dengan 

Haq 7 Hafsent dengan berbasis pada lima nilai luhur Sekolah (panca nilai) 

dan hidden Curriculum” Sebagai Model Penguatan Karakter Kepemimpinan 

Siswa . Konsep pembinaan halaqah adalah konsep small class dengan 8 sampai 10 

siswa yang dipandu oleh satu guru secara melingkar. Pembinaan ini permanen 

hingga siswa lulus sekolah mulai dari kelas VII hingga kelas IX dengan pembina 

yang sama dan anggota kelompok yang sama.   

 Makalah ilmiah ini merupakan ringkasan dari penelitian dasar (sederhana) 

yang dilakukan oleh penulis tentang program pembinaan Halaqah 7 Habits for 

Student (Haq 7 Hafsent) sebagai Model Penguatan Karakter Kepemimpinan 

berbasis 5 nilai Luhur Sekolah (panca Nilai) dan Hidden Curriculum pada siswa 

SMP Internat Al-Kausar , dengan rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah model Penguatan Karakter Kepemimpinan ―Halaqah 7 habits for 

Student (Haq 7 Hafsent) berbasis nilai-nilai luhur sekolah (panca nilai) dan 

hidden Curriculum dapat meningkatkan nilai kepemimpinan siswa SMP 

Internat Al-Kausar Kabupaten Sukabumi?. 

2. Apakah model penguatan karakter kepemimpinan ― Halaqah 7 habits for 

Student (Haq 7 Hafsent) berbasis nilai-nilai luhur sekolah (panca nilai) dan 

Hidden Curriculum memberikan respon positif dalam diri siswa sebagai 

penumbuhan karakter kepemimpinan pada siswa SMP Internat Al-Kausar 

Kabupaten Sukabumi? 

METODE  

 Dalam pelaksanaan penelitian yang penulis lakukan dalam menyiapkan 

penyusunan naskah karya tulis ilmiah , dijelaskan metode yang digunakan sebagai 

berikut : 

1.  Tujuan  Penelitian ini adalah penelitian dasar . yakni penelitian yang 

bertujuan untuk mengembangkan teori dan tidak memperhatikan 

kegunaan yang langsung bersifat praktis. Jujun S Suriasumantri (1985), 
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menyatakan bahwa penelitian dasar adalah penelitian yang bertujuan  

menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah terjadi. 

2.  Metode Survei dengan deskriptif kualitatif. Metode survei digunakan 

untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan 

buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan misalnya dengan 

mengedarkan kuesioner, test, wawancara, dan lain sebagainya. 

Menggunakan kualitatif karena obyek yang diteliti adalah alamiah, tidak 

direkayasa dan dan pengolahannya bersifat triangulasi data dan 

dideskripsikan hasil dari analisis datanya untuk meneguhkan hasil 

penelitian yang dilakukan. 

3.   Subyek penelitian : 

       Populasi : Semua Siswa SMP Internat AlKausar dengan Jumlah : kelas 

VII = 34, kelas VIII= 43 dan kelas IX = 48 , total = 125 siswa. 

 Sampel yang diambil adalah siswa laki-laki  sebagai calon pemimpin , 

dengan jumlah : kelas VII= 20, kelas VIII = 27 dan kelas IX = 31 , total = 

78 siswa. 

4.   Tempat penelitian : SMP Internat Al-Kausar, Jl Habib Rt 20/Rw 03 Desa 

Babakan Jaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi Jawa-Barat. 

5.   Penelitian dilaksanakan pada : 21,22, dan 24 April 2017 

6.   Teknik analisis data : Deskriptif kualitatif dengan triangulasi. 

PEMBAHASAN 

   Penelitian dasar yang dilakukan penulis (juga pengajar di SMP 

Internat Al-Kausar) tertarik mengadakan penelitian berkaitan dengan 

penguatan pendidikan karakter dengan model Halaqah 7 habits for student 

berbasis lima nilai luhur sekolah (panca nilai) dan Hiddent Curriculum 

sebagai penguatan karakter kepemimpinan pada siswa SMP Internat Al-

Kausar dapat dipaparkan atas 3 bagian. Bagian pertama adalah penjelasan 

komponen tulisan yakni : halaqah 7 habits for student, panca nilai dan 

hidden curriculum, bagian kedua menjelaskan tentang pengolahan data dan 

rekomendasi. 

Halaqah 7 habits for student , panca nilai dan hidden curriculum.  

   Ketiga kompnonen ini adalah aspek yang diteliti dan diolah data 

untuk menegiuhkan penguatan karakter kepemimpinan pada siswa laki-laki 
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SMP Internat Al-Kausar Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa-Barat. Adapun 

penjelasan satu persatu senagai berikut : 

1. Halaqah 7 habits for student.  

 Model penguatan karakter kepemimpinan dengan formasi Halaqah 

adalah konsep pembinaan dan pembimbingan yang sudah lama 

diterapkan dalam pendidikan, khususnya pada pendidikan pesantren. 

Bahkan konsep halaqah ini telah diterapkan dalam sejarah Nabiullah 

Rasulullah Muhammad SAW.Menurut Satria Hari Lubis, pada sebuah 

bukunya yang berjudul Menggairahkan perjalanan Halaqah, bahwa 

halaqah adalah sistem pendidikan alternatif dengan berkelompok duduk 

melingkar berdasarkan tingkat pemahamannya terhadap Islam. Halaqah 

dikembangkan oleh Seorang tokoh yang bernama Hasan Al-Banna untuk 

menyadarkan masyarakat akan pentingnya mempelajari Al-Islam , 

dalam kelompok kelompok kecil yang dipandu oleh pembimbing 

(murabbi) yang disebut dengan usrah.(Satria hari Lubis. 2011). 

Halaqah dikembangkan pula dipesantren-pesantren tradisional di 

Indonesia. Namun namanya bukan halaqah tapi Sorogan. Hakikatnya 

adalah sama, dimana seorang guru membimbing keislaman dan ilmu-

ilmu nahwu sorof untuk 8 hingga 10 santrinya. Model pembinaan 

Sorogan ini, ternyata efektif dalam menanamkan ilmu dan keislaman 

para santri di pesantren-pesantren seperti : Buntet, Tebu Ireng dan lain-

lainnya. 

Halaqah 7 habits for student adalah pembinaan karakter kepemimpinan 

yang dilakukan secara melingkar dengan satu guru membina 8 hingga 10 

siswa dengan penyampaian materi 7 habits for Student terpadu 

keislaman. Bukan itu saja halaqah yang diberi nama Haq 7 hafsent ini 

juga mengulas tentang lima nilai luhur sekolah (panca nilai) dan hidden 

curriculum.  

Pelaksanaan halaqah 7 habits for student dilaksanakan setiap hari Jumat 

mulai jam 14.00 sampai jam 15.30 WIB merupakan kegiatan ko 

kurikuler yang terpisah dari proses kegiatan pembelajaran di kelas. 

Berikut ini adalah foto / dokumentasi kegiatan Haq 7 hafsent di SMP 

Internat Al-Kausar. 
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Jadwal pengisian materi setiap jumatpun berbeda-beda, seperti penjelasan 

berikut: 

a. Jumat pertama : materi kepemimpinan dan ketaatan terhadap aturan 

dan tata tertib. 

b. Jumat kedua : materi 7 habits for Student . materi 7 kebiasaan 

positif manusia. 

c. Jumat ketiga : materi praktek kepemimpinan dalam program 

outdoor. 

d. Jumat keempat : review praktek kepemimpinan. 

e. Jumat kelima : off (libur) 
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Gambar 1 sampai 4 Dari kiri kekanan searah jarum jam : Pembimbing 

sedang mengarahkan siswa berkaitan dengan penyampaian wejangan 

dan problem Solving, materi 7 habits for effectivity Pepole, lembar 

absensi dan penilaian model halaqah Haq 7 hafsent, dan ramah tamah 

dengan makan-makan sekedarnya. 

 

2. Lima nilai luhur sekolah (panca nilai). 

 Penumbuhan budi pekerti siswa di SMP Internat Al-Kausar, tidak 

saja mengadopsi konsep dan ilmu yang berasal dari luar, seperti 7 Habits 

For Student, Mentoring kepribadian Islami yayasan Al-ummah, 

Kepanduan JSIT dan lain-lainnya, namun nilai-nilai luhur sekolah yang 

berakar dari sifat dan karakter civitas akademika Al-Kausar yang 

dijadikan sebagai suatu karakter luhur Sekolah dijadikan sebagai 

panduan dan patokan dalam bersikap dan bewrtingkah laku, serta 
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berinteraksi dengan sesama insan sekolah. Nilai – nilai luhur sekolah 

ada lima yakni : 

a. Ikhlas. 

Civitas sekolah dalam beramal harus dilandasi dengan rasa Ikhlas 

semata-mata mengharap keridhoan Allah SWT. 

b. Kasih sayang. 

Civitas sekolah dalam mendidik dan membina siswa dilandasi 

dengan kasih sayang yang tulus, serta tanggungjawab penuh untuk 

mencetak generasi pemimpin masa depan. 

c. Peduli. 

Civitas sekolah wajib peduli akan keadaan, kondisi dan 

perkembangan karakter peserta didik sesuai dengan visi dan misi 

Sekolah. 

d. Profesional. 

Civitas Sekolah dalam menjalankan tugas dan kewajiban berpegang 

teguh kepada profesionalisme dalam turut serta berperan penting di 

putaran proses pembelajaran, pendidikan dan pengasuhan siswa-

siswi di sekolah dan di asrama. Profesional memahami apa yang 

harus dilakukan dan harus dikembangkan dalam tugas dan 

kewenangan di sekolah. 

e. Sinergi.  

Civitas Sekolah harus mampu dan cakap bekerja sama dan 

memecahkan permasalahan bersama. Tentunya dengan koordinasi 

dan kontrol yang kuat dari pimpinan struktural dan fungsional. 

3. Hidden Curriculum 

 Hidden Curriculum adalah seperangkat kebijakan yang dapat 

berpengaruh di dalam berlangsungnya pengajaran dan pendidikan, yang 

mungkin meningkatkan atau mendorong atau bahkan melemahkan usaha 

pencapaian tujuan pendidikan. Hidden (tersembunyi) merupakan suatu 

yang direncanakan oleh sekolah sesuai dengan kekhasan sekolah yang 

berbeda dengan kurikulum yang biasa, atau yang berlaku. Menurut 

Overly dan Valance, dalam Subandijah, hidden curriculum meliputi 

kurikulum yang tidak dipelajari,hasil persekolahan non – akademik. 



  530 

 

Dalam kaitan ini, banyak ahli kurikulum yang mengajukan konsepsi 

maupun pengertiannya, misalnya : 

a. Kolberg menyatakan : materi-materi yang berhubungan dengan 

pendidikan karakter, dan peran serta guru dalam mentransformasikan 

standar karakter kepada siswa. 

b. Goodman, friedenberg , reiner dan illich bahwa hidden curriculum 

sebagai tata aturan yang berfungsi untuk mendeteksi dan 

menjelaskan penguatan sekolah mengenai struktur kelas dan karakter 

sosial tertentu. 

c. A. V. Kelly dalam buku The Curriculum menjelaskan bahwa, 

Some educationist speak of the hidden curriculum, by which 

they mean those thing which pupils learn at school because of 

the way in which the work of the school is planned and 

organized, and through, the materials provided, but which 

are not in themselves overtly included in the planning or even 

in the consciousness of those responsible for the school 

arrangements. Social roles, for example, are learnt in this 

way, it is claimed, and attitudes to many other aspects of 

living. Implicit in any set of arrangements are the attitudes 

and values of those who create them, and these will be 

communicated to pupils in this accidental and perhaps even 

sinister way. This factor is of course of particular significance 

when the curriculum is planned and. 

Adapun pengertian-pengertian hidden curriculum diatas, 

diimplementasikan dalam kurikulum khas sekolah yakni kurikulum Al-

Kausar sebagai hidden curriculum, yakni aturan dan program yang 

menguatkan karakter kepemimpinan dan kepribadian Islami yang 

diterapkan diluar kurikulum negara untuk pembentukan calon-calon 

pemimpin masa depan yang dibekali dengan empat SKL (Standar 

Kompetensi Lulusan) Al-Kausar yakni : Kepribadian Islami, 

Kepemimpinan, Penguasaan IPTEK dan kemandirian.  

Hidden curriculum diejawantahkan kedalam program – program seperti 

: Pembinaan dan penguatan karakter (akhlak) mulia, dengan 

menggabungkan dengan PAI, Kemasjidan, Keasramaan, PAM 
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(Pembinaan Akhlak Mulia) dan Halaqah 7 habits for Student. 

Selanjutnya program Scouting yakni kepanduan atau kepramukaan 

meliputi P3P dan P3K, baris berbaris dan kedisiplinan, kemah 

kepemimpinan, dan penanggulangan musibah dan mitigasi 

bencana.(Kurikulum Alkausar 2014) 

Terakhir adalah program penyaluran bakat minat meliputi : 

penyaluran bakat prestasi seni dan olahraga, GACB (Gerakan Alkausar 

Baca Buku) pembekalan ketrampilan berbeladiri, dan penyelamatan diri 

dan orang lain di air.(Kurikulum AlKausar 2014) 

Berikut adalah kegiatan-kegiatan hidden curriculum yang berkaitan 

dengan penguatan karakter kepemimpinan yang berkepribadian islami, 

menguasai IPTEK, Kepemimpinan dan mandiri.  
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Dokumentasi gambar 5 sampai 7 : beberapa kegiatan dalam program hidden 

curriculum SMP Internaat Al-Kausar. Pengatan pendidikan Karakter dalam life 

skills menghadapi tantangan zaman. 

 

 Pengolahan data dampak Model Halaqah 7 habits for Student 

berbasis panca nilai dan hidden curriculum  

 Pengolahan data yang didapatkan melalui wawancara dengan 

penanggungjawab program halaqah 7 habits for Student, bapak H. Dadang 

Supratman S.Pd, serta random wawancara dengan beberapa siswa laki-laki kelas 

VII, VIII dan IX SMP Internat Al-kausar maka didapatkan hasil-hasil sebagai 

berikut: 

Penilaian mutaakhir rekap per April 2017, didapatkan data-data sebagai berikut 

: 

Tabel 1. Nilai karakter kepemimpinan siswa kelas VII 

   No. Kriteria Nilai Nilai Real Konversi ke 

kualitas 

1 Terendah 74 Baik 

2 Tertinggi 85 Baik 

3 Jumlah 1560  

 Rata-rata  78 Baik 

 

Tabel 2. Nilai karakter kepemimpinan siswa kelas VIII 

   No. Kriteria Nilai Nilai Real Konversi ke 

kualitas 

1 Terendah 75 Baik 

2 Tertinggi 88 Baik Sekali 

3 Jumlah 2133  
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 Rata-rata  79 Baik 

 

Tabel 3. Nilai karakter kepemimpinan siswa kelas IX 

   No. Kriteria Nilai Nilai Real Konversi ke 

kualitas 

1 Terendah 78 Baik 

2 Tertinggi 90 Baik Sekali 

3 Jumlah 2997  

 Rata-rata  81 Baik 

 

Tabel 4.  Total kelas VII sampai kelas IX 

No. Kelas Terendah Tertinggi  Jumlah Rata-rata 

1 VII 74 85 1560 78 

2 VIII 75 88 2133 79 

3 IX 78 90 2997 81 

 jumlah 227 263 6690 238 

 Rata-

rata 

75.7 87.7 2230 77 

 

 

 

Gambar 1.  Grafik perbandingan nilai kepemimpinan SMP Internat Al-Kausar                     

Tabel 5.  Perbandingan Nilai Kepemimpinan Semester Ganjil Dan Genap 

2016-2017 kelas VII 

 

No Aspek Nilai kepemimpinan  Kriteria Keterangan 
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Sem Gjl Sem Gnp Selisih 

1 N.Terertinggi 71 74 3 Cukup 2-5 = Cukup 

2 N.terendah 80 85 5 Cukup 2-5 = Cukup 

3 Jumlah 1480 1560 80 Cukup < 100 = 

cukup 

4 Rata-rata 74 78 4 Cukup 2-5 = Cukup  

 

       Tabel 6.  Perbandingan Nilai Kepemimpinan Semester Ganjil Dan Genap 

2016-2017 kelas VIII 

 

No Aspek Nilai kepemimpinan  Kriteria Keterangan 

Sem 

Gjl 

Sem 

Gnp 

Selisih 

1 N.Terertin

ggi 

74 75 1 kurang 1 = Kurang 

2 N.terendah 86 88 2 Cukup 2-5 = Cukup 

3 Jumlah 2079 2133 54 Cukup < 100= cukup 

4 Rata-rata 77 79 2 Cukup 2-5 = cukup 

 

        Tabel 7.  Perbandingan Nilai Kepemimpinan Semester Ganjil Dan Genap 

2016-2017 kelas IX 

 

No Aspek Nilai kepemimpinan  Kriteria Keterangan 

Sem 

Gjl 

Sem 

Gnp 

Selisih 

1 N.Terertinggi 82 87 5 Cukup 2-5 = Cukup 

2 N.terendah 86 90 4 Cukup 2-4 = Cukup 

3 Jumlah 2960 2991 31 Kurang < 100 = 

Kurang 

4 Rata-rata 80 81 1 Kurang  1= kurang 

 

Nilai/data wawancara siswa terhadap model Haq 7 Hafsent berbasis panca nilai 

dan hidden curriculum sebagai berikut : 
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         Tabel  8. Kelas VII (putra saja)  hasil wawancara respon model Haq 7 

Hafsent berbasis panca nilai dan Hidden Curriculum. Yang 

diprosentasikan jawaban yang ―Baik‖ 

No Aspek  Respon Siswa Konversi keterangan 

baik Cukup Kurang 

1 Manfaat 

Materi utk 

jiwa 

kepemimpi

nan 

19 - 1 Baik 

sekali 

Terpenuhi 

Target 

2 Model 

Halaqah 7 

Hafsent 

baik utk 

penguatan 

karakter 

siswa 

 

    16 

 

    2 

 

      2 

 

Cukup 

Baik 

Kurang 

terpenuhi 

3 Model Haq 

7 Hafsent 

memberika

n dampak 

positif 

dalam 

penguatan 

karakter 

kepemimpi

nan siswa 

 

 

 

 

    14 

 

 

 

 

    4 

 

 

 

 

 

     2 

 

 

 

Cukup 

Baik 

 

 

 

 

 

Kurang 

tercapai  

 Prosentasi 95%, 

80%, 

dan 

70% 

 

 

 

 

 

 

  

 Jumlah 245% 6 5   

 Rata-rata 81.7% 2 1.3   

 

Tabel : 9  . Kelas VIII (putra saja)  hasil wawancara respon model Haq 7 Hafsent 

berbasis panca nilai dan Hidden Curriculum.  Yang diprosentasikan 

jawaban yang ―Baik‖ 

No Aspek  Respon Siswa Konversi keterangan 

baik Cukup Kurang 

1 Manfaat 

Materi utk 

jiwa 

kepemimpin

26 - 1 Baik 

sekali 

Terpenuhi 

Target 
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an 

2 Model 

Halaqah 7 

Hafsent baik 

utk 

penguatan 

karakter 

siswa 

 

    22 

 

    2 

 

      3 

 

Cukup 

Baik 

Kurang 

terpenuhi 

3 Model Haq 

7 Hafsent 

memberikan 

dampak 

positif dalam 

penguatan 

karakter 

kepemimpin

an siswa 

 

 

 

 

    24 

 

 

 

 

    1 

 

 

 

 

 

     2 

 

 

 

Cukup 

Baik 

 

 

 

 

 

Kurang 

tercapai  

 Prosentasi 96%, 

81%, 

dan 

89% 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Jumlah 266% 3 6   

 Rata-rata 88.7% 1 2   

 

 

Tabel  10. Kelas IX (putra saja)  hasil wawancara respon model Haq 7 Hafsent 

berbasis panca nilai dan Hidden Curriculum.  Yang diprosentasikan 

jawaban yang ―Baik‖ 

No Aspek  Respon Siswa Konversi keterangan 

baik Cukup Kurang 

1 Manfaat 

Materi utk 

jiwa 

kepemimpi

nan 

31 - - istimewa Terpenuhi 

Target 

2 Model 

Halaqah 7 

Hafsent 

baik utk 

penguatan 

karakter 

siswa 

 

   

31 

 

    - 

 

      - 

 

istimewa 

Terpenuhi 

target 

3 Model Haq 

7 Hafsent 

memberika
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n dampak 

positif 

dalam 

penguatan 

karakter 

kepemimpi

nan siswa 

 

    

31 

 

    - 

 

 

     - 

istimewa 

 

 

Terpenuhi 

target  

 Prosentasi 100

%, 

100

%, 

dan 

100

% 

 

 

 

 

 

 

  

 Jumlah 300

% 

- -   

 Rata-rata 100

% 

- -   

 

         Rekomendasi : 

  Penulis/peneliti merekomendasikan sebagai berikut : 

1. Penelitian dasar ini terlalu sederhana dalam penghitungan datanya. 

Karena itu perlu dikembangkan penghitungan statistik yang lebih luas 

lagi.  

2. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan penelitian seperti : 

kejenuhan pembina, kejenuhan siswa ataupun kedua-duanya jenuh. 

Untuk itu perlu di berikan stimulus agar siswa dan pembimbing (guru) 

dalam kondisi fits dan baik dalam menjalankan model Halaqah 7 habits 

for Student berbasis panca nilai dan hidden curriculum. 

SIMPULAN  

 Model Halaqah 7 habits for Student berbasis lima nilai luhur sekolah 

(panca nilai) dan hidden curriculum, sebagai model alternatif penguatan karakter 

kepemimpinan siswa SMP Internat Al-Kausar, dapatlah disimpulkan sebagai 

berikut : 

1.  Model penguatan karakter kepemimpinan menggunakan Haq 7 Hafsent 

atau Halaqah 7 Habits For Student terbukti meningkatkan nilai 

kepemimpinan siswa SMP Internat Al-Kausar  dengan sampel penelitian 

siswa laki-laki sebanyak 78 siswa kelas VII sampai kelas IX, dengan 

peningkatan rata-rata nilai terendah semester ganjil dan genap meningkat 
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sebesar   4   poin, nilai tertinggi semester ganjil dan genap meningkat 

sebesar  3   point dan rata-rata nilai semester ganjil dan genap meningkat 

sebesar 2   poin. Dari pengolahan data tersebut dapat disimpulkan model 

Halaqah 7 habits for Student dapat meningkatkan nilai kepemimpinan 

siswa SMP Internat Al-Kausar Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa-

barat. 

2.  Terdapat peningkatan respon yang cukup menggembirakan dengan respon 

positip menjawan ―Ya‖ dengan rata-rata sebesar 90%, sehingga model 

halaqah 7 Habits for Student berbasis lima nilai luhur sekolah (panca 

nilai) dan hidden curriculum terbukti memiliki respon positif terhadap 

siswa SMP Internat Al-Kausar Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa-

Barat. 

3. Dari data-data yang dihasilkan serta pengulahan data yang diperoleh, maka 

penelitian ini dapat disimpulkan terdapat perubahan yang signifikan 

dengan meningkat dan respon positif yang besar, maka kesimpulan 

ditegakkan dengan kriteria Cukup Baik. 
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ABSTRAK 
 

Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk meningkatkan toleransi, 

prestasi belajar peserta didik dan keterlaksanaan pembelajaran matematika kelas 

7G SMPN 1 Tanahmerah. Rendahnya hasil belajar ditunjukkan rendahnya 

toleransi, prestasi belajar peserta didik dan keterlaksanaan kegiatan pembelajaran. 

Hal ini ditunjukkan pada kondisi awal, rata-rata toleransi peserta didik dalam 

kategori sedang, semua peserta didik belum tuntas dengan rata-rata kelas 29%, 

serta belum pernah melaksanakan Problem Based Learning Setting Numbered 

Heads Together. Pendekatan pembelajaran yang digunakan untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran adalah Problem Based Learning Setting Numbered Heads 

Together. Agar penerapan Problem Based Learning Setting Numbered Heads 

Together dapat terlaksana dengan baik maka digunakanlah penelitian tindakan 

kelas dengan 2 siklus. Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data adalah 

angket sikap toleransi, tes dan lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran. 

Setelah siklus 1 diperoleh toleransi peserta didik dalam kategori sedang, 87.50% 

peserta didik tuntas dengan rata-rata kelas 72%, serta keterlaksanaan Problem 

Based Learning Setting Numbered Heads Together sebesar 73.67%. Terjadi 

peningkatan hasil belajar dan telah memenuhi target keberhasilan pada akhir 

siklus 2, yaitu toleransi peserta didik dalam kategori tinggi, 93.75% peserta didik 

tuntas dengan rata-rata kelas 79%, serta keterlaksanaan Problem Based Learning 

Setting Numbered Heads Together sebesar 88.86%.  

 

Kata Kunci: toleransi, prestasi belajar, problem based learning  

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan matematika merupakan kebutuhan penting bagi masing-masing 

peserta didik untuk mengembangkan potensi mereka. Hal ini sejalan dengan 

pendapat National Council of Teachers of Mathematics (2000: 4), ―Our students 

deserve and need the best mathematics education possible, one that enables them 

to fulfill personal ambitions and career goals in an ever-changing world”. Setiap 

peserta didik membutuhkan dan berhak mendapatkan pendidikan matematika 

yang terbaik. Tujuan memperoleh pendidikan matematika yang terbaik agar setiap 

peserta didik memiliki bekal dalam proses menggapai cita-cita mereka 

mendapatkan hidup yang lebih baik. Pendidikan matematika secara tidak langsung 

mailto:math.united@gmail.com
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dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah, 

berpikir logis, berpikir kreatif dan berpikir kritis. 

Pendidikan matematika bertujuan agar peserta didik dapat menguasai 

kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan. Hal ini 

sejalan dengan Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa 

kecakapan matematika yang ditumbuhkan pada siswa merupakan sumbangan 

mata pelajaran matematika kepada pencapaian kecakapan hidup. Tujuan 

pembelajaran matematika, antara lain agar siswa dapat memahami konsep 

matematika, menggunakan pola dalam menyelesaikan masalah, melakukan 

penalaran, mengkomunikasikan gagasan, menghargai kegunaan matematika, dan 

memiliki sikap yang sesuai dengan nilai-nilai matematika. Hal ini diperkuat 

dengan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa standar 

penilaian hasil belajar harus meliputi kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial, 

kompetensi pengetahuan dan kompetensi ketrampilan. Dalam Permendikbud 

Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses, salah satu aktivitas pembentuk 

kompetensi sikap peserta didik adalah toleransi. Dari uraian di atas, sikap toleransi 

dan prestasi belajar merupakan aspek kompetensi sikap dan kompetensi 

pengetahuan yang harus dimiliki peserta didik untuk mewujudkan tujuan 

pembelajaran matematika seutuhnya. 

Sikap toleransi merupakan salah satu kompetensi sikap yang harus dimiliki 

peserta didik. Ada sebuah ungkapan yaitu jika ingin dihargai maka hargailahlah 

orang lain terlebih dahulu. Dari ungkapan tersebut mengartikan bahwa tidak ada 

seorangpun yang mau tidak dihargai. Dalam pembelajaran matematika hendaknya 

guru mengembangkan sikap toleransi dalam diri peserta didik. Di saat guru 

menghargai peserta didik akan membuat mereka merasa diperhatikan. Jika guru 

menghargai peserta dengan baik maka mental peserta didik akan tumbuh dengan 

baik begitu juga sebaliknya. Hal ini sejalan dengan pendapat National Council of 

Teachers of Mathematics (2000: 130), “Students should be encouraged and 

respected when they use their native language as well as English in their 

mathematical communications”. Setiap peserta didik harus didukung dan dihargai 

saat mereka berkomunikasi dalam pembelajaran matematika. 

Selain sikap toleransi, tujuan pembelajaran matematika juga untuk 

meningkatkan kompetensi pengetahuan peserta didik. Menurut National Council 

of Teachers of Mathematics (2000: 16), ―A school mathematics curriculum should 
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provide a road map that helps teachers guide students to increasing levels of 

sophistication and depths of knowledge”. Pembelajaran matematika sekolah 

membimbing peserta didik untuk meningkatkan tingkat keahlian dan kedalaman 

pengetahuan mereka. Pengetahuan matematika yang peserta didik miliki akan 

menjadi modal mereka untuk menggapai karir mereka di masa yang akan datang. 

Pada kenyataannya, kompetensi sikap toleransi dan kompetensi pengetahuan 

matematika peserta didik di Indonesia masih rendah. Toleransi peserta didik 

Indonesia masih rendah ditunjukkan melalui statistik Komisi Nasional 

Perlindungan Anak yang mencatat hingga 2015 ini ada 366 kasus tawuran pelajar 

sepanjang tahun 2014, ada 229 kasus tawuran pelajar sepanjang tahun 

2013.  Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2012 yang hanya 128 kasus. 

Sedangkan rendahnya pengetahuan matematika peserta didik Indonesia 

ditunjukkan melalui prestasi belajar matematika peserta didik Indonesia dalam 

Trend in International Mathematics and Science Study (TIMSS) yang menunjukan 

bahwa rata-rata prestasi matematika peserta didik Indonesia berada di bawah rata-

rata Internasional. Adapun hasil studi TIMSS 2015 disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 1.Skor Matematika Indonesia Berdasarkan Hasil TIMSS 

Tahun 
Kemampuan 

yang Diukur 

Rata-rata 

Skor 

Indonesia 

Rata-rata 

Skor 

internasional 

Peringkat 

Indonesia 

Banyaknya 

Negara 

Peserta 

2015 Matematika 397 500 44 49 

Sumber:  (IEA, 2015) 

Rendahnya sikap toleransi dan prestasi belajar peserta didik juga terjadi di 

kelas 7G SMP Negeri 1 Tanahmerah Kabupaten Bangkalan. Rendahnya sikap 

toleransi dan prestasi belajar peserta didik diperoleh melalui pra penelitian dengan 

memberikan angket awal dan pretest pada tanggal 21 September 2015. Adapun 

hasil angket awal sikap toleransi dan hasil pretest disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 2: Hasil Pra Penelitian di kelas 7G SMP Negeri 1 Tanahmerah 

Variabel Interval Kriteria Kondisi Awal 

Sikap Toleransi 100 < X Sangat Tinggi 0% 

93 < X ≤ 100 Tinggi 25% 

67< X ≤ 93 Sedang 53% 

50 < X ≤ 67 Rendah 22% 

X ≤ 50 Sangat Rendah 0% 

Rata-rata Sedang 79.92 

Prestasi Belajar yang tuntas ≥ 70 % KKM tercapai 0% 

http://www.tempo.co/topik/masalah/1721/Tawuran-MahasiswaPelajar
http://www.tempo.co/topik/masalah/1721/Tawuran-MahasiswaPelajar
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Variabel Interval Kriteria Kondisi Awal 

Matematika Rata-rata  29.27 

 

Penyebab rendahnya sikap toleransi dan prestasi belajar matematika peserta 

didik pada uraian di atas adalah penggunaan metode pembelajaran yang belum 

variatif oleh guru. Kegiatan pembelajaran yang berpusat kepada guru relatif 

mempunyai kualitas yang kurang baik untuk membangun kompetensi sikap 

peserta didik. Pembelajaran yang berpusat kepada guru juga sangat tergantung 

kepada kemampuan guru. Apabila guru kurang piawai dalam menyampaikan 

materi pembelajaran maka akan menimbulkan kebosanan peserta didik sehingga 

mengurangi motivasi dan konsentrasi peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. 

Salah satu pendekatan pembelajaran yang dipandang efektif untuk 

meningkatkan sikap toleransi dan prestasi belajar peserta didik adalah problem 

based learning. Problem based learning merupakan pendekatan pembelajaran 

yang menyajikan masalah kontekstual sehingga mendorong peserta didik untuk 

belajar. Peserta didik bekerja dalam tim untuk memecahkan masalah dunia nyata. 

Menurut Barrett & Moore (2011: 18),  problem based learning meningkatkan 

kemampuan dalam beberapa aspek seperti fisik, kognitif, emosi, etika dan aspek-

aspek lainnya. 

Menurut Barrett & Moore (2011: 4), ―The classical definition of problem-

based learning is the learning that resultsfrom the process of working towards the 

understanding of a resolution of aproblem. The problem is encountered first in the 

learning process”. PBL merupakan pembelajaran yang dihasilkan dari proses 

memahami solusi dari sebuah permasalahan. Menurut Arends & Kilcher (2010: 

326), PBL merupakan pendekatan pembelajaran yang berpusat kepada peserta 

didik yang menggabungkan dan mengorganisasikan kurikulum, pembelajaran dan 

permasalahan dunia nyata secara cermat. Menurut Savin-Baden & Major (2004: 

3), PBL merupakan metode pembelajaran yang menggunakan skenario masalah 

sehingga mendorong peserta didik untuk terlibat dalam proses pembelajaran.  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa PBL 

merupakan pendekatan pembelajaran yang menyajikan masalah kontekstual 

sehingga mendorong peserta didik untuk belajar. Peserta didik bekerja dalam tim 

untuk memecahkan masalah dunia nyata. Pada penelitian tindakan kelas ini PBL 

merupakan pendekatan pembelajaran yang diawali dengan menyajikan masalah 
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kontekstual sehingga mendorong peserta didik untuk belajar dengan cara 

memecahkan masalah kontekstual tersebut dalam tim. Fase-fase PBL adalah: (1) 

penyajian masalah; (2) perencanaan penyelesaian masalah; (3) pelaksanaan 

penyelidikan; (4) presentasi solusi masalah; dan (5) refleksi dan evaluasi. 

Untuk melengkapi pembelajaran dengan pendekatan, model pembelajaran 

yang dipilih adalah numbered heads together. Numbered heads together 

merupakan tipe dari model pembelajaran kooperatif yang memberikan nomor 

kepada masing-masing siswa sebagai anggota kelompok untuk memberikan 

respon atau menjawab pertanyaan dalam mewakili kelompoknya. Alasan 

pemilihan numbered heads together untuk melengkapi problem based learning 

karena pada fase-fase problem based learningcocok jika disettingkan dengan 

tahap-tahap numbered heads together. 

Menurut Arends (2010: 306), ―Cooperative learning is a teaching model or 

strategy that is characterized by cooperativetask, goal, and reward structures, 

and requires students to be actively engaged indiscussion, debate, tutoring, and 

teamwork”. Pembelajaran kooperatif adalah sebuah model atau strategi 

pembelajaran yang mempunyai karakteristik berupa tugas, tujuan dan penilaian 

secara kooperatif serta memungkinkan siswa untuk secara aktif berdiskusi, debat, 

tutoring dan bekerja sama.Numbered heads together merupakan varian dari group 

discussion dimana hanya ada satu siswa secara acak yang mewakili kelompoknya 

dalam menyelesaikan masalah. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

numbered heads together merupakan tipe dari model pembelajaran kooperatif 

yang memberikan nomor kepada masing-masing siswa sebagai anggota kelompok 

untuk memberikan respon atau menjawab pertanyaan dalam mewakili 

kelompoknya. Kegiatan yang ada dalam numbered heads together adalah variasi 

dari kegiatan yang ada dalam pembelajaran kooperatif. Langkah-langkah 

numbered heads together adalah: (1) membagi kelas menjadi beberapa kelompok; 

(2) setiap anggota kelompok diberi nomor; (3) masing-masing kelompok 

berdiskusi untuk mempersiapkan setiap anggota kelompok untuk menjawab 

pertanyaan atau permasalahan; (4) seorang siswa dipanggil nomornya dan diminta 

berdiri untuk menjawab pertanyaan; dan (5) anggota kelompok lain yang 

mempunyai nomor yang sama diminta untuk memberi pendapat tentang jawaban 

siswa yang pertama. 
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Pembelajaran problem based learning setting numbered heads together 

merupakan penggabungan antara pembelajaran dengan pendekatan problem based 

learning dengan model pembelajaran kooperatif tipe numbered heads together. 

Penggabungan antara pembelajaran dengan pendekatan problem based learning 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe numbered heads together bertujuan 

untuk menyempurnakan pembelajaran dengan pendekatan problem based 

learning. Karena pembelajaran problem based learning setting numbered heads 

together merupakan hasil penggabungan maka kegiatan pembelajarannya 

merupakan gabungan kegiatan pembelajaran yang ada pada problem based 

learning dan kegiatan pembelajaran yang ada padanumbered heads together. 

Menurut Seidler (2009: 32), Sikap toleransi merupakan memperhatikan hak 

seseorang tanpa memperhatikan perbedaan sejarah, pengalaman dan latarbelakang 

mereka. Menurut Darwall (2006: 126), ―Recognition respect thus involves no 

evaluation or appraisal of excellence or merit, even of someone‟s merits as a 

person”. Sikap toleransi tidak hanya menilai seseorang dari kelebihannya saja. 

Sikap toleransimeliputi juga menerima kekurangan seseorang. Menurut Raz 

(2001: 125), Aspek-aspek sikap toleransi terhadap orang lain meliputi 

mempercayai pikiran orang lain, menggunakan cara yang baik saat berbicara 

dengan orang lain, dan membicarakan hal yang tidak ada hubungannya dengan hal 

yang menyinggung orang lain. 

Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sikap 

toleransi merupakan sikap menerima pendapat orang lain dengan memberikan 

ruang dan kesempatan yang sama, menerima perbedaan orang lain sebagai hal 

yang lumrah, menerima kekurangan dan mengapresiasi kemampuan orang lain, 

serta tidak menyinggung hak orang lain baik melalui perkataan dan perbuatan 

sehingga tercipta lingkungan yang kondusif. Pada penelitian tindakan kelas ini, 

sikap toleransi orang lain merupakan skor respon peserta didik berdasarkan 

indikator perbuatan menerima pendapat orang lain, menerima perbedaan orang 

lain sebagai hal yang lumrah, menerima kekurangan dan mengapresiasi 

kemampuan orang lain, serta tidak menyinggung hak orang lain. 

Menurut Nitko& Brookhart (2011: 497), ―Achievement: Knowledge, skills, 

and abilities that students have developed as a result of instruction”.Prestasi 

belajar merupakan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang 

dikembangkan peserta didik sebagai sebuah hasil kegiatan pembelajaran. 
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Sedangkan menurut Miller, Linn & Gronlund (2009: 276), Prestasi belajar peserta 

didik digambarkan melalui kecakapan peserta didik. Misalnya, kemampuan 

memberikan pendapat, menggunakan peralatan laboratorium, bekerjasama secara 

efektif, bernyanyi, bermain musik dan menunjukkan beberapa kemampuan secara 

fisik. Prestasi belajar berkaitan erat dengan kompetensi pengetahuan. Hal ini 

sejalan dengan pendapat Algarabel & Dasi (2001: 46), ―Achievement is the 

competence of a person in relation to a domain of knowledge‖. Prestasi belajar 

merupakan kompetensi peserta didik yang berhubungan dengan domain 

pengetahuan. 

Tes merupakan instrumen untuk mengetahui prestasi belajar matematika 

peserta didik. Hal ini sesuai dengan pendapat Ebel & Frisbie (1986: 20) yang 

menyatakan bahwa ―The major function of a classroom test is to measure student 

achievement and thus to contribute to the evaluation of educational progress and 

attainments‖. Fungsi utama sebuah tes adalah untuk mengukur prestasi belajar 

peserta didik dan memberikan kontribusi dalam evaluasi peningkatan dan 

pencapaian pendidikan. Menurut Haladyna (2004: 4), Tes adalah alat ukur untuk 

memberikan gambaran  (dengan angka) tingkat ketercapaian belajar peserta didik. 

Tes dalam dunia pendidikan digunakan untuk mengukur domain pengetahuan, 

keterampilan atau kemampuan kognitif.  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, prestasi belajar merupakan 

kompetensi pengetahuan peserta didik yang dikembangkan sebagai hasil kegiatan 

pembelajaran. Dalam penelitian tindakan kelas ini prestasi belajar merupakan skor 

kompetensi pengetahuan yang diperoleh peserta didik melalui tes di akhir 

kegiatan pembelajaran. 

Sesuai dengan latar belakangdan kajian pustaka di atas, maka penelitian 

tindakan kelas ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan keterlaksanaan proses 

pembelajaran dengan menerapkan problem based learning setting numbered 

heads together; (2) meningkatkan sikap toleransi peserta didik kepada orang lain; 

dan (3) meningkatkan prestasi belajar matematika peserta didik. 

 

METODE  

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (classroom action 

research). Penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di 

kelas tempat guru mengajar selama kegiatan pembelajaran berlangsung dengan 
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penekanan pada penyempurnaan atau peningkatan proses dan praktik 

pembelajaran.Pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini terdiri dari empat tahapan 

dasar yang saling terkait dan bersinambung plan, act, observe, danreflect. 

Diagram alur desain penelitian tindakan kelas ditunjukkan pada gambar berikut 

ini: 

 

Gambar 1 

 Siklus Penelitian Tindakan Kelas 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan pada bulan Nopember–

Desember 2015 yaitu pada semester gasal tahun pelajaran 2015-2016. Jadwal 

pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini disesuaikan dengan jadwal pelajaran 

matematika di kelas 7G SMP Negeri 1 Tanahmerah yaitu pada hari senin dan hari 

sabtu. 

Dalam penelitiantindakan kelas ini, teknik pengumpulan data yang 

digunakan terdiri dari dua, yaitutes dan non tes. Teknik pengumpulan data dengan 

tes menggunakan tes pilihan ganda yang bertujuan untuk mengukur prestasi 

belajar peserta didik.  Teknik nontes dilaksanakan denganangket dan observasi. 

Angket digunakan untuk mengukur sikap toleransi peserta didik dan observasi 

digunakan untuk mengukur keterlaksanaan kegiatan pembelajaran berdasarkan 

problem based learningsetting numbered heads together. Instrumen yang 

digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini meliputi: (1) 

lembarobservasiketerlaksanaan pembelajaran; (2) tes prestasibelajar; dan (3) 

angketsikap toleransi. 

Kriteria keberhasilan ditetapkandengan ketercapaian target dalam  

keterlaksanaan kegiatan pembelajaran menggunakan problem based 

learningsetting numbered heads togetherdan perolehan hasil belajar peserta didik 
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berupa prestasi belajar dan sikap toleransi. Kriteria keberhasilan penelitian 

tindakan kelas ini digambarkan dalam tabel 3 di bawah ini. 

Tabel 3: Hasil Penelitian Tindakan Kelas di Setiap Siklus 

Variabel Interval Kriteria Target 

Keterlaksanaan Pembelajaran Terlaksana≥ 80% Pemb Berhasil 80% 

Toleransi 100 < X ≤125 Sangat Tinggi 16% 

93 < X ≤ 100 Tinggi 69% 

67< X ≤ 93 Sedang 15% 

50 < X ≤ 67 Rendah 0% 

X ≤ 50 Sangat Rendah 0% 

Prestasi belajar Siswa tuntas≥ 70% KKM tercapai 80% 

Rata-rata  75% 

 

Analisis dari data keterlaksanaan pembelajaranya itu dengan menghitung 

persentase keterlaksanaan kegiatan pembelajaran padasetiap siklus. Adapun cara 

menentukan persentase dengan menggunakan rumus  berikut: 

%100
kegiatasemuabanyak

terlaksanayangbanyak
naanketerlaksaPersentase  

Berdasarkan hasil analisis data observasi keterlaksanaan pembelajaran, 

kegiatan pembelajaran menggunakan problem based learning setting numbered 

heads together dikatakan terlaksana dengan baik jika persentase keterlaksanaan 

pembelajaran mencapai minimal 80%. 

Data mengenai sikap toleransi diperoleh dengan menggunakan angket yang 

berisi25 pernyataan berbentuk checklist dengan skala likert (1 sampai dengan 5). 

Penyekoran untuk angket sikap toleransimemiliki rentang skor antara 25 sampai 

dengan 125. Untuk menentukan kriteria hasil pengukuranya digunakan klasifikasi 

yang ditentukan dengan rata-rata ideal (Mi) dan standar deviasi ideal (SDi). 

Adapun perhitungan nilai Mi dan SDi adalah sebagai berikut.  

75
2

25125



iM dan 67,16

6

25125



iSD  

Tabel 4: Kriteria Sikap Toleransi 

Interval Skor (X) Kategori 

Mi + 1,5 SDi < X   Mi + 3 SDi 100 < X 125 Sangat Tinggi 

Mi + 0,5 SDi < X  Mi + 1,5 SDi 93 < X   100 Tinggi 

Mi - 0,5 SDi < X  Mi + 0,5 SDi 67 < X   93 Sedang 

Mi - 1,5 SDi < X  Mi - 0,5 SDi 50 < X   67 Rendah 
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Interval Skor (X) Kategori 

Mi - 3 SDi   X  Mi - 1,5 SDi 25 X   50 Sangat Rendah 

 

Analisis terhadapdata prestasi belajar peserta didik dilakukan dengan cara 

menghitung skor tiap peserta didik dengan penilaian skala 100 dan menentukan 

ketercapaian prestasi belajar secara klasikal. Skor siswa dalam satu kelas 

percobaan kemudian dipersentase untuk mengetahui ketercapaian prestasi belajar. 

Ketercapaian prestasi belajar tercapai apabila minimal 80% peserta didik 

mencapai skor di atas kriteria ketuntasan minimal mata pelajaran matematika di 

SMP Negeri 1 Tanahmerah yaitu 70% dan rata-rata prestasi belajar peserta didik 

minimal 75%. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sebelum penelitian tindakan kelas dilaksanakan, guru menerapkan kegiatan 

pembelajaran mata pelajaran matematika di kelas 7G SMP Negeri 1 Tanahmerah 

menggunakan pembelajaran yang bersifat deduktif dan berpusat kepada guru. 

Dengan kegiatan pembelajaran tersebut maka kualitas pembelajaran matematika 

di kelas 7G SMP Negeri 1 Tanahmerah belum maksimal. Hasil pretes, siklus 1 

dan siklus 2 disajikan pada gambar 2, gambar 3 dan gambar 4 berikut. 

 

Gambar 2.  

Hasil sikap toleransi 
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Gambar 3 

 Hasil prestasi belajar 

 

Gambar 4 

 Hasil observasi keterlaksanaan pembelajaran 

Dari hasil pretes dan angket awal peserta didik, diperoleh bahwa hasil 

belajar peserta didik masih belum maksimal. Perolehan skor pretes peserta didik 

menunjukkan ketuntasan peserta didik baik secara klasikal maupun secara 

individual masih belum tuntas. Hal ini ditunjukkan persentase ketuntasan peserta 

didik 0%, atau tidak ada satupun peserta didik yang tuntas. Begitu juga 

ditunjukkan oleh rata-rata skor pretes 29.27. Demikian halnya dengan sikap 

toleransi yang diperoleh dari angket awal. Pada tabel menunjukkan bahwa 75% 
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peserta didik belum mempunyai sikap toleransi yang tinggi (53.13% kategori 

sedang dan 21.88% kategori rendah). Rendahnya hasil belajar peserta didik ini 

dirasa ada hubungan dengan kegiatan pembelajaran yang digunakan masih 

berpusat kepada guru dan bersifat deduktif.  

Berdasarkan gambar 2, 3 dan 4 dapat diketahui bahwa rata-rata sikap 

toleransi yang dimiliki peserta didik terhadap orang lain masih dalam kategori 

sedang (89.56) dan lebih dari 53% peserta didik masih belum memiliki sikap 

toleransi dengan kategori tinggi. Hanya 46% peserta didik yang mempunyai sikap 

toleransi dengan kategori tinggi. Pada tabel tersebut juga menunjukkan bahwa 

prestasi belajar peserta didik pada KD 4.1, 4.2, dan 4.3 sebanyak 87.50% telah 

tuntas. Rata-rata ketuntasan peserta didik pada KD tersebut adalah 72%. 

Sedangkan keterlaksanaan kegiatan pembelajaran problem based learningsetting 

numbered heads together sebesar 72.67% telah terlaksana. Masih ada beberapa 

kegiatan dalam problem based learningsetting numbered heads together yang 

belum terlaksana. 

Belum tercapainya target sikap toleransi dan prestasi belajar peserta didik 

karena belum maksimalnya keterlaksanaan pembelajaranproblem based 

learningsetting numbered heads together. Beberapa karakteristik 

pembelajaranproblem based learningsetting numbered heads together pada siklus 

1 yang perlu perbaikan adalah proses diskusi kelompok yang belum maksimal. 

Diskusi kelompok masih didominasi oleh beberapa peserta didik sehingga diskusi 

kelas belum berjalan secara maksimal. Untuk memperbaiki diskusi kelas tersebut 

maka guru perlu membimbing jalannya diskusi kelompok dengan lebih maksimal. 

Berdasarkan gambar 2, 3 dan 4 dapat diketahui bahwa rata-rata sikap 

toleransi yang dimiliki peserta didik terhadap orang lain sudah dalam kategori 

tinggi (99.47) dan lebih dari 93% peserta didik sudah memiliki sikap toleransi 

dengan kategori tinggi. Hanya 6.25% peserta didik yang mempunyai sikap 

toleransi dengan kategori sedang. Pada tabel tersebut juga menunjukkan bahwa 

prestasi belajar peserta didik pada KD 4.4, dan 4.5 sebanyak 93.75% telah tuntas. 

Rata-rata ketuntasan peserta didik pada KD tersebut adalah 79%. Sedangkan 

keterlaksanaan kegiatan pembelajaran problem based learningsetting numbered 

heads together sebesar 88.61% telah terlaksana.  

Ada peningkatan keterlaksanaan kegiatan pembelajaranproblem based 

learningsetting numbered heads together dari sebelum siklus 1, setelah siklus 1 
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dan setelah siklus 2. Hampir semua karakteristik pembelajaranproblem based 

learningsetting numbered heads together terlaksana pada siklus 2.  

Ada peningkatan sikap toleransi yang dimiliki peserta didik dari sebelum 

siklus 1, setelah siklus 1 dan setelah siklus 2. Peningkatan sikap toleransi yang 

dimiliki peserta didik dikarenakan pembelajaran yang digunakan adalah 

pembelajaranproblem based learningsetting numbered heads together. Hal ini 

sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh Arends & Kilcher (2010: 326), 

―...problem based learning requires anenvironment where students have respect 

for each other and are tolerant of ambiguityand difference”. Pembelajaran dengan 

pendekatan problem based learning membutuhkan sebuah lingkungan dimana 

peserta didik memiliki sikap menghargai peserta didik lain dan sikap toleransi 

terhadap keambiguan dan perbedaan. 

Ada peningkatan prestasi belajar peserta didik dari sebelum siklus 1, setelah 

siklus 1 dan setelah siklus 2. Peningkatan prestasi belajar peserta didik 

dikarenakan pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaranproblem based 

learningsetting numbered heads together.Pembelajaranproblem based 

learningsetting numbered heads together merupakan pembelajaran kolaboratif 

yang efektif meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Hal ini diperkuat Arends 

& Kilcher (2010: 328), ―Problem-based learning promotes achievement and 

higher-order thinking”. Pembelajaran dengan pendekatan problem based learning 

meningkatkan prestasi dan higher-order thinking peserta didik. 

Penelitian tindakan kelas ini dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa 

keterbatasan, yaitu: (1) penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan hanya pada 

Standar Kompetensi 4 menggunakan konsep himpunan dan diagram venn dalam 

pemecahan masalah, kelas 7 SMP; dan (2) instrumen penelitian (tes prestasi 

belajar, angket sikap toleransi dan lembar pengamatan keterlaksanaan) yang 

digunakan pada penelitian tindakan kelas ini disusun berdasarkan kajian teori 

yang ada tetapi belum dilaksanakan telaah oleh para ahli sehingga belum 

diketahui kualitasnya. 

 

SIMPULAN 

Ada peningkatan keterlaksanaan kegiatan pembelajaran problem based 

learning setting numbered heads together dari sebelum siklus 1, setelah siklus 1 

dan setelah siklus 2;  
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Ada peningkatan sikap toleransi yang dimiliki peserta didik dari sebelum 

siklus 1, setelah siklus 1 dan setelah siklus 2. Peningkatan sikap toleransi yang 

dimiliki peserta didik dikarenakan pembelajaran yang digunakan adalah 

pembelajaranproblem based learningsetting numbered heads together; dan (3) ada 

peningkatan prestasi belajar peserta didik dari sebelum siklus 1, setelah siklus 1 

dan setelah siklus 2. Peningkatan prestasi belajar peserta didik dikarenakan 

pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaranproblem based learningsetting 

numbered heads together. 
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ABSTRAK 

 

Salah satu masalah dan pengaruh terbesar terhadap karakter siswa saat ini adalah 

maraknya pengaruh konten seksual dan bias gender yang semakin hari semakin 

pesat mempengaruhi pola pikir serta perilaku siswa secara langsung maupun tidak 

langsung. Saat ini, perilaku seks bebas dan bias gender yang salah telah teradopsi 

siswa melalui berbagai media dan konten yang bebas terakses. Penelitian ini 

bertujuan untuk peningkatkan pendidikan karakter dengan memahami gender dan 

seks melalui pro seksi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, 

pengumpulan data diperoleh melalui metode observasi, dokumentasi, wawancara 

dan angket yang dianalisis menggunakan teknik deskriptif kuantitatif. Dari 

pengolahan data, diketahui bahwa kegiatan pro seksi (program seks edukasi) 

mampu meningkatkan pemahaman yang benar tentang gender dan seks terhadap 

siswa. Dengan demikian, kegiatan pro seksi (program seks edukasi) mampu 

memperbaiki pemahaman tentang gender dan seks sehingga secara tidak langsung 

karakter siswa dapat dijaga tanpa harus membatasi atau menghindari 

perkembangan era global. 

 

Kata kunci : pendidikan karakter;  gender; seks;  program seks edukasi 

 

PENDAHULUAN 

Salah satu permasalahan yang cukup pelik dan membutuhkan perhatian 

adalah mengenai kurangnya pemahaman mengenai gender dan seks pada remaja 

saat ini. Berdasarkan pengalaman peneliti dalam menyelesaikan permasalahan 

peserta didik, banyak perilaku bebas terjadi akibat terpengaruhnya individu akan 

konten pornografi maupun pornoaksi yang cukup mudah diakses di media online 

maupun offline. Mudahnya pengaruh porno terhadap individu dikarenakan 

pemahaman terhadap pendidikan seksual masih lemah. Oleh karena itu, secara 

lambat tetapi pasti, pengaruh tersebut dipastikan akan mempengaruhi pola pikir 

dan perilaku peserta didik sehingga akan membentuk karakter kepribadian yang 

terlalu jauh melenceng dari yang seharusnya. 

Berdasarkan observasi dan wawancara sekilas kepada peserta didik kelas 9 

mengenai gender dan seks, diketahui bahwa peserta didik masih menganggap hal 

tersebut tabu dan tidak layak untuk dipahami. Akan tetapi, apabila dibandingkan 

dengan perkembangan pergaulan remaja yang menjadi terlalu cepat dan bebas saat 

mailto:yang_gustida@yahoo.com
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ini, dimana pemahaman mengenai gender dan seks masih cukup rendah, maka 

pendidikan karakter yang seharusnya diperuntukkan kepada remaja akan menjadi 

kurang optimal karena karakter peserta didik sudah lebih cepat berkembang secara 

prematur. 

Menurut keterangan dari guru mata pelajaran kelas 9H SMP Negeri 2 Kota 

Mojokerto, peserta didiknya cenderung kompak dan mampu berbaur antara laki-

laki dan perempuan. Akan tetapi, mereka cenderung kurang mampu konsentrasi 

dalam prestasi. Dengan kata lain, mereka cukup baik dalam hal di luar kegiatan 

belajar. Sedangkan berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, diketahui 

bahwa pergaulan peserta didik kelas 9H memang cukup terbuka dibandingkan 

kelas 9 yang lain, selain itu laki-laki dan perempuan cukup biasa melakukan 

godaan terhadap lawan jenis baik secara verbal maupun non verbal. Dari kegiatan 

tersebut dapat diketahui bahwa pemahaman gender masih cukup lemah. Dalam 

satu kasus, pernah ada siswi yang sedang menstruasi digoda teman laki-laki satu 

kelas sehingga dia merasa dilecehkan dan akhirnya menangis. Disisi lain, terdapat 

siswa yang kurang menghargai teman perempuan sekelas dalam hal persamaan 

peran, yakni tugas membersihkan kelas seperti menyapu dan bersih-bersih adalah 

tugas para siswi sehingga secara tidak disadari hal tersebut telah memunculkan 

ketidaksetaraan peran sosial di kelas 9H.  

Mengenai pengertian gender, kamus besar bahasa indonesia 

(https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/gender) mendefinisikan gender sebagai 

―jender‖ dan ―jenis kelamin‖ sedangkan Marzuki (http://staffnew.iny.ac.id) 

menyatakan bahwa gender adalah ―suatu sifat yang dijadikan dasar untuk 

mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi 

kondisi sosial dan budaya, nilai dan perilaku, mentalitas, dan emosi serta faktor-

faktor nonbiologis lainnya‖. 

Mengenai pengertian dari seks didefinisikan oleh kamus besar bahasa 

indonesia (https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/seks) yang artinya adalah ―jenis 

kelamin‖, ―berhubungan dengan alat kelamin‖ dan ―berahi‖. Lebih lanjut, 

Marzuki (http://staffnew.iny.ac.id) mengutarakan bahwa seks merupakan segala 

sesuatu yang mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi 

anatomi biologis. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

gender berbeda dengan seks. Gender itu sendiri merupakan suatu konstruk yang 

mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari peran 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/gender
http://staffnew.iny.ac.id/
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/seks
http://staffnew.iny.ac.id/
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sosial, budaya, nilai dan perilaku, mentalitas, emosi dan faktor nonbiologis 

lainnya sedangkan seks lebih mengarah kepada segala sesuatu yang 

mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologis.  

Mahmudah, Yaslinda Yaunin, dan Yunia Lestari 

(http://jurnal.fk.unand.ac.id) mengutarakan bahwa perkembangan pergaulan bebas 

akibat kurangnya pemahaman tentang gender dan seks cukup mengkhawatirkan. 

Hal tersebut dapat diketahui dari rendahnya pengetahuan tentang kesehatan 

reproduksi dan kontrol dari orangtua pada dasarnya dapat membuat remaja 

berperilaku seksual beresiko. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi perilaku 

seksual remaja. Di Sumatra Barat, Padang menduduki urutan ke 3 terbanyak 

remaja berperilaku seksual beresiko setelah Payakumbuh dan Bukit Tinggi. 

Melihat berbagai permasalahan tersebut, perlu sikap serius dalam mencari 

jalan keluarnya. Dikarenakan permasalahan mengenai pemahaman gender dan 

seks, maka salah satu metode penyelesaiannya dengan memberikan pendidikan 

karakter yang baik. Pendidikan karakter itu sendiri menurut kamus besar bahasa 

indonesia terdiri atas kata pendidikan dan karakter. Pendidikan adalah 

(https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pendidikan) ―proses pengubahan sikap dan 

tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia 

melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, perbuatan mendidik‖. Lebih 

lanjut, Karakter adalah (https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/karakter) ―sifat-sifat 

kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain‖. 

Berdasarkan pengertian tersebut, pendidikan karakter dapat disimpulkan sebagai 

suatu proses pengubahan sikap, perilaku, akhlak dan budi pekerti individu melalui 

pengajaran dan pelatihan yang mendidik dengan tujuan lebih baik. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka peneliti ingin 

melakukan penelitian terhadap pendidikan karakter dalam bentuk makalah dengan 

judul ―Peningkatan Pendidikan Karakter Dengan Memahami Gender dan Seks 

Melalui Pro Seksi‖. Peneliti menganggap bahwa gender dan seks penting dalam 

mempengaruhi karakter peserta didik saat ini karena bagaimanapun juga, dunia 

maya, internet tidak akan pernah lepas dari pengaruh negatif. Selain itu, 

masyarakat masih tabu akan gender dan seks sehingga sampai kapanpun apabila 

tidak ada Pro Seksi (Program Seks Edukasi) pada peserta didik, maka selama itu 

pula pemikiran mengenai gender dan seks tidak akan pernah berkembang. Dengan 

demikian, penelitian pendidikan karakter melalui pemahaman gender dan seks 

http://jurnal.fk.unand.ac.id/
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pendidikan
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/karakter
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dengan program seks edukasi perlu dilakukan untuk merubah paradigma menjadi 

lebih terbuka.  

Mengacu kepada latar belakang yang telah dikemukakan, maka diketahui 

bahwa permasalahan pendidikan karakter peserta didik salah satunya adalah tidak 

memahami apa itu gender dan seks karena selama ini hal tersebut masih dianggap 

tabu untuk diberikan secara langsung kepada peserta didik. 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi tersebut, maka penelitian ini 

digunakan untuk memecahkan masalah berikut : 1) Bagaimanakah peningkatan 

pendidikan karakter dengan memahami gender dan seks melalui pro seksi ?; 2) 

Seberapa tinggi peningkatan pendidikan karakter dengan memahami gender dan 

seks melalui pro seksi ? 

Berdasarkan identifikasi dan rumusan masalah yang telah dikemukakan, 

maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Untuk mengetahui 

peningkatan pendidikan karakter dengan memahami gender dan seks melalui pro 

seksi; 2) Untuk mengetahui peningkatan pendidikan karakter dengan memahami 

gender dan seks melalui pro seksi. 

 

METODE  

Metode penelitian merupakan prosedur atau cara dalam penelitian yang 

bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji keabsahan suatu 

pengetahuan. Oleh karena itu, peneliti harus memahami tentang metode penelitian 

dan mampu menerapkan dan memilih teknik-teknik penelitian, prosedur dan alat 

ukur sesuai dengan masalah, situasi dan kondisi yang dihadapi peneliti.  

Apabila ditinjau dari jenisnya, maka penelitian ini merupakan penelitian 

Deskriptif Kuantitatif karena permasalahan yang peneliti angkat ada beberapa 

bagian data yang harus dijaring menggunakan metode kuosioner serta bertujuan 

untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, akurat 

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.  

Mengacu kepada desain penelitian, menurut Sugiono (2008: 109) terdapat 

beberapa bentuk desain penelitian kuantitatif, diantaranya adalah pre-

experimental designs (nondesigns). Dikatakan nondesigns karena belum 

merupakan penelitian sesungguhnya, karena masih terdapat variabel luar yang 

ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel dependen. Bentuk desain 

penelitian ini ada beberapa macam, akan tetapi dalam penelitian ini menggunakan 
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one-group pretest-posttest design. Oleh karena rancangan ini tidak ada kelompok 

pembanding (kontrol), tetapi sudah dilakukan observasi pertama (pretest) yang 

memungkinkan menguji perubahan-perubahan yang terjadi setelah adanya 

eksperimen, maka penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif 

dengan desain penelitian pre-experimental design dengan jenis penelitian one-

group pretest-posttest design karena. 

Menurut Abdul Hanaf (http://afdholhanaf.blogspot.co.id) Subjek 

penelitian adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda, ataupun lembaga 

(organisasi). Pada penelitian ini, subjek penelitian adalah seluruh peserta didik 

kelas 9H SMP Negeri 2 Kota Mojokerto. 

Menurut Abdul Hanaf (http://afdholhanaf.blogspot.co.id) Objek penelitian 

adalah sifat keadaan dari suatu benda, orang, atau yang menjadi pusat perhatian 

dan sasaran penelitian. Sifat keadaan dimaksud bisa berupa sifat, kuantitas, dan 

kualitas. Dalam penelitian ini, objek penelitian adalah pendidikan karakter.  

Menurut Sugiono (2008: 148), penelitian pada prinsipnya adalah 

melakukan pengukuran, maka harus ada alat ukur yang baik. Alat ukur dalam 

penelitian biasanya dinamakan instrumen penelitian. Berdasarkan pernyataan 

tersebut, instrumen penelitian atau pengumpulan data pada penelitian ini 

menggunakan kuesioner/angket, observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Berdasarkan teori yang dikemukakan tersebut, maka instrumen pengumpulan data 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

 

Tabel 1 

Instrumen Penelitian 

No. Metode Sumber Data Data yang diharapkan 

1 Angket/ 

kuesioner 

Peserta didik a. Pemahaman tentang gender 

b. Pemahaman tentang sex 

c. Pemahaman tentang perilaku 

menyimpang seksual 

d. Pemahaman tentang 

perkembangan seksual individu 

e. Pemahaman terhadap dampak 

perilaku seks bebas 

2 Observasi Peserta didik Karakter sebelum dan setelah kegiatan 

pro seksi untuk memahami gender dan 

seks 

http://afdholhanaf.blogspot.co.id/
http://afdholhanaf.blogspot.co.id/
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No. Metode Sumber Data Data yang diharapkan 

3 Wawancara Guru Mata 

Pelajaran 

a. Gambaran hubungan muda-mudi 

di kelas 9H 

b. Faktor penyebab pergaulan yang 

cenderung bebas 

c. Dampak pergaulan yang kurang 

terkontrol 

Peserta didik a. Gambaran pergaulan muda-mudi 

di kelas 9H 

b. Faktor penyebab pergaulan yang 

cenderung bebas 

c. Dampak pergaulan yang kurang 

terkontrol 

4 Dokumentasi  Peserta didik Kegiatan pergaulan sehari-hari 

 

Dalam melaksanakan analisis data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

statistik deskriptif dan analisis data pendukung. Teknik statistik deskriptif 

digunakan dalam penelitian ini karena peneliti hanya ingin mendeskripsikan data 

yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan 

yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Hal tersebut sesuai dengan Sugiyono 

(2008: 208) yang mengutarakan bahwa statistik deskriptif dapat digunakan bila 

peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel, dan tidak ingin membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk populasi di mana sampel diambil. 

Teknik analisis data pendukung peneliti gunakan agar data kuantitatif yang 

telah terjaring dapat lebih diperkuat dengan kondisi nyata di lapangan. Hal 

tersebut dikarenakan pendidikan karakter tidak akan cukup diketahui melalui 

analisis data statistik. Data pendukung dalam penelitian ini adalah data 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Hasil Pretest Pengetahuan Tentang Gender dan Seks pada peserta didik 

kelas 9H SMP Negeri 2 Kota Mojokerto 

Tabel 2 

Distribusi Frekuensi Pengetahuan Tentang Gender dan Seks Pada Peserta 

Didik Kelas 9H SMP Negeri 2 Kota Mojokerto 
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Pengetahuan Tentang 

Gender dan Seks 
Frekuensi Presentase 

Benar 

Salah 

537 

103 

84% 

16% 

Jumlah 640 100% 

 

Hasil Posttest Pengetahuan Tentang Gender dan Seks pada peserta didik 

kelas 9H SMP Negeri 2 Kota Mojokerto 

Tabel 3 

Distribusi Frekuensi Pengetahuan Tentang Gender dan Seks Pada Peserta 

Didik Kelas 9H SMP Negeri 2 Kota Mojokerto 

Pengetahuan Tentang 

Gender dan Seks 
Frekuensi Presentase 

Benar 

Salah 

567 

73 

89% 

11% 

Jumlah 640 100% 

 

Hasil Pretest Sikap Terhadap Gender dan Seks, nampak pada tabel di 

bawah ini 

Tabel 4 

Distribusi Frekuensi Sikap Terhadap Gender dan Seks Pada Peserta 

Didik Kelas 9H SMP Negeri 2 Kota Mojokerto 

Sikap Terhadap 

Gender dan Seks 
Frekuensi Presentase Skor 

Sangat Setuju 

Setuju 

Tidak Setuju 

Sangat Tidak Setuju 

263 

122 

74 

181 

41% 

19% 

12% 

28% 

2085 

Jumlah 640 100% 81% 

 

Hasil Posttest Sikap Terhadap Gender dan Seks terdapat pada tabel 5 

Tabel 5 
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Distribusi Frekuensi Sikap Terhadap Gender dan Seks Pada Peserta 

Didik Kelas 9H SMP Negeri 2 Kota Mojokerto 

Sikap Terhadap 

Gender dan Seks 
Frekuensi Presentase Skor 

Sangat Setuju 

Setuju 

Tidak Setuju 

Sangat Tidak Setuju 

296 

87 

63 

194 

46% 

14% 

10% 

30% 

2201 

Jumlah 640 100% 86% 

 

Pandangan Nilai/Norma Terhadap Gender dan Seks, maka hasil Pretest 

Nilai/Norma Terhadap Gender dan Seks diperoleh data sebagai berikut. 

Tabel 6 

Distribusi Frekuensi Nilai/Norma Terhadap Gender dan Seks 

Nilai/Norma Terhadap 

Gender dan Seks 
Frekuensi Presentase Skor 

Sangat Setuju 

Setuju 

Tidak Setuju 

Sangat Tidak Setuju 

256 

121 

91 

172 

40% 

19% 

14% 

27% 

2077 

Jumlah 640 100% 81% 

 

 

Adapun hasil posttest nilai/norma terhadap gender dan seks adalah sebagai 

berikut.  

Tabel  

Distribusi Frekuensi Nilai/Norma Terhadap Gender dan Seks 

Nilai/Norma Terhadap 

Gender dan Seks 
Frekuensi Presentase Skor 

Sangat Setuju 

Setuju 

Tidak Setuju 

Sangat Tidak Setuju 

297 

88 

54 

201 

46% 

14% 

8% 

31% 

2043 
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Jumlah 640 100% 80% 

 

Peneliti melakukan observasi selama penelitian dan setelah penelitian 

dengan cara mengamati secara langsung dari sekitar kelas 9H maupun di seluruh 

lingkungan sekolah. Berdasarkan atas observasi yang peneliti lakukan sebelum 

dan setelah penelitian, diketahui bahwa terdapat beberapa perilaku yang kurang 

menunjukkan karakter yang sopan sebagai peserta didik. Yakni ketika berada di 

lingkungan kelas, ada siswa yang menggoda siswi dengan mencolek, akan tetapi 

pihak siswi hanya menegur tanpa ada penolakan. Peristiwa lain yang peneliti 

temukan selama observasi adalah perilaku salah satu siswi inisial N berada di luar 

rumah dan di luar sekolah sedang berpacaran, naik motor sambil berpelukan 

dengan laki-laki yang sekiranya bukan saudara.  

Selama melakukan observasi, perilaku peserta didik yang kurang 

berkarakter cukup minim ditemukan. Hanya saja perlu adanya pemahaman yang 

lebih agar ada batasan antara privasi siswa dan siswi mengingat mereka sudah 

remaja. Hal tersebut dikarenakan setelah penelitian dilakukan, subjek penelitian 

terlihat lebih mampu menjaga privasi terlebih pihak siswi. Bahkan pada suatu 

ketika terjadi peristiwa dimana ada siswi 9H yang digoda teman sekelas dengan 

cara dicolek, seketika itu juga teman laki-lakinya ditampar dan dimarahi karena 

merasa telah dilecehkan. 

Kegiatan wawancara yang telah peneliti lakukan pada dasarnya 

dilaksanakan sebelum penelitian, selama penelitian dan setelah penelitian. Dalam 

kegiatan wawancara ini, peneliti mengambil informan dari pihak guru mata 

pelajaran dan siswa 9H. Dalam kegiatan wawancara, peneliti menerapkan metode 

wawancara tidak terstruktur dengan tujuan subjek mampu lebih terbuka sehingga 

data yang diperoleh lebih valid.  

Wawancara pertama peneliti lakukan terhadap salah satu siswi 9H dengan 

inisial W. Hal ini dikarenakan W merupakan pribadi yang aktif dan terbuka. 

Dalam wawancara yang dilakukan, diketahui bahwa pada dasarnya peserta didik 

9H memang menjaga kekompakan dan saling terbuka, meskipun terkadang ada 

siswa yang suka menggoda. Informan menganggap bahwa hal tersebut merupakan 

suatu hal yang sudah biasa dan perlu dilakukan untuk menjaga kekompakan.  

Wawancara kedua peneliti lakukan terhadap salah satu guru mata pelajaran 

kelas 9H. Dalam wawancara yang dilakukan, informan menyatakan bahwa 
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sebagian peserta didik 9H merupakan individu yang malas dan suka bermain-

main. Memang mereka cenderung kompak, akan tetapi prestasi kurang 

berkembang baik. 

Data dokumentasi peserta didik diperoleh melalui observasi dan data 

permasalahan individu. Peneliti yang sekaligus guru BK memiliki data yang 

cukup dimana masalah karakter peserta didik yang perlu penanganan adalah 

hubungan muda-mudi yang cenderung bebas di luar sekolah. Salah satu dokumen 

yang ada adalah data siswi N yang memiliki pemahaman kurang baik mengenai 

gender dan seks tetapi memiliki pergaulan cukup bebas di luar. 

 

 

Pembahasan  

Berdasarkan data analisis statistik deskriptif diketahui bahwa pengetahuan, 

sikap dan norma terhadap gender  dan seks terjadi perubahan yang cukup baik 

meskipun belum terlihat sangat signifikan. Dalam hasil pemahaman pengetahuan 

terhadap gender dan seks, terjadi perubahan antara pretest dan posttest yakni 

frekuensi benar dari 537 dengan presentase 84% meningkat menjadi 89% 

sedangkan frekuensi salah dari 103 dengan presentase 16% turun menjadi 73 

dengan presentase 11%. Untuk sikap dan norma, masing-masing memiliki hasil 

yang berbeda dimana untuk sikap terjadi peningkatan dari sangat setuju 41% 

menjadi 46%, setuju 19% menjadi 14%, tidak setuju dari 12% menjadi 10% dan 

sangat tidak setuju dari 28% menjadi 30%. Meskipun hasil berbeda, akan tetapi 

sebenarnya hasilnya positif karena skor akhir meningkat dari 81% menjadi 86%. 

Akan tetapi, hasil berbeda diperoleh oleh pretest dan posttest nilai/norma terhadap 

gender dan seks dimana terjadi penurunan skor dari 81% menjadi 80%, meskipun 

terjadi penurunan, namun hal tersebut tidak signifikan dan tidak berpengaruh 

banyak terhadap karakter peserta didik. 

Dalam kegiatan Program Seks Edukasi yang telah disusun pada awal tahun 

melalui prota dan promes serta diwujudkan dalam RPL, seks edukasi pada 

dasarnya telah dipersiapkan agar pemahaman pendidikan seks diperoleh peserta 

didik secara terencana dan terprogram. Setelah diperoleh data melalui angket, 

observasi, wawancara dan dokumentasi, diketahui bahwa kegiatan program seks 

edukasi (pro seksi) telah mampu membawa perubahan yang positif terhadap 

peserta didik baik secara materi maupun karakter. Hal tersebut dapat diketahui 
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dari hasil masing-masing instrumen dimana peserta didik menjadi lebih 

berkarakter serta mampu memilih dan memilah mana yang normatif dan mana 

yang kurang sopan. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa pendidikan karakter 

dapat dikembangkan dan dikemas melalui pemahaman gender dan seks melalui 

metode program seks edukasi. Setelah diperoleh data dan analisis serta menarik 

hasil dari penelitian, dapat diketahui bahwa hasil penelitian terdahulu dengan 

penelitian terbaru sebagian memiliki kelebihan dan sebagian terdapat perbedaan. 

Persamaan yang diperoleh yakni, kedua metode sama-sama mampu 

mempengaruhi peserta didik untuk memahami tentang seks sedangkan 

perbedaannya adalah, penekanan pembentukan pendidikan karakter lebih dalam 

pada hasil penelitian ini sehingga penelitian tidak hanya menyoroti tersampainya 

materi gender dan seks, tetapi juga mampu menghasilkan suatu karakter yang 

positif dari peserta didik. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan uraian penjelasan tersebut, penelitian ini dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Terjadi peningkatan pemahaman mengenai gender dan seks setelah mengikuti 

program seks edukasi yang secara langsung mampu meningkatkan pendidikan 

karakter peserta didik 

2. Peningkatan pendidikan karakter cukup signifikan terjadi setelah peserta didik 

mengikuti kegiatan peningkatan pendidikan karakter dengan memahamai 

gender dan seks melalui program seks edukasi 
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INTERNALISASI PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI NILAI-NILAI 

BUDAYA PEMMALI DI SD NEGERI 1 LABUHAN  

Lukmanulhakim 

hakim13lukmanul@gmail.com 

ABSTRAK 

Internalisasi nilai-nilai karakter pada diri setiap peserta didik harus dimulai 

sejak usia dini dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten. Persoalannya 

adalah penanaman nilai-nilai ini, spesifik di SD Negeri 1 Labuhan Lombok, 

hanya dilakukan dengan cara-cara konvensional.  Realitasnya, masih banyak 

siswa yang datang ke sekolah terlambat, tidak menyelesaikan tugas tepat waktu, 

dan tingkat partisipasi mereka dalam menyelesaikan pekerjaan berkelompok 

sangat rendah. Untuk tujuan itu suatu model diperlukan internalisasi pendidikan 

karakter melalui difusi nilai-nilai budaya masyarakat sekitar dalam konteks ini 

adalah budaya Pemmali warga Sulawesi perantauan di desa Labuhan Lombok. 

Metode yang digunakan dalam menyusun gagasan ini adalah studi pustaka . 

Gagasan ini berisi suatu inovasi dalam wujud model penginternalisasi nilai-nilai 

karakter pada peserta didik di Sekolah Dasar melalui budaya pemmali. Cara 

mengetahui budaya pemmali sebagai isi pembelajaran, jenis-jenis budaya 

pemmali dan nilai-nilai karakter yang secara nyata dapat diinternalisasi kepada 

peserta didik, berbagai dan langkah-langkah internalisasinya kepada peserta 

didik. 

 

Kata kunci: internalisasi, pendidikan karakter, budaya pemmali 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang  

Apa yang membedakan negara Jepang dengan negara-negara maju lainnya 

dalam konteks diferensiasi konferehensif? Jika pertanyaan ini ditanyakan kepada 

masyarakat Indonesia maka sudah pasti jawabannya adalah budaya dan karakter 

masyarakat Jepang yang begitu kuat dan membumi. Mereka berpikiran modern 

tetapi bersikap dan bertindak berbasiskan kultur alamiah mereka. Masyarakat 

Jepang memiliki prestasi mengglobal tetapi mereka tetap dibungkus dengan 

karakter murni yang dipelihara secara turun-temurun. Oleh karena itu, Jepang 

selalu menjadi rule of model bagi negara-negara lainnya khususnya negara-negara 

Asia yang saat ini semenjana mengalami fase-fase perkembangan. 

Negara kita pun sudah memantapkan visinya untuk setidaknya mendekati 

area yang sedang dinikmati oleh negara Sakura itu: negara maju yang tetap 

menjunjung tinggi nilai-nilai budaya. Tentu saja ini merupakan tantangan besar 

yang mencapainya tidak bisa dalam hitungan satu atau dua tahun. Oleh karenanya, 

upaya-upaya ke arah itu sudah harus dimulai sedari dini dan diperuntukkan bagi 
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generasi-generasi masa depan Indonesia, tentu saja melalui moda pendidikan. 

Pada dasarnya, paradigma pendidikan kita sebetulnya sudah semenjak lama 

mengenal nilai-nilai budaya yang terintegrasi dengan proses pendidikan. Konsep 

pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara misalnya secara eksplisit dijelaskan 

bahwa pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi 

pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelec), dan tubuh anak (Hendarman, 

dkk, 2016: 4). Idealnya, saat ini pun pendidikan seyogyanya bertransformasi 

dengan menempatkan nilai-nilai karakter menjadi ruh atau dimensi paling dalam 

yang disandingkan dengan dimensi intelektual. Apalagi di sekolah dasar, dimensi 

nilai-nilai karakter itu bahkan harusnya jauh lebih dominan dibandingkan dengan 

dimensi intelektual. Secara kuantitatif, rasionya bisa sampai 80 : 20; sebesar 80% 

ruang untuk penanaman nilai karakter dan 20% untuk aspek intelektual. 

Penumbuhan dan pengembangan nilai-nilai karakter dalam proses 

pembelajaran sebetulnya sudah banyak disiapkan dan selalu ada inovasi di 

dalamnya. Para guru juga terus-menerus direkomendasikan untuk 

mengaplikasikan apa yang secara detail dijelaskan pada pedoman-pedoman itu 

dalam setiap proses pembelajaran secara menyeluruh. Proses yang dimaksud tidak 

hanya melalui pembelajaran di dalam kelas dalam kegiatan intrakurikuler, tetapi 

juga kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Intinya, seluruh kegiatan sekolah 

yang diprogramkan dan akan dilaksanakan tidak akan pernah kosong dari 

internalisasi nilai-nilai karakter karena memang seperti itulah idealnya. 

Realitasnya, setelah setiap pedoman dengan berbagai tahapannya 

diaplikasikan dalam setiap kegiatan pembelajaran ternyata tidak juga serta-merta 

menuai hasil sesuai ekspektasi. Ditilik pada area yang lebih kecil misalnya, di SD 

Negeri 1 Labuhan Lombok, peserta didik masih jauh jika mereka kita akan 

predikati dengan peserta didik disiplin, suka bergotong-royong, memiliki karakter 

bekerja keras secara mandiri, dan lain-lain. Setiap harinya, sebanyak 50% dari 

mereka selalu datang tidak tepat waktu sesuai jadwal, tugas-tugas mereka tidak 

pernah selesai tepat waktu, dan kebiasaan mereka dalam menaati peraturan-

peraturan sekolah juga masih jauh dari harapan. Pada saat menyelesaikan tugas-

tugas dalam bentuk tim, misalnya tugas rutin membersihkan ruang kelas, nyata 

sekali terlihat bahwa mereka masih saling menunggu dan saling mengandalkan, 

sehingga tugas-tugas itu pun terbengkalai. Bukan itu saja, melekatnya karakter 

etos kerja atau kerja keras juga patut dipertanyakan. Indikator ini tampak begitu 



  568 

 

nyata pada tugas-tugas yang mereka selesaikan: asal jadi, kualitasnya begitu 

rendah, dan terlihat sekali diselesaikan tidak dengan sepenuh hati. Berikutnya, jika 

ditarik ke cakupan karakter saling menghargai antarsesama dan sikap sopan-

santun, peserta didik masih belum bisa melakukannya dengan spontan, otomatis, 

dan alamiah. Pada saat mereka berinteraksi dengan sesama teman, mereka masih 

salaing menyapa dengan istilah kasar: meq dan anta (kamu: dengan makna begitu 

kasar yang biasanya digunakan pada saat memarahi orang lain). Dengan guru pun 

demikian, mereka tidak menunjukkan body language yang mengindikasikan 

bahwa mereka sedang menghargai orang yang lebih dewasa, misalnya arah 

tatapan mata, posisi tangan, pilihan kata, dan intonasinya.  

Semua kondisi yang dideskripsikan di atas memberi gambaran bahwa 

betapa dengan menempuh jalan internalisasi atau penanaman dan penumbuhan 

nilai-nilai karakter yang seperti biasa atau dengan cara-cara konvensional 

menimbulkan semacam anomali kondisi. Para guru dan siswa hanya seperti 

melakukan sesuatu yang bersifat rutinitas saja, tidak ada hal-hal baru yang 

menantang, dan pada akhirnya mereka pun menjadi jenuh, kehilangan ide. Para 

guru atau pembina kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler memang terus melaksanakan 

tugasnya, pada lesson plan mereka juga ada nilai-nilai karakter yang terintegrasi 

tetapi tidak lagi menjadi fokus tujuan. Mereka hanya memfokuskan perhatian 

pada pencapaian dimensi intelektual atau kompetensi yang sifatnya teori. Para 

peserta didik pun tidak merasakan adanya implikasi positif dari aktivitas guru 

dalam pembelajaran dengan tujuan internalisasi nilai-nilai karakter. 

Kondisi semacam ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, berkepan-jangan 

tanpa upaya perubahan, dan mengurat-mengakar tanpa ada semacam usaha untuk 

ke luar dari lingkaran itu. Harus ada usaha-usaha nyata, terprogram, dan 

berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan ini. Sekolah sudah harus 

memikirkan effort supermaksimal dalam rangka mengatasi situasi yang 

kecenderungannya mengarah pada pencapaian negatif ini. Sebab jika dibiarkan 

maka akan menyebabkan kegagalan guru dalam menanamkan dan menumbuhkan 

nilai-nilai karakter dalam skala sempit di lingkungan kelasnya. Implikasi lainnya, 

dalam skala yang lebih besar, sekolah akan kehilangan ruh yang merupakan 

dimensi terdalam dari pencapaian tujuan sekolah. 

 Untuk tujuan itulah maka tulisan dalam bentuk gagasan ini dilakukan dan 

diformat yang diperkuat dengan studi pustaka. Secara lebih detail, dalam 
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rangkaian gagasan ini ditawarkan suatu inovasi dan strategi yang dapat digunakan 

untuk mengatasi ketimpangan-ketimpangan yang terjadi selama ini. Inovasi dan 

strategi ini berupa model internalisasi pendidikan karakter melalui nilai-nilai 

budaya pemmali di SD Negeri 1 Labuhan Lombok. 

Rumusan Masalah 

Merujuk pada uraian pada bagian sebelumnya maka permasalahan pada 

tulisan ini di antaranya, (1) bagaimanakah cara membuat budaya pemmali 

berterima menjadi materi pembelajaran di sekolah dasar? (2) apakah jenis-jenis 

budaya pemmali yang dapat digunakan untuk internalisasi nilai-nilai karakter?, (3) 

nilai-nilai karakter apakah yang bisa diinternalisasikan kepada peserta didik yang 

berasal dari budaya pemmali?, dan (4) bagaimanakah langkah-langkah 

menginternali-sasi nilai-nilai karakter melalui budaya pemmali?  

Tujuan Penulisan 

Sedangkan tujuan penulisan gagasan ini adalah (1) untuk mendeskripsikan 

cara agar budaya pemmali berterima menjadi bahan pembelajaran di sekolah 

dasar, (20 untuk mendeskripsikan jenis-jenis budaya pemmali  yang dapat 

digunakan untuk internalisasi nilai-nilai karakter, (3) untuk menjelaskan nilai-nilai 

karakter yang bisa diinternalisasikan kepada peserta didik yang berasal dari 

budaya pemmali?, dan (4) untuk mendeskripsikan langkah-langkah 

menginternalisasi nilai-nilai karakter melalui budaya pemmali. Gagasan ini 

diharapkan memberikan manfaat sebagai alternatif model penanaman dan 

penumbuhan nilai-nilai karakter di suatu sekolah khususnya sekolah dasar. 

METODE 

Gagasan yang ada dalam tulisan ini merupakan hasil dari studi pustaka 

atau riset pustaka (library research) yang dilakukan selama beberapa waktu yang 

dikaitkan dengan peristiwa, kasus, dan pengalaman yang terjadi di SD Negeri 1 

Labuhan Lombok. Riset pustaka tidak hanya sekedar urusan membaca dan 

mencatat literatur atau buku-buku sebagaimana yang sering dipahami banyak 

orang selama ini. Apa yang disebut riset pustaka atau sering juga disebut studi 

pustaka, ialah rangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan 

data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. 

(http://ryan-febrianti.blogspot.co.id/2015/03/memahami-metode-penelitian-

kepustakaan.html, diunduh tanggal 24 April 2017). Selanjutnya, menurut 

Moleong (2014: 159) sumber-sumber yang dapat digunakan dalam penelitian jenis 

http://ryan-febrianti.blogspot.co.id/2015/03/memahami-metode-penelitian-kepustakaan.html
http://ryan-febrianti.blogspot.co.id/2015/03/memahami-metode-penelitian-kepustakaan.html
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ini, buku, tesis, desertasi, majalah ilmiah, jurnal, termasuk dokumen-dokumen 

pribadi. 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam menyusun gagasan pada tulisan 

ini di antaranya, (1) menentapkan permasalahan yang akan menjadi kajian utama, 

(2) mengumpulkan sumber-sumber yang dapat dijadikan rujukan terutama 

sumber-sumber tertulis, (3) menelaah atau melakukan kajian mendalam terhadap 

sumber-sumber yang ada dikaitkan dengan permasalahan yang ada, dan (4) 

menyusun laporan atau tulisan dalam bentuk gagasan. 

PEMBAHASAN 

Ihwal Budaya Pemmali Masyarakat Suku Bugis Perantauan di Desa Labuhan 

Lombok 

Budaya pemmali (dalam bahasa Indonesia atau KBBI: ―pemali” yang 

berarti larangan, pantangan berdasarkan adat kebiasaan) merupakan salah satu 

ekspresi budaya (culture expression) masyarakat Bugis yang digunakan untuk 

menyatakan larangan kepada seseorang untuk berbuat atau mengatakan sesuatu 

yang tidak sesuai adat kebiasaan. Mereka juga memercayai bahwa seseorang yang 

melanggar larangan tersebut akan menerima ganjaran, hukuman, atau kutukan 

sesuai dengan makna tersurat maupun tersirat yang dikandung pada setiap 

pemmali. Bagi masyarakat Bugis budaya pemmali dijadikan sebagai pegangan 

hidup dalam rangka pembentukan pribadi luhur atau sebagai media untuk 

pendidikan budi pekerti. 

Secara garis besar ekspresi budaya pemmali pada masyarakat Bugis 

perantauan di Labuhan Lombok dapat berbentuk (1) pemmali perkataan, dan (2) 

pemmali perbuatan. 

a) Pemmali Perkataan 

Pemmali bentuk pertama ini berupa tuturan atau ujaran yang biasanya 

berupa kata-kata yang sangat dilarang atau pantang diucapkan oleh masyarakat 

Bugis dalam suatu konteks tertentu. Kata-kata yang pantang untuk diucapkan 

tersebut, selanjutnya diistilahkan sebagai kata tabu: kata-kata yang dianggap 

keramat oleh karenanya pantang untuk diucapkan. Contoh kata tabu yang 

merupakan bagian dari budaya pemmali berbentuk perkataan, misalnya kata 

balessu (tikus), buaja (buaya), dan guttu (guntur). Mengucapkan kata-kata tabu 

seperti tersebut menurut kepercayaan masyarakat Bugis akan mendatangkan suatu 

bencana atau kerugian. Misalnya, menyebut kata balessu (tikus) dipercaya 
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masyarakat akan mengakibatkan gagal panen karena serangan hama tikus. Begitu 

pula jika menyebut kata buaja (buaya) dapat mengakibatkan sang hewan marah 

sehingga akan meminta korban manusia. Sedangkan penyebutan kata guttu 

(guntur) terutama pada saat guntur sedang berbunyi, dipercaya akan menyambar 

seseorang yang menyebutnya. Untuk menghindari penggunaan kata-kata tabu 

dalam berkomunikasi, masyarakat Bugis menggunakan eufemisme sebagai 

padanan kata yang lebih halus. Misalnya, kata punna tanah (penguasa tanah) 

digunakan untuk menggantikan kata balessu, punna uwae  (penguasa air) 

digunakan untuk menggantikan kata buaja 

(https://sultanhabnoer.wordpress.com/2007/07/16/pemmali-dan-makna-nya-

dalam-masyarakat-bugis/diunduh 18 April 2017). 

b) Pemmali Perbuatan 

Pemmali bentuk perbuatan atau tindakan merupakan tingkah laku yang 

dilarang untuk dilakukan dengan tujuan untuk menghindari datangnya bahaya, 

karma dan ganjaran lainnya. Beberapa contoh pemmali jenis ini beserta 

maknanya, antara lain:             

(1) Riappemmalianggi ana‟ daraE makkelong ri dapurennge narekko 

mannasui (Pantangan bagi seorang gadis menyanyi di dapur apabila sedang 

memasak atau menyiapkan makanan).  

Akibat yang dapat ditimbulkan dari pelanggaran terhadap larangan ini 

adalah kemungkinan sang gadis akan mendapatkan jodoh yang sudah tua. Secara 

logis, tidak ada korelasi secara langsung antara menyanyi di dapur dan jodoh 

seseorang. Memasak merupakan aktivitas manusia sedangkan jodoh merupakan 

faktor nasib, takdir, dan kehendak Tuhan. Jika dimaknai lebih lanjut, pemmali di 

atas sebenarnya memiliki hubungan erat dengan masalah kesehatan. Menyanyi di 

dapur dapat mengakibatkan keluarnya ludah kemudian memercik ke dalam 

makanan yang sedang dimasak. Dengan demikian prilaku menyanyi pada saat 

memasak dapat mendatangkan penyakit.                     

(2) Deq nawedding tau matoaE matinro lettu tenga esso nasabaq labewi 

dalleqna (Dilarang tidur sampai tengah hari sebab rezeki akan berlalu). 

Bangun tengah hari melambangkan sikap malas. Jika seseorang terlambat 

bangun, maka pekerjaannya akan terbengkalai sehingga rezeki yang seyogyanya 

bisa diperoleh lewat begitu saja. Dari tinjauan kesehatan, bangun tengah hari 

https://sultanhabnoer.wordpress.com/2007/07/16/pemmali-dan-makna-nya-dalam-masyarakat-bugis/diunduh%2018%20April%202017
https://sultanhabnoer.wordpress.com/2007/07/16/pemmali-dan-makna-nya-dalam-masyarakat-bugis/diunduh%2018%20April%202017


  572 

 

dapat mengakibatkan kondisi fisik menjadi lemah sehingga tidak akan bisa 

beraktivitas.  

(3) Riappemmalianggi matinro  esso taue ri sese denapa natabbawa ujuna 

taumate engkae ri bali bolata (Pantangan orang tidur siang jika  jenazah yang ada 

di tetangga kita belum diberangkatkan ke kuburan).  

Pemmali ini menggambarkan betapa tingginya penghargaan masyarakat 

Bugis terhadap sesamanya. Jika ada tetangga yang meninggal, masyarakat 

diharapkan ikut mengurus. Masyarakat biasanya berdatangan ke tempat jenazah 

disemayamkan untuk memberikan penghormatan terakhir dan sebagai ungkapan 

turut berduka cita bagi keluarga yang ditinggalkan. Masyarakat yang tidak dapat 

melayat jenazah karena memiliki halangan dilarang tidur sebelum jenazah 

dikuburkan.  Mereka dilarang tidur untuk menunjukkan perasaan berduka atau 

berempati dengan suasana duka yang dialami keluarga orang yang meninggal.  

(4) Pemmali mattula bangi tauwe nasabaq macilakai  (Pantangan 

bertopang dagu sebab akan sial).  

Bertopang dagu menunjukkan sikap seseorang yang tidak melakukan 

sesuatu. Perbuatan ini mencerminkan sikap malas. Orang yang demikian biasanya 

hidup menderita. Ia dianggap sial karena tidak mampu melakukan pekerjaan yang 

mendatangkan hasil untuk memenuhi kebutuhannya. Ketidakmampuan tersebut 

mengakibatkan hidupnya menderita.    

(5) Pemmali lewu moppang ananaE nasabaq magatti natula indoqna 

(Pemmali anak-anak berbaring tengkurap sebab ibunya akan cepat meninggal).  

Tidur tengkurap merupakan cara tidur yang tidak biasa karena dapat 

mengakibatkan gangguan kesehatan, misalnya sakit di dada atau sakit perut. 

Pemmali ini berfungsi mendidik anak untuk menjadi orang yang memegang teguh 

etika, memahami sopan santun, dan menjaga budaya. Anak merupakan generasi 

yang harus dibina agar tumbuh menjadi anak yang tidak memalukan keluarga.  

(6) Pemmali disalai nandre konkana pura dipatala nako dek diandre/ 

dikerawa masekaki nakenna abalaq   (Pemmali meninggalkan makanan atau 

minuman yang sudah dihidangkan karena bisa terkena bencana).     

Meninggalkan makanan atau minuman yang sengaja dibuatkan tanpa 

mencicipinya mengandung nilai untuk menghindari pemborosan. Makanan bagi 

masyarakat Bugis merupakan rezeki besar dan orang yang meninggalkan makanan 

atau minuman tanpa mencicipi merupakan wujud penolakan terhadap rezeki. 
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Selain itu, menikmati makanan atau minuman yang dihidangkan tuan rumah 

merupakan bentuk penghoramatan seorang tamu terhadap tuan rumah dan 

meninggalkannya dapat membuat tuan rumah tersinggung.  

(7) Pemmali matinro pake kelulung lampek, diaseni engka tau-tau 

degaga   (Dilarang tidur dengan bantal guling, karena rezeki yang diharapkan 

ternyata tidak ada).     

Bantal guling merupakan jenis bantal yang lumrah digunakan untuk 

menyangga bagian kaki pada saat tidur. Larangan ini mengandung maksud untuk 

menggunakan sesuatu pada tempatnya. Menggunakan bantal guling sebagai alas 

kepala sama saja dengan meletakkan sepatu, sandal, atau alas kaki lainnya pada 

kepala.  

(8) Pemmali anak daraE tudangki di sumpana tangeE merejing tabukka 

parukusenna   (Seorang gadis dilarang duduk di pintu karena akan sulit terbuka 

jodohnya).     

Seorang gadis bagi masyarakat Bugis harus selalu berada di dalam rumah 

(sistem pingit) selama dia belum menikah. Duduk di pintu berarti seorang gadis 

memiliki akses dengan lingkungan luar rumah dan ini mengandung makna bahwa 

gadis tersebut sama dengan melanggar sistem pingit tadi. Duduk di pintu juga 

merupakan perbuatan yang kurang baik karena menghalangi anggota keluarga 

atau orang lain yang mau lewat 

Keberterimaan Materi Budaya Pemmali bagi Siswa 

Pada bagian sebelumnya sempat diperjelas bahwa budaya pemmali dalam 

konteks kehidupan masyarakat Bugis perantauan digunakan sebagai salah satu 

teknik dalam pendidikan budi pekerti baik di lingkungan keluarga maupun 

masyarakat. Di samping itu, secara faktual eksistensi budaya pemmali bagi 

masyarakat perantauan di Labuhan Lombok telah dibuktikan melalui peneltian 

yang dilakukan oleh Lukmanulhakim (2015: 13) dengan penjelasan bahwa budaya 

ini masih sangat baik dikenal oleh mereka atau sekitar 87% dari mereka pernah 

mendengar budaya pemmali tersebut. Aspek yang paling krusial dari hasil kajian 

itu, terutama yang dapat dijadikan basis bagi menetapan budaya ini sebagai 

konten pembelajaran adalah bahwa sekitar 69% masyarakat Bugis perantauan di 

Labuhan Lombok masih memercayai sanksi dari setiap pemmali tersebut. 

Untuk memerkuat keberterimaan budaya pemmali yang dijadikan konten 

pembelajaran, sekolah dapat menggunakan instrumen angket dan meminta para 
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peserta didik meresponsnya setelah beberapa kali kegiatan pembelajaran 

berlangsung. Karena respondennya adalah peserta didik sekolah dasar maka 

pertanyaan yang dibuat berisi hal-hal ringan yang tidak berpotensi menyulitkan 

mereka dan yang paling penting jumlah pertanyaannya tidak terlalu banyak. 

Disarankan juga agar sekolah menindaklanjuti jawaban peserta didik pada angket 

dengan malakukan interview sehingga dapat memerjelas respons mereka.  

Jenis Budaya Pemmali dan Nilai Karakternya 

Aspek budaya pemmali yang disarankan untuk dimanfaatkan sebagai 

konten pembelajaran di sekolah dasar adalah aspek bahasa atau linguistiknya. 

Memang budaya dan bahasa merupakan dua sisi mata uang, saling memengaruhi 

dan saling mengidentifikasi. Bahasa merupakan salah satu wujud dari budaya dan 

budaya memerlukan bahasa sebagai moda untuk sosialisasi. Dalam konteks ini, 

sangat tepat kiranya penjelasan Chomsky (via Kadarisman, 2010: 18), bahwa 

―language is a mirror of the society or a mirror of the culture‖. Bagi budaya, 

bahasa memiliki peran yang sangat vital misalnya dapat dijadikan instrumen oleh 

orang tua dalam mewariskan nilai-nilai budaya kepada anak-anak mereka. Contoh 

sederahana misalnya diberikan oleh Mahyuni (2006: 25) ketika orang tua 

mewariskan nilai positif kepada anaknya, selengkapnya: ―…parents tell their 

children not to cross the street before the pedestrian lights are green‖.  

Pertanyaan selanjutnya adalah budaya pemmali mana yang memung-

kinkan dapat dijadikan konten pembelajaran di sekolah dasar dan nilai-nilai 

karakter apa saja yang dapat diinternalisasi? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini 

sangat penting mendapat porsi jawaban yang tepat dengan beberapa alasan di 

antaranya, (1) ditilik dari aspek kuantitas, budaya pemmali itu beratus-ratus 

jumlahnya dan tidak semua bisa dijadikan konten pembelajaran, (2) dilihat dari 

perspektif substansi, sebagaian budaya pemmali juga tidak layak dalam konteks 

usia peserta didik sekolah dasar, karenanya perlu disesuaikan. Misalnya pada 

pemmali berikut ini ―Janganlah selalu bersedih pada waktu hamil, karena kelak 

akan mendapatkan anak yang cengeng‖. Pemmali seperti itu, tentu saja tidak 

berterima jika dijadikan bahan pembelajaran peserta didik SD.  

Gagasan ini, pada tabel 3.2 di bawah ini disajikan beberapa budaya 

pemmali yang dapat dijadikan konten pembelajaran di sekolah dasar beserta nilai-

nilai karakter yang dapat diinternalisasikan. Untuk lebih jelasnya seperti berikut 

ini. 
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Tabel 1. Daftar Kalimat Budaya Pemmali dan Nilai Karakter yang Dapat 

Dikembangakan 

No  Kalimat Buadaya Pemmali 
Nilai Karakter yang 

Dapat Dikembangkan 

1 

Riappemmalianggi ana‟ daraE makkelong ri 

dapurennge narekko mannasui (Pantangan bagi 

seorang gadis menyanyi di dapur apabila 

sedang memasak atau menyiapkan makanan) 

disiplin, kerja keras, 

tanggung jawab 

2 

Deq nawedding tau matoaE matinro lettu tenga 

esso nasabaq labewi dalleqna (Dilarang tidur 

sampai tengah hari sebab rezeki akan berlalu) 

disiplin, kerja keras, 

tanggung jawab 

3 

Riappemmalianggi matinro  esso taue ri sese 

denapa natabbawa ujuna taumate engkae ri 

bali bolata (Pantangan orang tidur siang 

jika  jenazah yang ada di tetangga kita belum 

diberangkatkan ke kuburan) 

disiplin, kerja keras, 

tanggung jawab, 

menghargai, kerja 

sama, tolong-

menolong 

4 

Pemmali mattula bangi tauwe nasabaq 

macilakai  (Pantangan bertopang dagu sebab 

akan sial) 

disiplin, kerja keras, 

tanggung jawab 

5 

Pemmali lewu moppang ananaE nasabaq 

magatti natula indoqna (Pemmali anak-anak 

berbaring tengkurap sebab ibunya akan cepat 

meninggal) 

disiplin, kerja keras, 

tanggung jawab 

6 

Pemmali disalai nandre konkana pura dipatala 

nako dek diandre/ dikerawa masekaki nakenna 

abalaq   (Pemmali meninggalkan makanan atau 

minuman yang sudah dihidangkan karena bisa 

terkena bencana 

disiplin, kerja keras, 

tanggung jawab, 

menghargai 

7 

Pemmali matinro pake kelulung lampek, 

diaseni engka tau-tau degaga   (Dilarang tidur 

dengan bantal guling, karena rezeki yang 

diharapkan ternyata tidak ada 

disiplin, kerja keras, 

tanggung jawab 

8 Pemmali anak daraE tudangki di sumpana disiplin, kerja keras, 
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tangeE merejing tabukka 

parukusenna   (Seorang gadis dilarang duduk 

di pintu karena akan sulit terbuka jodohnya 

tanggung jawab, 

menghargai 

9 

Pemmali melalang alena tappele nalaloangka 

matu bombang di tasikiE (Janganlah anda 

berselimut dengan tikar karena kelak anda akan 

digulung oleh ombak jika mandi di laut) 

disiplin, kerja keras, 

tanggung jawab 

10 

Pemmali magora-gora mappau nota di aleke 

neamperen lolo matu setenggee (Janganlah 

anda berteriak-teriak berkata-kata kotor pada 

saat berada di dalam hutan, karena anda tak 

lama lagi akan dimasuki roh halus jahat yang 

menguasai diri anda atau kesurupan) 

disiplin, kerja keras, 

tanggung jawab 

11 

Pemmali tudang di sumpangge enka matu aga-

aga lo mattama naleppokka matu (Dilarang 

duduk tepat di depan pintu, karena khawatirkan 

ada makhluk lewat yang melewati pintu 

tersebut dan anda akan jatuh sakit) 

disiplin, kerja keras, 

tanggung jawab 

12 
(Janganlah berpura-pura menangis karena akan 

berakibat orang tua akan menerima musibah) 

disiplin, kerja keras, 

tanggung jawab 

13 

(Janganlah selalu membuang nasi sisa makan, 

karena masih kenyang bermakna kelak selama 

satu tahun akan mengalami bentrokan keluarga 

yang beruntun) 

disiplin, kerja keras, 

tanggung jawab 

14 

(Janganlah selalu mengusap muka/wajah 

dengan baju karena akan selalu dibenci orang 

dan susah rezeki) 

disiplin, kerja keras, 

tanggung jawab 

15 

(Janganlah terbiasa memeluk lutut sambil 

berjongkok, karena akan berakibat selalu 

bingung pada saat menghadapi masalah dan 

putus asa) 

disiplin, kerja keras, 

tanggung jawab 

16 
(Janganlah mengangkat kaki saat bertiduran 

keduanya atau satu saja, bertanda bahwa anda 

disiplin, kerja keras, 

tanggung jawab 
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menginginkan menginginkan sesuatu yang 

buruk terjadi pada ibu Anda) 

17 
(Janganlah mandi disiang hari bolong, karena 

berakibat anda akan cepat tua) 

disiplin, kerja keras, 

tanggung jawab 

18 
(Janganlah anda makan didepan pintu, kelak 

akan berakibat sulit mendapat jodoh) 

disiplin, kerja keras, 

tanggung jawab 

19 

(Janganlah anda mengeluarkan suara ketika 

sedang makan, karena akan berakibat menjadi 

bahan gunjingan orang lain, atau menjadi 

pengundang binatang buas) 

disiplin, kerja keras, 

tanggung jawab 

20 
(Janganlah memakai payung dalam rumah 

karena akan selalu kesukaran dalam hidup) 

disiplin, kerja keras, 

tanggung jawab 

 

Tabel 1 di atas secara jelas menggambarkan bahwa secara implisit 

kalimat-kalimat budaya pemmali tersebut mengandung nilai-nilai karakter yang 

secara langsung maupun tidak langsung dapat diintenalisasi kepada peserta didik. 

Dengan demikian tanpa keraguan lagi dapat dijelaskan bahwa budaya pemmali 

dapat digunakan untuk penanaman dan penumbuhan nilai-nilai karakter. Pada 

kalimat ―Deq nawedding tau matoaE matinro lettu tenga esso nasabaq labewi 

dalleqna (Dilarang tidur sampai tengah hari sebab rezeki akan berlalu)‖ 

menandung makna tersirat bahwa bangun tidur sampai matahari sudah terbit atau 

terlambat bangun pagi, pada kenyataannya memang akan menyebabkan kita 

banyak kehilangan waktu. Pekerjaan-pekerjaan yang seyogyanya bisa dimulai 

lebih awal maka akan tertunda karena terlambat bangun pagi. Jika ditinjau dari 

perspektif kesehatan pun, bangun tidur kesiangan dapat menimbulkan efek yang 

tidak menguntungkan, misalnya daya imun berkurang, kepala pusing, berpotensi 

obesitas, mudah stress, dan terpapar polusi (http://sidomi.com/357265/5-efek-

samping-sering-bangun-kesiangan/ diunduh tanggal 24 April 2017). 

Jika diperhatikan secara lebih seksama, kalimat-kalimat pemmali tersebut 

juga mengandung suatu konsekuensi yang secara logis kadang-kadang agak susah 

diterima tetapi tetap saja berterima atau menjadi pedoman bagi masyarakat. Apa 

yang eksplisit ditemukan dalam pemmali tersebut memang dipercayai oleh 

masyarakat lebih banyak karena adanya semacam sugesti mitos. Jadi makna 

http://sidomi.com/357265/5-efek-samping-sering-bangun-kesiangan/
http://sidomi.com/357265/5-efek-samping-sering-bangun-kesiangan/
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rujukannya adalah metafisika: hal-hal yang sebagain atau seluruhnya tidak bisa 

dijelaskan secara loigka. Hal ini memang lumrah terjadi dalam perspektif budaya 

jika dikaji dalam terminologi makna (semantic) linguistik. Penjelasan tersebut 

diperkuat oleh teori makna yang dikemukakan oleh Lyons (via Nababan, 1992: 

125) bernama teori referensial; bahwa makna suatu ungkapan (kata atau kalimat) 

ialah apa yang dirujuknya. Jika dihubungkan dengan budaya, beberapa 

penggunaan bahasa seringkali merujuk pada kepercayaan lama (mitos) tertentu. 

Langkah-Langkah Internalisasi Budaya Pemmali 

Setelah sebelumnya dijelaskan perihal upaya agar budaya pemmali dapat 

berterima sebagai konten pembelajaran bagi peserta didik sekolah dasar, jenis-

jenis budaya pemmali yang layak menjadi bahan pembelajaran, dan nilai-nilai 

karakter yang dapat ditanamkan dan ditumbuhkan maka pada bagian ini akan 

dideskripsikan tahapan-tahapan yang seyogyanya dilalui dalam rangka 

memaksimalkan internalisasi nilai-nilai karakter melalui budaya pemmali di 

sekolah dasar terutama pada tahapan pembelajarannya. Hal ini dimaksudkan agar 

gagasan ini tidak hanya berhenti sampai tataran teoretis tetapi memang nyata 

dapat diaplikasikan dalam kegiatan pembelajaran Berikut ini, secara runtut 

dijelaskan tahapan-tahapan tersebut.  

Pertama, tahapan pengenalan dan inventarisasi budaya pemmali kepada 

peserta didik. Istilah pengenalan dalam konteks ini terutama ditujukan kepada 

para peserta didik yang bukan berasal dari Suku Bugis perantauan di Labuhan 

Lombok. Hal ini penting dilakukan untuk setidaknya menyelaraskan pengeltahuan 

awal peserta didik terhadap budaya pemmali yang akan mereka pelajari. Setelah 

itu, barulah dilanjutkan dengan membuat daftar budaya pemmali dengan cara 

memberikan tugas kepada siswa secara berkelompok. Konkretnya, tugas ini dapat 

diselesaikan oleh peserta didik dengan cara menanyakan kepada orang tua atau 

warga masyarakat lainnya. 

Kedua, tahapan filtering yakni melakukan penyaringan, pemilihan, dan 

pemilahan budaya pemmali yang selayaknya dapat menjadi konten pembelajaran 

di sekolah dasar terutama ditilik dari perspektif redaksi kalimat dan substansinya. 

Tahapan ini sangat penting dilakukan karena sebagian budaya pemmali memang 

mengatur ihwal perilaku orang-orang dewasa maka untuk kasus seperti itu, 

budaya pemmali tersebut seyogyanya dikesampingkan menjadi konten 

pembelajaran. Sekolah tidak perlu terlalu khawatir akan kekurangan bahan 
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sebagai implikasi adanya tahapan ini sebab secara kuantitatif, jumlah budaya ini 

begitu banyak. 

Ketiga, tahapan pemanfaatan budaya pemmali sebagai konten 

pembelajaran dalam kegiatan belajar. Ada begitu beragam aktivitas pembelajaran 

yang dapat diformat dengan memanfaatkan budaya ini sebagai bahan ajarnya, di 

antaranya (1) menulis halus redaksi kalimat budaya pemmali baik secara 

individual maupun kelompok, (2) mendiskusikan makna-makna implisit yang 

terkandung dalam budaya pemmali, (3) membuat poster, banner, atau sejenisnya 

yang berisi budaya pemmali secara berkelompok di mana hasil karya mereka akan 

dipajang di dinding ruang kelas. 

Keempat, tahapan monitoring dan evaluasi terhadap perubahan nilai-nilai 

karakter yang telah ditanamkan dan ditumbuhkan melalui budaya pemmali. 

Kegiatan pemantauan atau monitoring dilakukan dengan cara mencermati setiap 

indikasi nilai karakter yang tampak dari perilaku peserta didik secara harian. 

Misalnya, mencatat jam kehadiran peserta didik setiap pagi, pemenuhan tugas-

tugas individual maupun kelompok, etos kerja mereka dalam setiap kegiatan 

pembelajaran, dan sikap mereka pada saat berinteraksi baik dengan sesama teman 

maupun dengan guru. 

SIMPULAN  

Berdasarkan uraian-uraian pada bagian sebelumnya maka beberapa hal 

dapat disimpulkan di antaranya, (1) upaya yang dapat dilakukan untuk mengetahui 

keberterimaan budaya pemmali menjadi konten pembelajaran adalah dengan 

menggunakan instrumen angket, (2) budaya pemmali secara kuantitatif sangat 

banyak jumlahnya tetapi tidak semua dapat berterima sebagai konten 

pembelajaran maka oleh karena itu seyogyanya dilakukan filtering dengan 

terutama ditilik dari perspektif redaksi kalimat dan substansi kandungan 

maknanya, (3) ditilik dari perspektif makna implisit, ditemukan banyak nilai 

karakter dalam budaya pemmali yang dapat diinternalisasikan kepada peserta 

didik, misalnya pada ―Pemmali disalai nandre konkana pura dipatala nako dek 

diandre/dikerawa masekaki nakenna abalaq   (Pemmali meninggalkan makanan 

atau minuman yang sudah dihidangkan karena bisa terkena bencana)‖ yang 

mengandung nilai-nilai karakter seperti disiplin, kerja keras, tanggung jawab, 

menghargai, dan (4) tahapan-tahapan yang sebaiknya dilalui terutama dalam 

kegiatan pembelajaran dengan bahan ajar budaya pemmali terdiri dari tahapan 
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pengenalan dan inventarisasi, filtering, pemanfaatan dalam kegiatan 

pembelajaran, dan monitoring serta evaluasi. 
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MENINGKATKAN KARAKTER DAN HASIL BELAJAR SISWA  

MELALUI MEDIA CARTA TEMPEL IPA (CTI) HATI 

 

Hati Nurahayu 

SMP Plus Al-Amanah Dayeuh Kolot 

 

ABSTRAK 

 

  Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pembuatan karya inovatif 

pembelajaran media Carta Tempel IPA (CTI) Hati; (2) mengetahui bagaimana  

aplikasi inovasi media CTI Hati dalam pembelajaran; (3) mengetahui respon 

siswa selama menggunakan media CTI Hati dalam pembelajaran.  Penelitian ini 

adalah penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitiannya adalah siswa SMP 

Plus Al-Amanah, Dayeuh Kolot, Bandung. Hasilnya antra lain (1) karakter siswa 

meningkat dengan penggunaan CTI Hati; (2) pembelajaran yang dibanti dengan 

media CTI HATI  dapat meningkatkan hasil belajar siswa; (3) mdedia CTI HATI 

sangat bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi 

pembelajaran. 

 

Kata Kunci:  karakter, prestasi belajar, media CTI Hati 

 
 
PENDAHULUAN 
 
 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 
 
menyebutkan, bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan 

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan 

potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 
 

Pembelajaran pada  era  sekarang ini tidak  hanya  menuntut  ―Transfer  

of 
 
Knowledge” yaitu seorang guru hanya mentransfer pengetahuan yang dimilikinya 

kepada peserta didiknya., akan tetapi pembelajaran pada era sekarang ini juga 

menuntut guru untuk “transfer of value” yaitu membentuk karakter, tingkah laku 

ataupun akhlak peserta didiknya agar lebih baik. Dalam hal ini seorang guru 

dituntut untuk tidak hanya mengejar dan mementingkan perkembagan kognitif 

pesertanya saja, akan tetapi juga harus memperhatikan perkembangan dari segi 

afektif dan psikomotorik peserta didiknya. 
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Pada saat ini menggejala dikalangan remaja yakni berbentuk kenakalan 

remaja. Salah satu diantaranya yaitu tawuran pelajar. Di beberapa kota besar hal 

semacam ini justru menjadi suatu tradisi. Minimnya karakter pada diri anak 

terlihat pula ketika pergaulan bebas masih banyak terjadi pada kalangan pelajar. 

Penggunaan narkotik, miras, pemalakan, dan lain sebagainya masih belum dapat 

terelakkan. 
 

Dennis Coon dalam bukunya Introduction to Phsycology : Exploration and 

Aplication mendefinisikan karakter sebagai suatu penilaian subjektif terhadap 

kepribadian seseorang yang berkaitan dengan atribut kepribadian yang dapat 

atau tidak dapat diterima oleh masyarakat.Karakter setiap manusia belajar untuk 

mengatasi dan memperbaiki kelemahannya, serta memunculkan kebiasaan positif 

yang baru, yang kita kenal dengan karakter. 
 

Pada dasarnya, pada perkembangan seorang anak adalah mengembangkan 

pemahaman yang benar tentang bagaimana dunia ini bekerja, mempelajari ― 

aturan 
 
main‖ segala aspek yang ada di dunia ini . Anak-anak akan tumbuh menjadi 

pribadi yang berkarakter apabila tumbuh pada lingkungan yang berkarakter. 
 

Pengembangan kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan 

Pengembangan Kurikulum Berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 

2004 dan KTSP 2006 yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan secara terpadu. Pengembangan kurikulum perlu dilakukan karena 

adanya berbagai tantangan 
 
yang dihadapi, baik tantangan eksternal maupun tantangan internal. 
 

Salah satu cara untuk membantu implementasi kurikulum 2013 yaitu 

melalui media. Terutama media Carta Tempel IPA (CTI) Hati. Penulis memiliki 

ide bagaimana menciptakan media Carta Tempel IPA (CTI) Hati yang menarik, 

sehingga ada umpan balik dari siswa saat pembelajaran berlangsung. Media CTI 

Hati mampu menarik hati siswa sehingga siswa mengikuti berlangsungnya 

pembelajaran , serta diharapkan adanya perubahan karakter yang positif sert hasil 

belajar, baik dari ranah afektif, ranah kognitif, serta ranah psikomotorik. 
 

Dalam Sales kit Mizan Dian Semesta 2008 : 3, dikatakan bahwa membaca 

merupakan salah satu fungsi penting dalam hidup. Dapat dikatakan bahwa semua 

proses belajar didasarkan pada kemampuan membaca. Berkat kemampuan dalam 

penelitian otak, kita tahu bahwa dalam membaca cerita bagi anak mempunyai 
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manfaat intelektual, emosional, dan fisik yang dapat meningkatkan perkembangan 

anak. Dengan tumbuh dan berkembangnya minat baca pada diri anak, minat 

belajarnya pun akan menjadi tinggi. Salah satu cara meningkatkan minat baca 

anak dapat dilakukan dengan cara penyajian bacaan yang menarik. 
 

Belajar dengan permainan (Learning by playing) dapat menciptakan anak 

dapat belajar melalui permainan. Banyak hal yang dapat anak pelajari dengan 

permainan, keseimbangan antara motorik halus dan motorik kasar sangat 

mempengaruhi perkembangan psikologis anak. Permainan akan memberikan 

kesempatan untuk belajar menghadapi situasi kehidupan sekaligus belajar 

memecahkan masalah. 
 

Dengan menggunakan media CTI Hati diharapkan dapat membantu siswa 

dalam memahami pelajaran yang akan disampaikan guru. Sebagaimana menurut 

Rusyan et.al (1994: 23-24) bahwa faktor kesiapan belajar akan membuat kegiatan 

dalam belajar lebih mudah dan berhasil. Faktor kesiapan ini erat kaitannya dengan 

masalah kematangan, minat, kebutuhan, dan tugas-tugas perkembangan. 
 

SMP PLUS Al-Amanah merupakan sekolah yang memiliki kurikulum 

diknas dan memiliki kurikulum plus khas Yayasan. Siswa ada yang menetap di 

Pondok 
 
pesantren atau Boarding ada pula yang memilih untuk kegiatan diknas saja. Setiap 

kelas yang ada di SMP Plus Al-Amanah memiliki keheterogenan prestasi belajar, 

sehingga dapat memudahkan proses belajar mengajar yang lebih efektif. 
 

Dari latar belakang masalah diatas penulis berharap Media Carta Tepel 

IPA (CTI) Hati pembelajaran sub topik Sel Tumbuhan dan Sel Hewan dapat 

menjadi sarana media yang bermanfaat demi keberlangsungan proses belajar 

mengajar yang berhasil, dan menciptakan generasi unggulan yang kita harapkan. 

Berdasarkan latar belakang masalah dan temuan-temuan tentang 

rendahnya minat baca anak sebelum pembelajaran di kelas, rumusan masalahnya 

adalah ―Bagaimana meningkatkan karakter dan hasil belajar siswa melalui media 

Carta Tempel IPA (CTI) Hati ?‖ Atas dasar masalah tersebut tujua penelitian ini 

adalah sebagai berikut.  
 

(1) Mengetahui tentang pembuatan karya inovatif pembelajaran media Carta 

Tempel IPA (CTI) Hati. 
 

(2) Mengetahui bagaimana  aplikasi inovasi media CTI Hati dalam 

pembelajaran. 
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(3) Mengetahui Respon siswa selama menggunakan media CTI Hati dalam 

pembelajaran. 

Tantangan internal dapat diakibatkan perkembangan penduduk Indonesia 

dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif. Apabila SDM usia produktif 

yang melimpah apabila tidak memiliki kompetensi dan keterampilan akan 

menjadi beban pembangunan. Tantangan eksternal, diantaranya persepsi 

masyarakat antara lain 
 
terlalu menitikberatkan pada aspek kognitif, beban peserta didik terlalu berat, 

kurang 
 
bermuatan karakter, kemudian fenomena negatif antara lain perkelahian pelajar, 

narkoba, korupsi, plagiarisme, dan kecurangan dalam ujian. 
 

Produk  IPA  diperoleh  melalui  suatu  proses  berpikir  dan  bertindak  

dalam 
 
menghadapi atau merespons masalah-masalah yang ada di lingkungan, yang 

kemudian dikenal sebagai proses ilmiah. Sejumlah proses IPA yang 

dikembangkan para ilmuwan dalam mencari pengetahuan dan kebenaran ilmiah 

itulah yang kemudian disebut sebagai keterampilan proses IPA. 
 

Dalam mencapai kualitas yang telah dirancang dalam dokumen kurikulum, 

terdapat prinsip-prinsip yang harus dilakukan. Dalam Kemdikbud (2014 : 10) 

kegiatan pembelajaran perlu menggunakan prinsip yang: (1) berpusat pada peserta 

didik, (2) 
 
mengembangkan kreativitas  peserta didik, (3) menciptakan kondisi 

menyenangkan 
 
dan menantang, (4) bermuatan nilai, etika, estetika, logika, dan kinestetika, dan 

(5) menyediakan pengalaman belajar yang beragam melalui penerapan berbagai 

strategi 
 
dan metode pembelajaran yang menyenangkan, kontekstual, efektif, efisien, 

dan 
 
bermakna. Di dalam pembelajaran, peserta didik didorong untuk menemukan 

informasi, mengecek informasi baru, mengaitkan informasi baru dengan 

pengetahuan 
 
dengan yang sudah ada dalam ingatannya, dan melakukan pengembangan menjadi 

informasi atau kemampuan yang sesuai dengan lingkungan, tempat dan waktu ia 

hidup. 
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Berbagai sumber yang dirujuk Zubaidah, dkk (2013a, 2013b), menyatakan 

bahwa keterampilan proses IPA dapat digolongkan menjadi keterampilan proses 

dasar 
 
(basic skills) dan keterampilan proses terintegrasi (integrated skills),

 sekalipun 
 
komponennya ada yang sama dan ada yang berbeda. Keterampilan proses, baik 

keterampilan proses dasar maupun keterampilan proses terintegrasi, harus dilatihkan 

kepada peserta didik agar peserta didik tidak hanya menjadi penerima informasi, 

tetapi 
  
juga   dapat   melakukan pencarian   informasi   terkait dengan hal-hal   yang 

dipelajari.Terkait  dengan sistem  penilaian,  keterampilan proses yang  dilatihkan 
 
kepada peserta didik juga harus diukur melalui penilaian yang berkesinambungan, 

yang dikenal dengan penilaian autentik. 

Hasil belajar merupakan hasil yang diperoleh siswa setelah mengikuti 

pembelajaran. Suatu pembelajaran akan memiliki hasil apabila terdapat perubahan 

baik secara kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Dari hasil belajar guru dapat 

mengetahui ketercapaian dalam mengajar dengan memberikan evaluasi formatif. 

Rustaman et. al (1998:165) mengemukakan bahwa evaluasi formatif sangat 

penting peranannya dalam peningkatan proses pembelajaran. Pelaksanaan 

evaluasi yang teratur sesuai fungsi dan penggunaannya akan mengarahkan guru 

untuk merumuskan secara jelas tujuan pembelajaran yang akan dicapai, karena 

rumusan tujuan pembelajaran, khususnya alternatif hasil belajar sangat diperlukan 

dalam melakukan pengukuran hasil belajar, terutama dalam mengukur alat ukur 

(tes). 
 

Guru sebagai pembimbing dalam PBM, dituntut untuk mengelola PBM 

yang memberikan rangsangan kepada siswa sehingga ia mau belajar diantaranya 

melibatkan siswa secara aktif. Menurut Usman (1995 : 21-31) bahwa aktivitas 

siswa sangat diperlukan dalam kegiatan belajar mengajar sehingga muridlah yang 

seharusnya aktif, sebab murid sebagai subjek didik adalah yang merencanakan, 

dan ia sendiri yang melaksanakan belajar. 

Guru sebagai fasilitator murid dalam belajar dapat menggunakan berbagai 

cara untuk memberikan kemudahan belajar. Soemanto (1998:233), 

mengungkapkan petunjuk guru sebagai fasilitator diantaranya mempercayai 

adanya keinginan dari masing-masing siswa untuk melaksanakan tujuan-tujuan 
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yang bermakna bagi sendirinya, sebagai kekuatan pendorong, yang tersembunyi 

di dalam belajar yang bermakna tadi serta fasilitator mencoba mengatur dan 

menyediakan sumber-sumber belajar yang paling luas dan mudah dimanfaatkan 

untuk mencapai tujuan mereka. 

 

Pengertian Media 
 

Peranan  media  dalam  penyampaian pesan  kepada  pendidik  adalah  

dapat 
 
meningkatkan kualitas pendidikan, terutama meningkatkan kecerdasan anak. 

Bawazir dalam Majalah Islam (7 Juli 2002) mengungkapkan bahwa media ideal 

merupakan media yang mampu mengoptimalisasikan aspek kognisi (pikiran), 

afeksi (perasaan), 
 
dan  kognisi  secara  seimbang sehingga  merangsang munculnya  imajinasi  

yang 
 
selanjutnya akan menumbuhkan kreativitas. Akhirnya imajinasi dan kreativitas 

itu akan merangsang peningkatan kecerdasan. 
 

Media merupakan salah satu alat bantu dalam pembelajaran agar berhasil 

dalam menyampaikan informasi kepada siswa. Menurut Bobbi et.al (2000:70) alat 

bantu adalah benda yang dapat mewakili suatu gagasan. Alat bantu tidak hanya 

membantu 

pembelajaran visual, tetapi dapat pula membantu modalitas kinestetik. Siswa
 y

ang 
 
sangat kinestetik dapat memegang alat bantu, dan mendapatkan ‖rasa‖ yang lebih 

baik dari ide yang anda sampaikan. 
 

Kita telah melihat dan mengenal cukup banyak media. Media yang efektif 

meningkatkan kecerdasan anak dapat ditampilkan dalam beberapa bentuk, 

diantaranya buku, poster, puzzel, carta, beserta mainan edukatif lain, seperti ular 

tangga, aneka kartu dan kuartet. Media mainan edukatif ini merupakan sarana 

bermain sambil belajar 

yang disajikan secara kreatif dan edukatif. 
 

Media CTI Hati bisa digunakan sebagai media pembelajaran dalam 

memahami konsep IPA. Media carta alat berupa gambar yang dapat mempermudah 

mempelajari materi sel hewan dan sel tumbuhan, namun media CTI hati akan 
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memberikan suasana pembelajaran lebih hidup, karena adanya bagian dari keterangan 

sel yang harus disusun di depan kelas. 

 

Manfaat Media Pembelajaran 
 

Secara umum manfaat media dalam proses pendidikan dan pembelajaran 

menurut Kemp dan Dayton dalam Bawazir (Majalah Islam, 7 Juli 2002) adalah : 

1). Penyampaian materi dapat diseragamkan; 2). Proses belajar mengajar menjadi 

lebih menarik; 3). Proses belajar mengajar menjadi lebih interaktif; 4).Media 

dapat mempermudah pendidik untuk menerangkan dan menjelaskan materi 

tertentu kepada siswanya dengan waktu yang efektif dan efisien; 5). Kualitas 

belajar dapat ditingkatkan. 6). Proses belajar mengajar tak terbatas waktu dan 

tempat. 7). Sikap positif siswa ditingkatkan;8) Peningkatan peran pendidik. 
 

Kegiatan awal siswa sangat diperlukan ketika akan memulai suatu 

pelajaran sehingga siswa lebih siap dalam menerima pelajaran yang disampaikan 

guru. Sebagaimana menurut Rusyan et. al (1994 : 23-24), faktor kesiapan belajar 

akan membuat kegiatan dalam belajar lebih mudah dan berhasil. Faktor kesiapan 

erat sekali dengan masalah kematangan, minat, kebutuhan, dan tugas-tugas 

perkembangan. 
 

Guru sebagai pembimbing dalam PBM dituntut untuk mengelola PBM 

yang memberikan rangsangan kepada siswa sehingga ia mau belajar, diantaranya 

dengan melibatkan siswa secara aktif. Menurut Usman (1995 : 21-31) bahwa 

aktivitas siswa sangat diperlukan dalam kegiatan belajar mengajar sehingga 

muridlah yang seharusnya aktif, sebab murid sebagai subjek didik adalah yang 

merencanakan, dan ia sendiri yang melaksanakan belajar. 

 
Media Carta Tempel IPA (CTI) Hati 
 

Media CTI Hati merupakan media gambar yanng membantu dalam 

memahami suatu materi, bedanya gambar yang dibuat ditempelkan di media 

sterofoam. Kemudian bagian dari struktur sel dituliskan dengan kertas yang 

berbeda, agar lebih tahan lama kami melaminating nama bagian dari sel hewan 

dan sel tumbuhan. Kita siapkan jarum tempel untuk alat menggabungkan antara 

keterangan bagian sel dengan gambar sel yang telah dibuat. 
 

Dalam bukunya Suharsono (2002 : 75) menyatakan bahwa hebatnya 

pengaruh cinta pada diri seseorang, yakni meningktnya kepekaan memori serta 
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energi ? karena sesungguhnya diri (inner self) kita menangkap bentuk keindahan 

murnni, sehingga menjadi aktual. Kenyataannya keindahan murni, yang mampu 

melahirkan cinta yang 

murni, baik bersifat alamiyah, angka-angka atau simbol-simbol, fenomena bahkan 

noumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 1 

CTI Hati  yang Digunakan Saat Pembelajaran 
 

Dari pernyataan diatas penulis mengambil kesimpulan Media CTI hati, 

ada ikatan hati antara peserta didik, maupun guru dan peserta didik yang terlibat. 

Dengan adanya ketertarikan dari hati pada kegiatan pembelajaran maka akan 

menimbulkan karakter yang ada pada siswa. Karakter yang baik akan membantu 

dalam memperoleh hasil belajar pula, baik dari ranah afektif, ranah kognitif, 

maupun ranah psikomotorik. 

 
METODE 
 

Media carta yang sering digunakan di SMP Plus Al-Amanah Kabupaten 

Bandung ketika proses belajar mengajar pada konsep Sel Hewan dan Sel 

Tumbuhan adalah carta yang ada di laboratorium. Carta sel tersebut merupakan 

produk PT Bahana Tauladan yang banyak digunakan pada sekolah- sekolah 



  589 

 

khususnya di Kabupaten Bandung. Media Carta sel hewan dan tumbuhan sangat 

membantu dalam memberikan pemahaman letak dan bagian sel. Namun carta 

tersebut menurut penulis kurang ada interaksi siswa agar lebih tertarik dalaam 

menunjukkan dan memahami materi sel. Ditambah bahasa ilmiah dari bagian sel 

yang sulit dipahami oleh beberapa siswa.siswa terkadang lupa kembali bagian 

dasi sel tersebut. 
 

Penulis berfikir bagaimana membuat media yang bisa menarik hati peserta 

didik agar tergugah lagi mengikuti kegiatan pembelajaran yang mereka ikuti. 

Dengan bantuan media CTI IPA hati dengan keterlibatan hati mereka untuk 

mengikuti pembelajaran maka akan lebih mempermudah dalam membuat suasana 

kelas tetap hidup. Dan diharapkan akan membentuk suatu kebiasaan positif bagi 

siswa atau Kakakter, karena sudah dipola oleh guru tersebut bagaimana strategi 

yang akan digunakan dalam pembelajaran. Seoorang guru yang telah 

mempersiapkan media pembelajaran akan mempengaruhi suasana kelas berhasil 

tidaknya. 

Materi sel hewan dan sel tumbuhan merupakan salah satu konsep dalam IPA 

Biologi yang diajarkan pada satuan tingkat pendidikan tingkat SMP Plus Al-amanah. 

Siswa dituntut mampu menjelaskan pengertian sel, menjelaskan bagian-bagian sel, 

membedakan sel hewan dengan sel tumbuhan, mengamati bagian-bagian sel hewan 

dan sel tumbuhan.. Untuk memahami materi tersebut disediakan LKS tentang sel, 

siswa dapat mmenunjukkan fungsi dari struktur sel. Biasanya terdapat materi yang 

ditanya oleh siswa berupa 1) Bu, sel itu yang bagaimana bentuknya, 2) dimana letak 

sel itu, 3) Bagian sel hewan dan sel tumbuhan bedanya apa. Berdasarkan pertanyaan-

pertanyaan tersebut penulis menyadari jika menggunkan media carta yang umum 

digunakan siswa kurang memahaminya, sehingga peneliti mencoba untuk 

menginovasi media carta sel 

khususnya pada konsep organisasi kehidupan dengan menciptakan CTI Hati. 
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Gambar 2 

Bentuk Media CTI Hati 
 

Media CTI hati dirancang oleh peneliti untuk menjawab semua 

pertanyaan berkaitan dengan konsep sel, mulai dari pengertian sel, perbedaan sel 

hewan dan sel tumbuhan dan bentuk dari sel hewan dan sel tumbuhan. Media CTI 

Hati diharapkan dapat menarik hati peserta didik sehingga mau terlibat di dalam 

pembelajaran, minimal mereka dapat melihat dan mengenal serta memahami dari 

sel, dan mengingat materi sel. Karakterpun akan terbentuk dari arahan guru, 

siswa diamati karakternya selama pembelajaran oleh observer, serta hasil belajar 

yang diharapkan ada peningkatan baik ranah afektif, ranah kognitif serta ranah 

psikomotorik. 

Adapun langkah-langkah membuat media CTI Hati sebagai berikut. 
 

(1) Sediakan alat-alat perkakas ntuk memotong, menggunting dan mengelem: 

gunting, pensil, spidol, lem kayu. 

 

(2) Sediakan bahan-bahan yang akan dijadikan Media‖ Carta Tempel IPA 

(CTI) Hati‖ adalah sebagai berikut. 

 

Karton warna putih 1 lembar 

Kertas spotlight 2 lembar 

Sterofoam 2 lembar 

Kotak bekas 1 buah 

Selotop 1 buah 

Plastik laminating 1-2 lembar 

Jarum tempel  1 kotak 
 

(3) Buat gambar pada kertas karton bentuk sel tumbuhan dan sel hewan 

ukuran sesuai keinginan kita , yang penting dapat terlihat sampai bangku 

belakang. Kemudian beri warna . disesuaikan supaya kontras. 
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(4) Gunting gambar sel hewan dan sel tumbuhan, kemudian tempelkan pada 

sterofoam dengan menggunakn lem kayu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5) Buat nama- nama dari bagian sel pada kertas sterofoam, kemudian gunting 

dan laminating, bisa dengan menggunakan setrika atau minta jasa ke toko 

laminating 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(6) Buat kotak bekas tempat untuk nama nama dari sel hewan dan sel 

tumbuhan, beserta jarum tempel. Kotas bekas tersebut ditutup dengan 

selotip karakter supaya menarik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(7) Media Carta Tempel (CTI) Hati sudah siap digunakan dikelas. 
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(8) Buat dan susunlah LKS tentang sel hewan dan sel tumbuhan seperti pada 

lampiran 1 

 
Aplikasi Praktis dalam Pembelajaran 
 

Dalam kegiatan pembelajaran organisasi kehidupan. Siswa dituntut 

memahami pengertian sel, membedakan sel hewan dengan sel tumuhan, dan 

menyebutkan fungsi dari organel sel. Guru menempelkan media carta tempel di 

papan tulis. Agar tidak merusak papan tulis alat yang digunakan jangan 

menggunakan double tip. Tetapi saya gunakan lakban dan akan tertempel kuat 

saat digunakan. Setelah menempelkan guru memberikan LKS per individu kepada 

siswa, kemudian membagikan seluruh nama baian dari organel sel ke semua siswa 

secara acak. Kemudian guru menyebutkan fungsi dari organel, secra serentak 

siswa membaca LKS dan melihat nama organel yng diperoleh. Ketika sama 

jawabannya dengan nama organel yang disebutkan fungsinya, siswa langsung 

menempelkan ke gambar yang ada di papan tulis. Setelah siswa menempelkan, 

banyak siswa lain yang mengingatkan jawaban yang dipegang temannya, mereka 

salig membantu temanya apabila tidak teliti, atau tidak tahu jawabannya. Setelah 

menempelkan bagian dari organel di carta temple IPA Hati, siswa mendiskkusikan 

dengan temannya dari kegiatan LKS yang mereka terima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penilaian pada meningkatkan karakter dan hasil belajar siswa melalui 

media CTI hati ini Antara lain untuk mengetahui karakter siswa yang dimiliki saat 

pembelajaran berlangsung, berupa kerja keras (melakukan aktivitas belajar), 

Kreatif (mengisi LKS), Mandiri (Menempelkan media carta tempel), bersahabat 

(komunikatif dengan teman), Cinta dmi (membuat sesuatu yang berguna buat 

orang lain), rasa ingin tahu (aktif saat menempelkan media CTI hati), Gemar 

membaca, Disiplin. Sedangkan hasil belajar siswa dilihat dari aspek ranah afektif, 

ranah kognitif serta ranah psikomotorik. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Hasil Penelitian 
 

Tabel 4.1. Hasil Data Penelitian 
 

No Aspek Persentase  Keterangan  

 Penelitian     

1 Karakter Siswa 84,5% - Pemberian  media  kartu  kuartet  diperbanyak 
    sedikit agar ada waktu memahami dari isi media 

    kartu kuartet  

   -   Aktivitas  siswa  agar  meningkat alangkah 

    baiknya  LKS  yang  diberikan   2 pada  tiap 

    kelompok  sehingga  dapat  dibaca  oleh  semua 

    anggotanya  

   - Pemberian  tugas  yang  diberikan  harus  jelas 

    sehingga  siswa  dapat  melakukan  percobaan 

    dengan tepat waktu.  

2 Hasil   Belajar 85% - 88% Ranah Afektif, 75% Ranah kognitif, 83% 

 Siswa   Ranah psikomotorik  

3 Respon siswa 76%  Respon terhadap  

    CTI Hati  
 
 
 

 

 

 

Pembahasan 
 

Dari analisis hasil penelitian yang diperoleh berupa Karakter dan Hasil 

Belajar Siswa meningkat, beserta angket yang diberikan untuk mengetahui 

bermanfaatnya pada sub topik Sel hewan dan Sel Tumbuhan memberikan media 

CTI Hati, berikut adalah pembahasannya. 
 
f) Hasil Karakter Siswa 
 

Dasri 18 karater yang terdapat diPendidikan Nasional , peneliti mengambil 

tuhjuh kriteria dari karakter siswa, yaitu : kerja keras, kreatif, mandiri, bershabat, 

Cinta damai, rasa ingin tahu, gemar membaca, dan disiplin. Karakter siswa 81% 

memiliki karakter kerja keras diamati dari melakukan aktivitas belajar, 78% kreatif 

dalam mengisi LKS, 85% mandiri ketika menempelkan media CTI Hati, 85% 

bersahabat dapat berkomunikasi dengan teman, 77% memiliki rasa cinta damai 

dengan dapat membuat sesuatu yang berguna buat oranglain, 82% memiliki rasa ingin 

tahu pada saat menempelkan CTI Hati, 83% memiliki sift gemar membaca, 87 % 
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memiliki sikap disiplin dari ketepatan menjalankan tugas selama pembelajaran 

berlngsung. 

Adapun menurut Kemp dan Dayton (dalam artikel Bawazir,19 juni 2008) 

bahwa manfaat media dalam proses pendidikan diantaranya: 1). kualitas belajar 

dapat ditingkatkan dalam membantu siswa menyerap pelajaran secara lebih 

mendalam dan utuh, siswa tidak hanya mendengar penjelasan pendidik, tetapi 

juga dapat melihat, menyentuh, merasakan, ataupun mengalaminya dengan 

konkrit; 2). Juga proses belajar mengajar tak terbatas waktu dan tempat. Media 

yang dirancang sedemikian rupa dapat memungkinkan siswa belajar dimana saja 

dan kapan saja tanpa tergantung pada sekolah maupun pendidik. Bahkan media 

yang telah dirancang secara audio visual memungkinkan siswa untuk belajar 

secara mandiri. 
 

Mainan edukatif salah satunya yaitu Media Carta Tempel IPA Hati dapat 

dijadikan sebagai media sarana bermain sambil belajar yang disajikan secara 

kreatif dan edukatif. 

Selama pelaksanaan PBM kemampuan yang dituntut adalah keaktifan guru 

dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif, sehingga siswa dapat 

memahami dan menerima pelajaran dengan baik. 

Dalam upaya mengaktifkan siswa selama pembelajaran berlangsung, guru 

ditekankan dapat mengelola kelas dengan persiapan yang lebih matang. Menurut 

Uzer Usman (1995:10) kualitas dan kuantitas belajar siswa di dalam kelas 

bergantung pada banyak faktor antara lain, guru, hubungan pribadi antara siswa di 

dalam kelas, serta kondisi umum dan suasana di dalam kelas. 
 

Jadi, guru yang baik bagi siswanya, harus dapat mempersiapkan 

pembelajaran sehingga berhasil dan menyenangkan.dengan menggunakan media 

dan berbagai fasilitas yang kita miliki. 

 
 
2. Hasil Belajar (Indeks Gain) 
 

Berdasarkan hasil analisis Konsep Organisasi Kehidupan, pada materi sub 

Konsep Sel Tumbuhan dan Sel Hewan. Hasil belajar kemampuan afektif siswa, 

kemampuan Kognitif siswa, serta kemampuan psikomotorik siswa sebagai 

berikut. 

Media CTI Hati diberikan sebagai motivasi awal sehingga siswa dapat mengikuti 

kegiatan pembelajaran dan dapat mempengaruhi terhadap aktivitas pembelajaran 
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yang baik. Dari aktivitas pembelajaran yang baik akan mempengaruhi hasil 

belajar pada siswa. 

Persentase 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Afektif Kognitif Psikomotorik 

 

Dari diagram diatas kita dapat melihat persentase kemampuan siswa memiliki 

tingkatan pertama, Kognitif tingkatan kedua dan kognitif pada tingkatan ketiga. 

Ranah 
 
ketiga aspek tersebut harus dimiliki oleh siswa setelah PBM yang dilakukan oleh 

siswa. Upaya meningkatkan hasil belajar sangat ditentukan oleh bagaimana guru 

membawakan media yang dia miliki, kemampuan mengoperasionalkan, serta 

berbagai strategi pembelajaran yang guru laksanakan. 

 

 

 
 
3. Angket Respon Siswa terhadap Kartu Kuartet dan Pembelajaran 
 

Angket digunakan sebagai pelengkap untuk mengetahui respon siswa 

selama menggunakan CTI Hati , sehingga siswa memiliki informasi awal dari 

materi yang akan mereka terima di kelas dan pengaruhnya terhadap aktivitas 

belajar mereka di dalam kelas. 
 

Respon siswa yang diperoleh dari angket dapat kita lihat tabel 

berikut ini. Tabel 1:  Angket Respon Siswa terhadap Kartu Kuartet dan 

Pembelajaran 

No Pertanyaan Persentase (%) 

1 Senang dengan pelajaran IPA 88% 

2 Ketertarikandaripembelajaranyang 83% 

 dibawakan guru  

3 Media CTI Hati membantu memahami IPA 93%  



  596 

 

 

Adapun respon siswa yang diperoleh dari angket mereka mengemukakan 

manfaat Media CTI Hati diantaranya : 1). Bisa mengenal banyak hal tentang 

materi sel Hewan dan Sel Tumbuan ; 2). Bermanfaat untuk pelajaran IPA; 3). 

Menghibur siswa karena ada suasana bermain sambil belajar; 4). Dapat 

membantu dalam memahami pelajaran maupun menghafal; 5). Menambah 

imajinasi dengan cara menentukan bagian sel; dan 6). Melatih kekompakan 

dengan teman maupun keakraban dengan teman lainnya. Kecerdasan dalam 

keterampilan dalam kegiatan yang harus mereka laksanakan dalam setiap 

pembelajaran. 

Dengan mengenalkan ilmu pengetahuan sedari dini masa kanak-kanak 

dengan cara menarik,akan membawakan mereka kepada jenjang pendidikan yang 

lebih tinggi dan mereka memiliki pandangan bahwa belajar tidak hanya terjadi di 

kelas namun dalam suasana bermain sambil belajar akan lebih baik dan mudah 

diingat. Hal tersebut terjadi karena melibatkan otak kiri dan otak kanan mereka 

sehingga pembelajaran bermakna dan menyenangkan. Penelitian ini masih banyak 

terdapat kekurangan, namun semoga bermanfaat dalam dunia pendidikan demi 

terciptanya generasi unggulan bangsa, yang senantiasa generasi penerus yang dapat 

mengaplikasikan ilmu yang mereka dapatkan, sebagai pengabdian kepada Sang 

Pencipta Alam. Amiin ya Rabb. 

 

 

 

 
 
KESIMPULAN  

 

  Berdasarkan hasil observasi karakter siswa meingkat dri adanya CTI Hati. 

Pembelajaran yang dilaksanakan dapat meningkatkan hasil belajar siswa dibantu 

dengan Media CTI Hati yang diberikan pada kegiatan pembelajaran. 
 
  Media CTI Hati sangat bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman siswa 

sebagai media awal setiap pembelajaran yang akan guru sampaikan. Siswa merasa 

terhibur dengan adanya media CTI Hati karena memiliki manfaat bermain sambil 

belajar di kelas, selain itu dapat menambah kedekatan dengan siswa lain karena 

dilakukan secara berkelompok, mereka dapat bersosialisasi dengan teman lainnya. 
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ABSTRAK 

 

Pendidikan karakter menjadi permasalahan di dunia pendidikan Indonesia. Nilai-

nilai karakter seperti kejujuran, kemandirian mulai tergerus oleh budaya asing.. 

Upaya mewujudkan pendidikan karakter tersebut, peserta didik harus dibekali 

dengan metode dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi untuk 

mewujudkan karakter tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu Quasi 

Experiment dengan desain Pretest-Posttest One Group Design. Pengumpulan 

data dilakukan melalui pretest menggunakan evaluasi berbasis kertas dan pensil 

yang selanjutnya diberikan angket tanggapan aspek kejujuran dan kemandirian. 

Perlakuan dalam pembelajaran menggunakan model discovery learning. Posttest 

dilakukan menggunakan evaluasi berbasis komputer dan diberikan angket 

tanggapan aspek kejujuran dan kemandirian. Hasil tes dianalisis untuk 

mendapatkan rerata N-Gain. Hasilnya diketahui bahwa sistem evaluasi berbasis 

komputer efektif untuk meningkatkan karakter kejujuran dan kemandirian pada 

peserta didik. Rerata N-Gain diperoleh  dalam kriteria sedang. Proses 

pembelejaran ditemukan bahwa eserta didik belum memiliki kesiapan dalam 

menggunakan model pembelajaran baru. Kesimpulan model evaluasi berbasis 

komputer mampu meningkatkan karakter kejujuran dan kemandirian peserta 

didik.   

 

Kata kunci: evaluasi berbasis komputer, pendidikan karakter 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Pendidikan karakter menjadi permasalahan yang hangat di Indonesia 

terutama pada kalangan akademisi dan praktisi pendidikan. Nilai-nilai karakter 

mulia seperti kejujuran, kesopanan, kemandirian, kesantunan, kebersamaan serta 

sifat religious perlahan-lahan semakin tergerus oleh budaya-budaya hedonistik, 

materialistik dan individualistik. Bangsa Indonesia yang dikenal memiliki 

peradaban mulia dalam nilai-nilai etik dan karakter kini kehilangan identitas 

tersebut. Sudah saatnya permasalahan ini menjadi fokus upaya untuk kembali 

menyertai dan menjadi identitas bangsa. Tanggung jawab ini harus diemban oleh 

seluruh elemen, mulai dari pemimpin tertinggi sampai lapisan rakyat paling 

bawah sehingga bangsa ini memiliki kebanggan dan diperhitungkan kembali 

eksistensinya menjadi bangsa yang menjunjung tinggi nilai etika dan moral. 

mailto:yusuf_bio05@yahoo.co.id
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Upaya nyata yang dapat dilakukan yaitu melalui pembinaan karakter dalam 

seluruh aspek kehidupan. 

Mewujudkan karakter bangsa tidak semudah membalikkan telapak tangan. 

Butuh proses yang sangat panjang dan berkesinambungan. Artinya karakter mulia 

yang dimiliki oleh putra-putri bangsa ini tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi 

melalui proses yang sangat panjang. Demikian pula, kerusakan moral yang selalu 

ditayangkan di media sosial baik cetak maupun elektronik juga merupakan proses 

panjang dari kegagalan dalam memperbaiki dan mencetak generasi unggul di 

Indonesia. Bahkan kondisi yang paling mengkhawatirkan, prilaku ini bukan hanya 

dilakukan oleh orang-orang biasa tetapi dalam banyak kondisi juga dilakukan oleh 

kalangan terdidik dan terpelajar. Pendidikan yang seharusnya menjadi wadah 

untuk memanusiakan manusia, menjadi agent of change justru menjadi tempat 

awal di dalam merusak karakter-karakter yang mulia. Oleh karena itu, sistem 

pendidikan perlu direkonstruksi ulang agar dapat menghasilkan produk-produk 

lulusan yang unggul dalam bidang disiplin ilmunya serta mampu menjadi manusia 

yang berkarakter mulia. 

Bahwa pendidikan harus mampu mengemban misi yang mulia yaitu misi 

pembentukan karakter sehingga para peserta didik sebagai produk hasil 

pendidikan mampu berpartisipasi dalam mengisi pembangunan di masa depan 

tanpa meninggalkan nilai-nilai karakter mulia. Salah satu upaya untuk 

mewujudkannya adalah dengan membekali peserta didik dengan pendidikan 

khusus yang membawa misi pembinaan karakter mulia. Dalam arti lain, setiap 

bidang disiplin ilmu yang diterima oleh peserta didik, di dalamnya harus mampu 

mengintegrasikan terhadap nilai-nilai karakter mulia. Materi tersebut harus benar-

benar aplikatif di dalam kehidupan nyata sehingga tanpa terasa, proses pendidikan 

telah mampu memberikan warna dalam pengembangan nilai-nilai karakter mulia 

peserta didik. 

Teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran bukanlah hal baru. 

Bahkan demi meningkatkan kualitas penguasaan teknologi peserta didik, 

pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui pusat 

kurikulum pernah menjadikan TIK sebagai salah satu mata pelajaran wajib mulai 

dari tingkat dasar sampai tingkat menengah. Pemanfaatan teknologi dalam proses 

pembelajaran terutama penggunaan komputer digunakan untuk memudahkan para 

pendidik dalam menjelaskan materi pembelajaran yang sifatnya abstrak dan 
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membutuhkan gambaran pendekatan nyata. Seiring perkembangan zaman, 

pembelajaran menggunakan media teknologi informasi dan komunikasi semakin 

banyak dikembangkan.  

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran 

dilakukan dalam berbagai bentuk antara lain penyediaan bahan ajar secara online 

(bahan ajar tersimpan dalam bentuk buku atau artikel di internet), alat peraga 

simulasi, laboratorium virtual dan lain sebagainya. Penyediaan bahan ajar secara 

online memudahkan pendidik atau peserta didik untuk menemukan bahan ajar 

sehingga proses pembelajaran tidak terkendala oleh materi bahan ajar yang tidak 

tersedia. Ketersediaan bahan ajar secara tepat waktu akan memperlancar dan 

membantu pendidik atau peserta didik untuk memahami materi pembelajaran 

secara komprehensif sehingga pembelajaran terhindar kesalahan konsepsi 

(misconcept). Pembelajaran dengan penggunaan alat peraga atau simulasi melalui 

laboratorium virtual akan memudahkan materi pelajaran dipahami oleh peserta 

didik serta akan berdampak pada minat atau perhatian peserta didik pada pelajaran 

tersebut. Adanya alat peraga dengan penerapan TIK akan membuat pembelajaran 

lebih menyenangkan dan menarik perhatian (Pakpahan, 2016). 

Penilaian merupakan bagian dari proses pembelajaran yang bertujuan untuk 

mengetahui sejauhmana proses pembelajaran yang dilakukan berhasil atau tidak. 

Melalui penilaian yang dilakukan pendidik dapat mendeteksi materi yang sudah 

dikuasai dan belum oleh peserta didik. Materi yang belum dikuasai dapat 

dijadikan sebagai bahan pembelajaran ulang atau menjadi materi penugasan 

sehingga peserta didik dapat menguasainya. Penilaian dalam proses pembelajaran 

terdiri atas penilaian formatif dan sumatif (Nitko, dkk, 2011). Penilaian formatif 

dapat membantu para pendidik untuk memantau perkembangan kemampuan 

peserta didik dan hasil penilaian digunakan untuk meningkatkan kemampuan 

peserta didik dan mendeteksi kesulitan belajar peserta didik. Penilaian formatif 

dilakukan dalam bentuk ulangan harian atau penugasan selama proses 

pembelajaran. Penilaian sumatif dilakukan untuk mengetahui capaian peserta 

didik setelah proses pembelajaran berlangsung satu semester atau satu tahun 

pembelajaran dalam bentuk ulangan semester, kenaikan kelas, atau ujian akhir. 

Penilaian dilakukan dalam rangka pencapaian kompetensi selama peserta didik 

mengikuti pendidikan di suatu satuan pendidikan tertentu. Pengukuran kompetensi 

mutlak dilakukan sebagai bahan pertanggungjawaban satuan pendidikan kepada 
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masyarakat atau pemerintah atau suatu yayasan tentang kemajuan belajar peserta 

didik yang yang telah dipercayakan pada satuan pendidikan. 

Dalam sistem pendidikan nasional, ujian akhir sudah ada sejak masa 

kemerdekaan (bahkan di masa penjajahan) hingga kini dengan sebutan yang 

berbeda-beda. Dewasa ini, ujian akhir oleh pemerintah disebut Ujian Nasional 

sebagai bagian dari evaluasi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2003. Ujian nasional adalah kegiatan pengukuran dan penilaian 

pencapaian standar kompetensi lulusan pada jenjang SMP dan SMA yang 

sederajat pada mata pelajaran tertentu (BSNP, 2017).  

Pelaksanaan UNBK dalam sistem pendidikan nasional mulai dirintis 

penerapannya pada tahun 2013 di sekolah Indonesia di Singapura dan Malaysia. 

Sekolah tersebut dipilih karena kesiapan sekolah dan ketersediaan fasilitas 

komputer untuk digunakan peserta didik dalam ujian. Sekolah tersebut merupakan 

sekolah rintisan dalam penerapan UNBK dan sekaligus merupakan jawaban atas 

permintaan pimpinan kementerian yang menginginkan penyempurnaan dalam 

pelaksanaan ujian nasional yang selama ini dilakukan dalam bentuk tertulis. 

(Pakpahan, 2016). Di Indonesia sendiri, pelaksanaan UNBK baru mulai 

dilaksanakan pada tahun 2015 dengan konsep yang sebenarnya relatif sama 

dengan ujian tertulis, dimana perbedaannya hanya terletak pada soal yang 

tersimpan di dalam file komputer. 

Di SMP Negeri 1 Bunyu, pelaksanaan UNBK baru mulai dilaksanakan pada 

tahun 2017. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi seluruh stakeholder sekolah 

dalam mempersiapkan segala kelengkapan sarana dan prasarananya. Namun 

sebelum pelaksanaan UNBK, SMP Negeri 1 Bunyu telah berupaya mengawali 

proses pelaksanaan ulangan harian, ulangan tengah semester, termasuk ujian 

sekolah dan ujian sekolah berstandar nasional menggunakan komputer (CBT). Hal 

ini diharapkan bahwa peserta didik, utamanya kelas IX yang akan menghadapi 

ujian akhir sudah terbiasa dengan konsep evaluasi dimaksud. Banyak sekali 

manfaat yang diperoleh melalui model evaluasi berbasis komputer, tidak hanya 

manfaat yang dirasakan oleh peserta didik, termasuk guru dan sekolah pun 

merasakan banyak manfaat dari pelaksanaan evaluasi berbasis komputer 

(Kompasiana.com, 2017).  

Penulis pun telah memanfaatkan model penilaian berbasis komputer dalam 

penilaian ulangan harian dan tengah semester. Manfaat yang penulis peroleh 
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diantaranya lebih menghemat waktu, mudah dan cepat dalam pengoreksian, 

menghemat penggunaan kertas, mudah di dalam pengawasan serta lebih 

menggambarkan hasil obyektif yang diperoleh masing-masing peserta didik. 

Penggunaan model evaluasi berbasis kertas dan pensil seringkali menimbulkan 

masalah dalam aspek kejujuran dan kemandirian peserta didik. Peserta didik 

seringkali lebih mengandalkan teman sebangku untuk mendapatkan dan mengisi 

jawaban dari soal-soal ulangan. Tidak muncul kesiapan dalam diri peserta didik 

untuk secara mandiri mempersiapkan diri menghadapi ulangan ataupun ujian. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian terhadap penggunaan model ujian berbasis komputer 

terhadap peningkatan sikap dan karakter kejujuran dan kemandirian peserta didik 

di SMP Negeri 1 Bunyu. Proses pembelajaran juga penulis rancang sedemikian 

rupa menggunakan model pembelajaran aktif (discovery learning) sehingga 

diharapkan hasil belajar juga berbanding lurus mengalami peningkatan. 

Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana peningkatan kejujuran peserta didik dalam melaksanakan evaluasi 

pembelajaran berbasis kertas dan pensil menjadi evaluasi berbasis komputer 

(computer based test)? 

2. Bagaimana peningkatan kemandirian peserta didik dalam melaksanakan 

evaluasi pembelajaran berbasis kertas dan pensil menjadi evaluasi berbasis 

komputer (computer based test)? 

Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, tujuan penelitian ini untuk: 

1. Memperoleh informasi peningkatan kejujuran peserta didik dalam 

mengerjakan soal-soal evaluasi pembelajaran berbasis komputer (computer 

based test); 

2. Mengetahui informasi peningkatan kemandirian (tidak bergantung pada 

temannya) peserta didik dalam mengerjakan soal-soal evaluasi pembelajaran 

berbasis komputer (computer based test). 

Manfaat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi guru, peserta didik 

dan sekolah. Bagi peserta didik diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar, serta 

membudayakan sikap jujur dan mandiri. Bagi guru sebagai peneliti, hasil ini 
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diharapkan dapat meningkatkan kompetensi mengajar dan kompetensi penelitian. 

Secara keilmuan bagi sekolah, memberikan masukan efektivitas penggunaan 

model evaluasi pembelajaran dalam meningkatkan pendidikan karakter peserta 

didik. 

METODE 

Desain Penelitian 

Metode penelitian ini adalah kuasi eksperimen (quasi experiment). Menurut 

Sugiyono (2012), penelitian eksperimen diartikan sebagai metode penelitian yang 

digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan terhadap yang lain dalam kondisi 

yang terkendalikan. Sampel yang digunakan tidak dipilih secara acak murni 

melainkan secara acak dan pertimbangan (purposive sample). Desain penelitian 

yang digunakan adalah pretest-posttest  one group design. 

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Bunyu di Kabupaten Bulungan, 

Kalimantan Utara pada semester genap Tahun Pelajaran 2016/2017. Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas VIII di SMP Negeri 1 

Bunyu. Sampel dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas VIII-4 dengan 

Jumlah peserta didik 26 orang. 

Penelitian ini dilaksanakan untuk mencari pengaruh model evaluasi 

pembelajaran berbasis komputer dalam pembelajaran IPA menggunakan model 

discovery learning dalam meningkatkan karakter kejujuran dan kemandirian 

peserta didik. Langkah-langkah desain operasional yang dilakukan dalam 

penelitian ini yaitu: 1) mengambil sampel penelitian 1 (satu) kelas; 2) memberikan 

pretest terkait materi dengan menggunakan model evaluasi berbasis kertas dan 

pensil; 3) memberikan perlakuan pembelajaran dengan menggunakan model 

discovery learning; 4) memberikan posttest menggunakan model evaluasi berbasis 

komputer; 5) memberikan angket untuk menanggapi aspek kejujuran dan 

kemandirian kepada peserta didik; 6) menganalisis angket; 7) menganalisis hasil 

pretest dan posttest untuk membandingkan dan dinyatakan dalam n-gain skor. 

Secara skematis langkah-langkah dalam mewujudkan desain penelitian tersebut 

ditunjukkan dalam alur penelitian pada gambar 1. 
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Gambar 1. Alur Penelitian 

Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu angket dan soal 

tes. Angket kejujuran dan kemandirian dalam bentuk pertanyaan yang memuat 

pernyataan-pernyataan berkaitan dengan kejujuran dan kemandirian. Skala angket 

kejujura dan kemandirian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu skala Likert 
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yang terdiri atas lima macam respon. Respon dimaksud yaitu selalu, sering, 

kadang-kadang, jarang dan tidak pernah. Pernyataan-pernyataan pada angket 

terdiri atas dua jenis, yaitu pernyataan positif dan pernyataan negatif. Penentuan 

skor item dibedakan menjadi dua cara yaitu untuk pernyataan positif dengan 

memberikan skor lima, empat, tiga, dua dan satu untuk setiap respon berturut-

turut untuk selalu, sering, kadang-kadang, jarang, dan tidak pernah. Sebaliknya 

untuk pernyataan negative diberikan skor satu untuk respon selalu, skor dua untuk 

respon sering, skor tiga untuk respon kadang-kadang, skor empat untuk respon 

jarang dan skor lima untuk respon tidak pernah. Validitas angket kejujuran dan 

kemandirian menggunakan validitas ahli dengan divalidasi oleh dua orang ahli 

dalam bidangnya. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik 

analisis deskriptif kualitatif untuk angket dan teknik analisis kuantitatif n-gain 

score untuk melihat peningkatan hasil pretest dan posttestnya. 

Tabel 1. Jenis Instrumen Penelitian 

No. Jenis Instrumen Kegunaan Waktu 
Sumber 

Data 

1. Angket Untuk mengetahui 

kejujuran dan 

kemandirian peserta 

didik menggunakan 

variasi model tes 
 

Awal dan 

Akhir 

pembelajaran 

Peserta didik 

2. Soal Pretest dan 

Posttest 

Untuk mengetahui 

peningkatan hasil 

belajar 

Awal dan 

akhir 

pembelajaran 

Peserta didik 

 

Skor angket kejujuran dan kemandirian peserta didik selanjutnya diubah 

menjadi data interval yang kemudian dikonsultasikan menggunakan data kualitatif 

skala lima, sangat baik, baik, cukup, kurang, dan tidak baik. Teknik analisis data 

deskriptif kualitatif berpedoman pada konversi skor berikut ini (Yaumi, 2014). 

 

Tabel 2. Konversi Skor dalam Penilaian Angket 

Interval skor Kriteria 

  
→            Sangat Baik 

  
→            

  
→           Baik 

  
→             

  
→           Cukup 
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→                       Kurang 

  
  
→          Tidak Baik 

 Keterangan: 

 x  : skor angket 

 
  
→         : rata-rata ideal:  

 

 
                                    

 SBi : simpangan baku ideal: 
 

 
                                    

 Tingkat keefektifan angket minimal berkategori baik. Dalam 

pelaksanaannya, untuk mengetahui keberhasilan penelitian ini maka peneliti 

menentukan kriteria keberhasilan apabila karakter kejujuran dan kemandirian 

peserta didik secara keseluruhan berada pada kualifikasi minimal baik. 

Selanjutnya skor gain dihitung untuk melihat perbedaan antara skor pretest 

dan posttest sehingga dapat dilihat peningkatan pembelajarannya atau dengan kata 

lain dapat melihat perubahan yang terjadi sebelum dan sesudah pembelajaran. 

Perhitungan skor gain diperoleh dengan cara mengurangi nilai pretest oleh 

posttest. Skor gain yang diperoleh selanjutnya dilanjutkan dengan menghitung 

skor gain yang telah dinormalisasi (N-gain). N-gain dihitung dengan 

menggunakan persamaan yang dikembangkan oleh Hake dan Meltzer (2003), 

yaitu: 

g = 
                   

                  
 

         

Keterangan: 

Skor post = skor posttest 

Skor pre  = skor pretestt 

Skor max = skor maksimum 
 

 

Nilai normalitas g (N-Gain) yang diperoleh diinterpretasikan berdasarkan 

kriteria berikut. 

 g ≥ 0,7  : tinggi 

 0,3 ≤ g > 0,7 : sedang 

  g < 0,3  : rendah 

 

 

Aplikasi evaluasi  berbasis computer yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah CBT Launcher. Aplikasi CBT yang dikembangkan oleh ahli dengan 

dipadukan teknik analisi evaluasi yang terstandar. Proses menjalankan aplikasi ini 

hampir sama dengan aplikasi yang digunakan dalam UNBK yang dikembangkan 

oleh Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kementerian Pendidikan dan 
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Kebudayaan. Sehingga dengan alasan ini diharapkan peserta didik memiliki 

pengalaman yang cukup sebelum mengikuti UNBK. Faktor penguasaan teknologi 

sebagai barrier dalam pelaksanaan ujian nasional pun dapat diminamalisir. 

 

PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Pada bagian ini, akan dipaparkan hasil analisis data yang telah diperoleh dan 

diolah. Data-data tersebut telah diolah menggunakan teknik yang disesuaikan 

dengan jenis data yang ada, kemudian dibahas berdasarkan teori yang sesuai. 

Hasil penelitian tentang keefektifan model evaluasi pembelajaran berbasis 

komputer untuk meningkatkan karakter kejujuran dan kemandirian peserta didik 

dapat dilihat dalam tabel berikut. 

1. Angket Kejujuran 

Tabel 3. Hasil Analisis terhadap Aspek Kejujuran 

No. 
Skala 

Kejujuran 

Pretest (Berbasis 

Kertas dan Pensil) 

Posttest (Berbasis 

Komputer) Kenaikan 

(%) Jumlah 

Pesdik 
(%)  

Jumlah 

Pesdik 
(%)  

1 Sangat Baik 0 0 2 7,7 7,7 

2 Baik 5 19 20 77 58 

3 Cukup 18 69,5 4 15,3 -54,2 

4 Kurang 3 11,5 0 0 -12 

5 Tidak Baik 0 0 0 0 0 

 Total 26 100 26 100  

 

Untuk melihat peningkatan secara langsung hasil analisis angket skala 

kejujuran  didik pada saat pretest dan posttest dapat dilihat pada Gambar 2 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Hasil Analisis Angket Skala Kejujuran pada Pretest dan 

Posttest 

Angket Kemandirian 

Tabel 4. Hasil Analisis terhadap Aspek Kejujuran 
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No. 
Skala 

Kemandirian 

Pretest (Berbasis 

Kertas dan Pensil) 

Posttest (Berbasis 

Komputer) Kenaikan 

(%) Jumlah 

Pesdik 
(%)  

Jumlah 

Pesdik 
(%)  

1 Sangat Baik 1 3,8 4 15,3 11,5 

2 Baik 3 11,5 18 69 57,5 

3 Cukup 20 77 3 11,5 -65,5 

4 Kurang 2 7,7 1 3,8 -3,9 

5 Tidak Baik 0 0 0 0 0 

 Total 26 100 26 100  

 

Untuk melihat peningkatan secara langsung hasil analisis angket skala 

kemandirian didik pada saat pretest dan posttest dapat dilihat pada Gambar 3 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Hasil Analisis Angket Skala Kemandirian pada Pretest dan 

Posttest 

 

N-Gain  

Selanjutnya peningkatan hasil belajar terhadap konsep fotosintesis peserta 

didik dinyatakan dalam skor rerata tes awal (pretest), tes akhir (posttest) dan N-

Gain yang ditunjukkan oleh Tabel 5 berikut 

 

Tabel 5. Nilai Gain yang Telah Dinormalisasi (N-Gain) 

No. Rerata Pretest 
Rerata 

Posttest 

Rerata 

peningkatan 
N-Gain 

3.8 11.5 

77 

7.7 0 15.3 

69 

11.5 3.8 0 11.5 

57.5 

-65.5 

3.9 0 

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

sangat baik baik cukup kurang tidak baikP
er

se
n

ta
se

 

Skala Kemandirian 

Pretest

Posttest

Peningkatan



  610 

 

1 47,7 77,2 29,5 0,58 atau 58% 

 

Pelaksanaan penelitian dibagi menjadi beberapa tempat, yaitu di dalam kelas 

pada saat pelaksanaan pretest dan pembelajaran, di dalam laboratorium IPA dalam 

proses pembelajaran menggunakan metode praktikum serta di dalam laboratorium 

komputer pada saat pelaksanaan posttest (ulangan harian). Secara jelas dapat 

dilihat pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Pelaksanaan Pembelajaran Gambar 5. Pelaksanaan 

Pretest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Presentasi Kelompok   Gambar 7. 

Pelaksanaan Postte  

Pembahasan 
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 Berdasarkan analisis data hasil penelitian yang disampaikan di atas, 

ditemukan beberapa hal yang unik terkait peningkatan kejujuran dan kemandirian 

peserta didik ketika dalam evaluasi pembelajarannya dimodifikasi menggunakan 

evaluasi berbasis komputer. Beberapa temuan dimaksud diantaranya: 

Analisis Angket Kejujuran dan Kemandirian 

Berdasarkan data di atas, untuk data aspek kejujuran peserta didik terlihat 

bahwa terjadi peningkatan pada skala sangat baik sebesar 7,7 %. Pada 

pelaksanaan posttest didapatkan hasil dua orang peserta didik yang memperoleh 

skala sangat baik, padahal pada tahap pretest tidak ada satupun yang memperoleh 

skala sangat baik. Lebih signifikan, peningkatan terjadi pada skala baik yaitu 

sebesar 58 %. Dengan kata lain terjadi peningkatan skala baik dalam aspek 

kejujuran dari yang sebelumnya berjumlah 5 orang pada pretest menjadi 20 orang 

pada posttest. Skala cukup dan kurang juga mengalami penurunan yang sangat 

signifikan. 

Kondisi di atas sejalan dengan pernyataan Ravik Karsidi (Ketua Panselnas 

SNMPTN dan SBMPTN 2017) bahwa melalui UNBK telah mampu meredam 

kecurangan-kecurangan yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat dan juga 

hasil Ujian Berbasis Komputer dapat menjadi bahan pertimbangan obyektif bagi 

PTN dalam menyaring calon peserta didik  baru (mahasiswa) lewat jalur 

SNMPTN maupun SBMPTN (Kompasiana.com, 2017). Pendapat lain menurut 

Pakpahan (2016) bahwa penerapan sistem ujian berbasis komputer dapat 

menghemat biaya penggandaan, memudahkan distribusi bahan, mudah 

menjangkau seluruh wilayah, mudah proses skoring dan menujukkan tingkat 

kejujuran yang tinggi. 

Data pada aspek kemandirian diperoleh peningkatan signifikan pada skala 

baik sebesar 57,5 %. Sementara skala cukup mengalami penurunan yang sangat 

signifikan dari sebsar 65,5 % dari angka 77% menjadi 11,5%. Data tersebut 

menunjukkan bahwa evaluasi pembelajaran menggunakan komputer dapat 

meningkatkan kemandirian peserta didik dalam mempersiapkan hasil belajarnya. 

Model evaluasi ini dapat mengurangi anggapan peserta didik bahwa untuk 

memperoleh hasil ujian yang baik dapat diperoleh dengan mengatur posisi duduk 

untuk mendekati peserta didik yang cerdas. Kelebihan dari penggunaan model 

evaluasi berbasis komputer satu diantaranya yaitu tampilan soal yang muncul 

pada layar monitor yang dihadapi siswa telah teracak secara otomatis oleh aplikasi 
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yang digunakan. Dalam arti yang sangat sederhana, soal yang muncul antara satu 

siswa dengan siswa lain adalah berbeda setiap nomornya. Kondisi inilah yang 

menjadi salah satu aspek sehingga peserta didik benar-benar berusaha 

mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian atau tes terhadap pembelajaran yang 

telah dilakukan. Pernyataan ini diperkuat oleh pendapat lain dari Karsidi 

(Kompasiana.com, 2017) bahwa sistem ujian berbasis telah mampu 

menumbuhkan sikap dan minat belajar secara mandiri dalam diri peserta didik 

untuk mempersiapkan diri mereka dengan baik. Kondisi ini  terjadi karena tidak 

lagi terdengar ―iming-iming‖ kunci jawaban yang dengan mudah didapat. 

Sehingga peserta didik berusaha untuk belajar.  

Analisis skor N-Gain 

Tabel 5. menunjukkan adanya perbedaan penguasaan konsep peserta didik 

saat tes awal (pretest) dan tes akhir (posttest) pada pembelajaran dengan 

menggunakan model discovery learning yang menggunakan model evaluasi 

berbasis kertas pensil dan berbasis komputer . Perolehan skor rerata pretest 47,2 

menjadi 77,2 pada rerata posttest dan rerata gain yang telah dinormalisasi 

termasuk dalam kategori sedang sebesar 0,58 atau 58 % (Hake dan Meltzer, 

2003). Analisis lain terhadap hasil ini yaitu bahwa model pembelajaran discovery 

learning  mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik secara signifikan. Hal 

ini terjadi karena model pembelajaran discovery learning yang diajarkan memuat 

kegiatan praktikum. Secara umum keaktifan peserta didik tergolong sudah sangat 

baik, hal tersebut dipengaruhi oleh peran praktikum atau percobaan yang mereka 

lakukan dalam pembelajaran. Menurut Rustaman, dkk (2005), fungsi dari kegiatan 

praktikum tersebut adalah pertama, praktikum membangkitkan motivasi belajar 

sains. Kedua, praktikum mengembangkan keterampilan-keterampilan dasar 

melaksanakan eksperimen. Ketiga, praktikum menjadi wahana belajar pendekatan 

ilmiah. Keempat, praktikum menunjang pemahaman materi pelajaran. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap model evaluasi pembelajaran 

berbasis komputer untuk meningkatkan karakter kejujuran dan kemandirian 

peserta didik, dapat disimpulkan bahwa: 
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1. Model evaluasi pembelajaran berbasis komputer dapat meningkatkan karakter 

kejujuran peserta didik. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan pada skala 

sangat baik dan baik, dan terjadi penurunan persentase pada skala cukup dan 

kurang. 

2. Model evaluasi pembelajaran berbasis komputer dapat meningkatkan karakter 

kemandirian peserta didik. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan sangat 

signifikan pada skala sangat baik dan baik serta terjadi penurunan yang 

signifikan pula pada persentase skala cukup dan kurang. 

3. Model pembelajaran discovery learning dapat meningkatkan hasil belajar 

peserta didik, meskipun masih terdapat beberapa peserta didik yang 

mengalami kebingungan dengan tahapan-tahapan dalam model pembelajaran 

yang baru diterima. 
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ABSTRACT 

 

Writing is one of the skills that should be mastered by the students of 

junior high school. However, the students encounter some problems on it because 

they have low ability in writing, they are often passive during classroom activities 

and also the teacher applies strategies that are not quite interesting for the 

students. This study was classroom action research that aimed to improve 

students‟ narrative writing by implementing the animated film at class VIIIB of 

SMPS Kartika Kendari. The findings showed an improvement in writing ability in 

which 29 students (82.85%) achieved the minimum passing grade and the rest 6 

students (17.15%) were in fair level of writing, and the result of teaching and 

learning process showed that 82.5% respond positively. Therefore, it could be 

concluded that the implementing of the animated film could improve the students‟ 

narrative writing. 

 

Keywords:  writing narrative teks, animated film, 
 
 
INTRODUCTION 

 

Wrting is one of the essensial skills that has always occupied a place in 

most English language curriculum. Based on KTSP curriculum for Junior High 

School, students are supposed to master four English skills such as listening, 

speaking, reading and writing. Among the four language skills, writing is usually 

considered as the most difficult subject to master for the students (Widiati & 

Cahyono: 2016). Most of the students encounter some problems in following the 

writing stages in their writing class (Hyland, 2003). Based on the researcher‘s 

experience as an English teacher in SMPS Kartika Kendari, writing seemed to be 

a problem too especially writing the narrative text. Narrative text is one of the 

genres taught in the second semester of second grade students. To know the 

ability of the students in writing narrative text, the researcher, and his colleague 

did preliminary study collaboratively. The preliminary study of this study was 

conducted through writing test, giving questionnaire and interviewing the English 

teacher. The writing test revealed that among 35 students in class VIIIB of SMPS 

Kartika Kendari, only 5 students got a score above 70 which means that only 

mailto:muhari.english07@gmail.com
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14.28% passed the minimum passing grade (MPG), 8 students (22.85%) were 

classified at a fair level, while 17 students (48.57%) were classified at a poor 

level. Meanwhile, the rest, 5 students (14.28%) were categorized at very poor 

level. The score of the writing test above indicated that there were several 

problems dealing with the students‘ writing abilities such as problems in using 

grammar, organizing the idea, content, vocabulary and also using mechanic. 

Besides, the writer attemped to ask the students‘ responses toward their 

writing ability through questionaries. The result showed that there were 15 

students (42.85%) who did not like writing activity, 33 students (94, 28%) though 

that narrative writing was difficult, 30 students (85.71%) did not feel confident 

with their narrative writing that they wrote. Moreover, 28 students (80%) found it 

difficult to get and generate ideas in writing activity. The questionnaire also 

showed that 25 students (71.42 %) had difficulties in developing ideas in their 

writing, 26 students (74.28%) had difficulties in dealing with the use of language 

features. Furthermore, 28 students (80%) faced difficulties in dealing with the use 

of vocabulary. Meanwhile, there were 32 students (91.42 %) faced problems of 

using correct spelling, punctuation, capitalization in writing narrative text. From 

the result of the questionnaire, it can be concluded that most of the students do not 

like writing activities and they had difficulties to write in English. 
 

In term of interviewing the English teacher who taught there, the result 

confirmed that the english teacher just gave tasks by asking the students to do the 

tasks such as the writing activities that just focused on rearranging words to be 

good sentences and rearranging sentences to become a good paragraph. It could 

not give stimulation towards students‘ thinking skill on how to organize ideas, 

how to put these ideas in their writing draft and its final product. In short, the 

strategy still did not match with the students‘ needs in overcoming the problem of 

writing. 
 

Based on the facts stated above, it is neccessary to solve all the problems. 

In this study, the researcher presents a media that plays important roles in the 

language learning since it has purpose to facilitate communication and learning 

(Smaldino:2008). Integrating technology as media in EFL classroom have a 

positive effect on language learning for instance exposure to foreign language and 

the entertaining aspect of films which also affects students‘ motivation (Sari & 
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Sugandi : 2015). Many studies conducted regarding using multimedia in 

Language Teaching such as Bashir, Siddiqui & Lodhi, 2015; Bruce & Chiu, 2015, 

Mathew & Alidmat, 2013, and Hashmi, 2016 who found that multimedia such as 

movie, video, cartoon film, Digital stories, etc increased the students‘ learning 

motivation, boosted their confidence, improved their technology capability, 

promoted peer learning and also stimulated language production. 
 

Commonly, media can be divided into three types. They are visual media, 

audio media, and audio-visual. Among various types, students will get much 

benefit from audiovisual because it provides students with moving pictures and 

sound which enable them to understand more the information delivered. The use 

of interesting media in teaching was rarely applied in SMPS Kartika Kendari. The 

teacher just used a conventional media such as textbooks and student worksheets. 

The absence of using technology in teaching and learning process might affect the 

students‘ attention. This condition may impact to the students who were bored and 

had low motivation. Therefore, the researcher applied audiovisual namely 

animated film. 
 

The animated film is a medium that can be used to increase students‘ 

motivation in learning writing. The animated film is expected to be effective 

media for teaching narrative writing. There are some strengths of using animated 

film in teaching and learning process. Kenna, 2017; and Mayer & Moreno, 2002 

stated that the use of animated videos or films in prewriting activity, students can 

explore the structural devices of the story (plotlines, character development, 

setting, and theme). It can be used as invaluable sources that could support 

children with contextualization in the language classroom (Brewster, Ellis & 

Girard, 2002). Moreover, using animated film can be an entertaining and 

motivating tool also for learners with different skill level. Feger & Thomas (2011) 

proposed that animated films constitute a unique teaching resource because the 

visualization creates strong and lasting imagines concepts. So, the animated film 

is a media in teaching which also provides the learners with real-life language 

input. 

Some of the researchers e.g Sanjaya, 2013; Yatimah, 2014 and Wahyuni, 

2017 revealed that the use of the animated film gave the big contribution to the 

students‘ learning outcome. Their study showed that there were significant effect 

in students‘ writing ability especially in vocabulary and grammar aspect. Besides, 
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the resul also showed that using the animated film as media was effective to 

improve students‘ writing skill particularly in developing ideas and content 

aspects. 
 

Based on the statement above, it is hoped that the implementation of the 

animated film can be helpful for teacher and students to reduce the students‘ 

problem in writing especially narrative text that focuses on the five aspects of 

writing namely content, organization, vocabulary, language use and mechanic. 

The research problem of this study is formulated as follows: How can the 

animated film be implemented to improve the ability of the second year students 

of SMPS Kartika Kendari in writing narrative text?. This study aims to describe 

the implementation of the animated film in improving the writing ability of the 

second grade students of SMPS Kartika Kendari in writing narrative text. 

 

METHOD 

 

The study employed Classroom Action Research (CAR). In this study, the 

researcher collaborated with his college to conduct Classroom Action Research 

that focused on the implementation of of the animated film to solve the problems. 

The researcher acted as a teacher in the classroom while the collaborator helped 

the researcher to guide the students when they found difficulties in their activities. 

The collaborator also helped the researcher in observing the students‘ activities by 

using observation checklist and field note to gain data related to the criteria of 

success that had been set. The design of this research follows a model of CAR 

proposed by Kemmis & Mc. Taggart (1988:14) in Latief (2014:144) that consisted 

of four steps: (1) planning, (2) implementing, (3) observing, and (4) reflecting. 

These four stages are preceded by the preliminary study. The study conducted in 

two cycles. The targeted criteria of success had not all been achieved in the first 

cycle, so the researcher revised the planning for the next cycle The targeted 

criteria was achieved in the second cycle. 
 

This research was carried out in Class VIIIB of SMPS Kartika Kendari in the 

second semester of academic year 2016/2017. This class has 35 students 

consisting of 10 male students and 25 female students. The implementation of the 

animated film was conducted in five meetings in the first cycle and three meetings 

in the second cycle. Furthermore, to assess the students‘ writing product, the 



  618 

 

researcher adopted the scoring rubric proposed by Jacobs, et al (1981). There were 

five components described in the analytical scoring rubric of writing: content, 

organization, vocabulary, language use, and mechanics. 
 

In addition, the data were taken from the reflection about teaching and 

learning process conducted in the classroom. Firstly, the data described the 

students‘ attitude and perception toward the implementation of the teaching of 

narrative writing using The animated film. Secondly, the data described how the 

teacher conducted the teaching steps as planned in the lesson plans. To analyze 

whether the teaching process ran as planned, the researcher used the criteria 

proposed by Arikunto (2013). 
 

There were five instruments used in this research. They were writing test, 

writing rubric, observation checklist, field notes, and questionnaire. The students‘ 

writing test was used to find out the improvement and achievement of the students 

in their writing ability as the result of the implementation of the strategy. The 

observation checklist was used to collect the data about the activities both the 

students and the teacher in the classroom. There were two kinds of instrument 

used for observation in this research namely observation checklist for classroom 

atmosphere and observation checklist for teaching and learning process. 

Meanwhile, field note was used to write anything related to the teacher and 

students‘ activities which are not stated in observation checklist. Furthermore, 

questionnaire was used to find out the students‘ interest and opinion on the 

implementation of the animated film. 

 

RESULTS 

 

Students‟ Writing Achievement in 1
st

 Cycle 

 

In the first cycle, the students were asked to write a topic based on the 

animated film which entitles ―Sleeping Beauty‖ by using their own words. They 

were asked to write the topic with length of 100 words minimally. The researcher 

checked the students‘ writing by using Jacob et al (1981) band score in term of 

content, organization, vocabulary, language use and mechanics. The students‘ 

evaluation score in the first cycle could be seen in the table 1 below. 
 

Overall, the total score for content aspect was 668.5, got the mean score 

19.10 which was categorized as fair, then the total score of the organization aspect 
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was 512 and got the mean score 14.63 which was categorized as good. While for 

vocabulary aspect, the total score was 549 and got mean score 15.69 which was 

categorized as good, the total score for language use aspect was 589.5 and got 

mean score 16.84 which was categorized as fair and the total score for a mechanic 

aspect was 157 and got mean score 4.49 which was categorized as good. The total 

score of these five aspects was 2476 which got the average mean 70.74 which was 

categorized fair. In addition to that, the minimum score was 50.5 and the 

maximum score was 88. Most of the students get fair for content, organization, 

and vocabulary, while in language aspects were still poor category. From the table 

above we could state that there were 23 students (65.71%) who passed the 

minimum score as the criteria of this study, while the rest there were 12 students 

(34.29%) did not pass the criteria. Even though their writing ability had already 

improved from the preliminary study until evaluation session in the first cycle, the 

target of this research had not achieved. 

Table 1 Data of students‟ evaluation score in the first cycle 
 
    Writing Aspects  

Total   

Content 
Organizatio
n 

Vocabular
y 

Language 
Use 

Mechani
c    

 Min 16 8.5 10 10.5 3 50.5 
 Max 23 19.5 21 21.5 5 88 
 Total 668.5 512 549 589 157 2476 
 Mean 19.10 14.63 15.69 16.84 4.49 70.74 
 Category   70.74 (Fair)   

 
 
The students‟ improvement in five aspects of writing in the first cycle 
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Figure 1 The improvement of the students‘ writing ability in the first cycle 
 

 

The diagram showed that there was an improvement in the first cycle 

toward the students mean score. Before applying the animated film, the students 

mean score for content aspect was 14.88 which categorized very poor and after 
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implementing the animated film, it increased into 19.10 which was categorized 

fair. For organization aspect, it increased from 12.88 which was categorized fair to 

14.63 which was categorized well. For vocabulary aspect, it increased from 13.25 

which were categorized fair to 15.69 which was categorized good. For language 

use aspect, it increased from 13.76 which was categorized fair to 16.84 which was 

categorized fair. Meanwhile, for mechanic aspect, it increased from 3.69 which 

categorized fair to 4.49 which categorized good. Based on the result of the 

students‘ writing in the first cycle, it could be seen that the mean score increased 

from a preliminary study that achieved 58.47 and it was categorized poor to 70.74 

that was categorized as fair level. However, the percentage of the students who 

passed the criteria of success was 65.71%. Since the target of the research that 

75% should pass the criteria of success was not achieved, the second cycle needed 

to be carried out. 

 

 

Teaching and learning process in the first cycle 

Based on the result of observation checklist and field note, there were 

some activities did not implement well and made the activities did not run 

optimally as planned in the lesson plans. The result of the observation checklist 

for classroom atmosphere could be seen in the following table. 

Table 2. The result of observation checklist in the first cycle 
 

 Meeting Mean Score Percentage (%) 
 I 19 47.50 
 II 21 52.50 
 III 23 57.50 
 IV 22 55.00 
 V 24 60.00 
 Total  109 
 Mean  54.50 (Fair) 

 
 

The table showed that in the first meeting the mean score of the activity 

was 19 with the percentage 47.50% of the whole activities that has been 

conducted in which was categorized fair, the mean score of the second meeting 

was 21 with the percentage 52.50% of the whole activities that has been 

conducted which belonged to fair category. For the third meeting, the mean score 

was 23 with the percentage 57.50% of the whole activities that has been 

conducted which belonged to fair category and for the fourth meeting the mean 
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score was 22 with the percentage 55% of the whole activities in which categorized 

fair. Meanwhile, for the fifth meeting, the mean score was 24 with the percentage 

60% which categorized fair. Overall, those activities from the first meeting until 

fifth meeting the mean score were 109 with percentage 54.50% which categorized 

as a fair category. As stated in the criteria of the success of the research that the 

teacher and students‘ participation should achieve at least 80%. In fact, the 

participation of the teacher and students in the first cycle just achieved 54.50%, so 

that the next cycle was needed to be conducted. 

Students‟ Writing Achievement in 2
nd

 cycle 

In the second cycle, the students were asked to write a topic which entitled 
 
―Beauty and The Beast‖ by using their own words. The students‘ writing 

achievement in this second cycle could be seen in the table below: 

Table 3. Data of students‟ evaluation score in the second cycle 
 
    Writing Aspects  

Total   

Content 
Organizatio
n 

Vocabular
y 

Language 
Use 

Mechani
c    

 Min 17.5 11.5 14 13.5 4 65 
 Max 26.5 20 21.5 22.5 5 92.5 
 Total 771 586 609 672 169 2807 
 Mean 22.03 16.74 17.40 19.20 4.83 80.20 
 Category   80.20 (Good)   

 
The data above showed the result of students‘ evaluation for the second 

cycle. Overall, the total score was 771 and got the mean score 22.03 which was 

categorized as good, the total score of organization was 586 with the mean score 

16.74 which was categorized as good, the total score of vocabulary was 609 with 

the mean score 17.40 which was categorized as good, the total score for language 

use was 672 and got mean score 19.20 which was categorized as good and for 

mechanic the total score was 169 with the mean score 4.83 which was categorized 

as good. The total score for the five aspects was 2807 and the mean score 80.20. 

This mean score was categorized as good writing ability. Then, the researcher 

concluded that the students‘ writing ability at class VIII.B had good writing 

quality in term of content, organization, vocabulary, language use and mechanic. 
 

The result also showed that there were five students (14.28%) who had 

very good achievement. twenty-four students (68.57%) who had good to average 

achievement and the rest six students (17.15%) who belonged to fair category. In 
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this cycle no one got score which had been categorized poor and very poor. From 

the table above we could also see that there were 29 students (82.85%) of the total 

students who passed the passing grade and the rest there were 6 students (17.15%) 

who did not pass the passing grade but they were in a fair level of writing ability. 

In this cycle, the criteria of success were achieved from the result of the 

evaluation. So, the research was ended. 

 

The students‟ improvement in five aspects of writing in the second cycle 

 

After applying the animated film in teaching narrative writing for two 

cycles, the students‘ writing ability had improved. Their ability to produce a good 

quality of writing in term of content, organization, vocabulary, language use and 

mechanic were increased. Such improvement from the first cycle until the second 

cycle shown in the figure 2 below: 
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Figure.2 Students‟ improvement in five aspects of writing in second cycle 
 

The diagram above showed that there was an improvement of the students‘ 

mean score in each cycle. Before applying the animated film, the students‘ mean 

score for content aspect was 14.88 which was categorized very poor. Then after 

the implementation of the animated film in the first cycle, it increased into 19.10 

which was categorized fair. Therefore, the second cycle was conducted. Then, at 

the end of the cycle, the students‘ mean score for content aspect increased become 
 
22.03 which categorized good. Before applying the animated film student mean 

score for organization aspect was 12.88 which categorized fair. While after 
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applying the animated film in the first cycle, it increased into 14.63 which 

categorized good. At the end of the cycle, it increased become 16.74 which 

categorized good. Moreover, from vocabulary aspect, the mean score in the 

preliminary study was 13.25 which categorized fair. 
 

After implementing the animated film, the mean score increased become 

15.69 which categorized good in the first cycle. In the second cycle, the mean 

score increased become 17.40 which also categorized good. In term of language 

aspect, before implementing the animated film the mean score was 13.76 which 

categorized fair. While after applying the animated film in the first cycle, it 

increased into 16.84 which categorized fair. At the end of the second cycle, it 

increased become 19.20 which categorized good. While in term of mechanic the 

mean score in the preliminary study was 3.69 which categorized fair and it 

increased become 4.49 in the first cycle and 4.83 in the second cycle which 

categorized good. 
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Figure 3. Students‟ writing ability before and after the treatment in passing 

 
the target of the research 

 
Overall, the mean score of those five aspects in the preliminary was 58.47 that 

categorized poor while in the first cycle it increased into 70.74 that can be 

belonged to fair. Finally, in the second cycle the mean score increased into 80.20 

that belonged to good category. 

The teaching and learning process in 2
nd

 cycle 

Based on the result of observation checklist in the second cycle, it showed 

the improvement of teacher and students‘ participation in teaching and learning 
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process by using the animated film in the writing classroom activities, the result of 

observation checklist could be seen in the table 5 below: 

 
Table 4. The result of observation checklist in the second cycle 

 
 Meeting Mean Score Percentage (%) 
 I 31 77.50 
 II 34 85 
 III 34 85 
 Total  99 
 Mean  82.50 (Fair) 

 
 

The table showed that in the first meeting the mean score of the activity 

was 31 or 77.50% of the activities in teaching and learning has been conducted as 

planned and it was categorized good. The mean score of the second meeting was 

34 with the percentage 85% of the activities in teaching and learning has been 

conducted and it was categorized very good. Meanwhile, for the third meeting, the 

mean score was 34 with the percentage 85% of the activities in teaching and 

learning has been conducted and it was categorized very good. Overall, those 

activities from the first meeting until third meeting the mean score was 99 with 

percentage 82.50% of the activities in teaching and learning has been run well and 

it was categorized as a very good category. As stated in the criteria of the success 

of the research that the teacher and students‘ participation should achieve at least 
 
80% and the result of the second cycle had fulfilled the criteria of the research. 

Therefore, the cycle was ended. 

The students‟ response of the implementation of the animated film 

Based on the finding that had been elaborated in the previous section, it is 

acknowledged that the animated is appropriate in improving the ability of the 

students in writing a narrative paragraph. It is also effective to help the teacher 

and students in teaching and learning writing. It is supported by the result of 

questionnaire were 24 (68.57%) out of 35 of the students strongly agreed and the 

rest 10 students (28.57%) agreed that they were happy with the animated film in 

teaching writing, 25 students (71.43%) strongly agreed and 10 students (28.57%) 

agreed that they liked the implementation of the animated film as media in 

learning English, 18 students (51.43%) strongly agreed and 17 students (48.57%) 

agreed that the stages of the animated film could help them in writing narrative 

text well, 13 students (37.14%) strongly agreed and 21 students (60 %) agreed that 

peer correction could help them to improve the quality of their writing, 15 
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students (42.86%) strongly agreed and 20 students (57.14%) agreed that the 

guiding question given by the teacher could help them in understanding the topic 

that they were going to write. In addition to that, there were 10 students (28.57%) 

strongly agreed and 24 students (28.57%) agreed they showed their high 

motivation to write using the animated film and 16 students (45.71%) strongly 

agreed and 19 students (54.29%) agreed that after implementing the animated film 

they could improve their ability in writing especially narrative text. 

DISCUSSION 

There were five kinds of animated film that were used in this study. They 

were Red Riding Hood, Pinocchio, Sleeping Beauty, Rapunzel and Beauty and 

The Beast. Those animated films were included fairy tales but it had different 

story or topic. The researcher gave three different topics in the first cycle; Red 

Riding Hood, Pinocchio and Sleeping Beauty. While in the second cycle it was 

used two different topics; Rapunzel and Beauty and The Beast. The topic was 

different to reduce the student's boredom in writing and to make the learning 

activities more interesting. All the animated film used English Language but they 

did not have subtitles on the screen. It had a purpose of encouraging the students' 

listening and visual ability in understanding the story (Sari & Sugandi : 2015). 

In term of using the animated film in this study, the researcher presented it 

in preparing stage. In the first cycle, the use of the animated film was not 

implemented well because the researcher just played it once so that the students 

did not get the ideas optimally. In the second cycle, the animated film was played 

twice or three time. The repetition of playing the animated film was done to make 

students comprehend the story well and also to ensure them in getting more 

inputs. Even though the repetition of playing the animated film was done more 

than once, the students did not get bored because the film was authentic and 

interest for them. 
 

The authenticity of the audiovisual media becomes the consideration that 

educators need to concern when applying technology into the classroom (Hasan & 

Ahmed: 2016). By using authentic audiovisual media, the teacher can engage 

students in both entertaining and motivating learning atmosphere. In other words, 

authentic audiovisual media can create the teaching and learning process to be 

more communicative and meaningful. Video such as animated film is a kind of 

media that is usually used in the classroom. According to Heinich, et al (1993) 
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animated film has difference types of purpose, there are active viewing, 

vocabulary, grammar, pronunciations, listening and speaking skill, reading and 

writing skill, cross-cultural concern, and testing. Teaching with video can be 

exciting. Similar to this, according to Harmer (2004) film is one of the visual 

media that can be used to create a situation for writing class in which the students 

have big enthusiasm in learning the process of writing. For that reason, animation 

film is a medium that can be used to increase students‘ motivation in learning 

writing (Hennessey, 1995). 
 

Some researchers (e.g. Jacobsoon, 2017; Wahyuni, 2017; Aziz & Sulisca, 

2016; and Su & Liang, 2015) have presented strong evidence that animated film 

as multimedia has useful effects on language learning for writing because of their 

rich and authentic comprehensive input. Meanwhile, Munir (2016) attempted to 

find the effectiveness of teaching vocabulary by using cartoon movie toward 

vocabulary mastery of EFL students. He found that cartoon movie had a 

significant effect in increasing students‘ vocabulary mastery. Moreover, a study 

conducted by Basal & Demir (2015) revealed that video using animated film was 

more beneficial in a listening activity. From the previous study above, it indicated 

that video such as animated film can be used as media for developing writing 

skill. vocabulary mastery and also listening skill. 
 

In this study, this significant effect on the students‘ writing ability with 

using animated film in this study was not directly happening without some things 

affecting. but rather affected by supporting factors. The use of animated film in 

this study was one of the major effects of the improvement beside other factors, 

such as motivation, material and students‘ worksheet that made them easy to get 

their ideas in writing a narrative paragraph. It was also supported by the presence 

of vocabulary or words list, grammar exercises, guiding question and peer editing 
 

To support the students in making composition correctly and clearly in 

English, they should be supported by the mastery of two main components of 

Language namely vocabulary and grammar. The wordlist is designed to make 

students focus on a particular set of vocabulary words might be a good way of 

developing the idea of noticing (Colgun:2016). Several studies had also been 

conducted to discover the contribution of students‘ vocabulary toward their 

writing ability. Ali (2016), Cahyono & Widiati (2015), McCutchen, et al (2014), 

Lesaux, et al (2014), Horst (2014) and Wilson (2014) found that vocabulary had 
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an important role and provided the basis for developing students‘ ability in 

communicating both in spoken and written. In term of guiding questions, the 

students had the opportunity to answer and find out some information that existed 

in the animated film as a topic of their writing. Guiding questions aimed to 

develop students‘ critical thinking and to know their understanding of the 

animated film that they had watched. According Raimes (1983) in Wulandari et al 

(2015) asserts that guiding question is used to allow the students a little freedom 

in structuring sentence in their writing activities. After the students got their topic, 

the teacher directed them to answer the questions given in the worksheet. This 

strategy was used to dig the students‘ understanding and knowledge about the 

topic in order to make it easier for them to develop their topic. The result showed 

that guiding questions given had affected the students‘ ability significantly in 

writing a narrative paragraph. Supporting this result. some researchers such as 

Mujiono, Widiati. and Iragiliati (2013), Ritonga (2015), Maulida (2016), and 

Wulandari. Raja & Hasan (2015) revealed that guiding questions could improve 

the students‘ English skill in writing. Another research project which that focused 

on implementing guiding question for writing skill was conducted by Mousa-Inaty 

(2015). He found that the majority of the student considered that guiding 

questions were useful in helping them to master the topic that was going to write. 
 

It was provided by the teacher after the students watching the animated 

film. By answering the question about the animated film the students more easier 

to make and develop the topic of writing in a piece of narrative composition. 
 

In this study, the students also did peer editing after they compeleted their 

draft. By doing peer editing, the students also got many inputs for the bettterment 

of their writing quality. Brown (2001: 353) stated that ―peer editing is a true 

sharing process not only you get feedback from your classmates. but you also give 

feedback to them‖. Since the focus of this stage was mechanical aspects, the 

students were asked to exchange their drafts with their partner and asked to edit 

their friends‘ draft or even their draft in term of punctuation, spelling, 

capitalization, and grammar. Nevertheless, the teacher should explain. give 

examples of what and how to edit and even guide the students in editing. Through 

peer editing strategy, the students were motivated to learn the mechanical aspects 

in a good way. By having an understanding of it, the students could find or show 

the mechanical errors on their friends‘ draft or even their draft (Dirgeyasa: 2016). 
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Moreover, by holding peer editing in order to edit the draft, the students could 

have a positive attitude and they could work together and tolerate each other when 

they have a different opinion (Khaki & Biria: 2016). In addition, peer editing also 

can enhance the students‘ attitude to be more self-confidence (MacArthur, 

Philippakos & Ianetta: 2015). 
 

Therefore, from the reasons above the researcher concluded that the 

implementation of the animated film is successful to improve the students‘ ability 

in writing narrative text. 

 

CONCLUSSION AND SUGGESTIONS 

Based on the findings, the implementation of the animated film could 

improve the students‘ narrative writing ability in terms of content, organization, 

vocabulary, language use, and mechanic. It can be seen in the students‘ first cycle 

which is 23 students (65.71%) of the total students could achieve the minimum 

passing grade with the total mean score of those five aspects of writing found the 

mean score was 70.74. It was categorized as fair writing ability. Then in the 

second cycle, there was an improvement of the students writing ability which is 

29 students (82.85%) could achieve the minimum passing grade. The mean score 

of the second cycle was 80.20 which categorized as good writing ability. 
 

The implementation of the animated film that has improved the students‘ 

narrative writing ability in SMPS Kartika Kendari involved the following 

procedures; 1) asking the students to answer and discuss the difficult words. 

Those words are related to the animated film which is given before they watch it. 

2) asking the students to do grammar exercise which related to the language 

features of narrative text. 3) giving guiding questions which related to the 

animated film. 4) asking the students to watch the animated film. 5) asking the 

students to answer the guiding question given. 6) asking the student to brainstorm 

and making list of important words based on guiding questions and organize the 

plot of the story based on the animated film. 7) Asking the students to write the 

draft based on the guidelines and notes, 8) asking the students to rewrite based on 

the correction from their peer and feedback from their teacher. 
 

The English teachers are suggested to use this strategy as an alternative 

way to improve the ability of the student in writing skill and the media that is used 

in teaching writing should be appropriate for the students‘ level and interest. 
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Finally, for the next researcher who will conduct the same field of the study, it is 

recommended to use this study as an alternative reference in implementing the 

strategy in different skills or education level. 
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MELALUI PEMBUATAN BUKU FIKSI DAN NON FIKSI DI SMP 

LABSCHOOL JAKARTA 

 

Wijaya Kusumah 
 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan dimana rata-rata keterampilan 

menulis siswa SMP Labschool Jakarta masih rendah, khususnya siswa-siswa di 

kelas 7 yang belum tahu cara menulis cerita fiksi dan non fiksi, lebih dari 85 % 

siswa diketahui belum terlatih menulis, sehingga tulisannya masih kurang enak 

dibaca. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa 

melalui pembuatan buku fiksi dan non fiksi di SMP Labschool Jakarta. Metode 

penelitian adalah Penelitian Tindakan Kelas. Hasil penelitian menunjukkan 

adanya peningkatan keterampilan menulis siswa baik dalam bentuk buku fiksi dan 

non fiksi. Siswa menjadi lebih terampil dalam menulis. Hasil karya tulis siswa 

dipamerkan dan dijual di sekolah. Ada 12 buku dihasilkan, yaitu 6 buku cerita 

fiksi dalam bentuk cerita fantasi, dan 6 buku cerita non fiksi dalam bentuk cerita 

liburan sekolah. Kampanye gerakan literasi sekolah (GLS) dapat berjalan sesuai 

harapan pemerintah. Siswa tidak hanya sekedar senang membaca buku, tapi juga 

menulis buku. 

 

Kata kunci: Keterampilan menulis; buku fiksi;  buku non fiksi; GLS  

 

PENDAHULUAN 

 

 SMP Labschool Jakarta adalah salah satu sekolah yang ikut  serta 

mengkampanyekan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) dari kementrian 

pendidikan dan kebudayaan. Di sekolah kami, siswa tidak hanya sekedar 

membaca buku, tapi juga sudah mulai menulis dan menerbitkan buku. Sebuah 

kegiatan yang masih jarang dilakukan di sekolah lainnya. 

 Hasil pengamatan kami sebagai guru TIK dan Bahasa Indonesia di SMP 

Labschool Jakarta, rata-rata keterampilan menulis siswa masih rendah. 

Khususnya siswa-siswa di kelas 7 yang belum tahu cara menulis cerita fiksi 

dan non fiksi. Lebih dari 85 % siswa diketahui belum terlatih menulis, 

sehingga tulisannya masih kurang enak dibaca. 

Berdasarkan observasi itu, perlu ditingkatkan dengan cara berlatih 

menulis. Siswa diajari cara menulis yang sesuai dengan kaidah Bahasa 

Indonesia yang baik dan benar. Guru Bahasa Indonesia, berkolaborasi dengan 

guru TIK di sekolah. Guru Bahasa Indonesia menyiapkan materi dan tugas-
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tugasnya, dan guru TIK membantu mewujudkannya dalam kegiatan praktik 

pengolah kata, dan disain grafis di lab komputer sekolah. 

Siswa diajari cara menulis cerita hayalan, dan cerita nyata. Siswa diminta 

menulis cerita fantasi berbentuk fiksi dan cerita liburan berbentuk non fiksi. 

Pembuatan buku fiksi dan non fiksi dilakukan dari kumpulan karya siswa yang 

dikirimkan ke email kelas masing-masing. Pembuatan cover dan background 

buku dilakukan oleh siswa sendiri. 

Dari buku kelas yang diterbitkan, diharapkan siswa dapat menjual 

karyanya dalam pameran buku yang diadakan di sekolah. Hal ini juga melatih 

jiwa kewirausahaan siswa dalam memasarkan buku yang sudah dituliskannya. 

Sekaligus melatih siswa dalam menerapkan 4C, yaitu: communicating, 

collaborating, critical thinking, dan creativity.  

Selain itu, terjadi kolaborasi guru Bahasa Indonesia dengan guru TIK di 

sekolah dalam mengajari siswa menerapkan pembelajaran tematik yang 

terintegrasi ke mata pelajaran. Pembuatan buku fiksi dan non fiksi ini 

diharapkan dapat meningkatkan keterampilan menulis siswa di sekolah. Siswa 

semakin senang membaca dan menulis. Kegiatan Literasi di sekolah terus 

dikembangkan dengan kegiatan literasi digital.   

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Meningkatkan keterampilan menulis siswa 

melalui pembuatan buku cerita fiksi dan non fiksi dengan cara bekerjasama di 

kelasnya masing-masing; 2) Mengajak siswa menyenangi kegiatan membaca 

dan menulis; 3) Menjual produk karya tulis mereka ke masyarakat sekolah 

dalam bentuk pameran karya siswa; 4) Mengkampanyekan gerakan Literasi 

Sekolah (GLS) dan Literasi Digital 

 

METODE 

 

Desain  penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) dimana setiap siklus dilakukan dari mulai perencanaan, 

pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Peneliti menggunakan 2 siklus, 

dimana setiap siklus berjalan selama 3 bulan. 

Subyek dan obyek penelitian ini adalah siswa kelas 7 SMP 

Labschool Jakarta dari kelas 7A sampai kelas 7G. Buku fiksi dikerjakan 

siswa dari bulan Oktober sampai bulan Desember 2016. Sedangkan buku 



  634 

 

cerita non fiksi dikerjakan siswa dari bulan Februari sampai bulan April 

2017. Pameran buku dilaksanakan pada bulan Januari 2017 untuk buku 

fiksi dan bulan Mei 2017 untuk buku non fiksi. 

Di dalam penyusunan instrumen pengumpulan data suatu 

penelitian, data yang dihasilkan harus mempunyai kebenaran yang dapat 

diukur serta mempunyai konsistensi kebenaran terhadap suatu objek 

sehingga adanya relevansi antara hipotesa dan kenyataan yang diperoleh 

melalui pengalaman secara optimal yang dengannya kesahihan penelitian 

dapat  diterima secara logis oleh akal. 

Jenis instrumen pengumpulan data, disebut juga alat evaluasi. 

Menurut Mulyasa, secara garis besar terbagi menjadi dua macam, yaitu : 

(1) Instrumen Tes, (2) Instrumen Non Tes. Instrumen tes merupakan 

serentetan pertanyaan, lembar kerja atau sejenisnya yang dapat 

dipergunakan untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, bakat, dan 

kemampuan dari subjek penelitian.  

Lembar instrumen berupa tes ini berisi soal-soal tes yang terdiri 

dari butir-butir soal, baik itu yang ada pada angket, observasi atau 

wawancara. Contohnya adalah tes formatif, baik yang bersifat objektif 

(multiple choice) atau Essay. Sedangkan instrumen non tes  merupakan 

instrumen yang berupa selain dari pada bentuk pertanyaan-pertanyaan, 

tetapi biasanya berupa dokumentasi sebagai portofolio, dan menurut 

Juliansyah Noor (2012 : 141) ditambahkan dengan Focus Group 

Discussion (FGD) yaitu teknik pengumpulan data yang umumnya 

dilakukan pada penelitian kualitatif dengan tujuan menemukan makna 

sebuah tema menurut pemahaman sebuah kelompok. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data pengamatan 

secara langsung dan wawancara siswa, baik secara lisan maupun tulisan.  

Teknik Analisis Data adalah suatu metode atau cara untuk 

mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data 

tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk 

menemukan solusi permasalahan, terutama adalah masalah tentang sebuah 

penelitian. Analisis data juga bisa diartikan sebagai kegiatan yang 

dilakukan untuk merubah data hasil dari sebuah penelitian menjadi 

http://pastiguna.com/category/artikel/
http://pastiguna.com/contoh-rumusan-masalah/
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informasi yang nantinya bisa dipergunakan untuk mengambil sebuah 

kesimpulan. 

Tujuan dari analisis data adalah untuk mendeskripsikan sebuah 

data sehingga bisa di pahami, dan juga untuk membuat kesimpulan atau 

menarik kesimpulan mengenai karakteristik populasi yang berdasarkan 

data yang diperoleh dari sampel, yang biasanya ini dibuat dengan dasar 

pendugaan dan pengujian hipotesis. 

Dari data penelitian yang didapatkan, hampir 100 persen siswa 

mengerjakan tulisannya dengan baik. Bila terlambat, maka proses 

pembuatan buku menjadi lama dan ini akan menjadi kelas tersebut 

terlambat menerbitkan buku. 

 

PEMBAHASAN  

Siswa sekolah kami mencoba membuat buku sendiri. Anak anak 

SMP Labschool Jakarta kelas 7 kami ajari membuat dan menerbitkan buku 

sendiri. Ada dua buku yang kita buat. Cerita fiksi dan non fiksi. Itulah cara 

kami dalam mengkampanyekan Gerakan Litetasi Sekolah atau GLS.  

Cerita fiksi berisi tentang cerita fantasi yang mereka buat dari 

imajinasi mereka. Cerita non fiksi berisi tenantg cerita liburan sekolah 

mereka. Cerita diangkat dari kisah nyata mereka melaksanakan liburan 

sekolah. Kedua buku ini menjadi menarik. Sebab proses pembuatannya 

dilakukan dengan cara keroyokan atau bersama sama. Isinya pun menarik 

karena ditulis oleh siswa SMP kelas 7.  

Mereka saling berkerjasama dalam kelompok untuk menyelesaikan 

bukunya masing masing. Mulai dari proses penulisan cerita sampai editing 

dilakukan oleh mereka. Bagian cover buku dibuat oleh setiap siswa. Cover 

terbaik akan dipilih untuk menjadi cover buku utama. Begitu juga bagian 

belakang buku. Perlu waktu sekitar 3 bulan untuk menyelesaikan satu 

buku. Jadi perlu waktu 6 bulan untuk menyelesaikan 2 buah buku. Hal 

yang paling lama dilakukan adalah proses editing dan menunggu siswa 

lainnya selesai menulis artikelnya. Menulis kolaborasi terjadi diantara 

siswa. 

Kemampuan menulis siswa ternyata berbeda beda. Jadi dibutuhkan 

semangat dan keterampilan menulis yang diajarkan oleh guru. Bimbingan 
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dan motivasi guru sangat diperlukan. Oleh karena itu kolaborasi guru 

bahasa indonesia dengan guru TIK sangat diperlukan dalam proses 

pembuatan buku ini. Setelah draft buku jadi dikirimkan ke percetakan 

untuk dicetak. Lalu dari percetakan dikirimkan ke sekolah. Pihak 

percetakan akan mencetak buku bila sudah tidak ada perbaikan lagi di sana 

sini.  

Dari hasil penelitian didapatkan peningkatan keterampilan menulis 

siswa melalui pembuatan buku cerita fiksi dan non fiksi. Hampir 100 

persen siswa dapat menulis artikelnya dengan baik. Setiap siswa akan 

saling terbantu dengan menulis secara kolaborasi. Tulisan siswa kemudian 

disusun untuk menjadi buku dengan judul buku sesuai kesepakatan 

mereka. Setiap kelas memiliki judul buku yang berbeda. 

Buku kemudian dipamerkan pada bulan Januari 2017 dalam 

pameran buku di sekolah dalam rangka mengkampanyekan gerakan literasi 

di sekolah. Alhamdulillah hasil penjualan buku dan keuntungannya masuk 

ke kas kelas mereka masing masing. Itulah cara kami menggerakkan 

budaya literasi di sekolah dan literasi digital di kalangan sisw. Sekaligus 

juga meningkatkan keterampilan menulis siswa.  

Dari angket secara tertulis yang disebarkan, siswa sangat senang 

dalam proses pembuatan buku ini. Mereka jadi tahu cara membuat buku 

dan prosesnya. Semoga ke depan buku mereka sudah ber-ISBN dan dijual 

ke publik di luar sekolah.   

Keterampilan menulis dapat ditingkatkan dengan cara menulis 

secara berjamaah. Artinya kegiatan menulis dilakukan secara bersama-

sama atau keroyokan. Setiap.siswa.di sekolah dapat diajarkan cara menulis 

secara kolaborasi. Mereka.dapat saling bekerja sama dengan siswa.di 

kelasnya masing-masing. Setiap kelas wajib memproduksi 2 buah buku, 

yaitu buku cerita fiksi dan buku cerita non fiksi.  

Hal itulah yang kami lakukan dalam mengkampanyekan gerakan 

literasi di sekolah. Siswa.tidak hanya.sekedar diajak membaca buku di 

sekolah. Namun sudah diajari cara membuat buku.  

Mereka yang ingin menulis buku harus rajin membaca buku. 

Sebab.perbendaharaan katanya tak akan pernah habis. Banyak kata dan 

kalimat yang bisa dikembangkan dari apa yang dibacanya. Kemampuan 
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berpikir secara logis dan analisis memjadi semakin terjaga 

bila.siswa.senang dan gemar membaca buku. Kemampuan nalarnya akan 

hidup bila menulis cerita fiksi dan non fiksi.   

Di SMP Labschool Jakarta, siswa.kelas 7 sudah diajari cara 

menulis dan menerbitkan buku. Siswa dibagi dalam beberapa kelompok. 

Setiap siswa diwajibkan menulis.cerita fiksi.dan non fiksi. Lalu 

mereka.saling menjadi editornya Dengan menulis secara kolabosi mereka 

dapat saling melengkapi dan membaca hasil.karya teman teman 

sekelasnya. Pembuatan cover buku.atau bagian depan dikerjakan oleh 

mereka sendiri. Juga bagian background atau.bagian belakang buku.  

Buku Pokoknya Menulis karya A. Chaedar Alwasilah dan Senny 

Suzanna Alwasilah menjadi.pedoman kami dalam mengajari 

siswa.menulis secara kolaborasi. Cara baru menulis dengan metode 

kolaborasi ini ternyata sangat cocok diterapkan dalam menawarkan cara 

dan pendekatan non konvensional dalam menulis.  

Siswa diarahkan untuk berlatih menulis dari apa yang ada dalam 

alam pikirannya. Siswa diberikan kesempatan mengembangkan kreativitas 

dan imajinasinya dalam menulis. Kegiatan menulis ini kami yakini dapat 

meningkatkan kemampuan siswa menulis secara kolaborasi. Mereka 

menulis tentang kisah nyata liburan mereka dan menulis cerita fantasi. 

Catatan harian ini memungkinkan siswa.belajar menulis setiap.hari. Siswa 

akan berlatih menyatakann pikiran dan imajinasinya dari berlatih menulis.   

Setelah semua siswa.menulis, lalu dirajutkan tulisan itu menjadi 

sebuah buku. Bila dalam sekelas jumlah siswa 40 orang dan masing 

masing siswa menulis 5 lembar kertas ukuran A4 maka akan ada 200 

halaman yang siap jadi buku.  

Dengan program pengolah kata seperti microsoft word, mereka 

dapat menyusunnya dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Tak 

lupa dituliskan biodata penulisnya lengkap dengan foto. Lalu kemudian 

daftar isi.buku.  

Kata pengantar buku dan undang-undang hak cipta nomor 28 tahun 

2014 dibuatkan. Kemudian mereka meminta kata pengantar guru 

pembimbing dan kepala sekolah. Setelah proses editing selesai, 
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maka.ketua kelas menyampaikan kepada guru pembimbing perihal draft 

bukunya sudah siap untuk dicetak.  

Guru pembimbing memberikan naskah siswa.kepada pihak 

percetakan untuk dicetak menjadi sebuah buku yang punya nilai jual. 

Begitu buku selesai siswa.diminta memamerkan hasil karyanya.dalam 

pameran buku di sekolah. Setiap siswa.wajib membeli buku hasil karyanya 

dan menjualnya kepada siswa.kelas lainnya dalam pameran buku yang 

diadakan oleh sekolah.  

Hasil keuntungan penjualan buku menambah pemasukan kas kelas 

mereka. Begitulah sedikit kisah cara kami membuat buku secara 

kolaborasi. Semoga dapat dipahami oleh pembaca. Modal pembuatan buku 

dilakukan secara bersama sama. Sehingga siswa keluar biaya tidak lebih 

dari Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).  

 

Ide Dasar 

Ide dasar ini dimulai ketika penulis melihat pameran buku di Book 

Fair Senayan Jakarta Pusat. Banyak buku dijual dan dipamerkan di sana. 

Namun hanya sedikit buku yang dibuat oleh siswa SMP. Dari hasil 

observasi dan wawancara, kemampuan keterampilan menulis siswa 

ternyata masih rendah. Perlu diajarkan langsung cara menulis agar 

keterampilan menulisnya meningkat. Caranya dengan membuat buku 

secara kolaborasi. 

Sebagai seorang guru TIK, penulis merasa terpanggil untuk 

mengajari siswa membuat bukunya sendiri. Dari ide itu penulis 

berkolaborasi dengan guru Bahasa Indonesia. Kebetulan ada topik tentang 

cerita fantasi di Bab 2 halaman 43 kelas 7 dalam buku mata pelajaran 

Bahasa Indonesia. Gayungpun bersambut, lalu guru Bahasa Indonesia 

membantu membuat proyek ini agar terwujud.  

Siswa Belajar Membuat buku cerita Fiksi dan non fiksi. Guru TIK 

dan Guru Bahasa Indonesia saling berkolaborasi. Cerita fiksi dibimbing 

oleh pak Ahmad Mulyadi, Guru Bahasa Indonesia SMP Labschool Jakarta, 

dan Cerita Non Fiksi dibimbing olehWijaya Kusumah selaku guru TIK 

SMP Labschool Jakarta.  
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Dalam buku Bahasa Indonesia kelas 7 halaman 44 dituliskan 

tentang cerita fantasi. Cerita fantasi merupakan salah satu genre cerita 

yang sangat penting untuk melatih kreativitas. Berfantasi secara aktif bisa 

mengasah kreativitas. Kamu bisa menjadi penulis hebat. Harry Potter 

termasuk cerita fantasy yang sangat terkenal. Di Indonesia kita memiliki 

penulis hebat  yang menulis berbagai cerita fantasi. Di antara penulis hebat 

cerita fantasi itu adalah Ugi Agustono dan Joko Lelono. Ugi Agustono 

menulis cerita fantasi berdasarkan pengamatan terhadap komodo dan 

suasana di pulau Komodo. Joko Lelono juga menulis cerita fantasi dengan 

nuansa lokal. Kamu juga dapat belajar menulis fantasi dengan belajar 

secara tekun dan tidak takut berkreasi. Kamu dapat seperti mereka.  

Rancangan Karya Inovasi Pembelajaran 

Sampai saat ini belum banyak sekolah yang menulis dan 

menerbitkan buku sendiri. Dari hasil survey di media social facebook dan 

wawancara guru di sekolah lainnya, penulis belum menemukan sekolah 

yang mengajari siswanya membuat buku sendiri. Dari materi memahami 

dan mencipta cerita fantasi di mata pelajaran Bahasa Indonesia SMP kelas 

7, ide itu muncul. Materi TIK yaitu pengolah kata bisa masuk ke dalam 

tema tersebut sehingga guru dapat menerapkan metode tematik integratif.. 

Rancangan karya inovasi pembelajaran ini berbentuk buku fiksi 

dan non fiksi. Ada 7 buah buku fiksi dan ada 7 buah buku non fiksi dari 7 

kelas yang kami ajarkan. Jumlah seluruh karya adalah 14 buah buku. 

Semua buku itu diharapkan dapat menambah jumlah buku di perpustakaan 

sekolah. Guru merancang proses pembuatan buku fiksi dan non fiksi. 

Masing-masing buku dikerjakan dalam waktu 3 bulan. 

Proses Penemuan/Pembaharuan 

Penemuan dan pembaharuan yang didapatkan dari proses 

pembuatan buku fiksi dan non fiksi adalah peneliti mendapatkan ilmu baru 

tentang menulis kolaborasi. Siswa yang belum bisa menulis menjadi 

terbantu untuk menulis hasil karya tulisnya. Originalitas tulisan siswa lebih 

terjaga karena bila siswa copy paste dari internet akan ketahuan oleh siswa 

lainnya.  

Selain itu, buku fiksi dan non fiksi ini dapat menjadi model untuk 

sekolah lainnya. Hal ini penulis komunikasikan dengan pakar literasi 
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Indonesia, bapak Satria Dharma. Beliau juga siap membantu untuk 

membinanya. 

Aplikasi Praktis dalam Pembelajaran 

Aplikasi praktis dalam pembelajaran ini dibagi ke dalam 2 siklus 

yaitu: 

Siklus 1: Siswa Membuat Cerita Fantasi 

Bulan Oktober 2016 Nopember 2016 Desember 2016 

Kegiatan Penulisan Fiksi Editing Pencetakan Buku 

Bulan Januari 2017 Pameran Buku Karya Tulis Siswa Kelas 7 

 

Siklus 2: Siswa Membuat Cerita Liburan 

Bulan Februari 2017 Maret 2017 April 2017 

Kegiatan Penulisan non Fiksi Editing Pencetakan Buku 

Bulan Mei 2017 Pameran Buku Karya Tulis Siswa Kelas 7 

 

Dari data hasil aplikasi praktis inovasi pembelajaran, didapatkan 

data bahwa siswa sangat menyukai belajar menulis buku. Selain itu 

kemampuan siswa dalam keterampilan komputer atau belajar TIK menjadi 

lebih terasah. Terutama untuk materi pengolah kata dan disain grafis. 

Siswa sangat senang karena bisa berimajinasi yang tinggi, bekerjasama 

dalam kelompok, dan terinspirasi untuk membuat buku lagi secara 

kolaborasi. 

Kesulitan yang dialami siswa adalah memikirkan kata-kata yang 

cocok atau tepat untuk dituliskan dalam artikel arau cerpen yang mereka 

buat. Belajar menulis dengan baik dan benar ternyata tidak mudah. Perlu 

belajar dan berlatih terus menerus dalam bentuk menulis. Sehingga mereka 

merasakan tulisannya semakin baik dengan cara belajar menulis secara 

kolaborasi. Perbedaan pendapat dari siswa sulit sekali disatukan. Terutama 

dalam penentuan cover buku hingga masalah isi buku. Peran guru sangat 

diperlukan dalam hal ini. 

Berdasarkan data hasil aplikasi praktis inovasi pembelajaran 

didapatkan hasil sebagai berikut: 

Siklus 1 Pembuatan  Imajinasi dan Menulis cerita 
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Buku Fiksi kreativitas siswa 

dalam menulis 

mulai terlihat 

fiksi lebih sulit 

dari cerita non 

fiksi. Buku fiksi 

ditulis 

berdasarkan 

imajinasi siswa 

Siklus 2 Pembuatan  

Buku Non Fiksi 

Daya ingat siswa 

dalam menuliskan 

kegiatan yang 

telah 

dilakukannya 

akan terbaca 

dalam tulisannya. 

Menulis cerita 

non fiksi lebih 

mudah dari cerita 

fiksi. Buku non 

fiksi berdasarkan 

fakta dan kisah 

nyata 

 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian didapatkan 

kesimpulan bahwa untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa dapat 

dilakukan dengan cara mengajari siswa membuat buku cerita fiksi dan non 

fiksi secara kolaborasi. Dari kegiatan ini siswa menjadi lebih termotivasi, 

memiliki imajinasi yang kuat, mempunyai ide yang kreatif, lebih sering 

bercerita banyak hal, dan lebih gemar membaca buku karena rasa ingin tahu. 
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ABSTRAK 

Pembelajaran IPA materi sistem tata surya, menunjukkan rendahnya penguasaan siswa 

terhadap materi pelajaran. Penerapan model pembelajaran make a match berbantuan 

videoscribe dan bidak catur untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Desain penelitian 

tindakan kelas. Setiap siklus meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan 

refleksi.  Hasil penelitian menunjukkan keaktifan siswa siklus I sebanyak 7 siswa atau 

22,58%, siklus II sebanyak 18 siswa atau 58,06%, siklus III sebanyak 26 siswa atau 

83,87%. Prestasi belajar siswa mengalami peningkatan di atas KKM 62, siklus I ada 15 

siswa dengan persentase 48,38%, nilai rata-rata 59,84. Siklus II ada 21 siswa dengan 

persentase 67,74%, nilai rata-rata 68,39. Siklus III sebanyak 28 siswa dengan persentase 

90,32%, nilai rata-rata 81,29. Disimpulkan bahwa model pembelajaran make a match 

berbantuan videoscribe dan bidak catur dapat meningkatkan prestasi  

Kata kunci: Make a match, videoscribe, catur, prestasi 

 

 

 

 

PENDAHULUAN 

Upaya peningkatan kualitas pendidikan tidak dapat berhasil dengan 

maksimal tanpa didukung adanya peningkatan kualitas pembelajaran. Peluang 

yang memberikan keleluasaan kepada guru sebagai pengembang kurikulum dalam 

tatanan kelas juga belum dapat dimanfaatkan secara optimal, karena keterbatasan 

kemampuan guru. Keterbatasan kemampuan guru ini berdampak pada munculnya 

sikap intuitif dan spekulatif dalam menggunakan strategi pembelajaran. Kondisi 

ini berakibat pada rendahnya mutu proses pembelajaran yang bermuara pada 

rendahnya mutu hasil belajar.  

Salah satu sarana pembelajaran yang dapat memotivasi siswa dalam 

penguasaan materi pelajaran tersebut dengan ditumbuh kembangkan melalui 

penanaman konsep dasar menggunakan beberapa model pembelajaran kooperatif 

dan pemanfatan media yang tepat dan inovatif sebagai sarana untuk membentuk 

cara berpikir yang rasional, bersikap logis, kritis, cermat, dan kreatif  yang 

mailto:jluddin217@gmail.com
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melibatkan siswa aktif secara langsung dalam proses pembelajaran. Suatu 

pendekatan dalam pembelajaran yang dikembangkan peneliti lebih komprehensip 

guna meningkatkan partisipasi dan keaktifan siswa dalam kelas, guru menerapkan 

model pembelajaran make a match. Model pembelajaran make a match atau 

mencari pasangan merupakan salah satu alternatif yang dapat diterapkan kepada 

siswa.  

Menurut Rusman (2011: 223-233) model make a match (membuat 

pasangan) merupakan salah satu jenis dari metode dalam pembelajaran kooperatif. 

Salah satu cara keunggulan teknik ini adalah peserta didik mencari pasangan 

sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik, dalam suasana yang 

menyenangkan. Menurut pendapat Isjoni (2007: 77) menyatakan bahwa make a 

match merupakan model pembelajaran mencari pasangan sambil belajar konsep 

dalam suasana yang menyenangkan. Lie (2008: 56) menyatakan bahwa model 

pembelajaran tipe make a match atau bertukar pasangan merupakan teknik belajar 

yang memberi kesempatan siswa untuk bekerja sama dengan orang lain. Teknik 

ini bisa digunakan dalam semua mata pelajaran dan untuk semua tingkatan usia 

anak didik. Komalasari (2010: 85) menyatakan bahwa model make a match 

merupakan model pembelajaran yang mengajak siswa mencari jawaban terhadap 

suatu pertanyaan atau pasangan dari suatu konsep melalui suatu permainan kartu 

pasangan dalam batas waktu yang ditentukan. Sedangkan menurut Huda (2012: 

135) make a match merupakan salah satu pendekatan konseptual yang 

mengajarkan siswa memahami konsep-konsep secara aktif, kreatif, efektif, 

interaktif, dan menyenangkan bagi siswa sehingga konsep mudah dipahami dan 

bertahan lama dalam struktur kognitif siswa.  

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa 

model pembelajaran make a match merupakan model pembelajaran kelompok 

yang mengajak siswa memahami konsep-konsep pembelajaran melalui permainan 

kartu pasangan. Permainan tersebut dibatasi waktu yang telah ditentukan dalam 

suasana belajar yang menyenangkan. 

Penerapan model pembelajaran make a match dalam penelitian ini dimulai 

dengan penayangan media audio visual berupa videoscribe dilanjutkan meminta 

siswa mencari pasangan dengan menggunakan bidak catur yang berisi kartu soal 

(1 kartu berisi soal dan kartu lain merupakan jawaban) yang disiapkan guru, 
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sebelum batas waktunya, siswa yang dapat mencocokkan kartunya diberi 

poin/nilai. 

Salah satu keunggulan tehnik ini adalah siswa mencari pasangan sambil 

belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana yang menyenangkan. 

Adapun langkah-langkah penerapan metode make a match menggunakan bidak 

catur sebagai berikut: (1) Guru menyiapkan beberapa pasang bidak catur dengan 

amplop berisi kartu tentang beberapa konsep atau topik yang cocok untuk sesi 

review, satu bagian kartu soal dan bagian lainnya kartu jawaban (satu bagian kartu 

sebagai kartu soal dan bagian kartu lainnya tersebut sebagai kartu jawaban). (2) 

Setiap siswa mendapatkan sebuah bidak catur dengan amplop berisi kartu yang 

merupakan soal atau jawaban. (3) Setiap siswa mencari pasangan bidak catur yang 

sama untuk dicocokkan kartunya sebagai soal dan jawaban. (4) Tiap siswa 

memikirkan jawaban/soal dari kartu yang dipegang. (5) Setiap siswa yang dapat 

mencocokkan kartunya sebelum batas waktu diberi poin. (6) Jika siswa tidak 

dapat mencocokkan kartunya dengan kartu temannya (tidak dapat menemukan 

kartu soal atau kartu jawaban) akan mendapatkan hukuman, yang telah disepakati 

bersama. (7)  Setelah satu babak, bidak catur diacak lagi agar tiap siswa 

mendapat bidak catur beserta kartu yang berbeda dari sebelumnya, demikian 

seterusnya. (8) Siswa juga bisa bergabung dengan siswa lainnya yang memegang 

kartu yang cocok. (9) Guru bersama-sama dengan siswa membuat kesimpulan 

terhadap materi pelajaran. 

Berdasarkan identifikasi masalah ditemukan kenyataan bahwa bahwa dari 

hasil evaluasi mata pelajaran IPA dengan materi sistem tata surya kelas VI SDN 

Pangongseyan 1 Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang, menunjukkan 

rendahnya tingkat penguasaan siswa terhadap materi pelajaran. Hal ini ditandai 

dengan adanya data nilai siswa setelah dilaksanakan evaluasi akhir (post test) 

yakni, hanya 12 siswa (38,71% dari 31 siswa) dengan nilai rata-rata 54,68. Hasil 

tersebut belum mencapai tingkat penguasaan materi yang diharapkan yaitu sebesar 

75% siswa mencapai nilai minimal sesuai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) = 

62. Sedangkan dari aktifitas belajar siswa selama pembelajaran berlangsung, 

teridentifikasi masalah yang terjadi dalam pembelajaran, yaitu: penguasaan siswa 

terhadap materi sistem tata surya masih rendah, siswa kurang aktif dalam 

pembelajaran, motivasi belajar siswa rendah, siswa kesulitan menyelesaikan soal 

evaluasi. 
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Masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut : Bagaimanakah penerapan 

model pembelajaran make a match berbantuan videoscribe dan catur untuk 

meningkatkan prestasi belajar IPA materi sistem tata surya di kelas VI SDN 

Pangongseyan 1 Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang? Berdasarkan rumusan 

masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan penerapan 

model pembelajaran make a match berbantuan videoscribe dan catur untuk 

meningkatkan prestasi belajar IPA materi sistem tata surya di kelas VI SDN 

Pangongseyan 1 Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang. 

 

Metode  

Penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan guru di dalam 

kelasnya sendiri melalui refleksi diri, dengan tujuan untuk memperbaiki 

kinerjanya sebagai guru. Pengertian tersebut sejalan dengan pengertian PTK yang 

dikemukakan oleh Aqib (2011: 3) yaitu penelitian yang dilakukan oleh guru di 

kelasnya sendiri melalui refleksi diri dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya 

sehingga hasil belajar siswa meningkat. 

Desain penelitian tindakan kelas dirancang dalam tiga siklus. Pada setiap 

siklus mencakup perencanaan (planning), pelaksanaan tindakan (action), 

pengumpulan data/pengamatan (observation), dan refleksi (reflection). Adapun 

prosedur setiap siklus ini akan terlihat sebagaimana penulis gambarkan dalam 

skema berikut ini: 

 

          Planning 

                              Reflection  

 

   

          Action & observation                 

                                                                                      Revise Planning       

 

                                   Reflection 
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                 Action & observation 

 

Gambar 1. Model Kemmis dan Mc Taggart 

Peneliti mulai dari fase refleksi awal untuk melakukan studi pendahuluan 

sebagai dasar dalam merumuskan masalah penelitian. Selanjutnya diikuti 

perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi yang dapat diuraikan sebagai 

berikut. (1) Refleksi awal, dimaksudkan sebagai kegiatan pengamatan yang 

dimanfaatkan untuk mengumpulkan informasi tentang situasi-situasi yang relevan 

dengan tema penelitian. Peneliti bersama teman sejawat melakukan pengamatan 

pendahuluan untuk mengenali dan mengetahui situasi yang sebenarnya. 

Berdasarkan hasil refleksi awal dapat dilakukan pemfokusan masalah yang 

selanjutnya dirumuskan menjadi masalah penelitian. (2)  Penyusunan perencanaan, 

didasarkan pada hasil refleksi awal. Secara rinci perencanaan mencakup tindakan 

yang akan dilakukan untuk memperbaiki, meningkatkan atau mengubah perilaku 

dan sikap yang diinginkan sebagai solusi dari permasalahan-permasalahan. 

Perencanaan ini bersifat fleksibel dalam arti dapat berubah sesuai dengan kondisi 

nyata yang ada. (3) Pelaksanaan tindakan, berkaitan dengan apa yang dilakukan 

peneliti sebagai upaya perbaikan, peningkatan atau perubahan yang dilaksanakan 

berpedoman pada rencana tindakan. Jenis tindakan yang dilakukan dalam PTK 

didasarkan pada pertimbangan teoritik dan empiric agar hasil yang diperoleh 

berupa peningkatan kinerja dan hasil program yang optimal. (4) Observasi 

(pengamatan), kegiatan observasi dalam PTK dapat disejajarkan dengan kegiatan 

pengumpulan data dalam penelitian formal. Dalam kegiatan ini peneliti 

mengamati hasil atau dampak dari tindakan yang dilaksanakan atau dikenakan 

terhadap siswa. (5) Refleksi, merupakan kegiatan analisis, sintesis, interpretasi 

terhadap semua informasi yang diperoleh saat kegiatan tindakan. Dalam kegiatan 

ini peneliti mengkaji, melihat, dan mempertimbangkan hasil-hasil atau dampak 

dari tindakan. Setiap informasi yang terkumpul dipelajari kaitan yang satu dengan 

lainnya dan kaitannya dengan teori atau hasil penelitian yang telah ada dan 

relevan. Melalui refleksi yang mendalam dapat ditarik kesimpulan yang mantap 

dan tajam.Refleksi digunakan untuk memahami terhadap proses dan hasil yang 

terjadi, yaitu berupa perubahan sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan.  
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Dalam penelitian ini yang bertindak sebagai subjek adalah siswa kelas VI 

SDN Pangongseyan 1 Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang Tahun pelajaran 

2016/2017 sebanyak 31 siswa. Sedangkan tempat (lokasi) dalam penelitian ini 

adalah SDN Pangongseyan 1 Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang yang 

beralamat di jalan Raya Pangongseyan Torjun.  

Peneliti sebagai orang yang paling mengetahui seluruh data dan cara 

menyikapinya. Namun demikian dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas 

(PTK), peneliti harus berkolaborasi dengan teman sejawat dalam membantu 

melaksanakan pengamatan/pengumpulan data/instrument.  

Adapun beberapa instrumen yang digunakan dalam penelitian tindakan 

kelas ini, adalah daftar penilaian tes akhir pelajaran, lembar pengamatan keaktifan 

siswa, Lembar pengamatan kegiatan guru, Lembar soal evaluasi.  

Analisis data/refleksi yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif. 

Menurut Riyanto (2007:  93) analisis statistik deskriptif  ini antara lain berwujud: 

tabel-tabel distribusi frekuensi, penyajian dalam bentuk grafik, tendensi sentral 

(mean, mode, dan median) serta variabilitas.  

Dalam penelitian ini, kegiatan analisis data/refleksi dilakukan oleh peneliti 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) Menelaah seluruh data yang 

dikumpulkan. (2) Membandingkan seluruh data yang diperoleh dari proses 

pembelajaran pada siklus I, siklus II dan siklus III, berupa pengamatan keaktifan 

siswa, kegiatan guru, serta nilai siswa hasil evaluasi akhir. (3) Menyimpulkan 

hasil analisis data dari ketiga siklus termasuk nilai hasil evaluasi sebelum 

penelitian tindakan kelas. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil siklus I yang dilaksanakan pada mata pelajaran IPA dengan materi 

sistem tata surya yang dilaksanakan di kelas VI di SD Negeri Pangongseyan 1 

Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang berlangsung dengan lancar. Walaupun 

ada sedikit hambatan dan kekurangan namun dapat diselesaikan dengan baik.  

Pada siklus I, perencanaan dilakukan dengan mengacu pada tindakan 

perbaikan pembelajaran untuk meningkatkan prestasi belajar siswa dengan 

menerapkan model pembelajaran make a match berbantuan videoscribe dan bidak 

catur berisi amplop soal atau jawaban tentang sistem tata surya dengan materi 

pokok planet-planet dalam tata surya. Adapun langkah-langkah yang ditempuh 
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dalam perencanaan sebagai  berikut: (1) Menyusun rencana pelaksanaan 

pembelajaran, dengan langkah-langkah tindakan  yang  akan  dilaksanakan dengan 

menerapkan model pembelajaran make a match berbantuan videoscribe bidak 

catur berisi amplop soal atau jawaban pada mata pelajaran IPA materi pokok 

planet-planet dalam tata surya. (2) Menyiapkan sumber berupa buku-buku 

penunjang (BSE) dan lembar kerja  siswa dan media yang  diperlukan antara lain 

lap top dan proyektor DLP (Digital Light Processing), serta papan dan bidak catur 

yang berisi amplop soal atau jawaban tentang materi planet-planet dalam tata 

surya. (3) Merancang  antisipasi  untuk  hal-hal  yang  mungkin  dapat  

mengganggu  pembelajaran, seperti:  pertanyaan  yang  tidak  dapat  dijawab  oleh  

siswa, atau  ada  siswa  yang  tidak  tertarik  pada  pelajaran  yang  berlangsung, 

siswa yang cenderung berbicara sendiri dan tidak aktif dalam pembelajaran (4) 

Meminta bantuan teman sejawat sebagai mitra kolaboratif yang akan membantu 

dalam pengamatan atau pengumpulan data. (5) Menyiapkan  pengumpulan data  

yang  berkaitan  dengan  proses  dan  hasil  perbaikan,  seperti lembar  observasi  

yang  telah  disepakati  dengan  teman  sejawat sebagai mitra kolaboratif, dan 

daftar penilaian. (6) Sesuai  dengan  masalah  yang  dihadapi  yaitu  banyaknya  

siswa  yang  kurang  paham  terhadap  materi  tentang sistem tata surya, sehingga  

prestasi  belajar  siswa  rendah.  Beberapa  kegiatan  khusus  yang  menjadi  

perhatian  dalam  pembelajaran  dengan  memotivasi  dan  melibatkan  siswa  aktif 

dalam pembelajaran dengan model pembelajaran make a match berbantuan 

videoscribe dan bidak catur pada materi pokok planet-planet dalam tata surya.  

Pada tahap pelaksanaan siklus I, langkah-langkah  yang ditempuh  dalam  

pelaksanaan pembelajaran  IPA untuk  Siklus I, adalah (1) Mengajukan  

pertanyaan  yang berhubungan  dengan  materi, sebagai  apersepsi. (2) 

Menjelaskan secara singkat materi tentang sistem tata surya menggunakan media 

Lap Top dan Proyektor DLP (Digital Light Processing). (3) Penayangan media 

audio visual berupa videoscribe. (4) Guru menyiapkan beberapa pasang bidak 

catur berisi amplop soal atau jawaban (sesuai jumlah siswa), tentang planet-planet 

dalam tata surya. (5) Setiap siswa mendapat satu buah bidak catur berisi amplop 

soal atau jawaban. (6) Tiap siswa memikirkan bidak catur berisi amplop soal atau 

jawaban yang dipegangnya apakah berupa soal atau jawaban. (7) Setiap siswa 

mencari pasangan yang mempunyai bidak catur yang sama dan cocok dengan 

kartunya (soal dan jawaban). (8) Setiap siswa yang dapat mencocokkan sebelum 
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batas waktu habis diberi poin atau nilai. (9) Siswa yang belum menemukan 

pasangannya dalam waktu yang ditentukan, harus melanjutkan pada babak 

berikutnya, bidak catur berisi amplop soal atau jawaban dapat diacak lagi agar tiap 

siswa mendapatkan yang berbeda dari sebelumnya. (10) Bersama siswa, guru 

mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran yang telah berlangsung. (11) Bersama 

siswa menyimpulkan materi dengan memberi catatan deskriptif tentang sistem tata 

surya. (12) Mengumpulkan  data  dilakukan  selama  kegiatan  pembelajaran 

dibantu  oleh  teman  sejawat. (13) Melakukan  refleksi  dengan  mencoba  

merenungkan  apa yang  telah  dilakukan dan  dampaknya terhadap  siswa dalam  

proses  pembelajaran.   

Pengumpulan data/pengamatan dalam pembelajaran siklus I ini dibantu 

oleh teman sejawat dengan menggunakan instrumen sebagai berikut: lembar 

pengamatan keaktifan siswa dalam pembelajaran IPA siklus I, lembar observasi 

kegiatan guru siklus I dan daftar nilai siswa siklus I. Adapun hasil pengumpulan 

data/pengamatan dapat dijabarkan sebagai berikut. 

Tabel 1. Hasil Pengamatan Keaktifan Guru Saat PBM Siklus I 

No Aspek Yang Dinilai 

Skor Penilaian Kriteria 

1 2 3 4  

JUMLAH 
2 8 4 -  

2 + 16 + 12  =  30  

Persentase  53,57 %  

 

%100
..

..
Pr 

MaksimalSkor

SkorJumlah
osentase  = %100

144

30



= %57,53%100

56

30
  

Adapun hasil pengamatan keaktifan siswa selama pelaksanaan 

pembelajaran siklus I sebagai berikut:  

Tabel 2. Keaktifan Siswa Dalam Pembelajaran Pada Siklus I 

 
Sepuluh Menit ke- 

Jumlah Siswa Bertanya/ Menjawab Pertanyaan 

 Siklus I 

 
JUMLAH 

7 

 22,58 % 
 

Sedangkan nilai hasil evaluasi pada pelaksanaan pembelajaran siklus I 

sebagai berikut: 

Tabel 3. Nilai siswa hasil evaluasi pembelajaran pada siklus I 

 

No. Nama Siswa Nilai 
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Siklus I 

        JUMLAH 1855 

        RATA-RATA 59,84 

 

Persentase nilai hasil evaluasi pada siklus I, yaitu hanya 15 orang dengan 

persentase 48,38%  dari 31 siswa yang tingkat keberhasilan diatas KKM 62, 

nilainya berkisar 65-70. Tingkat keberhasilannya di bawah KKM 62 kebawah 

adalah sebanyak 16 orang dengan persentase 51,61% dari 31 siswa, nilainya 

berkisar 40-60, dengan nilai rata-rata hasil evaluasi siklus I adalah 59,84. 

Pada tahap refleksi siklus I, ditemukan masalah  yang  muncul  menjadi 

kekuatan  dan  kelemahan  dalam  pembelajaran pada  siklus I  sebagai  berikut: 

(1) Penggunaan media pembelajaran belum sepenuhnya melibatkan siswa aktif 

dalam pengguanaannya. (2) Sebagian  besar  siswa  tidak  mendapat kesempatan  

menjawab  pertanyaan,  hanya  diam  saja. (3) Adanya  peningkatan  penguasaan  

siswa  terhadap  materi  pembelajaran  dibandingkan  sebelum  adanya  perbaikan. 

Meskipun demikian, hasil refleksi pada siklus I masih terdapat kelemahan-

kelemahan dan belum mencapai target yang ditetapkan dalam penelitian yaitu 

75% dari seluruh siswa mencapai ketuntasan belajar sesuai kriteria ketuntasan 

minimal (KKM) 62. Hal ini akan digunakan sebagai dasar dan pertimbangan 

untuk perbaikan kegiatan pembelajaran yang akan dilanjutkan pada siklus II. 

Pada siklus II, perencanaan dilakukan dengan mengacu pada tindakan 

pembelajaran siklus I untuk meningkatkan prestasi belajar siswa dengan 

menerapkan model pembelajaran make a match berbantuan videoscribe dan bidak 

catur berisi amplop soal atau jawaban. Namun materi pelajaran pada pembelajaran 

siklus II merupakan kelanjutan dari materi dari siklus sebelumnya yaitu peredaran 

planet-planet. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam perencanaan 

sebagai  berikut: (1) Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, dengan 

langkah-langkah tindakan  yang  akan  dilaksanakan dengan menerapkan model 

pembelajaran make a match berbantuan videoscribe bidak catur berisi amplop soal 

atau jawaban pada mata pelajaran IPA materi pokok peredaran planet-planet. (2) 

Menyiapkan sumber berupa buku-buku penunjang (BSE) dan lembar kerja  siswa 

dan media yang  diperlukan antara lain lap top dan proyektor DLP (Digital Light 

Processing), serta papan dan bidak catur yang berisi amplop soal atau jawaban 

tentang materi materi pokok peredaran planet-planet. (3) Merancang  antisipasi  

untuk  hal-hal  yang  mungkin  dapat  mengganggu  pembelajaran, seperti:  
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pertanyaan  yang  tidak  dapat  dijawab  oleh  siswa, atau  ada  siswa  yang  tidak  

tertarik  pada  pelajaran  yang  berlangsung, siswa yang cenderung berbicara 

sendiri dan tidak aktif dalam pembelajaran (4) Meminta bantuan teman sejawat 

sebagai mitra kolaboratif yang akan membantu dalam pengamatan atau 

pengumpulan data. (5) Menyiapkan  pengumpulan data  yang  berkaitan  dengan  

proses  dan  hasil  perbaikan,  seperti lembar  observasi  yang  telah  disepakati  

dengan  teman  sejawat sebagai mitra kolaboratif, dan daftar penilaian. (6) 

Berdasarkan masalah  yang  dihadapi  yaitu  masih rendahnya keaktifan dan nilai 

hasil evaluasi siswa.  Beberapa  kegiatan  khusus  yang  menjadi  perhatian  dalam  

pembelajaran  siklus II dengan  memotivasi  dan  melibatkan  siswa  aktif dalam 

pembelajaran dengan model pembelajaran make a match berbantuan videoscribe 

dan bidak catur pada materi pokok peredaran planet-planet melalui penayangan 

audio visual videoscribe disempurnakan tampilan dan disesuaikan dengan materi 

peredaran planet-planet serta dikombinasikan dengan penggunaan bidak catur.  

Pada tahap pelaksanaan siklus II, langkah-langkah  yang ditempuh  dalam  

pelaksanaan pembelajaran siklus II, sebagai  berikut: (1) Mengajukan  pertanyaan  

yang berhubungan  dengan  materi sebagai apersepsi. (2) Menjelaskan secara 

singkat materi tentang sistem tata surya menggunakan media Lap Top dan 

Proyektor DLP (Digital Light Processing). (3) Penayangan media audio visual 

berupa videoscribe dengan tampilan lebih disempurnakan dan sesuai dengan 

materi peredaran planet-planet. (4) Guru menyiapkan beberapa pasang bidak catur 

berisi amplop soal atau jawaban (sesuai jumlah siswa), tentang materi pokok 

peredaran planet-planet. (5) Setiap siswa mendapat satu buah bidak catur berisi 

amplop soal atau jawaban. (6) Tiap siswa memikirkan bidak catur berisi amplop 

soal atau jawaban yang dipegangnya apakah berupa soal atau jawaban. (7) Setiap 

siswa mencari pasangan yang mempunyai bidak catur yang sama dan cocok 

dengan kartunya (soal dan jawaban). (8) Setiap siswa yang dapat mencocokkan 

sebelum batas waktu habis diberi poin atau nilai. (9) Siswa yang belum 

menemukan pasangannya dalam waktu yang ditentukan, harus melanjutkan pada 

babak berikutnya, bidak catur berisi amplop soal atau jawaban dapat diacak lagi 

agar tiap siswa mendapatkan yang berbeda dari sebelumnya. (10) Bersama siswa, 

guru mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran yang telah berlangsung. (11) 

Bersama siswa menyimpulkan materi dengan memberi catatan deskriptif tentang 

materi peredaran planet-planet. (12) Mengumpulkan  data  dilakukan  selama  
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kegiatan  pembelajaran dibantu  oleh  teman  sejawat. (13) Melakukan  refleksi  

dengan  mencoba  merenungkan  apa yang  telah  dilakukan dan  dampaknya 

terhadap  siswa dalam  proses  pembelajaran.   

Pengumpulan data/pengamatan dalam pembelajaran siklus II ini dibantu 

oleh teman sejawat dengan menggunakan instrumen sebagai berikut: lembar 

pengamatan keaktifan siswa dalam pembelajaran IPA siklus II, lembar observasi 

kegiatan guru siklus II dan daftar nilai siswa siklus II. Adapun hasil pengumpulan 

data/pengamatan dapat dijabarkan sebagai berikut. 

Tabel 4. Hasil Pengamatan Keaktifan Guru Saat PBM Siklus II 

No Aspek Yang Dinilai 

Skor Penilaian Kriteria 

1 2 3 4  

JUMLAH 
1 5 6 2  

1 + 10 + 18 + 8  =  37  

Persentase  66,07 %  

 

%100
..

..
Pr 

MaksimalSkor

SkorJumlah
osentase  = %100

144

37



= %07,66%100

56

37
  

Adapun hasil pengamatan keaktifan siswa selama pelaksanaan 

pembelajaran siklus II sebagai berikut:  

Tabel 5. Keaktifan Siswa Dalam Pembelajaran Pada Siklus II 

 
Sepuluh Menit ke- 

Jumlah Siswa Bertanya/ Menjawab Pertanyaan 

 Siklus I Siklus II 

 
JUMLAH 

7 18 

 22,58 % 58,06% 

 

Sedangkan nilai hasil evaluasi pada pelaksanaan pembelajaran siklus II 

sebagai berikut: 

Tabel 6. Nilai siswa hasil evaluasi pembelajaran pada siklus II 

 

No. Nama Siswa 
Nilai 

Siklus I Siklus II 

        JUMLAH 1.855 2.120 

        RATA-RATA 59,84 68,39 

 

Persentase nilai hasil evaluasi pada siklus II, yaitu hanya 21 orang dengan 

persentase 67,74%  dari 31 siswa yang tingkat keberhasilan diatas KKM 62, 

nilainya berkisar 65-80. Tingkat keberhasilannya di bawah KKM 62 kebawah 

adalah sebanyak 10 orang dengan persentase 32,26% dari 31 siswa, nilainya 

berkisar 50-60, dengan nilai rata-rata hasil evaluasi siklus II adalah 68,39. 
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Pada tahap refleksi siklus II, berdasarkan hasil diskusi dengan teman 

sejawat, pembelajaran yang dilaksanakan menunjukkan peningkatan yang pesat di 

bandingkan siklus I. Hal ini dibuktikan pada siklus II ini dengan hasil evaluasi 

yang semakin meningkat serta adanya keaktifan siswa dalam kegiatan 

pembelajaran. Di dalam pembelajaran, siswa lebih aktif bertanya dan menjawab  

pertanyaan yang berhubungan dengan materi pelajaran yaitu peredaran planet-

planet. Hasilnya adalah siswa termotivasi untuk berpikir kritis, logis, dan 

sistematis, sehingga berani bertanya dan menjawab pertanyaan. Sedangkan  

masalah  yang  muncul  menjadi kekuatan  dan  kelemahan  dalam pada  siklus II  

sebagai  berikut: (1) Penggunaan media pembelajaran dapat melibatkan siswa 

aktif dalam pengguanaannya. (2) Sebagian  besar  siswa  tidak  mendapat 

kesempatan  menjawab  pertanyaan. (3) Adanya  peningkatan  penguasaan  siswa  

terhadap  materi  pembelajaran  dibandingkan  siklus sebelumnya. (4) Pelaksanaan 

model pembelajaran make a match berbantuan videoscribe dan bidak catur berisi 

amplop soal seringkali dimanfaatkan oleh siswa yang nakal untuk bergurau dan 

bahkan ada yang usil mengganggu temannya. Meskipun demikian, hasil refleksi 

pada siklus II masih terdapat kelemahan-kelemahan dan belum mencapai target 

yang ditetapkan dalam penelitian yaitu 75% dari seluruh siswa mencapai 

ketuntasan belajar sesuai kriteria ketuntasan minimal (KKM) 62. Hal ini akan 

digunakan sebagai dasar dan pertimbangan untuk perbaikan kegiatan 

pembelajaran yang akan dilanjutkan pada siklus III. 

Pada siklus III, perencanaan dilakukan dengan mengacu pada tindakan 

pembelajaran siklus III untuk meningkatkan prestasi belajar siswa dengan 

menerapkan model pembelajaran make a match berbantuan videoscribe dan bidak 

catur berisi amplop soal atau jawaban. Namun materi pelajaran pada pembelajaran 

siklus III merupakan kelanjutan dari materi dari siklus sebelumnya yaitu benda-

benda langit. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam perencanaan sebagai  

berikut: (1) Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, dengan langkah-

langkah tindakan  yang  akan  dilaksanakan dengan menerapkan model 

pembelajaran make a match berbantuan videoscribe bidak catur berisi amplop soal 

atau jawaban pada mata pelajaran IPA materi pokok benda-benda langit. (2) 

Menyiapkan sumber berupa buku-buku penunjang (BSE) dan lembar kerja  siswa 

dan media yang  diperlukan antara lain lap top dan proyektor DLP (Digital Light 

Processing), serta papan dan bidak catur yang berisi amplop soal atau jawaban 
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tentang materi materi pokok benda-benda langit. (3) Merancang  antisipasi  untuk  

hal-hal  yang  mungkin  dapat  mengganggu  pembelajaran, seperti:  pertanyaan  

yang  tidak  dapat  dijawab  oleh  siswa, atau  ada  siswa  yang  tidak  tertarik  

pada  pelajaran  yang  berlangsung, siswa yang cenderung berbicara sendiri dan 

tidak aktif dalam pembelajaran (4) Meminta bantuan teman sejawat sebagai mitra 

kolaboratif yang akan membantu dalam pengamatan atau pengumpulan data. (5) 

Menyiapkan  pengumpulan data  yang  berkaitan  dengan  proses  dan  hasil  

perbaikan,  seperti lembar  observasi  yang  telah  disepakati  dengan  teman  

sejawat sebagai mitra kolaboratif, dan daftar penilaian. Beberapa  kegiatan  

khusus  yang  menjadi  perhatian  dalam  pembelajaran  siklus III dengan  

memotivasi  dan  melibatkan  siswa  aktif dalam pembelajaran dengan model 

pembelajaran make a match berbantuan videoscribe dan bidak catur pada materi 

pokok benda-benda langit melalui penayangan audio visual videoscribe 

tampilannya lebih disempurnakan dan lebih bervariasi dan disesuaikan dengan 

materi pokok benda-benda langit serta dikombinasikan dengan penggunaan bidak 

catur yang lebih bervariasi.  

Pada tahap pelaksanaan siklus III, langkah-langkah  yang ditempuh  dalam  

pelaksanaan pembelajaran siklus III, sebagai  berikut: (1) Mengajukan  pertanyaan  

yang berhubungan  dengan  materi sebagai apersepsi. (2) Menjelaskan secara 

singkat materi tentang sistem tata surya menggunakan media Lap Top dan 

Proyektor DLP (Digital Light Processing). (3) Penayangan audio visual 

videoscribe tampilannya lebih disempurnakan dan lebih bervariasi dan 

disesuaikan dengan materi pokok benda-benda langit serta dikombinasikan 

dengan penggunaan bidak catur yang lebih bervariasi. (4) Guru menyiapkan 

beberapa pasang bidak catur berisi amplop soal atau jawaban (sesuai jumlah 

siswa), tentang materi pokok benda-benda langit. (5) Setiap siswa mendapat satu 

buah bidak catur berisi amplop soal atau jawaban. (6) Tiap siswa memikirkan 

bidak catur berisi amplop soal atau jawaban yang dipegangnya apakah berupa soal 

atau jawaban. (7) Setiap siswa mencari pasangan yang mempunyai bidak catur 

yang sama dan cocok dengan kartunya (soal dan jawaban). (8) Setiap siswa yang 

dapat mencocokkan sebelum batas waktu habis diberi poin atau nilai. (9) Siswa 

yang belum menemukan pasangannya dalam waktu yang ditentukan, harus 

melanjutkan pada babak berikutnya, bidak catur berisi amplop soal atau jawaban 

dapat diacak lagi agar tiap siswa mendapatkan yang berbeda dari sebelumnya. 
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(10) Bersama siswa, guru mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran yang telah 

berlangsung. (11) Bersama siswa menyimpulkan materi dengan memberi catatan 

deskriptif tentang materi benda-benda langit. (12) Mengumpulkan  data  dilakukan  

selama  kegiatan  pembelajaran dibantu  oleh  teman  sejawat. (13) Melakukan  

refleksi  dengan  mencoba  merenungkan  apa yang  telah  dilakukan dan  

dampaknya terhadap  siswa dalam  proses  pembelajaran.   

Pengumpulan data/pengamatan dalam pembelajaran siklus III ini dibantu 

oleh teman sejawat dengan menggunakan instrumen sebagai berikut: lembar 

pengamatan keaktifan siswa dalam pembelajaran IPA siklus III, lembar observasi 

kegiatan guru siklus III dan daftar nilai siswa siklus III. Adapun hasil 

pengumpulan data/pengamatan dapat dijabarkan sebagai berikut. 

 
Tabel 7. Hasil Pengamatan Keaktifan Guru Saat PBM Siklus III 

No Aspek Yang Dinilai 

Skor Penilaian Kriteria 

1 2 3 4  

JUMLAH 
- 1 4 9  

2 + 12 + 36  =  50  

Persentase  89,29 %  

 

%100
..

..
Pr 

MaksimalSkor

SkorJumlah
osentase  = %100

144

50



= %29,89%100

56

50
  

Adapun hasil pengamatan keaktifan siswa selama pelaksanaan 

pembelajaran siklus III sebagai berikut:  

 

Tabel 8. Keaktifan Siswa Dalam Pembelajaran Pada Siklus III 

 
Sepuluh Menit ke- 

Jumlah Siswa Bertanya/ Menjawab Pertanyaan 

 Siklus I Siklus II Siklus III 

 
JUMLAH 

7 18 26 

 22,58 % 58,06% 83,87% 

 

Sedangkan nilai hasil evaluasi pada pelaksanaan pembelajaran siklus III 

sebagai berikut: 

Tabel 9. Nilai siswa hasil evaluasi pembelajaran pada siklus III 

 

No. Nama Siswa 
Nilai 

Siklus I Siklus II Siklus II 

        JUMLAH 1.855 2.120 2.520 

        RATA-RATA 59,84 68,39 81,29 
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Persentase nilai hasil evaluasi pada siklus III, yaitu 28 orang dengan 

persentase 90,32%  dari 31 siswa yang tingkat keberhasilan diatas KKM 62, 

nilainya berkisar 10-100. Tingkat keberhasilannya di bawah KKM 62 kebawah 

adalah sebanyak 3 orang dengan persentase 9,68% dari 31 siswa, nilainya berkisar 

55-60, dengan nilai rata-rata hasil evaluasi siklus III adalah 81,29. 

Pada tahap refleksi siklus III, berdasarkan hasil diskusi dengan teman 

sejawat, pembelajaran yang dilaksanakan menunjukkan peningkatan yang pesat di 

bandingkan siklus I dan siklus II. Hal ini dibuktikan pada siklus III ini dengan 

hasil evaluasi yang semakin meningkat serta adanya keaktifan siswa dalam 

kegiatan pembelajaran. Di dalam pembelajaran, siswa lebih aktif bertanya dan 

menjawab  pertanyaan yang berhubungan dengan materi pelajaran. Hasilnya 

adalah siswa termotivasi untuk berpikir kritis, logis, dan sistematis, sehingga 

berani bertanya dan menjawab pertanyaan. Perbaikan yang terjadi dalam 

pembelajaran adalah aktifitas belajar siswa dan hasil evaluasi yang menunjukkan 

peningkatan prestasi belajarnya. Sehingga pada siklus III ini pembelajaran telah 

berhasil dilaksanakan, karena telah mencapai target yang ditetapkan dalam 

penelitian yaitu 75% dari seluruh siswa mencapai ketuntasan belajar sesuai 

kriteria ketuntasan minimal (KKM) 62.  

Berdasarkan pembahasan pada siklus I, siklus II dan siklus III, dari segi 

aktifitas belajar siswa menunjukkan peningkatan yang signifikan. Jika 

digambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut : 

Grafik 1. Aktifitas belajar Siswa Siklus I, Siklus II, dan Siklus III 
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Berdasarkan grafik 1, persentase aktifutas belajar siswa yaitu siklus I 

sebanyak 7 orang atau 22,58% dari 31 siswa, setelah dilaksanakan pembelajaran 

siklus II mengalami peningkatan sebanyak 18 orang atau 58,06% dari 31 siswa. 
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Setelah dilaksanakan pembelajaran siklus III yaitu sebanyak 26 orang atau 

83,87% dari 31 siswa.  

Sedangkan dari segi prestasi siswa, hasil evaluasi rata-rata siklus I, siklus 

II dan siklus III menunjukkan peningkatan nilai hasil evaluasi siswa yang 

signifikan. Jika digambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut :  

Grafik 2. Nilai Rata-rata Hasil Evaluasi Siklus I, Siklus II dan Siklus III 
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Berdasarkan grafik 2 di atas, Persentase nilai hasil evaluasi pada siklus I, 

yaitu hanya 15 orang dengan persentase 48,38%  dari 31 siswa yang tingkat 

keberhasilan diatas KKM 62, nilainya berkisar 65-70. Tingkat keberhasilannya di 

bawah KKM 62 kebawah adalah sebanyak 16 orang dengan persentase 51,61% 

dari 31 siswa, nilainya berkisar 40-60, dengan nilai rata-rata hasil evaluasi siklus I 

adalah 59,84. Persentase nilai hasil evaluasi pada siklus II, yaitu 21 orang dengan 

persentase 67,74%  dari 31 siswa yang tingkat keberhasilan diatas KKM 62, 

nilainya berkisar 65-80. Tingkat keberhasilannya di bawah KKM 62 kebawah 

adalah sebanyak 10 orang dengan persentase 32,26% dari 31 siswa, nilainya 

berkisar 50-60, dengan nilai rata-rata hasil evaluasi siklus II adalah 68,39. 

Persentase nilai hasil evaluasi pada siklus III, yaitu 28 orang dengan persentase 

90,32%  dari 31 siswa yang tingkat keberhasilan diatas KKM 62, nilainya berkisar 

10-100. Tingkat keberhasilannya di bawah KKM 62 kebawah adalah sebanyak 3 

orang dengan persentase 9,68% dari 31 siswa, nilainya berkisar 55-60, dengan 

nilai rata-rata hasil evaluasi siklus III adalah 81,29.   

Sehingga pada siklus III ini pembelajaran dengan model pembelajaran tipe 

make a match (mencari pasangan) berbantuan videoscribe dan bidak catur telah 

berhasil dilaksanakan, karena persentase prestasi belajar siswa siklus III mencapai 
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90,32%. Hasil penelitian ini telah melebihi target yang ditetapkan dalam 

penelitian yaitu 75% dari seluruh siswa mencapai nilai minimal sesuai Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) 62. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas (PTK) tentang penerapan 

model pembelajaran make a match berbantuan videoscribe dan catur untuk 

meningkatkan prestasi belajar IPA materi sistem tata surya di kelas VI SDN 

Pangongseyan 1 Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang, maka dapat dijelaskan 

bahwa terdapat peningkatan yang signifikan terhadap aktifitas belajar siswa 

dengan indikator bertanya dan menjawab yaitu siklus I sebanyak 7 siswa atau 

22,58%, siklus II sebanyak 18 siswa atau 58,06%, siklus III sebanyak 26 siswa 

atau 83,87%. Dari segi prestasi belajar, ada peningkatan yang signifikan terhadap 

prestasi belajar siswa yang mencapai tingkat keberhasilan diatas KKM 62, yaitu 

siklus I ada 15 siswa dengan persentase 48,38%, nilai rata-rata 59,84. Siklus II ada 

21 siswa dengan persentase 67,74%, nilai rata-rata 68,39. Siklus III sebanyak 28 

siswa dengan persentase 90,32%, nilai rata-rata 81,29. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa model pembelajaran make a match menggunakan videoscribe 

dan bidak catur dapat meningkatkan prestasi belajar IPA materi sistem tata surya 

di kelas VI SDN Pangongseyan 1 Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang. 
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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini untuk merancang dan membuat game tebak gambar 

BRSD berbentuk aplikasi android sebagai media pembelajaran matematika SMP 

materi bangun ruang sisi datar. Metode penelitian adalah penelitian 

pengembangan. Subyek penelitian adalah 28 peserta didik kelas VIII Unggulan. 

Obyek penelitian adalah game tebak gambar BRSD. Hasil penelitian adalah 

berupa aplikasi android game tebak gambar BRSD yang digunakan sebagai 

media pembelajaran matematika SMP materi bangun ruang sisi datar. Data 

penilaian kualitas game tebak gambar BRSD oleh ahli media menunjukkan bahwa 

media game tebak gambar sangat layak untuk digunakan dengan nilai prosentase 

kelayakan sebesar 89%. Data hasil penilaian kualitas oleh ahli materi juga 

menunjukkan bahwa game tebak gambar BRSD sangat layak untuk digunakan 

dengan besar prosentase nilai kelayakan sebesar 89. Hasil observasi kepada 28 

peserta didik yang melakukan uji coba penggunaan media pembelajaran game 

tebak gambar BRSD menunjukkan bahwa kualitas game tebak gambar BRSD 

adalah sangat baik dengan nilai prosentasenya sebesar 92%. 

 

Kata Kunci : tebak gambar berbasis android, matematika  

 

PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

 

Kemajuan  teknologi  informasi  dewasa  ini  sangatlah  cepat  dan  merambah  ke 

segala sektor kehidupan, termasuk sektor pendidikan dan pembelajaran. Berbagai 

aktifitas  pembelajaran  saat  sudah  memanfaatkan  teknologi  informasi  sebagai 

sarana pembelajaran, dan hampir semua kegiatan ujian saat ini sudah 

memanfaatkan teknologi informasi. Kegiatan ujian nasional untuk tingkat sekolah 

juga sudah menggunakan sistim ujian online dengan memanfaatkan kemajuan 
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tekbologi informasi sebagai sarana ujian. Kegiatan pembelajaran dengan 

memanfaatkan teknologi informasi sudah menjadi kebutuhan bagi dunia 

pendidikan dewasa ini, hal ini karena penggunaan teknologi informasi mampu 

menghemat biaya, dapat diakses kapan dan di mana saja, serta relatif bisa 

dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. 

Tablet atau Handphone (HP) android adalah merupakan salah satu bentuk alat 

teknologi informasi. Tablet atau handphone (HP) berbasis android saat ini sangat 

disukai para peserta didik sekolah, tidak terkecuali peserta didik SMP Negeri 1 

Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. Walau belum semua memiliki, 

tetapi sebagian besar peserta didik sudah memilikinya. Hal ini tentu menjadi 

modal bagi guru untuk merancang suatu bentuk kegiatan pembelajaran dengan 

memanfaatkan tablet atau HP android sebagai sarana belajar. Dengan 

memanfaatkan tablet atau HP android tersebut, maka guru sudah bisa memenuhi 

harapan pemerintah sebagaimana amanat Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 

bahwa pembelajaran bisa berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat 

serta mampu menciptakan pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa 

saja adalah guru, siapa saja adalah peserta didik, dan di mana saja adalah kelas. 

Salah satu bentuk pemanfaatan tablet atau HP android sebagai sarana 

pembelajaran adalah dengan merancang suatu game yang memuat materi 

Matematika tentang Bangun Ruang Sisi Datar. Game tersebut bisa membantu 

peserta didik untuk lebih memahami materi bangun ruang sisi datar melalui 

kegiatan belajar yang menyenangkan yang bisa dimainkan di sekolah maupun di 

rumah. Hal ini tentunya dapat memberikan nuansa belajar yang lebih variatif 

daripada dengan hanya menggunakan pembelajaran verbal dengan mengandalkan 

buku-buku teks. Di samping itu, pembelajaran dengan menggunakan game 

tersebut juga akan lebih mudah dipahami oleh peserta didik karena dilengkapi 

dengan animasi yang memudahkan peserta didik dalam memahami materi 

pembelajaran. 

Salah satu game yang biasa dimainkan peserta didik adalah game tebak gambar. 

Demikian juga peserta didik yang ada di kelas VIII Unggulan SMP Negeri 1 Bolo 

juga sangat menyenangi game tersebut. Terkait dengan hal tersebut, maka rencana 

pengembangan game dalam kegiatan pembelajaran bangun ruang sisi datar ini 

adalah dengan merancang pembuatan game Tebak Gambar BRSD. Dengan 

adanya game Tebak Gambar BRSD tersebut, diharapkan kegiatan pembelajaran 
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bangun ruang sisi datar menjadi lebih menyenangkan sehingga siswa termotivasi 

untuk terus belajar yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan hasil 

belajar peserta didik tentang bangun ruang sisi datar. 

Rumusan Masalah 

 

Rumusan masalah dalam kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

c. Bagaimana perancangan game Tebak Gambar BRSD sebagai media 

pembelajaran matematika SMP materi bangun ruang sisi datar? 

 

d. Bagaimana pembuatan game Tebak Gambar BRSD sebagai media 

pembelajaran matematika SMP materi bangun ruang sisi datar? 

 

e. Bagaimana kelayakan game Tebak Gambar BRSD sebagai media 

pembelajaran matematika SMP materi bangun ruang sisi datar? 

Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

k. Merancang game Tebak Gambar BRSD sebagai media pembelajaran 

matematika SMP materi bangun ruang sisi datar. 

 

l. Membuat game Tebak Gambar BRSD sebagai media pembelajaran 

matematika SMP materi bangun ruang sisi datar. 

 

m. Menguji kelayakan game Tebak Gambar BRSD sebagai media pembelajaran 

matematika SMP materi bangun ruang sisi datar. 

Manfaat Penelitian 

 

Manfaat yang dapat diperoleh dari game Tebak Gambar BRSD bagi peserta didik 

 

antara lain : (1) memberikan kemudahan bagi peserta didik untuk mempelajari 

materi bangun ruang sisi datar, dan (2) dapat meningkatkan kualitas hasil belajar 

peserta didik dalam kegiatan pembelajaran materi bangun ruang sisi datar. 
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Manfaat yang dapat diperoleh dari game Tebak Gambar BRSD bagi guru antara 

lain: (1) sebagai alternatif media pembelajaran untuk menyampaikan materi 

bangun ruang sisi datar, dan (2) sebagai alat atau bahan untuk mengevaluasi 

pemahaman peserta didik dalam kegiatan pembelajaran bangun ruang sisi datar. 

Manfaat yang dapat diperoleh dari game Tebak Gambar BRSD bagi pengembang 

ilmu antara lain: (1) memberikan motivasi untuk membuat aplikasi serupa dan 

meningkatkan kreativitas guru, (2) hasil penelitian ini diharapkan dapat diterapkan 

pada dunia pendidikan dan disiplin ilmu yang lain untuk membuat game 

pembelajaran berbasis android, dan (3) dapat mengembangkan pengetahuan dan 

pengalaman serta meningkatkan motivasi untuk terus belajar. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Media Pembelajaran 

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online disebutkan bahwa media 

bermakna sebagai : (1) alat, (2) alat (sarana) komunikasi seperti koran, majalah, 

radio, televisi, film, poster dan spanduk, (3) yang terletak di antara dua pihak 

(orang, golongan, dan sebagainya), (4) perantara atau penghubung, dan (5) zat 

hara yang mengandung protein, karbohidrat, garam, air dan sebagainya. 

Sementara itu pembelajaran bermakna proses, cara menjadikan orang atau 

makhluk hidup belajar. 

 

Menurut Oemar Hamalik (2008:54), pembelajaran adalah suatu kombinasi yang 

tersusun atas unsur-unsur manusiawi, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang 

saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan dari pembelajaran itu sendiri. 

Sedangkan menurut Dimyati dan Mudjiono (1999:157) pembelajaran adalah 

proses yang diselenggarakan oleh guru untuk membelajarkan peserta didik dalam 

belajar bagaimana memperoleh dan memproses pengetahuan, ketrampilan dan 

sikap. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dibuat suatu kesimpulan bahwa media 

pembelajaran adalah alat yang dapat menjadi perantara terselenggaranya proses 

belajar bagi peserta didik sehingga mampu memperoleh dan mengolah 
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pengetahuan, ketrampilan dan sikap sebagaimana yang menjadi tujuan yang 

ditetapkan guru dalam kegiatan pembelajaran tersebut. 

Manfaat media pembelajaran menurut Daryanto (2011:9-10) adalah sebagai 

berikut. 

6. Menyaksikan benda yang ada atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau. 

Dengan perantara gambar, potret, slide, film, video, atau media lain, siswa 

dapat memperoleh gambaran yang nyata tentang benda atau peristiwa. 

7. Mengamati benda atau peristiwa yang sukar dikunjungi, baik karenajaraknya 

jauh, berbahaya, atau terlarang. Misalnya video harimau di hutan. 

8. Memperoleh gambaran yang jelas tentang benda atau hal-hal yang sukar 

diamati secara langsung karena ukurannya yang tidak memungkinkan, baik 

karena terlalu besar atau terlalu kecil. 

9. Dengan mudah membandingkan sesuatu. Dengan bantuan gambar, model atau 

foto siswa dapat dengan mudah membandingkan dua benda berbeda sifat 

ukuran, warna, dan sebagainya. 

10. Dapat melihat secara cepat suatu proses yang berlangsung secara lambat. 

Dengan video, proses perkembangan katak dari telur sampai menjadi katak 

dapat diamati hanya dalam waktu beberapa menit. 

 

Game Tebak Gambar BRSD 

 

Game tebak gambar adalah sebuah aplikasi android berbentuk game yang 

menuntut penggunanya untuk mampu menebak jawaban dari serangkaian gambar 

yang ditampilkan. Game ini cukup fenomenal di kalangan peserta didik karena 

game ini cukup memberikan tantangan bagi penggunannya sebagai game asah 

otak. Game ini tidak memberikan sebuah pertanyaan, tetapi pengguna dituntut 

untuk memaknai serangkaian gambar sehingga mampu membentuk sebuah kata, 

kemudian pengguna harus menuliskan kosa kata yang dia tebak pada tempat yang 

disediakan. Jika jawaban benar, maka akan muncul pemberitahuan bahwa 

jawaban benar demikian pula jika jawaban yang diberikan adalah salah. Game 

tebak gambar BRSD adalah modivikasi dari game tebak gambar biasa dengan 

mengubah konten-konten gambar menjadi gambar-gambar bangun ruang sisi datar 

(BRSD). Game ini dirancang dengan menggunakan program Adobe Flash CS6, 

alasan penggunaan program ini adalah karena dalam program tersebut, ketika kita 
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mau membuat file baru terdapat salah satu pilihan untuk membuat aplikasi 

android, yaitu Air for Android. Hasil publish file dengan pilihan menu Air for 

Android tersebut salah satunya adalah berbentuk aplikasi android dengan ekstensi 

apk. 

 

Adobe Flash CS6 

 

Dalam penelitian ini, penulis merancang pengembangan aplikasi game tebak 

gambar BRSD menggunakan program Adobe Flash CS6. Adobe Flash CS6 ini 

adalah merupakan aplikasi flash generasi ke-12 yang merupakan penyempurnaan 

dari generasi-generasi program flash versi sebelumnya. 

 

Pada tampilan awal tersebut terdapat beberapa pilihan dalam menggunakan 

aplikasi flash CS6, yaitu Create from Template yang bisa digunakan untuk 

membuat file dengan menggunakan beberapa template yang sudah di dalam  

program flash. Kemudian ada pilihan Create New yang dapat digunakan untuk 

membuat file baru yang dirancang sendiri. Pada menu Create new ini terdapat 

beberapa pilihan sub menu, yaitu ActionScript 2.0, ActionScript 3.0, Air, Air for 

Android, Air for IOS, dan Flash Lite 4. 

Bangun Ruang Sisi Datar 

 

Kompetensi yang harus dicapai dalam pembelajaran bangun ruang sisi datar 

adalah sebagai berikut : 

 

5. Ranah Pengetahuan 

 Menurunkan rumus untuk menentukan luas permukaan dan volume 

bangun ruang sisi datar (kubus, balok, prisma, dan limas) 

 Menjelaskan hubungan antara diagonal ruang, diagonal bidang, dan 

bidang diagonal dalam bangun ruang sisi datar 

6. Ranah Ketrampilan 

 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume 

bangun ruang sisi datar (kubus, balok, prima dan limas), serta gabungannya 

 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bangun ruang sisi datar 

menggunakan hubungan diagonal ruang, diagonal bidang, dan bidang diagonal 
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METODOLOGI PENELITIAN 

 

Desain Penelitian 

 

Desain penelitian dalam kegiatan penelitian ini mengikuti desain penelitian 

pengembangan (R & D) seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2010). 

Menurut Sugiyono, penelitian pengembangan (R & D) merupakan penelitian yang 

bertujuan untuk mengembangkan suatu produk tertentu dan menguji efektifitas 

dari produk tersebut (Sugiyono, 2010). 

 

Langkah-langkah kegiatan penelitian pengembangan menurut Sugiyono adalah 

sebagai berikut : 

6. Potensi dan Masalah 

Potensi yang bisa dikembangkan dalam penelitian ini adalah adanya kesukaan 

peserta didik dalam memainkan game tebak gambar. Di samping itu, semua 

peserta didik kelas VIII Unggulan memiliki HP atau Tablet Android. 

 

Masalah yang dihadapi dalam kegiatan pembelajaran bangun ruang sisi datar 

adalah kurangnya media pembelajaran yang mampu menarik perhatian dan 

meningkatkan motivasi belajar peserta didik. 

 

Pengumpulan Data 

 

Berdasarkan adanya potensi dan masalah sebagaimana yang diungkapkan di atas, 

maka langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data-data bahan dan alat yang 

diperlukan untuk membuat game tebak gambar BRSD. Alat yang diperlukan 

untuk membuat game adalah program aplikasi adobe flash CS6 yang sudah 

terinstall dalam laptop peneliti. Sementara bahan-bahan yang diperlukan adalah 

gambar-gambar bangun ruang sisi datar yang akan ditampilkan dalam game tebak 

gambar BRSD. 

 

Desain Produk 
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Selanjutnya peneliti merancang pembuatan game tebak gambar BRSD dengan 

menggunakan program adobe flash CS6 yang dipublish dalam bentuk aplikasi 

android dengan ekstensi apk. Desain produk yang dirancang peneliti adalah game 

tebak gambar yang memuat gambar-gambar bangun ruang sisi datar. Dalam game 

tersebut terdapat 18 tahap permainan, dimana tiap tahap menampilkan gambar-

gambar yang sesuai dengan topik untuk tahap tersebut. 

 

Validasi Produk 

 

Setelah desain game tebak gambar BRSD selesai dibuat, maka dilakukan validasi 

produk. Validasi produk dilakukan dengan melakukan konsultasi dengan beberapa 

ahli media dan ahli materi serta beberapa guru matematika SMP di Kecamatan 

Bolo. Para ahli materi, ahli media dan guru matematika yang ditemui, peneliti 

meminta untuk menelaah desain dari game tebak gambar yang dirancang peneliti. 

 

Perbaikan Desain 

 

Hasil dari telaah beberapa ahli materi dan ahli media serta beberapa guru 

matematika SMP di Kecamatan Bolo yang dijumpai peneliti kemudian menjadi 

bahan perbaikan desain game tebak gambar BRSD. 

 

Uji Coba Produk 

 

Uji coba produk dilakukan oleh beberapa ahli materi dan ahli media. Peneliti 

memberikan file aplikasi game tebak gambar BRSD untuk diinstalkan ke tablet 

atau HP android masing-masing ahli materi dan ahli media, dan kemudian peneliti 

juga memberikan lembar penilaian kualitas media kepada masing-masing ahli 

media dan ahli materi untuk memberikan penilaian terhadap media yang dibuat 

peneliti. 

 

Revisi Produk 

 

Hasil penilaian oleh ahli materi dan ahli media yang terangkum dalam lembar-

lembar penilaian yang diisi oleh ahli media dan ahli materi kemudian menjadi 
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bahan perbaikan game tebak gambar BRSD. Setelah dilakukan perbaikan, maka 

peneliti melakukan uji coba pemakaian game tebak gambar BRSD. 

 

Uji Coba Pemakaian 

 

Uji coba pemakaian game tebak gambar BRSD dilakukan pada peserta didik kelas 

VIII SMP Negeri 1 Bolo. Peneliti memberikan file aplikasi game tebak gambar 

BRSD untuk diinstallkan ke dalam tablet atau HP android milik peserta didik. 

Kemudian peserta didik diminta untuk memainkan game tersebut. Setelah itu 

peneliti memberikan lembar kuesioner penilaian kualitas media kepada peserta 

untuk diisi. Peneliti berusaha untuk membiarkan peserta didik mengisi sesuai 

dengan keinginannya tanpa adanya campur tangan peneliti atau guru lain yang ada 

di sekolah. 

 

Revisi Produk 

 

Setelah dilakukan uji coba pemakaian dan diperoleh data penilaian kualitas media 

dari peserta didik, maka dilakukanlah perbaikan terhadap media yang dibuat. 

 

Produksi Massal 

 

Setelah serangkaian uji coba dan revisi, maka peneliti merasa yakin bahwa media 

yang dibuat sudah memenuhi semua kriteria yang diharapkan sebagai media 

pembelajaran yang baik dan bermutu, sehingga siap untuk diproduksi secara 

massal. 

 

Tempat dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian dilakukan di SMP Negeri 1 Bolo Kabupaten Bima Nusa Tenggara 

Barat pada Bulan Oktober 2016. 

 

Subyek dan Obyek Penelitian 
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Subyek penelitian adalah 28 orang peserta didik kelas VIII Unggulan SMP Negeri 

1 Bolo. Sedangkan obyek penelitian adalah game tebak gambar BRSD. 

 

Instrumen Penelitian 

 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga jenis, yaitu instrumen 

penilaian oleh ahli media, instrumen penilaian oleh ahli materi dan instrumen 

penilaian oleh pemakai yang dilakukan oleh peserta didik. Aspek penilaian oleh 

ahli media meliputi kualitas materi dan kemanfaatan materi, aspek penilaian oleh 

ahli media meliputi pengoperasian program, tampilan media, navigasi dan 

kemanfaatan media, sedangkan aspek penilaian oleh pengguna adalah 

pengoperasian program, tampilan media, navigasi dan kemanfaatan media. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

 

Pengumpulan data penelitian pengembangan media pembelajaran Tebak Gambar 

BRSD ini dilakukan dengan menggunakan instrumen penilaian oleh ahli materi, 

ahli media dan pengguna (peserta didik). Model instrumen yang digunakan adalah 

seperti pada lampiran laporan penelitian ini. 

 

Teknik Analisis Data 

 

Analisis data menggunakan pendekatan analisis data kuantitatif diskriptif 

berdasarkan hasil penilaian oleh ahli materi, ahli media dan peserta didik sebagai 

pengguna. Berdasarkan data-data kuantitatif hasil penilaian oleh ahli materi, ahli 

media dan peserta didik akan ditentukan prosentase kelayakan dengan rumus 

sebagai berikut.  

Kemudian data prosentase kelayakan tersebut diterjemahkan ke dalam data 

kualitatif sebagai data kelayakan media yang dikembangkan berdasarkan tabel 

kriteria kelayakan sebagai berikut. 

 
Tabel 1. Kriteria Kelayakan Media 

 

No. Prosentase Kelayakan Kriteria Kelayakan 

1 76 - 100% Sangat Layak 
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2 56 - 75% Layak 

3 40 – 55% Cukup 

4 0 - 39% Kurang Layak 
 

 

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Hasil Penelitian 

 
Game tebak gambar BRSD ini terdiri atas 18 tahap permainan. Rincian topik 

gambar yang ditampilkan pada 18 tahap permainan tersebut adalah sebagaimana 

termuat dalam tabel berikut : 

 

 
Tabel 1. Topik untuk Tiap Tahap Game Tebak Gambar BRSD 

 

No. Tahap Topik Tebak Gambar 

1 I Nama unsur BRSD 

2 II Banyak unsur BRSD 

3 III Panjang sisi tertentu pada BRSD 

4 IV Luas bidang tertentu pada BRSD 

5 V Sisi yang berhadapan pada jaring-jaring kubus 

6 VI Luas seluruh permukaan kubus 

7 VII Luas seluruh permukaan balok 

8 VIII Luas seluruh permukaan prisma 

9 IX Luas seluruh permukaan limas 

10 X Panjang kawat untuk membentuk kerangka kubus 

11 XI Panjang kawat untuk membentuk kerangka balok 

12 XII Panjang kawat untuk membentuk kerangka prisma 

13 XIII Panjang kawat untuk membentuk kerangka limas 

14 XIV Volume kubus 

15 XV Volume balok 

16 XVI Volume prisma 

17 XVII Volume limas 

18 XVIII Volume atau luas permukaan gabungan BRSD  
 

Pada setiap tahap permainan terdapat 10 buah gambar. Jawaban untuk tiap 

gambar yang ditebak harus ditulis dalam bentuk kata-kata walaupun jawaban 

yang sebenarnya berupa bilangan. 

 
Jika pengguna mampu memberikan jawaban yang benar, maka akan ada animasi 

jawaban benar yang kemudian akan disusul dengan munculnya tombol lanjut. 

Dan jika jawabannya salah, maka akan muncul animasi pemberitahuan salah yang 
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disusul dengan munculnya kesempatan untuk mengisi lagi jawaban. Dengan 

demikian, peserta tidak akan dapat melanjutkan ke gambar berikutnya, jika belum 

mampu menjawab dengan benar gambar yang sedang dihadapinya. 

 
Demikian pula untuk bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya, pengguna harus 

mampu menyelesaikan tebakan 10 gambar yang ada pada sebelumnya. 

 
Game tebak gambar BRSD kemudian dinilai oleh 5 orang ahli media, 4 orang ahli 

materi dan 28 peserta didik kelas VIII Unggulan SMP Negeri 1 Bolo sebagai 

pengguna. 

Pembahasan Hasil Penelitian 
 
Desain Game Tebak Gambar BRSD. 

Perbaikan desain game tebak gambar BRSD dilakukan dengan 

mempertimbangkan catatan-catatan yang dibuat oleh penilai Ahli Media dan Ahli 

Materi. Rincian perbaikan desain game tebak gambar BRSD adalah sebagai 

berikut : 

g) Penambahan keterangan yang menjelaskan tentang game tebak gambar RSD 

pada menu opening. 

h) Perbaikan animasi untuk tebak gambar 7 tahap 1 

i) Perbaikan kunci jawaban tebak gambar 9 tahap 2 

j) Jenis dan ukuran font untuk pengetikan jawaban dibuat konsisten 

e) Pengurangan waktu tampil untuk animasi respon benar dan salah sehingga 

mempersingkat waktu antara tebak gambar yang satu ke tebak gambar 

berikutnya. 

Hasil Penilaian oleh Ahli Media 

Hasil penilaian oleh ahli media adalah sebagaimana termuat pada tabel berikut. 
 

Tabel 2. Hasil Penilaian Kualitas Game Tebak Gambar BRSD oleh Ahli Media 
 

Item  Validator  
Jml Skor 

 

Penilaia 
     

% 
1 2 3 4 5 Skor Maksimal 

n  

        

1 4 3 3 4 4 18 20 90% 

2 4 3 3 4 3 17 20 85% 

3 4 3 4 4 4 19 20 95% 

4 3 3 4 4 4 18 20 90% 

5 4 2 4 3 4 17 20 85% 

6 4 4 3 4 3 18 20 90% 

7 4 4 3 4 4 19 20 95% 

8 4 4 4 4 3 19 20 95% 

9 4 3 4 3 4 18 20 90% 
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10 3 3 3 4 3 16 20 80% 

11 4 3 4 4 4 19 20 95% 

12 3 4 4 4 3 18 20 90% 

13 3 4 4 4 3 18 20 90% 

14 3 4 3 4 3 17 20 85% 

15 3 4 4 4 3 18 20 90% 

16 3 4 4 4 4 19 20 95% 

17 3 4 3 3 4 17 20 85% 

18 3 2 2 4 3 14 20 70% 

19 4 3 3 4 3 17 20 85% 

20 4 4 3 4 3 18 20 90% 

21 4 4 4 4 4 20 20 100% 

22 4 3 3 4 4 18 20 90% 

23 4 4 3 4 4 19 20 95% 
 
 
 
 
Prosentase kelayakan media adalah = 411460 × 100% = 89%  
Berdasarkan  kriteria  kelayakan  media,  maka  berdasarkan  penilaian  oleh  ahli 
 
media, media pembelajaran game tebak gambar BRSD dinyatakan sangat layak 
 
untuk diujicobakan. 
 
Hasil Penilaian oleh Ahli Materi 
 
Hasil penilaian oleh ahli materi adalah sebagaimana termuat pada tabel berikut 
 
Tabel 3. Hasil Penilaian oleh Ahli Materi 
 

Item  Validator   
Skor 

 

Penilaia 
    

Jml Skor % 
1 2 3 4 Maksimal 

n   

       

1 4 4 4 4 16 16 100% 

2 3 4 4 4 15 16 94% 

3 4 3 4 3 14 16 88% 

4 4 3 3 3 13 16 81% 

5 4 4 4 3 15 16 94% 

6 4 4 4 3 15 16 94% 

7 3 4 3 3 13 16 81% 

8 3 4 3 3 13 16 81%  
Berdasarkan tabel tersebut, maka diperoleh prosentase kelayakan media tebak 

gambar BRSD sebagai berikut : 

Kelayakan Media = 
Jumlah Skor yang diperoleh 

× 100% = 
114 

× 100% = 89% 

Skor maksimal 

 

 128   
Berdasarkan kriteria kelayakan media, maka berdasarkan penilaian oleh ahli 

media, media pembelajaran game tebak gambar BRSD dinyatakan sangat layak 

untuk diujicobakan. 

Hasil Penilaian oleh Peserta Didik 
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Ringkaran data hasil penilaian oleh peserta didik adalah sebagaimana terangkum 

dalam tabel berikut : 
 

Tabel 4. Hasil Penilaian oleh Peserta Didik 
 

Item   Skor  
Jml Skor 

Skor 
% 

Penilaian 1 2 
 

3 4 Maksimal    

1 0 0  6 104 110 112 98% 

2 0 2  39 56 97 112 87% 

3 0 2  39 56 97 112 87% 

4 0 6  21 72 99 112 88% 

5 0 6  21 72 99 112 88% 

6 0 2  15 88 105 112 94% 

7 0 0  18 88 106 112 95% 

8 0 0  9 100 109 112 97% 

9 0 0  15 92 107 112 96% 

10 0 0  30 72 102 112 91% 

11 0 2  42 52 96 112 86% 

12 0 6  21 72 99 112 88% 

13 0 0  27 76 103 112 92% 

14 0 2  21 80 103 112 92% 

15 0 0 15 92 107 112 96% 

16 0 2 15 88 105 112 94% 

17 0 0 21 84 105 112 94% 
 
 
Berdasarkan tabel tersebut, maka diperoleh prosentase kelayakan media tebak 

gambar BRSD sebagai berikut : 

Kelayakan Media = 
Jumlah Skor yang diperoleh 

× 100% = 

1749 

× 100% = 92% 

Skor maksimal 

 

 1904   
Sehingga dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran tebak gambar BRSD 

dinyatakan sangat layak untuk digunakan dalam pembelajaran matematika SMP 

materi bangun ruang sisi datar. 

 
KESIMPULAN 
 
Berdasarkan hasil penelitian pengembangan game tebak gambar BRSD sebagai 

media pembelajaran matematika SMP materi bangun ruang sisi datar seperti yang 

diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

 
c) Perancangan game tebak gambar BRSD sebagai media pembelajaran 

matematika SMP materi bangun ruang sisi datar dilakukan setelah dilakukan 

anilisis potensi dan masalah, mengumpulkan data, membuat desain, validasi 

desain dan revisi desain. 
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d) Pembuatan game tebak gambar BRSD sebagai media pembelajaran 

matematika SMP materi bangun ruang sisi datar ini dilakukan dengan 

menggunakan program adobe flash CS6 dengan pilihan aplikasi air for 

android. 
 
e) Hasil pembuatan game tebak gambar sebegai media pembelajaran 

matematika SMP materi bangun ruang sisi datar ini adalah berupa aplikasi 

android yang bisa diinstalkan ke tablet atau handphone berbasis android. 
 
f) Hasil penilaian oleh ahli media terhadap game ini menujukkan nilai 

prosentase kelayakan sebesar 89%. Hasil penilaian oleh ahli materi 

menunjukkan nilai prosentase kelayakan sebesar 89%. Hasil uji coba game 

tebak gambar BRSD kepada 28 peserta didik kelas VIII Unggulan SMP 

Negeri 1 Bolo sebagai pengguna menunjukkan bahwa game ini memperoleh 

nilai prosentase kelayakan sebesar 92%. Secara umum, nilai prosentase 

kelayakan media ini adalah sebesar 90%. Ini menunjukkan bahma game tebak 

gambar BRSD sangat layak untuk digunakan sebagai media pembelajaran 

matematika SMP materi bangun ruang sisi datar. 

Saran 

Game tebak gambar BRSD ini merupakan salah satu alternatif yang bisa 

digunakan sebagai media pembelajaran pada penyampaian materi bangun ruang 

sisi datar. Game ini dapat digunakan sebagai penguatan terhadap penguasaan 

konsep bangun ruang sisi datar dan disaran untuk dapat digunakan sebagai bahan 

belajar mandiri peserta didik di rumah atau di luar jam pelajaran sekolah. 
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MENINGKATKAN KETERAMPILAN MENULIS KARANGAN NARASI 

MENGGUNAKAN BELIMBING MEGA 

 SISWA KELAS V SDN JAMBON 1  

Nurrohim 

rochim2educator@gmail.com 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini meningkatkan keterampilan menulis karangan narasi 

dengan menggunakan belimbing mega Jambon 1. Berdasarkan hasil studi 

pendahuluan, kemampuan menulis karangan narasi siswa kelas V SD Negeri 

Jambon 1 masih rendah. Upaya mengatasi masalah tersebut peneliti 

menggunakan belimbing mega. Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas 

yang dilakukan sebanyak dua siklus. Hasil penelitian menunjukkan: (1) aktivitas 

siswa 67,50% pada siklus I meningkat menjadi 73,75% pada siklus II, (2) nilai 

rata- rata siswa 71,83 pada siklus I meningkat menjadi 75,83 pada siklus II, 3) 

ketuntasan belajar siswa 50% pada siklus I meningkat menjadi 83,33% pada 

siklus II. Dalam pembelajaran pada siklus II, media gambar yang digunakan 

adalah kertas ukuran A3 dan gambarnya bewarna sehingga siswa lebih tertarik 

dan antusias dalam menulis karangan. Guru memberikan penjelasan tentang 

Ejaan Yang Disempurnakan secara bertahap dan jelas. Kesimpulan bahwa 

belimbing mega dapat meningkatkan aktivitas dan kemampuan menulis karangan 

narasi siswa. 

 

Kata kunci: menulis karangan narasi, media belimbing mega. 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Menghadapi globalisasi  dan arus informasi yang sedemikian masif, 

bangsa Indonesia perlu memosisikan dirinya menjadi bangsa yang berbudaya baca 

tulis (bahasa). Pengembangan berbahasa dapat dilakukan melalui pendidikan 

forrmal maupun  nonformal. Pengembangan berbahasa dalam pendidikan formal 

dimulai dari pendidikan dasar. Pendidikan dasar sebagai pusat pendidikan bahasa 

formal pertama dan utama bagi siswa serta  memberikan landasan kebahasaan 

yang kuat untuk tingkat pendidikan selanjutnya.  

Keterampilan berbahasa yang baik dapat menjembatani siswa dalam 

menimba berbagai ilmu pengetahuan, mengapresiasi seni, serta mengembangkan 

diri secara berkelanjutan (Zulela, 2013:2). Selain itu, dengan keterampilan 

berbahasa yang memadai seseorang dapat membentuk kepribadian warga negara 

yang luhur sehingga dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan mentalitas 

masyarakat di tengah-tengah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sudah 

mailto:rochim2educator@gmail.com
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saatnya pengembangan pembelajaran kebahasaan di sekolah menjadi perhatian 

utama untuk mencetak generasi muda yang cakap dalam keterampilan berbahasa. 

Dalam Standar Isi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Kelas V 

Sekolah Dasar mata pelajaran Bahasa Indonesia, terdapat empat keterampilan 

berbahasa dan bersastra. Keempat keterampilan tersebut adalah mendengarkan, 

berbicara, membaca, dan menulis. Salah satu Kompetensi Dasar mata pelajaran 

Bahasa Indonesia Kelas V Sekolah Dasar yang harus dikuasai siswa adalah 

menulis karangan berdasarkan pengalaman dengan memperhatikan pilihan kata 

dan penggunaan ejaan.  

Pembelajaran menulis tidak hanya berorientasi pada hasil yang ingin 

dicapai namun juga harus mencermati dan menekankan pendekatan  proses 

pembelajaran. Menurut Myers (Sutama, 2016:20), Pendekatan proses 

mengasumsikan bahwa menulis terdiri atas beberapa tahap, yaitu tahap 

perencanaan, tahap penuangan ide, dan tahap peninjauan yang bersifat rekursif. 

Aktivitas pramenulis, berdiskusi di dalam kelompok menulis, dan mencoba-coba 

menulis akan membantu kelancaran dalam menulis dan mengatasi kemacetan 

dalam menulis yang diakibatkan oleh keterbatasan memori. 

Pembelajaran bahasa yang ideal belum dapat terlaksana di seluruh sekolah 

termasuk di SD Negeri Jambon 1 Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman. 

Berdasarkan hasil pretes keterampilan menulis narasi siswa kelas V SD Negeri 

Jambon 1 Gamping tahun pelajaran 2016/2017 didapatkan nilai rata-rata siswa 

64,17 dan ketuntasan belajar siswa hanya 33,33 %. Dari hasil wawancara singkat 

dengan siswa setelah pembelajaran menulis karangan narasi, sebagian besar siswa 

masih mengalami kesulitan dalam mengutarakan ide pikirannya dalam bahasa 

Indonesia karena bahasa ibu mereka adalah bahasa daerah sehingga kosakata 

bahasa Indonesia yang mereka miliki terbatas. Hal ini berdampak pada kesulitan 

siswa dalam membuat dan mengembangkan kerangka karangan menjadi paragraf. 

Siswa juga masih sedikit kesulitan dalam menentukan diksi. Hampir seluruh siswa 

juga merasa pelajaran bahasa Indonesia merupkan pelajaran yang paling sulit dan 

kurang bersemanagat ketika mendapat tugas menulis karangan karena 

pembelajaran bahasa Indonesia dikemas dengan kegiatan yang kurang menantang. 

Hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh guru terdapat 

beberapa masalah yang menyebabkan kemampuan menulis karangan narasi siswa 

masih rendah, diantaranya: 1) siswa merasa pelajaran bahasa Indonesia 
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merupakan pelajaran yang sulit; 2) pembelajaran bahasa Indonesia yang kurang 

menarik di kelas; 3) siswa kurang tertarik dengan kegiatan menulis karangan 

narasi; 4) siswa belum memahami prosedur menulis karangan narasi yang benar; 

5) keterampilan menulis karangan narasi siswa rendah. 

Diperlukan suatu tindakan khusus untuk meningakatkan keterampilan 

siswa dalam menulis narasi serta mengemas pembelajaran secara menarik dan 

menantang. Maka peneliti mencoba menerapkan BELIMBING MEGA 

(pembelajaran berbasis inkuiri terbimbing berbantuan media gambar). Menurut 

Susanto (2016:175), keterampilan inkuiri berdasarkan pada kemampuan siswa 

dalam menemukan dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat ilmiah 

dan dapat mengarahkan pada kegiatan penyelidikan untuk memperoleh jawaban 

atas pertanyaannya. 

 Dengan pembelajaran berbasis inkuiri terbimbing, siswa diharapkan 

terbantu dalam mengutarakan gagasannya ke dalam bahasa tulis melalui stimulus 

dan pancingan yang diberikan oleh guru. Stimulus dan pancingan yang diberikan 

oleh guru kepada siswa mulai dari menyusun kerangka karangan, 

mengembangkan kerangka karangan menjadi paragraf, dan merangkai paragraf 

dari awal sampai akhir agar menjadi rangkaian cerita yang padu. Untuk 

meningkatkan stimulus siswa dalam mengarang cerita, pembelajaran 

menggunakan media gambar. Arsyad (2005:113), menyatakan tujuan utama 

penampilan berbagai jenis gambar adalah untuk memvisualisasikan konsep yang 

ingin disampaikan kepada siswa. Media gambar digunakan untuk meningkatkan 

memori siswa terhadap pengalaman yang pernah dialami dan menuangkannya ke 

dalam tulisan narasi.  

Rumusan masalah dalam dalam penelitian tindakan kelas ini adalah 

bagaimanakah meningkatkan keterampilan menulis narasi menggunakan 

pembelajaran berbasis inkuiri terbimbing berbantuan media gambar pada siswa 

kelas V semester I SD Negeri Jambon 1 tahun pelajaran 2016/2017? Sesuai 

dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang akan dicapai melalui 

penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan menulis narasi 

menggunakan pembelajaran berbasis inkuiri terbimbing berbantuan media gambar 

pada siswa kelas V semester I SD Negeri Jambon 1 tahun pelajaran 2016/2017. 

METODE PENELITIAN 
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Penelitian ini termasuk penelitian tindakan kelas yang menggunakan 

model Stephen Kemmis dan Robin McTaggart. Penelitian dilakukan dalam dua 

siklus, setiap siklus terdiri atas empat komponen yaitu perencanan, tindakan, 

oservasi, dan refleksi. Subjek dari penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri 

Jambon 1 Gamping Semester I tahun pelajaran 2016/2017 dengan jumlah siswa 6 

orang siswa yang terdiri dari 3 siswa laki-laki dan 3 siswa perempuan. Objek 

penelitian ini adalah kegiatan pembelajaran inkuiri terbimbing berbantuan media 

gambar.  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik tes dan observasi. Teknik tes digunakan untuk mengukur pencapaian 

kemampuan siswa dalam membuat karangan narasi. Sementara teknik observasi 

digunakan untuk mengamati dan menilai aktivitas siswa dalam melakukan 

tahapan proses menulis karangan narasi. Data yang telah terkumpul dianalisis 

dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Data 

kualitatif diperoleh dari observasi yang dilakukan selama tindakan pembelajaran 

di kelas terhadap aktivitas siswa dan guru. Menurut Pardjono, dkk (2007: 63) hal 

yang sangat perlu diperhatikan oleh peneliti adalah pemeriksaan data secara terus 

menerus untuk meyakinkan bahwa analisis data ini tetap berdasarkan pada data, 

bukan berdasarkan asumsi atau persepsi peneliti. 

Analisis data dalam penelitian tindakan kelas ini melalui observasi dan 

dianalisis secara naratif deskriptif. yaitu menentukan kriteria aktivitas dengan 

memperhatikan pedoman observasi tingkat aktivitas siswa dan aktivitas guru.  

Menurut Arikunto dan Jabar (2007: 19), kondisi maksimal yang diharapkan dalam 

aktivitas proses pembelajaran adalah 100%. Dalam penelitian ini menentukan atau 

menginterpretasikan taraf pelaksanaan aktivitas proses pembelajaran yang 

dilakukan oleh siswa dan guru berdasarkan lembar observasi dengan 

standar/kriteria penilaian sebagai berikut. 

Tabel 1. Kriteria penilaian aktivitas pembelajaran 

Taraf kemampuan (dalam %) Kualifikasi nilai 

81 – 100% Sangat baik 

61 – 80% Baik 

41 – 60% Cukup 

21 – 40% Kurang 
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< 21 Sangat kurang 

 

Data kuantitatif menurut Pardjono, dkk (2007: 54), yaitu informasi yang 

muncul di lapangan dan memiliki karakteristik yang dapat ditampilkan dalam 

bentuk angka. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan post test diakhir siklus 

sebagai data kuantitatif. Hasil post test disetiap akhir siklus memiliki KKM 

(kriteria kelulusan minimal) yang harus dicapai oleh setiap siswa. Dalam mata 

pelajaran bahasa Indonesia di SD Negeri Jambon 1 menetapkan KKM (kriteria 

kelulusan minimal) sebesar 75. Untuk mencari nilai rata-rata siswa dalam satu 

kelas dapat menggunakan rumus yang diutarakan oleh Nana Sudjana (2008: 138), 

sebagai berikut.  

  ̅=  

 

Keterangan :  

 ̅   = rata-rata kelas (mean)                                                                             

∑   = Jumlah seluruh skor 

N   = banyaknya siswa 

Penelitian tindakan kelas ini dikatakan berhasil apabila: 1) persentase 

aktivitas siswa minimal 70%; 2) nilai tes rata-rata siswa minimal  75; 3) 80% 

siswa dari jumlah seluruh siswa mendapat nilai evaluasi di atas KKM (kriteria 

ketuntasan minimal) yaitu 75. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian Siklus I 

Dari hasil pretes pada kegiatan pratindakan menunjukkan bahwa nilai rata-

rata siswa sebesar 64,17. Nilai ini masih jauh di bawah indikator keberhasilan 

yang ditetapkan yakni 75. Persentase ketuntasan belajar siswa hanya 33,33% (2 

siswa) sedangkan yang lain masih di bawah KKM. Berdasarkan hasil pretes siswa, 

maka diperlukan adanya upaya perbaikan untuk meningkatkan keterampilan 

menulis karangan narasi. Melalui tindakan perbaikan tersebut siswa diharapkan 

dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menulis karangan narasi 

sehingga berdampak pada tercapainya nilai KKM yang telah ditentukan. 

Pada siklus I pembelajaran menulis karangan narasi menggunakan 

pembelajaran inkuiri berbantuan media gambar belum berjalan dengan optimal. 

Dalam penelitian ini selain peneliti dibantu oleh teman sejawat sebagai observer. 

Peneliti juga bertindak sebgai observer sehingga selain mengajar sebagai guru, 
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peneliti juga melakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa selama 

pembelajaran berlangsung. Sebelumnya siswa mengalami kesulitan dalam 

membuat kerangka karangan. Setelah menggunakan pertanyaan pancingan untuk 

membuat kerangka karangan, siswa menjadi lebih mudah untuk mengeluarkan 

idenya dalam membuat kerangka karangan. Penggunaan media gambar ternyata 

dapat menarik perhatian siswa dalam belajar. Ada beberapa siswa yang masih 

sulit dalam mengembangkan kerangka karangan menjadi paragraf. 

Pada akhir siklus I, siswa diberi evaluasi menulis karangan narasi sesuai 

dengan pengalamannya masing-masing. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui 

peningkatan keterampilan menulis karangan narasi dibandingkan dengan 

pratindakan. Berdasarkan hasil observasi selama melakukan tindakan siklus I 

terhadap proses kerja siswa dalam membuat karangan narasai dapat disajikan 

dalam tabel berikut. 

Tabel 2. Aktivitas Siswa Dalam Proses Mengarang Pada Siklus I 

No. Kode Siswa 
Pertemuan 

Skor Total 
1 2 

1.  AW 11 11 22 

2.  NFS 10 11 21 

3.  MALP 15 16 31 

4.  YA 15 16 31 

5.  FO 12 12 25 

6.  ANA 16 17 33 

Jumlah Skor 79 83 162 

Persentasi Aktivitas Siswa 67,50% 

 

Keterangan: 

 Setiap pertemuan terdiri dari 5  aspek aktivitas siswa yang diamati. 

 Skor maksimum tiap aspek 4, dengan makna 4 = sangat baik, 3 = baik,       

2 = cukup baik, 1 = kurang baik. 

 Jumlah skor maksimum aktivitas siswa tiap siklus = (jumlah aspek x skor 

maksimal x jumlah pertemuan x jumlah siswa). Jadi, skor maksimum aktivitas 

siswa tiap siklus = (5 x 4 x 2 x 6) = 240. 

 Persentase skor aktivitas siswa tiap siklus yaitu: 
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Pada pembelajaran siklus I ini hasil karangan beberapa siswa masih 

terdapat banyak kekurangan. Sebagian besar isi gagasan yang dikemukakan oleh 

siswa sudah logis dan kronologis namun masih ada karangan beberapa siswa yang 

agak sulit dimengerti karena menggunakan kalimat yang sama dan diulang-ulang, 

misalnya kalimat saya bertemu dan saya dan teman saya. Kedua kalimat tersebut 

beberapa kali diulang-ulang pada satu paragraf oleh siswa. Rata-rata skor siswa 

dari aspek isi gagasan adalah 26,17 dari skor maksimal 35,00. 

Organisasi isi pada karangan narasi siswa masih banyak yang belum 

berimbang antara pendahuluan cerita, isi cerita, dan akhir cerita. Beberapa 

karangan narasi siswa berakhir dengan cerita yang belum tuntas. Banyak siswa 

yang masih kurang tepat dalam menuliskan pendahuluan cerita sehingga awal 

cerita seperti bagian isi. Hal ini bagi sebagian pembaca dapat memberikan 

pengaruh tidak dapat terbawa ke dalam isi cerita karena pikiran pembaca belum 

siap untuk memasuki inti cerita tanpa melalui pendahuluan. Skor rata-rata siswa 

pada aspek organisasi isi adalah 18,83 dari skor maksimal 25,00. 

Dalam menulis karangan, tata bahasa merupakan alat yang dapat 

digunakan untuk menarik hati pembaca. Dari hasil penilaian karangan narasi 

siswa dari aspek tata bahasa, siswa masih ada kekeliruan pada penulisan kata 

depan dan kata berimbuhan, misal menulis kedua ditulis ke dua. Siswa juga masih 

ada yang belum menggunakan kata secara efektif, misal menulis pemuda-pemudi 

ditulis para pemuda-pemudi. Skor rata-rata siswa pada aspek tata bahasa adalah 

14,00 dari skor maksimal 20,00.  

 Dalam karangan narasi siswa masih terdapat kekeliruan dalam 

menentukan pilihan struktur dan kosa kata, misalnya kata atau ditulis atau pun, 

kata disana ditulis disana pun. Skor rata-rata siswa dari aspek pilihan struktur dan 

kosa kata adalah 9,33 dari skor maksimal 15,00.  

Penulisan ejaan merupakan salah satu kecakapan dalam berbahasa tulis. 

Dari penilaian karangan narasi siswa masih banyak terdapat kekeliruan-kekeliruan 

seperti penggunaan huruf kapital, misal: pecah balon ditulis pecah Balon, babak 

kedua ditulis Babak kedua, kekurangan huruf dalam menulis kata, misalnya: 

minuman ditulis minuma, temanku ditulis temaku, lagi ditulis lag, kesalahan 

dalam menggunakan tanda baca, misal Yudha, Akmal, dan Bintang ditulis Yudha 
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Akmal dan Bintang. Skor rata-rata siswa dari aspek ejaan adalah 3,50 dari skor 

maksimal 5,00.   

Selain kelima aspek penilain tersebut siswa juga masih ada kekeliruan 

bentuk karangan, seperti kalimat pada awal paragraf tidak menjorok ke kanan. 

Siswa juga ada yang menulis setiap pergantian paragraf diselang satu baris 

padahal setiap pergantian paragraf tidak perlu diselang satu baris. Dari penilaian 

komulatif  kelima aspek menulis karangan narasi pada siklus I rata-rata nilai siswa 

adalah 71,83. Berdasarkan hasil tes dan permasalahan yang ditemukan pada 

tindakan siklus I, maka disusunlah rencana perbaikan yang akan dilaksanakan 

pada siklus II. Adapun perbaikan yang akan diterapkan pada siklus II adalah 

sebagai berikut: 1) menjelaskan kembali penggunaan EYD dalam mengarang 

kepada siswa dengan intonasi yang jelas dan tidak tergesa-gesa; 2) menggunakan 

media gambar dengan kertas A3 dan bewarna sehingga lebih jelas dan menarik 

bagi siswa; 3) menentukan tema yang kontekstual dengan pengalaman siswa 

sehingga siswa lebih mudah dalam menuliskan pengalamannya. 

Hasil Penelitian Siklus II 

Siswa sudah dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Ketika mendapat 

LKS siswa sudah tahu apa yang harus dilakukan. siswa langsung menjawab 

pertanyaan-pertanyaan pancingan yang terdapat dalam LKS. Siswa semangat 

mengerjakan tugas sehingga tidak ada waktu yang terbuang sis-sia. Pada akhir 

siklus II, siswa diberi evaluasi menulis karangan narasi sesuai dengan 

pengalamannya masing-masing. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui 

peningkatan keterampilan menulis karangan narasi dibandingkan pada siklus I. 

 

 

Berdasarkan hasil observasi selama melakukan tindakan siklus II terhadap 

proses kerja siswa dalam membuat karangan narasi dapat disajikan dalam tabel 

berikut. 

Tabel 3. Aktivitas Siswa Dalam Proses Mengarang Pada Siklus II 

No. Kode Siswa 
Pertemuan 

Skor Total 
1 2 

1.  AW 11 13 24 

2.  NFS 10 11 21 
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3.  MALP 17 18 35 

4.  YA 17 17 34 

5.  FO 13 15 28 

6.  ANA 18 17 35 

Jumlah Skor 86 91 177 

Persentasi Aktivitas Siswa 73,75% 

 

Keterangan: 

 Setiap pertemuan terdiri dari 5  aspek aktivitas siswa yang diamati. 

 Skor maksimum tiap aspek 4, dengan makna 4 = sangat baik, 3 = baik,      

2 = cukup baik, 1 = kurang baik. 

 Jumlah skor maksimum aktivitas siswa tiap siklus = (jumlah aspek x skor 

maksimal x jumlah pertemuan x jumlah siswa). Jadi, skor maksimum aktivitas 

siswa tiap siklus = (5 x 4 x 2 x 6) = 240. 

 Persentase skor aktivitas siswa tiap siklus yaitu: 

 

 
                                

                    
        

 

 

 

 

 

Dari hasil observasi terhadap aktivitas siswa selama proses menulis 

karangan narasi terjadi peningkatan. Berikut grafik hasil aktivitas proses 

mengarang siswa selama penelitian siklus I dan siklus II. 
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Gambar 1. Grafik Aktivitas Proses Mengarang Siswa 

 

Setelah melalui pembelajaran pada siklus II, kemampuan mengarang siswa 

mengalami peningkatan. Organisasi isi dan gagasan karangan semakin bagus, 

bahasa yang digunakan juga juga baik, pemilihan kata semakin beragam dan tepat. 

Siswa juga mulai terampil membuat dan mengembangkan kerangka karangan. 

Namun masih terdapat kekurangan dan kekeliruan.  

Isi gagasan yang dikemukakan oleh siswa sebagian besar sudah logis, 

kronologis dan jelas dengan skor rata-rata 28,00 dari skor maksimal 35,00. 

Organisasi isi karangan narasi siswa sebagian besar sudah menunjukkan 

komposisi yang seimbang antara bagian pendahuluan, bagian isi, dan bagian 

akhir. Skor rata-rata siswa aspek organisasi isi adalah 20,33 dari skor maksimal 

25,00. Dari aspek tata bahasa, siswa banyak menggunakan kata hubung yang 

berulang-ulang, seperti penggunakan kata setelah dan sesudah itu serta banyak 

siswa yang mengulang-ulang kata saya diawal kalimat. Skor rata-rata siswa aspek 

tata bahasa adalah 10,33 dari skor maksimal 20,00. 

Kekeliruan dalam ejaan juga masih terdapat seperti pada siklus I. 

Kesalahan dalam penempatan huruf kapital untuk tempat dan hari, misal: Depok 

ditulis depok, Minggu ditulis minggu, kekurangan huruf dalam menulis kata, 

misalnya: tetangga  ditulis tetaga,  kekeliruan  menulis kata depan dan kata 

berimbuhan, misal menulis diajak ditulis di ajak, kekeliruan dalam menuliskan 

ejaan yang benar, misal: hp ditulis hape, kuwaru ditulis kuaru. Skor rata-rata siswa 

aspek ejaan adalah 3,50 dari skor maksimal 5,00 Dari penilaian komulatif kelima 

aspek menulis karangan narasi pada siklus II rata-rata nilai siswa adalah 75,83. 
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Hasil penelitian pada siklus II dapat meningkatkan keterampilan menulis 

siswa sebesar 11,66 (kondisi awal 64,17 meningkat menjadi 75,83). Terdapat 5 

siswa (83,33%) yang mendapat nilai di atas KKM. Rata-rata keterampilan menulis 

siswa selama mengikuti pembelajaran pada siklus I dan siklus II dapat dilihat pada 

grafik berikut. 
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Gambar 2. Grafik Nilai Rata-rata Nilai Siswa 

 

 

Dari penelitian pada siklus I dan siklus II ketuntasan belajar siswa juga 

mengalami peningkatan. Berikut adalah grafik ketuntasan belajar siswa.  

 

Gambar 3. Grafik Ketuntasan Belajar Siswa 

 

Secara keseluruhan dengan melihat hasil siklus II relatif baik, dengan 

pertimbangan rata-rata nilai evaluasi ≥75, tingkat ketuntasan siswa diatas KKM 

≥80%, dan rata-rata aktivitas pembelajaran pada siswa ≥70 maka penelitian ini 

dikatakan berhasil dan dapat dihentikan. 
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PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil tes pratindakan, keterampilan siswa dalam menulis 

karangan narasi masih rendah. Nilai rata-rata yang didapat siswa sebesar 64,17 

dan siswa yang telah mencapai KKM hanya 33,33%. Dari hasil kerja siswa, masih 

ditemukan banyak kesalahan yaitu pada isi, tata bahasa, pemilihan kata, dan ejaan. 

Siswa masih bingung dalam membuat kerangka karangan. Siswa juga masih 

belum dapat mengembangkan kerangka karangan dengan tepat. 

Dalam pembelajaran siklus I, peneliti menerapkan pembelajaran inkuiri 

terbimbing dengan bantuan media gambar. Peneliti memberikan pertanyaan 

pancingan dalam membuat kerangka karangan dengan tujuan dapat membantu 

siswa. Media gambar digunakan agar siswa lebih mudah mengingat kejadian demi 

kejadian yang pernah dialami siswa untuk dituliskan kembali dalam karangan 

narasi. Hasil dari penelitian pada siklus I terjadi peningkatan dari pratindakan 

64,17 menjadi 71,83. Peningkatan yang terjadi pada siklus I terhadap pratindakan  

sebesar 7,66. Nilai rata-rata siswa pada siklus I yaitu 71,83 merupakan nilai 

komulatif dari rata-rata lima aspek menulis karangan narasi. Rincian kelima aspek 

menulis karangan narasi tersebut adalah rata-rata skor isi gagasan siswa 26,17. 

Rata-rata skor organisasi isi dalam cerita karangan yang dibuat oleh siswa adalah 

18,83. Sementara itu rata-rata skor tata bahasa siswa yaitu 14,00. Skor dari aspek 

pemilihan struktur dan kosa kata adalah 9,33. Skor ejaan dalam menulis karangan 

narasi siswa adalah 3,50. Sementara itu ketuntasan belajar siswa meningkat pada 

siklus I sebesar 16,67%  dari 33,33% pada pratindakan menjadi 50,00% . 

Peningkatan keterampilan menulis narasi pada siswa dikarenakan dalam 

membuat kerangka karangan siswa dibantu oleh pertanyaan pancingan. Media 

gambar yang digunakan juga dapat membantu siswa dalam mengingat 

pengalaman siswa yang akan dituangkan dalam bentuk karangan narasi. Meskipun 

terjadi peningkatan keterampilan menulis dan peningkatan jumlah siswa yang 

telah memenuhi KKM namun belum memenuhi indikator keberhasilan karangan. 

Berdasarkan hasil observasi dan refleksi yang dilakukan oleh peneliti dan rekan 

sejawat sebagai observer, maka diadakanlah penelitian siklus II. 

Hasil dari pembelajaran siklus II didapat terjadi peningkatan keterampilan 

menulis siswa sebesar 11,66 dari 64,17 menjadi 75,83. Jika dianalisis dari masing-

masing aspek menulis karangan narasi antara siklus I dan siklus II maka didapat 
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data perbandingan skor masing-masing aspek. Pada siklus II terjadi peningkatan 

skor rata-rata aspek isi gagasan siswa sebesar 1,83 dari 26,17  menjadi 28,00. Skor 

rata-rata aspek organisasi isi karangan narasi siswa naik sebesar 1,50 dari 18,83  

menjadi 20,33. Skor rata-rata aspek tata bahasa yang digunakan siswa pada 

karangan narasi turun sebesar 0,33 dari 14,00  menjadi 13,67. Skor rata-rata aspek 

pemilihan struktur dan penggunaan kosa kata tata bahasa naik sebesar 1,00 dari 

9,33  menjadi 10,33. Skor rata-rata dari aspek ejaan yang digunakan siswa dalam 

menulis karangan narasi antara siklus I dan siklus II tidak terjadi perubahan yaitu 

sebesar 3,50. 

Hasil karangan siswa sudah menunjukkan peningkatan bila dibandingkan 

antara siklus I dan siklus II. Persentase siswa yang sudah mencapai KKM juga 

meningkat 33,33%  dari 50%menjadi 83,33%. Jika dibandingkan dengan siklus I 

aktivitas proses mengarang siswa pada siklus II juga mengalami peningkatan yaitu 

sebesar 6,25% dari 67,50% menjadi 73,75%.  

Dalam pembelajaran pada siklus II, media gambar yang digunakan adalah 

kertas ukuran A3 dan gambarnya bewarna sehingga siswa lebih tertarik dan 

antusias dalam menulis karangan. Selain itu guru juga memberikan penjelasan 

tentang EYD dengan lebih jelas dan tidak tergesa-gesa. Berdasarkan hasil 

observasi dan refleksi antara guru dan rekan sejawat, maka pembelajaran menulis 

karangan narasi dapat dihentikan karena dirasa cukup. Hal ini dikarenakan dalam 

siklus II semua indikator keberhasilan penelitian telah tercapai. 

  

SIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa pembelajaran inkuiri 

terbimbing berbantuan media gambar (BELIMBING MEGA) pada siswa kelas V 

di SD Negeri Jambon 1 dapat meningkatkan keterampilan menulis karangan 

narasi siswa. Peningkatan keterampilan menulis karangan narasi siswa pada siklus 

I sebesar 7,66 dari kondisi awal 64,17 menjadi 71,83. Persentase ketuntasan 

belajar siswa pada siklus I meningkat sebesar 16,67% dari kondisi awal 33,33% 

menjadi 50,00%. Peningkatan keterampilan menulis karangan narasi siswa pada 

siklus II sebesar 11,66 dari kondisi awal 64,17 menjadi 75,83. Persentase 

ketuntasan belajar siswa pada siklus II meningkat sebesar 50,00% dari kondisi 

awal 33,33% menjadi 83,33%. Aktivitas proses penyusunan karangan narasi juga 

meningkat 6,25% dari 67,50% pada siklus I menjadi 73,75 pada siklus II.
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ABSTRAK 

 

Lutung Kasarung  dapat dikategorikan sebagai kegiatan pembiasaan yang 

dilaksanakan untuk berlatih melakukan penerapan konsep algoritma matematika 

dilaksanakan dengan uji hitung matematika sepuluh soal setiap hari. Sasaran 

penelitian meliputi: sikap siswa terhadap matematika, motivasi belajar, aktivitas 

siswa, serta peningkatan hasil belajar siswa. Lutung Kasarung dilaksanakan 

dengan mengacu pada model penelitian yang dikembangkan oleh Kemmis and 

Taggart. Rangkaian kegiatan Lutung Kasarung dibuat dalam bentuk siklus dengan 

tahap tiap siklus terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi.  

Hasil yang diperoleh setelah  Lutung Kasarung dilaksanakan selama 20 kali 

pertemuan di SDN Pakusarakan terjadi peningkatan rata-rata hasil belajar baik 

pada kelas VI A maupun kelas VI B. Kesimpulan penulis: (1) Lutung Kasarung 

meningkatkan hasil belajar siswa, (2) menumbuhkan semangat dan senang bagi 

siswa, (3) bintang prestasi menambah semangat kompetisi secara sehat diantara 

siswa.  

 

Kata Kunci: Pembiasaan, Uji hitung, Matematika, Hasil Belajar 

 

 

PENDAHULUAN  

Kemampuan siswa kelas VI dalam menguasai materi yang sesuai dengan 

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) diawali dari penguasaan materi prasyarat 

yang baik. Penguasaan materi prasyarat memungkinkan siswa menyelesaikan soal 

matematika secara cepat, teliti dan tepat dengan mengandalkan kemampuan 

penyelesaian secara prosedural, konseptual dan secara kreatif. Untuk 

memaksimalkan penguasaan pengetahuan prasyarat dilakukan dengan 

memberikan ruang pendidikan seluas-luasnya bagi siswa untuk mendapatkan 

pengetahuan dan pengalaman yang bermakna melalui latihan (Sumatri:2006:54)   

Tugas utama guru, dalam pembelajaran menurut Mulyasa (2016:21), 

adalah membantu kesulitan peserta didik. Sehingga guru perlu melaksanakan 

pembelajaran yang menantang dan membangun keinginan siswa untuk menggali 

potensi serta memunculkan motivasi belajar.  Pada akhirnya menurut Plato dalam 

Eka Prihatin (2008:15) pendidikan harus mampu menjadikan siswa  menjadi 
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manusia seutuhnya. Hal ini sejalan dengan yang diharapkan Undang-undang 

Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 tahun 2003 (Prihatin. 

2008:35). Dalam diri siswa harus ditumbuhkan suatu sikap adanya kesadaran 

tentang manfaat dari materi yang sedang dipelajari di sekolah, dengan 

memberikan ruang kepada siswa untuk selalu berada dekat dengan lingkungan. 

Menurut Yang dalam Rubiyanto (2010:58) pendidikan memfasilitasi siswa untuk 

menumbuhkan sifat kebersamaan, gotong royong, saling berbagi, serta, perilaku 

yang tidak mudah menyerah.  

  Kondisi siswa yang ketika belajar matematika di SD Negeri Pakusarakan 

Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, dijumpai perilaku yang menjadi 

indikator sikap siswa terhadap matematika. Menurut siswa ada situasi jika 

diberikan materi baru maka materi yang sudah dipelajari sebelumnya lupa. 

Pembelajaran sebelumnya tidak memberikan bekas yang bermakna. Dampaknya 

menjadi malas belajar karena nilai matematika jelek, bingung menyelesaikan soal, 

kalau ada PR menyalin hasil teman, serta malu bertanya jika ada yang kurang 

dipahami.  

Perilaku umum yang nampak dari siswa seperti: (1) sering beralasan buku 

tertinggal jika tidak mengerjakan PR, (2) tidak berminat mengulang kembali 

materi yang sudah dipelajari yang terlihat adanya kecenderungan lupa dengan 

materi yang sudah dipelajari, (3) sikap cemas, tidak nyaman, berpura-pura 

mengerti sehingga takut bertanya, (4) ingin cepat pulang ditandai dengan sorak 

sorai ketika pelajaran matematika berakhir.  

Kondisi tersebut memotivasi guru untuk melakukan pembiasaan 

matematika yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeksplorasi 

kemampuan masing-masing secara maksimal. Pada akhirnya terbangun kesan 

baru bahwa pelajaran matematika sebagai pelajaran yang menyenangkan dan 

memupuk jiwa pantang menyerah. Dalam pembelajaran siswa dijauhkan dari 

sikap: (1) 5M (Malas, Malu, Minder, Monoton, Menyebalkan), (2) Mengidap 

penyakit Kudis, Kutil dan Kukun (kurang disiplin, kurang teliti, kurang tekun), (3) 

Memiliki pendapat matematika sebagai moster paling menakutkan di dunia. 

Hasil tes Ulangan Akhir Semester ganjil tahun pelajaran 2016/2017 

dengan KKM 69,00 hasilnya terdapat 13 orang siswa yang mendapatkan nilai di 

bawah KKM. Nilai rata-rata yang diperoleh dari 28 siswa adalah 46,67. 

Kesimpulannya siswa belum tuntas dalam menguasai materi hitung yang sudah  
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diajarkan di kelas VI, terdapat 54% siswa belum tuntas. Jika digambarkan dalam 

bentuk tabel sebagai berikut: 

 

Tabel 1.1 Hasil Ulangan Akhir Semester 1 

No. Hasil Jumlah Siswa Prosentase 

1 Tuntas 13 46% 

2 Belum Tuntas 15 54% 

  

Hasil UAS semester 1, menggambarkan kemampuan siswa kelas VI masih 

lemah dalam pelajaran matematika. Perolehan nilai rata-rata 46,67 merupakah 

hasil yang mencemaskan. Hal ini dikarenakan mereka akan memasuki Ujian 

Sekolah (US) yang menentukan tingkat keberhasilan belajar dan menjadi kunci 

masuk ke SMP.  

Lemahnya kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah matematika 

dialami juga oleh siswa kelas VI di sekolah yang ada di Gugus Terampil. 

Sehingga disepakati untuk menerapkan Lutung Kasarung di kelas VIB SDN 

Pakusarakan, SDN 1 Ciledug, dan SDN Margamulya, sebagai strategi 

pembelajaran berupa pembiasaan yang dirancang sebagai cara pengembangan 

kemampuan berhitung siswa yang menarik dan memotivasi. Lutung Kasarung 

dapat melatih kecepatan penyelesaian masalah matematika yang berkaitan dengan 

operasi hitung agar siswa memiliki penguasaan materi dalam SKL, motivasi 

belajar, berkomunikasi dengan sesama teman, menghargai keberhasilan sendiri 

dan orang lain. Pembiasaan Lutung Kasarung dilakukan secara rutin dan terus 

menerus sehingga pada akhirnya menumbuhkembangkan minat siswa terhadap 

pemecahan soal-soal matematika.  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat ditentukan identifikasi 

masalah sebagai berikut: 

1. Hasil belajar siswa pada pelajaran matematika masih lemah. 

2. Siswa mengalami kesulitan dalam menguasai pengetahuan prasyarat, 

khususnya dalam perkalian, pembagian, operasi hitung bilangan bulat dan 

pecahan, mengubah satuan panjang ke satuan lain yang ditentukan. 

3. Pembiasaan mengerjakan soal-soal latihan matematika belum dilaksanakan 

secara berkelanjutan dan berkesinambungan. 
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4. Pembelajaran matematika kurang melibatkan keterkaitan aspek sosial siswa. 

5. Pembelajaran matematika masih dianggap menakutkan, susah, dan tidak 

menarik. 

Tujuan mengadakan penelitian ini adalah: 

1. Memperoleh gambaran tentang Lutung Kasarung yang dilaksanakan guru 

kelas VI dalam pembelajaran matematika untuk meningkatkan hasil belajar.  

2. Memperoleh gambaran tentang langkah-langkah pelaksanaan Lutung 

Kasarung dalam pembelajaran matematika untuk meningkatkan hasil belajar.  

3. Memperoleh gambaran cara menilai/mengevaluasi pelaksanaan Lutung 

Kasarung dalam meningkatkan hasil belajar. 

 

METODE  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Penelitian 

Tindakan Kelas (Classroom Action Ressearch), yang menurut Syaodih, 

(2010:141) kegiatan yang dilakukan timbal balik membentuk spiral. terbagi dalam 

Siklus/Tahapan rencana, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Secara skematis 

model penelitian tindakan kelas yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

 

                             Bagan 1.  Model Penelitian 

Sedangkan metode dalam penerapan pembiasaan Lutung Kasarung adalah metode 

latihan atau drill, yang dilakukan secara teratur seminggu lima kali jumlah soal 10 

dan  lama waktunya 30 menit. 

Adapun tahap dalam penerapan Lutung Kasarung terbagi menjadi 2 

tahap/siklus, dengan pendekatan berikut:  

1. Tahap/siklus 1 
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Pada Tahap 1 dilakukan pendekatan secara ―Mandiri dan Mentoring‖ 

dengan pemberdayaan ―tutor sebaya‖. Kegiatan yang dilakukan berupa 

―BIRATIH (Bicara, Tanya, Latih)‖. 

a. Bicara, dilakukan oleh tutor sebaya atau ―mentor‖ dalam kelompok untuk 

memberikan petunjuk kepada anggota kelompok yang masih salah dalam 

mengerjakan soal Lutung Kasarung.  

b. Tanya,, kegiatan yang dilakukan dengan tanya jawab antara siswa dengan 

mentor yang berkaitan dengan ― apa, mengapa, dan bagaimana cara 

penyelesaian soal Lutung Kasarung.  

c. Latih, dalam kegiatan latih ini diperlukan sikap yang terbuka dan lapang 

untuk terus berusaha dengan adanya pengulangan, berkelanjutan, dan target 

akhir tuntas KKM.  

2.    Tahap 2/siklus2 

Pada tahap 2 dilakukan Langkah ―SOROGAN‖. Kegiatan ini dilakukan 

setelah dievaluasi ternyata kegiatan kelompok tidak memaksimalkan hasil 

individual siswa. Ada kecenderungan hanya satu siswa yang menghitung, 

sedangkan siswa yang lain hanya ikut-ikutan. Kegiatan utama dalam sorogan ini 

adalah penggunaan pendekatan individual. Guru bertindak sebagai pembimbing 

ketika siswa secara mandiri mengerjakan soal matematika Lutung Kasarung. Pada 

intinya kegiatan dalam sorogan adalah PARITA (Pandang, Periksa, Pantau). 

a. Pandang, dibuktikan dengan adanya interaksi antara siswa dan guru secara 

langsung (face to face) ketika pemberian bimbingan dalam mengerjakan 

bagian soal Lutung kasarung). 

b. Periksa, dilakukan ketika guru dan siswa, secara bersama-sama mengoreksi 

hasil pekerjaan,  

c. Pantau, dilakukan ketika guru memantau perkembangan hasil belajar siswa 

pada setiap pertemuan dan dari papan bintang prestasi yang secara cepat 

dapat dilihat hasil perolehan setiap siswa. 

Pembiasaan Lutung Kasarung dilaksanakan di Kecamatan Ngamprah 

Kabupaten Bandung Barat tahun pelajaran 2016/2017, dengan subjek penelitian 

siswa kelas VI A dan kelas VI B SDN Pakusarakan, berjumlah 55 orang, siswa 

kelas VIA SDN 1 Ciledug dengan jumlah siswa 35 orang. Siswa kelas VI B di 

SDN Margamulya yang berjumlah 25 orang. Sehingga sekolah yang terlibat ada 3 
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sekolah, dengan jumlah siswa kelas VI berjumlah 115 orang. Kegiatan Lutung 

kasarung dilaksanakan sejak sejak 17 Januari 2017 s.d 13 Februari 2017. 

 

Instrumen dalam pengumpulan data I yang digunakan, yaitu: 

1. Soal Lutung Kasarung 

Soal Lutung Kasarung/tes menurut Nana Syaodih (2010:223), dirancang 

untuk mengukur sejauh mana pemahaman siswa mendalami/menguasai materi 

yang ada di kelas VI, mencakup materi tentang operasi hitung bilangan bulat, 

KPK dan FPB, Bilangan Pangkat dan Kubik, Luas bangun datar, Volume bangun 

ruang, Statistika sederhana dan aritmetika. 

2. Catatan Rekapitulasi Bintang Prestasi 

Berisi rekapitulasi bintang prestasi yang dikumpulkan siswa. hal ini dapat 

dijadikan petunjuk perkembangan tingkat penguasaan, motivasi dan minat siswa 

terhadap Lutung Kasarung. 

3. Catatan Observasi 

Menurut Nana Syaodih (2010:220), catatan observasi adalah catatan hasil 

pengamatan tentang apa yang guru (peneliti) lihat, dengar, dan alami selama 

tindakan dilaksanakan. Tujuannya adalah untuk memperoleh data tentang aktivitas 

siswa yang berhubungan dengan pembiasaan Lutung Kasarung. 

Analisis Data 

Hasil Pekerjaan Siswa tiap Siklus/Tahap 

Analisis data peneliti dilakukan dengan melaksanakan pembandingan tingkat 

keberhasilan belajar siswa tiap pertemuan Lutung kasarung dengan berpatokan 

pada PAP dan PAN.  

a. Penilaian hasil dengan PAP adalah dengan melihat kecenderungan hasil siswa 

dibandingkan dengan KKM 69.00. Jika di atas KKM, maka siswa tersebut 

telah tuntas. Tetapi sebaliknya, maka siswa tersebut belum tuntas.  

b. Penilaian berdasarkan PAN didasarkan pada hasil rata-rata siswa. Caranya 

dengan menghitung jumlah hasil siswa tiap pertemuan dibagi 10. Siswa yang 

mendapat nilai rata-rata melebihi KKM 69,00 sudah mencapai prosentase 75% 

dari jumlah siswa maka kegiatan Lutung kasarung dikategorikan tuntas. Jika 

sebaliknya maka penelitian dilanjutkan ke siklus selanjutnya sampai siswa 

secara mayoritas telah mencapai nilai rata-rata melebihi KKM. 
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Analisis Data Hasil Observasi 

Analisis hasil observasi dilihat dengan cara menginterpretasi kondisi siswa 

terhadap minat, sikap, kesukaan, keseriusan, perhatian, dan motivasi selama 

pembelajaran dilaksanakan pada tiap siklusnya.  

Analisis Data Hasil Bintang Prestasi 

Untuk memotivasi dan memberikan tantangan agar siswa terus belajar dan 

berlatih mendapatkan hasil 100, maka dibuatkan ―poin bintang prestasi‖. Siswa 

akan memperoleh satu bintang prestasi pada setiap pertemuan, dan nantinya 

diiakumulasikan sampai pertemuan 20. Bagi siswa tercepat soal sebelum waktu 30 

menit akan mendapatkan dua bintang prestasi. 

Langkah Pelaksanaan  

Sebelum pelaksanaan kegiatan, dilakukan dahulu pertemuan dengan rekan 

guru yang menjadi sasaran penelitian secara bergantian sejak 9 Januari s.d 14 

Januari 2017. Mereka mendapatkan pengarahan dan paparan tentang teknik dan 

rangkaian penelitian yang akan dilakukan. Pemberian soal latihan pada Lutung 

Kasarung, dimulai dari materi yang mudah. sering ditemukan oleh siswa dalam 

keseharian, dipantau perkembangannya oleh guru.  

 

PEMBAHASAN  

Tahap Perencanaan 

Pada tahap ini dilakukan penyusunan soal untuk pertemuan 1 sampai 

dengan pertemuan 20, dengan 10 soal di setiap pertemuan. Cakupan materi 

tentang operasi hitung bilangan (bulat, decimal, pecahan, persen), bangun datar, 

bangun ruang, serta pengolahan data sederhana (mean, modus, median), yang 

disusun sehingga setiap materi terwakili oleh satu atau dua butir soal latihan.  

Bintang prestasi dirancang untuk motivasi siswa agar berupaya 

mendapatkan nilai 100, sehingga dapat mengumpulkan  satu bintang prestasi yang 

disimpan /direkatkan pada papan bintang prestasi. Juga bagi siswa yang berhasil 

mengerjakan soal paling cepat dan benar akan mendapatkan double bintang 

prestasi. Hasil akhir akan diakumulasi setelah soal ke-20. Siswa dengan hasil 

terbanyak mendapat reward dari guru dan dirayakan bersama teman-teman di 

kelas. 

Instrument yang digunakan berupa lembar pengamatan/observasi terhadap 

aktivitas siswa dalam pembelajaran. Hasil yang diperoleh akan dianalisa dan 
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dideskripsikan kemudian di interpretasikan oleh penulis. Sedangkan dokumen 

hasil ulangan semester ganjil, sebagai upaya untuk mengetahui atau 

mengumpulkan informasi terkait kemampuan awal siswa tentang materi-materi 

prasyarat. Kemudian disiapkan pula kertas karya curhat Lutung Kasarung, sebagai 

pengumpul informasi kesan siswa terhadap Lutung Kasarung, yang akan 

diberikan kepada siswa pada kegiatan ke-20.  

Pelaksanaan Pembelajaran Lutung Kasarung 

Pelaksanaan Lutung Kasarung terbagi menjadi 2 Tahap/siklus, dengan 

pendekatan berikut:  

1. Kegiatan Tahap I 

Pada awal kegiatan Lutung Kasarung dilakukan telaah hasil ulangan 

semester 1. Hasil ini dianggap sebagai hasil Tes awal yang dilakukan untuk 

mendapatkan gambaran penguasaan materi prasyarat pelajaran matematika. 

a. Analisis Hasil Tes Awal 

Kemudian dilakukan analisis. Dari hasil analisis hasil ulangan semester 

ganjil, siswa dapat dipisahkan/dikelompokan antara yang sudah tuntas belajar/ 

memenuhi KKM, dengan siswa yang belum mendapatkan hasil diatas KKM. 

Untuk siswa yang telah memenuhi KKM dapat dijadikan sebagai tutor sebaya atau 

dijadikan ketua kelompok. 

b. Pengumpulan Data Hasil Tes Awal 

Data yang diperoleh dari hasil ulangan semester 1 diperoleh rata-rata 

46,67. Hasil ini menunjukkan kemampuan siswa secara keseluruhan belum sesuai 

dengan target KKM yang telah ditetapkan. Jika digambarkan hasil ulangan 

semester 1, sebagai berikut:  
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 Tabel 3.1 Hasil Ulangan Semester 1 

 

Dari hasil tes di atas, hasilnya terdapat 15 orang siswa yang mendapatkan 

nilai di bawah KKM yakni 69.00. Nilai rata-rata yang diperoleh dari 28 siswa 

adalah 46,67. sedangkan KKM yang ditetapkan adalah 69.00. Kesimpulannya 

siswa yang  belum tuntas ada 54 % siswa.  

     Jika digambarkan dalam bentuk diagram lingkaran, hasil tes awal siswa 

sebagai berikut:  

                              

 

             Diagram 3.1 Hasil Tes Awal 

     Kondisi secara umum siswa banyak melakukan kesalahan dalam aspek 

ketelitian, penggunaan konsep-konsep yang sesuai, pembagian bilangan, 

pengurangan dengan teknik meminjam, dan perbandingan dan skala. Pengubahan 

satuan ukuran luas, jarak, waktu dan ukuran berat serta volume. Kondisi siswa 

terlihat bosan dan jenuh terhadap aktivitas yang dilakukan.  

 

 

c. Penyusunan waktu pelaksanaan  
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Tahap 1 dilaksanakan dalam kurun waktu 10 hari. Dimulai tanggal 17 Januari 

s.d 28 Januari 2017. Dilaksanakan setiap hari Senin sampai Jumat, pada jam 

07.15- 07.45.           

d. Penyusunan Soal Lutung Kasarung 

Penyusunan materi Lutung Kasarung diupayakan berjenjang dari materi 

yang mudah ke yang sukar, serta mempertimbangkan hasil tes awal. Jika dari hasil 

tes awal menunjukkan banyak siswa yang kurang dalam memahami satu jenis 

operasi hitung tertentu maka materi tersebut diberikan soal secara berulang-ulang. 

Cara lain yang dilakukan peneliti yakni, dengan menurunkan derajat soal. Hal 

dimaksudkan agar siswa mempunyai kesempatan untuk menguasai materi lebih 

mendalam dan pada akhirnya setelah diperoleh pengetahuan yang kuat tentang 

pembagian diberikan lagi soal setara dengan soal yang diberikan pada tes awal.  

e. Penyusunan Kisi-kisi Pedoman Observasi 

Pedoman observasi disusun berdasarkan aspek-aspek yang menjadi 

perhatian dan ingin diungkap berupa sikap siswa terhadap pembelajaran, motivasi 

siswa terhadap matematika, serta aktivitas-aktivitas yang dilakukan siswa ketika 

pembelajaran dilaksanakan.   

Tahap Pelaksanaan Tahap 1 

Tahap 1, dimulai pada tanggal 17 Januari 2017. Semua kegiatan yang 

dilakukan telah tertata sesuai langkah-langkah yang dibuat. Kegiatan  

dilaksanakan dengan dengan mandiri, tetapi posisi siswa duduk secara 

berkelompok. Setiap siswa menerima 10 soal.   

 Tahap Observasi 

Tahap observasi dilakukan untuk mengamati aktivitas siswa selama 

kegiatan tahap 1 berlangsung. Peneliti melakukan pengamatan secara individual 

kepada siswa SDN Pakusarakan kelas VIA, VI B, SDN 1 Ciledug Kelas VIA, dan 

SDN Margamulya Kelas VIA. Hasil dari pengamatan yang dilakukan disimpan 

dalam lembar observasi. Cara yang dilakukan peneliti adalah dengan memberikan 

tanda cek list (V) pada kolom yang disediakan. Cara penskoran dilakukan dengan 

menghitung akumulasi perolehan dari hasil observasi.  

 

 

Tahap Refleksi 
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Setelah tahap 1 dilaksanakan sebanyak 10 kali pertemuan, hasilnya yang 

diperoleh sebagai berikut: 

f. Ketika mengerjakan soal secara berkelompok ada indikasi siswa bekerjasama 

dalam mengisi soal.  

g. Dalam pengkoreksian hasil pekerjaan siswa perlu dilakukan secara bersama-

sama. Hal ini agar siswa mendapatkan cara pengerjaan yang benar serta tidak 

akan mengulangi kesalahan dalam mengerjakan materi yang sama di hari 

berikutnya. 

h.  Sebagai tindak lanjut dari hasil refleksi, peneliti memutuskan melanjutkan ke 

Tahap 2. 

2.  Hasil Kegiatan Tahap 2 

a. Perencanaan Tahap 2 

1) Penyusunan Soal 

     Tahap 2 dilaksanakan mulai tanggal 30 Januari 2017 s.d 13 Februari 

2017. Pada tahap 2 terjadi perbedaan dalam teknik pengerjaan dan pemeriksaan. 

Pemeriksaan jawaban/pengkoreksian jawaban dilakukan secara bersama-sama. 

Hal ini dilakukan agar siswa memahami letak kesalahan sendiri ketika melakukan 

pengerjaan soal, dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama di hari 

berikutnya. Kemudian soal dikerjakan mandiri dengan posisi duduk yang sendiri-

sendiri. Peneliti ingin mengetahui tingkat penguasaan materi dengan dilakukan 

secara individual. Hal ini dilakukan karena ketika posisi duduk secara 

berkelompok ada kecenderungan siswa yang sering mnegalami kesulitan dalam 

matematika menndapatkan nilai yang baik. Yang ditakutkan oleh penulis siswa 

tersebut bukannya menguasai materi tetapi dapat mengerjakan soal dengan 

menyalin hasil tema sekelompoknya.  

2) Penyusunan Soal Lutung Kasarung 

Penyusunan tahap 2, dilakukan oleh peneliti dengan materi sudah 

melibatkan perhitungan tentang pengolahan data. Di samping soal-soal Lutung 

Kasarung tentang  operasi hitung bilangan bulat.  

 

 

 

3) Penyusunan Kisi-kisi Pedoman Observasi 
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Pedoman observasi disusun berdasarkan aspek yang menjadi perhatian dan 

ingin diungkap yang dijadikan data pendukung terhadap permasalahan yang 

dialami siswa pada tahap 2. Aspek yang menjadi kajian pengamatan sama seperti 

pada tahap 1. 

Pelaksanaan Tahap 2 

Tahap 2, dimulai pada 30 Januari 2017 s.d 13 Februari 2017. Siswa 

mengerjakan secara mandiri.  Guru melakukan pengamatan terhadap aktivitas 

yang dilakukan siswa. Hasil pengamatan dituliskan pada lembaran observasi yang 

telah disiapkan.  

Observasi Tahap 2 

Observasi dilakukan untuk mengamati aktivitas siswa selama pembelajaran 

berlangsung pada tahap 2.  

Tahap Refleksi 

Setelah dilaksanakan Tahap 2 dengan 10 kali pertemuan maka diperoleh 

analisa dari pelaksanaan kegiatan sebagai berikut: 

1)   Data dari hasil pekerjaan siswa kels VIA terdapat 20 orang siswa dengan nilai 

di atas KKM,  8 siswa masih di bawah KKM. Di kelas VIB terdapat 18 orang 

mencapai di atas KKM, 9 orang masih di bawah KKM. Di SDN 1 Ciledug 

terdapat 29 siswa di atas KKM, 6 siswa di bawah KKM. Di SDN Margamulya 

terdapat 6 siswa di atas KKM, sisanya 17 siswa masih di bawah KKM. 

2) Prosentase perolehan hasil Lutung Kasarung yang dilaksanakan Tahap 2, 

sebanyak 71,42 % dari jumlah siswa secara keseluruhan sudah mencapai KKM, 

sisanya sebanyak 28,58 % masih belum mencapai KKM.. Di kelas VIB terdapat 

66,67% di atas KKM, sisanya 33,33% masih di bawah KKM. Di SDN 1 Ciledug 

terdapat 82,86% di atas KKM, sisanya 17,14% masih di bawah KKM, Di SDN 

Margamulya terdapat 26,09% di taas KKM, sisanya 73,91 masih di bawah KKM. 

3) Rata – rata kelas hasil Lutung Kasarung yang diperoleh siswa pada Tahap 

2 di SDN Pakusarakan Kelas VIA adalah 73,93. Di kelas VIB rata-rata 73,28. Di 

SDN 1 Ciledug rata-rata 78,24. Di SDN Margamulya 58,08 

Dari sajian rekapitulasi hasil Lutung Kasarung pada Tahap 2, diperoleh 

gambaran bahwa sudah ada peningkatan baik dalam jumlah siswa yang telah 

mendapatkan nilai di atas KKM, maupun dalam nilai rata-rata yang diperoleh di 

Tahap 2. Hanya di SDN Margamulya belum memperoleh hasil optimal, dan 

dijadikan bahan kajian untuk pengembangan penelitian di masa yang akan datang. 
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4) Analisis Hasil Aplikasi Praktis Inovasi Pembelajaran 

Dalam penerapan inovasi pembelajaran Lutung Kasarung dilakukan 

evaluasi terhadap hasil perolehan siswa yang dilaksanakan setiap siswa selesai 

mengerjakan 10 pertemuan. Adapun hasilnya sebagai berikut: 

1. Evaluasi 1 dilaksanakan untuk menilai kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan ―soal balap 1 sampai dengan soal balap 10‖. Adapun hasil yang 

diperoleh ketika dilaksanakan evaluasi 1, dapat digambarkan sebagai berikut: 

a. Hasil pekerjaan siswa sejak pertemuan 1 sampai pertemuan 10, terdapat 12 

orang siswa dari 28 orang siswa kelas VI A yang mendapatkan hasil di bawah 

KKM. Di kelas VIB terdapat 13 siswa dari 27 orang dengan hasil di bawah KKM, 

di SDN 1 Ciledug terdapat 31 siswa dari 35 siswa dengan hasil di bawah KKM, 

sedangkan di SD Margamulya ada 22 orang dengan hasil di bawah KKM. 

b. Prosentase perolehan hasil Lutung Kasarung tahap 1 sebanyak 57,14 % 

atau yang mencapai nilai di atas KKM. Sisanya sebanyak 42,86% belum 

mencapai KKM. Di kelas VIB terdapat 51,85 tuntas, 48,15 belum tuntas KKM, di 

SDN 1 Ciledug terdapat 11,43% yang tuntas KKM, 88,57% belum tuntas KKM, 

di SDN Margamulya terdapat 4,35% yang tuntas KKM, dan 95,65% belum tuntas. 

c. Rata- rata kelas, hasil yang diperoleh siswa pada Tahap 1 di SDN 

Pakusarakan kelas VIA adalah 67,18. Di kelas VIB adalah 72,71, di SDN 1 

Ciledug adalah 53,21, dan di SDN Margamulya adalah 41,09 

Jika digambarkan dalam bentuk diagram hasil Siklus 1, sebagai berikut: 

a. SDN Pakusarakan VIA 

 

             Diagram 2. Hasil Tahap 1 Pakusarakan VI A 

 

b. SDN Pakusarakan VIB 
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             Diagram 3. Hasil Tahap 1 Pakusarakan VI B 

c. SDN 1 Ciledug 

 

       Diagram 4. Tahap 1 SD 1 Ciledug 

d. SDN Margamulya 

 

        Diagram 5. Tahap 1 SD Margamulya 

Setelah dilaksanakan tahap/siklus 1 dengan tahapan pembelajaran sebanyak 10 
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tahap 1 terdapat 78 siswa atau 69,02 % dengan nilai di bawah KKM yang telah 
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Dilakukan untuk menelaah hasil yang diperoleh siswa setelah melakukan ―soal 
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70.3 63.4 91 75 
60.4 

88 
82 

72.3 

54.4 

94.2 93.6 87.1 55.8 59.3 68.1 52.6 65.8 
73 

55.7 
79.8 

85.3 
59.4 

49.3 
60.8 79.6 82.6 90.8 

LUTUNG KASARUNG TAHAP 1 

1

2

3

18.88888
889 

43 60 80 55 46 34 
71 

54.44444
444 38.75 

38 

53 

80 

62 
63 48.88888

889 38 
84 60 43 

58 51 

57.5 

48.75 

62 

64 
38 58 

47.5 

48 47.77777
778 

53.33333
333 

56 18.75 51.25 LUTUNG KASARUNG TAHAP 1 1

2

3

4

5

28 70 40 41 
43 

57 

31 

34 
48 33 34 32 41 

44 47 

42 

29 

58 
53 34 40 40 26 

LUTUNG KASARUNG TAHAP 1 

1

2

3

4



  706 

 

mencapai di atas KKM, 9 orang masih di bawah KKM. Di SDN 1 Ciledug 

terdapat 29 siswa di atas KKM, 6 siswa di bawah KKM. Di SDN Margamulya 

terdapat 6 siswa di atas KKM, sisanya 17 siswa masih di bawah KKM. 

4) Prosentase perolehan hasil Lutung Kasarung yang dilaksanakan Tahap 2, 

sebanyak 71,42 % dari jumlah siswa secara keseluruhan sudah mencapai KKM, 

sisanya sebanyak 28,58 % masih belum mencapai KKM.. Di kelas VIB terdapat 

66,67% di atas KKM, sisanya 33,33% masih di bawah KKM. Di SDN 1 Ciledug 

terdapat 82,86% di atas KKM, sisanya 17,14% masih di bawah KKM, Di SDN 

Margamulya terdapat 26,09% di taas KKM, sisanya 73,91 masih di bawah KKM. 

5) Rata – rata kelas hasil Lutung Kasarung yang diperoleh siswa pada Tahap 

2 di SDN Pakusarakan Kelas VIA adalah 73,93. Di kelas VIB rata-rata 73,28. Di 

SDN 1 Ciledug rata-rata 78,24. Di SDN Margamulya 58,08. 

Setelah dilaksanakan Lutung Kasarung tahap/siklus 2 dengan pembelajaran 

10 kali pertemuan. Hasil analisa Lutung Kasarung, yang diperoleh sebagai 

berikut: 

a) Setelah dilakukan koreksi dan pendataan dari hasil pekerjaan siswa sejak 

pertemuan 11 sampai pertemuan 20, secara keseluruhan di 4 kelas yang berbeda 

dengan 113 siswa, pada tahap 2 terdapat 40 siswa atau 35,39 % dengan nilai di 

bawah KKM yang telah ditetapkan sebesar 69,00, dan ada 73 siswa atau 64,61% 

yang diatas KKM.  

b) Terdapat perbedaan yang pada awalnya siswa yang di bawah KKM ada 78 

orang atau 69,02% pada tahap 2 berkurang signifikan menjadi 40 orang atau 

35,39%. Perbedaan sebesar 33,63% menunjukkan Lutung Kasarung dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Hasil Siklus 2 jika digambarkan dalam bentuk diagram sebagai berikut: 

a) Hasil SDN Pakusarakan Kelas VIA tahap 2 

 

         Diagram 6. Siklus 2 SD Pakusarakan 6A 

b) Hasil SDN Pakusarakan Kelas VIB 
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                        Diagram 7. Tahap 2 SD Pakusarakan 6B 

c)   Hasil SDN 1 Ciledug 

 

                          Diagram 8. Tahap 2 SD 1 Ciledug 

3. Evaluasi Akhir Secara Keseluruhan dari Tahap 1 dan Tahap 2 Lutung 

Kasarung 

 

      Diagram 9. Hasil Akhir Lutung Kasarung 
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maka di siklus 2 ada 84 atau 23,98%  bintang prestasi yang dikumpulkan. 

Sedangkan di SDN Margamulya di siklus 1 dan 1 orang yang mnedapatkan 

bintang prestasi dan di Siklus 2 ada 3 orang yang mendapatkan bintang prestasi. 

Hal ini menjadi tanda bahwa siswa mendapatkan kesadaran bahwa belajar 

matematika itu mudah asal menguasai materi prasyarat berupa penjumlahan, 

perkalian, pengurangan dan pembagian. Dan satu hal lagi yang menjadi catatan 

penting untuk siswa adalah adanya kesadaran bahwa belajar matematika tidak 

seperti belajar pada mata pelajaran yang lainnya. Keberhasilan dengan ditandai 

adanya peningkatan jumlah siswa yang nilainya telah memenuhi KKM dan 

adanya perubahan sikap serta motivasi siswa dalam belajar matematika diduga 

sebagai hasil dari Lutung Kasarung yang dilaksanakan oleh penulis. 

 

SIMPULAN  

Pembiasaan Lutung Kasarung  yang dilaksanakan selama 20 kali 

pertemuan menunjukkan hasil yang diperoleh di SDN Pakusarakan Kls A, pada 

tahap 1, terdapat 42,86% siswa yang belum mencapai KKM dengan nilai rata-rata 

67,18. Kemudian pada siklus 2, terjadi perubahan sebanyak 28,58% siswa yang 

belum mencapai nilai KKM. Sedangkan  nilai rata-rata 73,93. Hasil di Kelas VIA 

SDN 1 Ciledug pada tahap 1 dari 35 siswa terdapat 31 siswa yang belum tuntas 

KKM, di tahap 2 hanya 6 siswa yang belum mencapai KKM. Di SDN 

Pakusarakan kelas VIB pada tahap 1, dari 27 siswa terdapat 12 siswa di bawah 

KKM, sedangkan pada tahap 2 terdapat 9 orang siswa di bawah KKM. Sedangkan 

di SDN Margamulya pada tahap 1 terdapat 95,65% yang belum mencapai KKM, 

sedangkan pada tahap 2 terdapat 73,91%. Tingkat keberhasilan di setiap kelas di 

sekolah yang menjadi sasaran penelitian berbeda perkembangannya, tetapi secara 

umum menunjukkan bahwa Lutung Kasarung meningkatkan hasil belajar. Hal ini 

dimungkinkan karena Lutung Kasarung diberikan melalui pembiasaan yang 

dilakukan secara terus menerus, terprogram dan dipantau keberhasilannya oleh 

guru. Setelah dilakukan Lutung Kasarung, diperoleh fakta: (1) pembiasaan Lutung 

Kasarung meningkatkan hasil belajar siswa, (2) pemberian motivasi memberikan 

suasana bersemangat dan senang bagi siswa, (3) pengadaan reward dalam bentuk 

bintang prestasi menambah semangat kompetisi secara sehat diantara siswa.  

Pelaksanaan pembiasaan Lutung Kasarung ini, masih  diperlukan  

peningkatan dan penyempurnaan dalam persiapan serta penyusunan soal-soal 
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yang berpedoman pada kisi-kisi Ujian Sekolah/Madrasah. Cara membedah SKL 

harus lebih cermat dan dipertimbangkan kondisi siswa di kelas. Juga waktu yang 

digunakan pada Lutung Kasarung hanya 30 menit, jika disiapkan dalam bentuk 

modul pembelajaran lebih efektif pelaksanaannya. 
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ABSTRAK 

Tujuan penelitian pengembangan ini adalah untuk menghasilkan software 

multimedia pembelajaran IPS yang valid, praktis dan efektif dalam menunjang 

pembelajaran di SMP Negeri 1 Sukorame. Penelitian ini menggunakan model 

pengembangan dari Plomp (2013). Alasan pemilihan model ini adalah karena 

sifatnya yang praktis, sistematis dan fleksibel. Penelitian ini melibatkan dua orang 

dosen ahli untuk uji validasi dan 221 siswa responden untuk uji coba produk 

sebelum produk multimedia digunakan dalam pembelajaran. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kualifikasi produk multimedia pembelajaran yang dihasilkan sudah masuk dalam 

kategori valid, praktis, dan efektif. Ini dibuktikan dengan perolehan skor uji validasi yang mencapai 89,6% 

untuk validitas konten dan 75,3% untuk validitas konstruk. Pada uji coba produk diperoleh skor kelayakan 

89,3% sedangkan pada pengujian penerapan diperoleh kenaikan gain score sebesar 72,4%. Dengan kata lain, 

keberadan produk multimedia interaktif sudah cukup efektif dalam menunjang pembelajaran IPS. 
 

Kata kunci: pembelajaran, multimedia interaktif, IPS 

 
 

PENDAHULUAN 

Pemberlakuan Kurikulum 2013 (K13) menuntut mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) di SMP diajarkan secara terpadu. Materi dalam IPS 

yang terdiri atas empat bidang (Ekonomi, Geografi, Sejarah dan Sosiologi) tidak 

lagi disampaikan secara terpisah. Dampak yang ditimbulkan dari perpaduan IPS 

adalah cakupan materi dalam buku teks (text book) IPS menjadi semakin luas. 

Karena terlalu luas, terjadilah penyederhanaan beberapa materi yang dianggap 

kurang relevan dengan anak usia SMP. Misalnya jika dicermati pada isi buku teks 

kelas VII SMP pada Bab-1, Manusia, Tempat, dan Lingkungan dengan Subbab 

Kondisi Alam Indonesia. Pemaparan materi pada subbab ini masih bersifat 

deskripsi/didefinisikan. Meskipun pada buku tersebut terdapat media gambar, 

ternyata gambar yang dimaksud kurang representatif. Lebih lanjut mengenai 

pemaparan materi, gambar bentuk muka bumi seperti gunung, dataran tinggi dan 

dataran rendah yang merupakan konsep konkrit seharusnya ditunjukkan dengan 

gambar agar lebih mudah dipahami siswa. Namun, pada buku teks tidak demikian. 

Hal ini sejalan dengan penjelasan Purwanto (2010:11), ‖penggunaan pendekatan 

keruangan tersebut akan lebih sempurna dan menarik bagi siswa, apabila disajikan 

dengan gambar‖. 
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Kondisi pembelajaran sebagaimana uraian di atas mengakibatkan IPS saat 

ini menjadi mata pelajaran yang kurang menarik bagi siswa. Ini terjadi karena 

anak usia SMP awal (12-13 tahun) pola berfikirnya masih cenderung bersifat 

konkrit, lebih dari sekadar hafalan/abstrak. Mengenai hal ini Slavin (2006:84) 

menyatakan ―.... adolescence is the stage of transition from the use of the concrete 

operations to the application of formal operations in reasoning”. Ini berarti 

bahwa anak masih cenderung menerjemahkan segala sesuatu dengan pola pikir 

yang konkrit dan belum sepenuhnya mampu berfikir abstrak. 

Salah satu media pembelajaran yang dapat memecahkan permasalahan 

tersebut adalah media pembelajaran yang berbasis multimedia. Hal ini seiring 

dengan sifat dari media pembelajaran yang dirumuskan oleh Rusman (2013:168), 

yaitu ―menjadikan konsep yang abstrak menjadi konkrit, sehingga materi mudah 

dipahami oleh siswa‖. Dengan demikian siswa akan memperoleh stimulus yang 

konkrit di dalam proses pembelajaran.Vaughan (2011:1) memberi definisi 

mengenai multimedia, yaitu “.... a woven combination of digitally manipulated 

text, photographs, graphic art, sound, animation, and video elements”, atau 

sebuah kombinasi dari teks yang diolah secara digital, foto, seni grafis, suara, 

animasi, dan video. Senada dengan pendapat tersebut, McLeod dan Schell (2004) 

menjelaskan bahwa kata multimedia digunakan untuk mendeskripsikan suatu 

sistem yang terdiri dari hardware, software, dan peralatan seperti televisi, 

monitor, optical disk atau sistem display yang digunakan untuk tujuan menyajikan 

video atau presentasi. 

Selain dikaji dari analisis konten pembelajarannya, penggunaan 

multimedia pada pembelajaran IPS juga dikaji dari analisis kebutuhannya. 

Analisis kebutuhan yang dimaksud didasarkan pada teori Five Type of Needs dari 

Briggs (dalam Lee dan Owen 2004:6-7). Hasil analisis kebutuhan (need 

assessment) media pembelajaran pada siswa kelas VII SMP Negeri 1 Sukorame 

menunjukkan bahwa materi Kondisi Alam Indonesia membutuhkan media 

pembelajaran yang berbasis multimedia. Hal ini terlihat dari respon positif 

sebagian besar responden pada dua kelas uji coba. Penelitian awal menunjukkan 

bahwa 95% responden menganggap perlunya bantuan multimedia dalam 

pembelajaran IPS. Faktor utama yang melatarbelakangi munculnya respon positif 

tersebut adalah keberadaan buku teks sebagai buku pegangan dinilai belum 

sepenuhnya dapat menunjang pembelajaran IPS. Alasan ini setidaknya 
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disampaikan oleh 58% responden. Hasil analisis kebutuhan selengkapnya dapat 

dilihat pada Tabel 1 berikut. 

 

 

Tabel 1: Hasil Analisis Kebutuhan Multimedia Pembelajaran 

No. Analisis Kebutuhan Uraian Fakta 

1 
 
 

Kebutuhan Normatif 
 
 

 IPS merupakan pelajaran yang 
sulit 

 IPS dinilai sulit karena 
didominasi oleh konsep hafalan 

 

 24% responden tidak tertarik 
IPS 

 94% responden yang tidak 
tertarik IPS menyatakan bahwa 
kesulitan IPS disebabkan 
banyaknya konsep hafalan. 

2 
 
 
 

Kebutuhan Merasa 
 
 
 

 Peran buku teks (pegangan) 
kurang menunjang dalam 
pembelajaran IPS 

 Diperlukan bantuan multimedia 
dalam pembelajaran IPS 

 58% responden merasa bahwa 
buku teks yang ada kurang 
menunjang pembelajaran IPS 

 95% responden merasa 
memerlukan bantuan 
multimedia dalam 
pembelajaran IPS  

3 
 
 
 
 

Kebutuhan yang 
Diminta 
 

 Belajar IPS dengan bantuan 
multimedia dinilai lebih sesuai 
jika dilakukan secara mandiri 

 Multimedia pembelajaran 
seharusnya tidak dijual belikan, 
namun dibagikan secara cuma-
cuma 

 74% responden bersedia 
belajar IPS secara mandiri 
dengan bantuan multimedia 
 

 65% responden mengaku tidak 
bersedia mengeluarkan biaya 
untuk memperoleh software 
multimedia pembelajaran 

4 
 

Kebutuhan 
Komparatif 

 Pembelajaran dengan 
multimedia dinilai lebih unggul  

 

 83% responden mengaku 
bahwa dengan bantuan 
multimedia, materi 
pembelajaran lebih mudah 
dipahami daripada disampaikan 
dengan cara konvensional 

5 
 
 

Kebutuhan Masa 
Depan 

 Pembelajaran IPS seharusnya 
berbantuan multimedia 

 Multimedia pembelajaran 
berformat interaktif lebih 
diharapkan daripada format 
lainnya (video dan presentasi) 

 99% responden menginginkan 
IPS disampaikan dengan 
bantuan multimedia 

 53% responden menginginkan 
multimedia yang berformat 
interaktif 

 

Sumber: Habib, dkk. (2016) 

 

Berdasarkan Tabel 1 dapat disimpulkan bahwa materi Kondisi Alam 

Indonesia perlu disajikan menggunakan multimedia. Alasan utamanya adalah, 

multimedia pembelajaran memiliki banyak keunggulan. Diantaranya, siswa 

menjadi lebih mudah memahami materi pembelajaran karena multimedia dapat 

merangsang lebih banyak panca indera. Mengenai hal ini Cottrell (2013:4) 

berpendapat sebagai berikut. 

The more we use our senses of sight, hearing and touch, and the more we 

use fine muscle movements in looking, speaking, writing, typing, drawing, 
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or moving the body, the more opportunities we give the brain to take in 

information using our preferred sense. 

 

Keunggulan dari pembelajaran berbantuan multimedia juga diungkapkan 

oleh Susilana dan Riyana (2009:126-127) sebagai berikut.  

…. kelas yang belajar dengan menggunakan komputer atau computer 

assissted instruction (CAI) dibandingkan dengan kelas yang menggunakan 

tatap muka. Hasilnya menunjukkan bahwa terjadi penghematan waktu 

yang signifikan. Siswa yang menggunakan program komputer dapat 

menyelesaikan pelajaran rata-rata 13,75 jam sedangkan kelompok yang 

menggunakan tatap muka memerlukan waktu 24 jam. 
 

Penjelasan tersebut mengandung makna bahwa pembelajaran dengan 

memanfaatkan multimedia ternyata lebih menguntungkan karena dapat 

menghemat waktu. Keuntungan lain pembelajaran ini terletak pada tingkat 

keamanannya yang lebih terjamin dibandingkan jika turun langsung ke lapangan. 

Ini dapat dirasakan pada pembelajaran mengenai konsep gunung api (vulcano) 

dan tanah longsor (landslide). Hal ini sesuai dengan salah satu keunggulan 

pembelajaran dengan multimedia (khususnya video) menurut Berk (2009:2) ―...the 

learning value of video clips in the classroom .... decrease anxiety and tension on 

scary topics‖. 

Dari beberapa uraian di atas dapat dikemukakan pentingnya penelitian 

pengembangan software multimedia pembelajaran IPS yang valid, praktis dan 

efektif dalam upaya menunjang pembelajaran IPS di SMP Negeri 1 Sukorame, 

Kabupaten Lamongan. Oleh karena itu penelitian pengembangan ini dilakukan. 

METODE 

Penelitian ini menggunakan model pengembangan dari Plomp (2013). 

Model pengembangan yang dimaksud terdiri dari tiga tahapan (Gambar 1), yaitu: 

(1) penelitian pendahuluan, (2) pembuatan prototype, dan (3) evaluasi. (Plomp, 

2013:27; Fauzan, Plomp & Gravemeijer, 2013:165). Alasan pemilihan model ini 

adalah karena sifatnya yang praktis dan sistematis. Artinya, dapat memberi arahan 

yang praktis dalam proses menghasilkan suatu produk pengembangan meskipun 

hanya terdiri dari tiga tahap. Pertimbangan lain yang mendasari pemilihan model 

pengembangan Plomp karena model ini selalu mengikuti perkembangan dunia 

pendidikan. Sehingga tetap relevan dengan perkembangan terkini dunia 

pendidikan. 
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Gambar 1  
Prosedur Pengembangan Multimedia Pembelajaran 

(Adaptasi dari Fauzan, Plomp dan Gravemeijer, 2013:165) 
 

Penelitian pendahuluan melibatkan 67 siswa sebagai responden, 

sedangkan penelitian utama melibatkan 221 siswa responden dan dua orang dosen 

ahli. Pembuatan dan pengembangan prototype hingga menjadi produk multimedia 

dikerjakan dengan software Adobe Flash CS6. Evaluasi kelayakan diterapkan 

pada produk sebelum digunakan dalam pembelajaran. Evaluasi kelayakan yang 

dimaksud yaitu uji validasi oleh dosen ahli dan uji coba produk oleh siswa kelas 

VII SMP Negeri 1 Sukorame. 

Jenis data dalam pengembangan multimedia ini dibedakan menjadi dua, 

yaitu kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif berupa tanggapan dan masukan 

yang diperoleh dari instrumen uji validasi dan evaluasi siswa. Data kuantitatif 

berupa skor uji validasi, skor angket uji coba produk, dan skor uji 

penerapan/evaluasi pembelajaran. Instrumen pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian pengembangan ini adalah kuesioner (angket). Kuesioner atau 

angket digunakan untuk memperoleh data dari ahli media pembelajaran, ahli 

materi dan siswa sebagai bahan evaluasi produk yang dikembangkan. Selanjutnya, 

untuk menentukan kualifikasi produk dari angket yang telah diisi, digunakan 

kriteria kelayakan produk sebagai berikut.  

Tabel 2: Kriteria Kelayakan Produk 

No. Tingkat Pencapaian Kualifikasi Keterangan 

1 01,00% - 50,00% Tidak layak Tidak dapat digunakan 

2 50,01% - 70,00% Kurang layak Perlu banyak revisi 

3 70,01% - 85,00% Cukup layak Perlu sedikit revisi 

4 85,01% - 100% Sangat layak Tanpa revisi 

 Diadaptasi dari Akbar (2015:157) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Analisis Penelitian Pendahuluan 
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Tahap penelitian pendahuluan (preliminary research) terdiri dari dua 

analisis, yaitu analisis kebutuhan dan analisis konten. Analisis kebutuhan 

merupakan identifikasi dari respon 67 responden, yaitu siswa kelas VII SMP 

Negeri 1 Sukorame. Respon yang dimaksud mengenai pembelajaran IPS 

berbantuan multimedia. Analisis konten diimplementasikan pada materi 

pembelajaran IPS, khususnya pada materi Kondisi Alam Indonesia. 

Analisis kebutuhan multimedia pembelajaran IPS terdiri dari lima jenis 

kebutuhan, yaitu (1) Kebutuhan Normatif, (2) Kebutuhan Merasa, (3) Kebutuhan 

yang Ditampakkan/Diminta, (4) Kebutuhan Komparatif, dan (5) Kebutuhan Masa 

Depan. Hasil identifikasi tahap analisis kebutuhan antara lain: (1) IPS selama ini 

cenderung dianggap sebagai mata pelajaran yang kurang menarik. Faktor 

penyebabnya, masih banyaknya konsep hafalan; (2) Diperlukan multimedia 

pembelajaran yang interaktif untuk menunjang pembelajaran IPS karena buku teks 

dirasa belum cukup membantu; (3) Diperlukan multimedia pembelajaran yang 

mudah diakses oleh semua siswa tanpa mengeluarkan biaya untuk 

mendapatkannya; (4) Pembelajaran IPS berbantuan multimedia dirasa lebih 

menarik. Selain itu, materi pembelajaran dapat lebih mudah dipahami daripada 

disampaikan dengan cara konvensional; dan (5) Pembelajaran IPS lebih sesuai 

jika disampaikan dengan bantuan multimedia yang berformat interaktif. 

Hasil identifikasi di atas menghasilkan konsep tentang multimedia 

pembelajaran IPS yang diperlukan responden. Namun demikian, hasil analisis 

kebutuhan bukan satu-satunya acuan untuk membuat sebuah produk multimedia 

pembelajaran yang dimaksud. Masih diperlukan analisis konten untuk 

mengidentifikasi materi pembelajaran yang ada. Analisis konten merupakan tahap 

identifikasi untuk menetapkan materi yang akan dikembangkan. Dari 18 materi 

yang terdapat dalam buku teks IPS untuk kelas VII, dipilih satu materi yang sesuai 

untuk dikembangkan, materi yang dimaksud adalah Kondisi Alam Indonesia. 

Dasar pemilihan materi tersebut adalah: (1) Banyak terdapat konsep konkrit 

sehingga pemaparannya lebih sesuai jika menggunakan multimedia dibandingkan 

hanya didefinisikan secara tekstual; (2) Buku teks merupakan media cetak, dengan 

demikian masih banyak terdapat gambar/foto yang kurang representatif karena 

disajikan dalam format gambar diam; dan (3) Terdapat konsep yang berbahaya 

jika dipelajari secara langsung, dengan demikian pemaparan yang paling sesuai 

untuk konsep tersebut adalah menggunakan multimedia. 
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Hasil Pengembangan Produk Multimedia 

Hasil pengembangan software multimedia pembelajaran IPS dikemas 

dalam media flashdisk yang disebut Flashdisk Pembelajaran. Software multimedia 

pembelajaran berbasis komputer ini dapat dijalankan baik pada Sistem Operasi 

(OS) Windows 7, Windows 8, maupun Windows 10. Selain Windows, file 

multimedia dengan format .swf juga dapat dijalankan pada OS Android. Untuk 

keperluan tersebut diperlukan aplikasi pemutar swf (swf player) pada perangkat 

Android. Software multimedia pembelajaran dapat berupa file berformat .exe 

maupun .swf. Kedua jenis file tersebut memiliki ukuran yang tidak jauh beda, 

101,08 Mb untuk format file .exe dan 93,18 Mb untuk format .swf. Dengan ukuran 

tersebut, tanpa kemasan flashdisk file multimedia dapat disimpan dalam perangkat 

yang memiliki kapasitas penyimpanan kecil sekalipun, misalnya pada komputer 

tablet maupun ponsel Android. 

Perangkat keras/hardware yang diperlukan untuk menjalankan multimedia 

pembelajaran IPS adalah seperangkat komputer dengan spesifikasi minimal 

processor dual-core dengan kecepatan 1,60 GHz dan RAM berkapasitas 1 Gb. 

Untuk mengakses multimedia pembelajaran IPS, pengguna juga memerlukan 

perangkat keluaran suara (speaker aktif). Ini diperlukan untuk mengakses sound 

yang terdapat pada multimedia pembelajaran. Tampilan multimedia pembelajaran 

IPS saat dijalankan mempunyai resolusi layar 1024 x 768 pixel atau menggunakan 

perbandingan 4:3 (Gambar 2). Pemilihan perbandingan resolusi ini didasarkan 

pada pengoptimalan penggunaan LCD proyektor dalam proses pembelajaran. 

Meski demikian, multimedia pembelajaran IPS dapat dijalankan pada layar 

komputer dengan berbagai ukuran resolusi, misalnya 1024 x 600 pixel seperti 

pada layar komputer tablet. 
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Gambar 2 

 Tampilan Awal Software Multimedia Pembelajaran IPS 
pada Layar 1024 x 768 Pixel 

 

Hasil Evaluasi Kelayakan 

Uji validasi produk multimedia diimplementasikan untuk dua jenis 

validitas, yaitu validitas konten (penilaian ahli materi) dan validitas konstruk 

(penilaian ahli media pembelajaran). Validitas konten mencakup dua aspek 

penilaian, yaitu isi materi dan strategi pembelajaran. Sedangkan validitas konstruk 

terdiri dari tiga aspek penilaian, yaitu komunikasi, desain teknis, dan format 

tampilan. Berikut hasil uji validasi produk multimedia dalam bentuk diagram 

batang. 

 

 

(a)             (b) 

Gambar 3.  

Hasil Uji Validasi Multimedia Pembelajaran IPS dari: 

(a) Penilaian Ahli Materi, (b) Penilaian Ahli Media Pembelajaran 

 

Berdasarkan Gambar 3(a), prosentase rata-rata hasil uji validasi dari ahli 

materi adalah 89,6%. Sesuai dengan Tabel 2 tentang kriteria kelayakan produk, 

hasil tersebut masuk dalam kategori ‗sangat layak‘ atau sangat valid. Artinya, 

multimedia pembelajaran IPS sudah dapat diujicobakan pada calon 

pengguna/siswa. Gambar 3(b) menampilkan prosentase rata-rata hasil uji validasi 

 Fis Habib      [MULAI] 
SMP Negeri 1 Sukorame 

 Kabupaten Lamongan 

2017 
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dari ahli media pembelajaran sebesar 75,3%. Sesuai dengan Tabel 2, hasil tersebut 

masuk dalam kategori ‗cukup layak‘/cukup valid. Artinya, multimedia 

pembelajaran IPS perlu sedikit revisi, sebelum diujicobakan pada calon pengguna. 

Setelah melalui proses uji validasi dan revisi, produk multimedia 

diujicobakan pada calon pengguna (siswa SMP Negeri 1 Sukorame). Uji coba 

produk mencakup tiga aspek penilaian, yaitu efek strategi pembelajaran, 

komunikasi, dan desain teknis. Berikut hasil uji coba produk dalam bentuk 

diagram batang. 

 
Gambar 4 

 Hasil Uji Coba Produk Multimedia Pembelajaran IPS 

Berdasarkan Gambar 4, prosentase rata-rata hasil uji coba produk adalah 

89,3%. Angka ini menunjukkan predikat ‗sangat layak‘. Dengan demikian produk 

multimedia IPS yang dihasilkan sudah dapat digunakan pada proses pembelajaran. 

Selain itu produk tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai produk yang praktis 

dan efektif. 

 

Pelaksanaan dan Hasil Uji Penerapan 

Pelaksanaan uji penerapan pembelajaran IPS berbantuan multimedia 

berjalan dengan baik. Ini dibuktikan dengan banyaknya (lebih dari 85%) respon 

positif dari siswa terhadap pelaksanaan pembelajan IPS berbantuan multimedia. 

Jika dirinci, dari 221 responden, hanya 76 (34,4%) diantaranya yang memberi 

respon terhadap pembelajaran berbantuan multimedia secara tertulis. Respon 

tersebut terdiri dari respon positif sebanyak 65 (85,8%), dan negatif sebanyak 11 

(14,4%). Respon positif muncul karena proses pembelajaran berlangsung secara 

aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (ditunjukkan Gambar 5). 

Sedangkan respon negatif muncul karena faktor subjektivitas beberapa responden 

dalam menilai produk multimedia yang dihasilkan. Penilaian yang dimaksud 
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misalnya mengenai pemilihan suara yang dinilai kurang sesuai (ditunjukkan 

Gambar 6). 

 

 
(a)                                                                   (b) 

Gambar 5 

 Suasana Belajar Mandiri di Dalam Laboratorium Komputer: 

(a) Tanya Jawab antar Siswa, (b) Peneliti Berperan sebagai Fasilitator 

 

 
Gambar 6 

 Respon dari Siswa Pada Angket Uji Penerapan 
 

Uji penerapan multimedia pembelajaran dilakukan pada tahap akhir proses 

pembelajaran. Uji penerapan dilakukan untuk melihat tingkat efektivitas produk 

yang dihasilkan. Proses yang dilakukan pada tahap ini adalah membandingkan 

selisih skor pretest dan posttest responden (gain score), tahap selanjutnya adalah 

memprosentase perubahan gain score yang ada. Berikut ini disajikan hasil uji 

penerapan produk yang dimaksud. 
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Gambar 7 

 Hasil Uji Penerapan Produk Multimedia Pembelajaran IPS 

 

Berdasarkan Gambar 5 maka rata-rata prosentase hasil uji penerapan adalah: 

kategori naik = 72,4%, tetap = 8,6%, dan turun = 19,0%. Jika dilihat dari kenaikan 

gain score sebesar 72,4% maka kualifikasi multimedia pembelajaran IPS masuk 

dalam kategori ‗cukup layak‘. Dengan kata lain, keberadannya sudah cukup 

efektif dalam menunjang pembelajaran IPS. 

 

Pembahasan 

Berdasarkan data yang telah dikemukakan di atas bahwa penilaian oleh 

ahli materi yang ditinjau dari aspek isi materi dan strategi pembelajaran memiliki 

rata-rata sebesar 89,6%. Sedangkan hasil penilaian oleh ahli media pembelajaran 

ditinjau dari aspek komunikasi, desain teknis, dan format tampilan memiliki rata-

rata 75,3%. Berdasarkan nilai kedua jenis validitas tersebut, dapat 

diinterpretasikan bahwa produk multimedia pembelajaran memiliki kriteria valid. 

Hasil penilaian uji coba produk oleh 221 responden yang ditinjau dari aspek efek 

strategi pembelajaran, komunikasi, dan desain teknis mencapai rata-rata 89,3%. 

Berdasarkan nilai tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa produk multimedia 

pembelajaran memiliki kriteria praktis dan efektif. 

Hasil uji penerapan menghasilkan kenaikan gain score sebesar 72,4%. 

Dari angka kenaikan tersebut dapat dikemukakan bahwa keberadaan produk 

multimedia pembelajaran cukup efektif dalam menunjang pembelajaran IPS di 

SMP Negeri 1 Sukorame. Ini sesuai dengan penelitian Sa‘dijah (2009) yang 

menyebutkan bahwa penggunaan komputer multimedia dapat membuat proses 

pembelajaran berlangsung lebih efektif. Efektivitas penggunaan multimedia 

semacam ini juga telah diteliti oleh Nataliani, Jampel dan Suartama (2014) dengan 

kesimpulan terdapat perbedaan yang signifikan terhadap hasil belajar IPS Terpadu 
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antara sebelum dan sesudah menggunakan multimedia pembelajaran. Penelitian 

yang dimaksud dilakukan pada salah satu SMP Negeri di Kabupaten Gianyar, 

Provinsi Bali. 

Adulseranee dan Lockard (2007) juga telah meneliti tentang efektivitas 

penggunaan multimedia pada pembelajaran IPS. Penelitian tersebut 

membandingkan pemahaman siswa kelas VII sebuah SMP di Thailand pada salah 

satu materi IPS. Empat perlakuan berbeda diimplementasikan pada kelas yang 

ada, yaitu presentasi dengan Teks (T), presentasi dengan Teks dengan Grafis 

(TG), presentasi dengan Audio dan Grafis (AG), dan presentasi dengan 

memadukan Teks, Audio dan Grafis (TAG). Temuan menunjukkan bahwa 

kelompok T mencetak skor lebih tinggi dari kelompok lainnya pada sistem 

posttest langsung. Namun, kelompok TAG dan TG mengungguli kelompok 

lainnya pada sistem posttes tertunda. Ini menunjukkan bahwa multimedia dapat 

membantu siswa mengingat informasi yang lebih baik dari waktu ke waktu. 

 

 SIMPULAN 

Prosedur pengembangan multimedia pembelajaran IPS pada materi 

Kondisi Alam Indonesia adalah: (a) penelitian pendahuluan, (b) pembuatan 

prototype, dan (c) evaluasi. Penelitian pendahuluan mencakup tiga tahap kerja, 

yaitu tahap analisis kebutuhan, kajian literatur/analisis konten, dan pengembangan 

kerangka konseptual. Pembuatan prototype merupakan prosedur kedua yang di 

dalamnya terdapat tahapan pengumpulan bahan dan pengembangan produk awal. 

Sedangkan Evaluasi terdiri dari dua tahapan, yaitu tahap uji validasi oleh para 

ahli, dan tahap uji coba produk oleh calon pengguna/siswa. Produk multimedia 

pembelajaran IPS yang dihasilkan dalam penelitian pengembangan ini merupakan 

produk yang berkualitas karena memenuhi kriteria valid, praktis dan efektif. 

Dengan kata lain, produk yang dihasilkan dinilai sudah efektif dalam menunjang 

pembelajaran IPS, khususnya pada materi Kondisi Alam Indonesia di SMP Negeri 

1 Sukorame. 
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ABSTRAK 

 

Pembelajaran IPA di kelas IV SD Negeri Rogomulyo 02 belum optimal 

karena belum berpusat pada siswa. Hal tersebut berdampak pada rendahnya 

prestasi belajar siswa. Hasil ulangan harian IPA menunjukkan bahwa hanya 37 % 

siswa yang tuntas dalam pembelajaran IPA. Berdasarkan masalah itu, peneliti 

memecahkan masalah melalui PINTAR (Pembelajaran Inkuiri Terintegrasi 

Karakter) dengan BUDI (Buku Digital) untuk meningkatkan prestasi belajar IPA 

siswa kelas IV SD Negeri Rogomulyo 02. Penelitian ini dilaksanakan dengan 

rancangan penelitian tindakan kelas dalam dua siklus penelitian. Hasil yang 

dicapai adalah (1) keterampilan mengajar guru meningkat dengan kriteria baik 

pada siklus I dan II, (2) siswa mengalami peningkatan prestasi belajar dengan 

ketuntasan 75 % pada siklus I dan 100 % pada siklus II.  Simpulan penelitian ini 

adalah: (1) PINTAR dengan BUDI dilaksanakan dalam enam tahap yaitu: (a) 

memberikan masalah, (b) merumuskan masalah, (c) membuat hipotesis, (d) 

mengumpulkan data, (e) menguji hipotesis, (f) membuat kesimpulan, (2) aktivitas 

siswa mengalami peningkatan dari kondisi awal kurang menjadi kriteria baik pada 

siklus I dan II, (3) Prestasi belajar IPA siswa kelas IV SD Negeri Rogomulyo 02 

mengalami peningkatan pada kondisi awal 37 %, meningkat pada siklus I  dengan 

ketuntasan 79% dan siklus II  100 %. 

Kata kunci : IPA, PINTAR, BUDI, inkuiri 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan adalah salah satu hak asasi manusia yang perlu dipenuhi dalam 

upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat dalam Pembukaan 

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Alinea ke-4. Undang-Undang Sistem 

Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 pasal 3 menyebutkan bahwa  

pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab.  

Tujuan pendidikan nasional tersebut dapat tercapai, jika diimplementasikan 

ke dalam sebuah pembelajaran yang bermakna. Pembelajaran adalah sebuah 

proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada 

mailto:masekayudha@gmail.com


  725 

 

suatu lingkungan belajar. Dalam hal ini, pendidik tidak hanya transfer 

pengetahuan saja, akan tetapi juga menjadi fasilitator peserta didik dalam 

mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya, sehingga aspek pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap beserta nilai-nilai karakter dapat dikembangkan secara 

optimal melalui pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. 

Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) meliputi dua aspek; kerja ilmiah 

serta pemahaman konsep dan penerapannya. Kerja ilmiah mencakup 

penyelidikan/penelitian, berkomunikasi ilmiah, pengembangan kreativitas dan 

pemecahan masalah, sikap dan nilai ilmiah. Sedangkan, pemahaman konsep dan 

penerapannya mencakup; makhluk hidup dan proses kehidupan; benda, materi, 

sifat-sifat  dan kegunaannya; energi dan perubahannya; bumi dan antariksa; sains, 

lingkungan, teknologi, dan masyarakat (Tiarani, 2016). Pembelajaran IPA 

disajikan secara komprehensif meliputi keterampilan proses dan produk. Kedua 

hal tersebut tidak dapat dipisahkan sebagai satu kesatuan yang utuh dalam 

memahami konsep-konsep IPA.  

Pembelajaran IPA di kelas IV SD Negeri Rogomulyo 02 belum optimal, 

karena belum berpusat pada siswa dan masih didominasi oleh guru. Pembelajaran 

belum menekankan aspek kerja ilmiah dan mencapai keterampilan proses. Selain 

itu, guru belum menggunakan media yang memfasilitasi siswa dalam 

pembelajaran. Sehingga terjadi kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Hasil 

ulangan harian materi gaya semester 2 tahun pelajaran 2016/2017 menunjukkan 

bahwa terdapat 37 %  atau 7 dari 19 siswa yang tuntas dan 63% atau 12 dari 19 

siswa yang tidak tuntas. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti 

memecahkan masalah melalui penelitian tindakan kelas dengan judul 

―Peningkatan Prestasi Belajar IPA Melalui PINTAR dengan BUDI di SD Negeri 

Rogomulyo 02‖. Menurut peneliti, PINTAR dengan BUDI dapat menjadi 

alternatif dalam pemecahan masalah di atas. PINTAR adalah singkatan dari 

Pembelajaran Inkuiri Terintegrasi Karakter. Pembelajaran inkuiri merupakan 

pembelajaran yang melibatkan siswa secara maksimal untuk melakukan kegiatan 

menyelidiki sesuatu secara sistematis, logis, kritis, dan analitis. Sehingga tumbuh 

rasa percaya diri dalam merumuskan penemuannya sendiri (Sudrajat, 2011). 

Menurut Sudrajat (2011) langkah-langkah inkuiri melalui tahapan-tahapan yaitu : 

(1) memberikan masalah; (2) merumuskan masalah; (3) membuat hipotesis; (4) 

mengumpulkan data; (5) menguji hipotesis; dan (6) membuat kesimpulan. Setiap 
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tahapan pembelajaran inkuiri tersebut, dapat diintegrasikan nilai-nilai karakter di 

dalamnya. Karakter yang diharapkan dalam pembelajaran inkuiri antara lain: rasa 

ingin tahu, kreatif, mandiri, gemar membaca, demokratis dan komunikatif. Untuk 

memfasilitasi siswa dalam pembelajaran, guru menggunakan multimedia 

interaktif berupa BUDI atau Buku Digital. Menurut Kustandi dan Sutjipto 

(2011:69), multimedia interaktif adalah multimedia yang dilengkapi dengan alat 

pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga ia dapat memilih 

sesuatu yang dikehendaki. Buku Digital dikembangkan menggunakan aplikasi 

open source SIGIL. Buku Digital dapat dioperasikan di desktop, laptop, maupun 

android. Peneliti memilih menggunakannya melalui android karena lebih praktis 

dan biasa digunakan siswa di rumah. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Rumusan masalah dalam penelitian 

ini antara lain: (1) Bagaimanakah penerapan PINTAR dengan BUDI dalam 

peningkatan prestasi belajar IPA di SD Negeri Rogomulyo 02?; (2) Apakah 

aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui PINTAR dengan BUDI di SD 

Negeri Rogomulyo 02 dapat meningkat?; (3) Apakah prestasi belajar siswa dalam 

pembelajaran IPA melalui PINTAR dengan BUDI di SD Negeri Rogomulyo 02 

dapat meningkat? 

Tujuan penelitian ini antara lain: (1) Mendeskripsikan penerapan PINTAR 

dengan BUDI dalam peningkatan prestasi belajar IPA di SD Negeri Rogomulyo 

02; (2) Mengetahui peningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui 

PINTAR dengan BUDI di SD Negeri Rogomulyo 02; (3) Mengetahui peningkatan 

prestasi belajar siswa dalam pembelajaran IPA melalui PINTAR dengan BUDI di 

SD Negeri Rogomulyo 02. 

 

METODE 

 

Penelitian ini dirancang mengunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

Dalam PTK dilaksanakan melalui empat tahapan yaitu perencanaan, tindakan, 

pengamatan dan refleksi. Tahap perencanaan dilakukan dengan kegiatan sebagai 

berikut:(1) membuat skenario pembelajaran yang telah ditetapkan dalam silabus 

pembelajaran kelas IV dan menetapkan indikator pembelajaran pada siklus I dan 

II; (2) membuat RPP sesuai dengan skenario pembelajaran melalui PINTAR 

dengan BUDI pada siklus I dan II; (3) membuat instrumen evaluasi pembelajaran 
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pada siklus I dan II berupa tes tertulis; (4) menyiapkan multimedia pembelajaran 

berupa buku digital; (5) menyiapkan lembar observasi aktivitas siswa. Tahap 

tindakan merupakan implementasi rancangan penelitian yang telah ditetapkan 

dengan tindakan kelas. Dalam pelaksanaan PTK direncanakan dua siklus, siklus I 

menerapkan skenario pembelajaran IPA melalui PINTAR dengan BUDI dan 

siklus II untuk mengevaluasi serta menindaklanjuti hasil pelaksanaan tindakan 

pada siklus I. Tahap pengamatan adalah kegiatan yang dilakukan kolaboratif 

antara peneliti dengan pengamat yaitu rekan sejawat untuk mengamati aktivitas 

siswa dalam pembelajaran. Kegiatan refleksi dilaksanakan untuk mengkaji 

keberhasilan proses pembelajaran yang disesuaikan dengan indikator keberhasilan 

dalam siklus I. 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri Rogomulyo 02 dengan 

jumlah19 terdiri dari 11 siswa laki-laki dan 9 siswa perempuan. Objek penelitian 

ini terdiri dari (1) penerapan PINTAR dengan BUDI dalam meningkatkan prestasi 

belajar IPA siswa kelas IV SD Negeri Rogomulyo 02; (2) aktivitas siswa dalam 

pembelajaran IPA melalui PINTAR dengan BUDI; (3) prestasi belajar siswa 

melalui PINTAR dengan BUDI pada pembelajaran IPA di SD Negeri 

Rogomullyo 02.  

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: (1) catatan 

lapangan dan dokumentasi untuk mendeskripsikan penerapan PINTAR dengan 

BUDI dalam pembelajaran IPA; (2) lembar observasi untuk mengadakan 

pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui PINTAR dengan 

BUDI; (3) tes tertulis untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar IPA melalui 

PINTAR dengan BUDI. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah anailisis deskriptif kualitatif dan 

analisis deskriptif kuantitatif. Analisis deskriptif kualitatif diperoleh dari catatan 

lapanga dan dokumentasi penerapan PINTAR dengan BUDI pada pembelajaran 

IPA siswa kelas IV SD Negeri Rogomulyo 02 pada siklus I dan II. Selain itu, 

analisis kualitatif diperoleh dari hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa dalam 

pembelajaran IPA melalui PINTAR dengan BUDI. Aktivitas siswa dikategorikan 

menjadi empat yaitu, kurang (skor 19-33), cukup (skor 34-47), baik (skor 48-62), 

amat baik (skor 63-76). Analisis deskriptif kuantitatif diperoleh dari analisis 

prestasi belajar siswa dalam mengerjakan soal pada siklus I dan II. Teknik 
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penskoran yang digunakan adalah: skor = 
                       

             
     . Hasil 

analisis dikategorikan menjadi empat yaitu: kurang (<60), cukup (61-74), baik 

(75-84), amat baik (86-100). 

Indikator keberhasilan dalam penelitian meliputi: (1) aktivitas siswa dalam 

pembelajaran IPA melalui PINTAR dengan BUDI meningkat dengan kriteria 

minimal baik; (2) prestasi belajar siswa mengalami ketuntasan 75% secara 

klasikal dengan ketuntasan belajar individual sebesar ≥ 60. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Deskripsi awal sebelum tindakan diberikan, guru memberikan pembelajaran 

IPA tanpa melalui PINTAR dengan BUDI. Berdasarkan keaktifan siswa, dari 

sejumlah 19 siswa dapat ditunjukkan pada tabel berikut: 

 

Tabel 1. Data Aktivitas Siswa Kondisi Awal 

No Indikator Jumlah Skor Kategori 

1 Bertanya  33 kurang 

2 Menjawab pertanyaan 32 kurang 

3 Kerjasama dengan kelompok 36 cukup 

4 Melakukan kegiatan penyelidikan 30 kurang 

5 Mempresentasikan hasil diskusi 33 kurang 

6 Memberi tanggapan atau pendapat 34 cukup 

 Jumlah 198  

 Rata-rata 33 kurang 

 

Sebagai gambaran awal, sebelum tindakan diberikan guru, prestasi belajar 

siswa dapat ditunjukkan pada tabel berikut : 

Tabel 2. Data Ketuntasan Belajar Kondisi Awal 

No Ketuntasan Jumlah Siswa Persentase 

1 Tuntas  7 37 % 

2 Tidak tuntas 12 63% 

 Jumlah 19 100% 

 

Selanjutnya dapat dijelaskan nilai tertinggi adalah 90, nilai terendah 30, dan 

rata-rata 63. Pada kondisi awal aktivitas siswa dan prestasi belajar siswa masuk 
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kategori kurang dan perlu ditingkatkan. Target pencapaian ketuntasan belajar 

diharapkan meningkat hingga 75 %. 

Hasil Penelitian Siklus I 

Siklus I guru melaksanakan pembelajaran IPA melalui PINTAR dengan 

BUDI melalui tahapan-tahapan sebagai berikut : 

1) Guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik 

Guru memberikan pertanyaan untuk memunculkan masalah yang akan 

diselidiki. Pada siklus I guru memberikan pertanyaan tentang pengaruh gaya 

terhadap gerak benda. Dari kegiatan ini diharapkan siswa memiliki nilai karakter 

rasa ingin tahu. 

2) Merumuskan masalah 

Siswa merumuskan masalah yang akan diselidiki bersama kelompok dengan 

membaca materi gaya pada buku digital. Dari kegiatan ini diharapkan siswa 

memiliki nilai karakter kreatif dan gemar membaca. 

 

3) Membuat hipotesis 

Siswa membuat hipotesis bahwa gaya berpengaruh terhadap gerak benda. 

Dari kegiatan ini diharapkan siswa memiliki nilai karakter kreatif. 

4) Mengumpulkan data 

Siswa mengumpulkan data melalui kegiatan penyelidikan pengaruh gaya 

terhadap gerak benda. Siswa membaca langkah-langkah percobaan pada buku 

digital. Dari kegiatan ini diharapkan siswa memiliki karakter mandiri dan 

demokratis. 

5) Menguji hipotesis 

Siswa menguji kebenaran hipotesis dengan hasil pengamatan pada percobaan 

pengaruh gaya terhadap gerak benda. Dari kegiatan ini diharapkan nilai karakter 

rasa ingin tahu. 

6) Membuat kesimpulan 

Siswa membuat kesimpulan dari percobaan bahwa gaya berpengaruh 

terhadap gerak benda. Menyebabkan benda diam menjadi bergerak, membuat 

benda bergerak jadi diam, membuat benda bergerak lebih cepat dan lambat. 

Kemudian siswa mempresentasikan hasil percobaan di depan kelas. Dari kegiatan 

ini diharapkan nilai karakter komunikatif. 

Kegiatan pembelajaran di atas dapat dilihat pada dokumentasi sebagai berikut : 
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(a)              (b)              (c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(d)                (e)    (f) 

Gambar 1  

Penerapan PINTAR dengan BUDI pada Pembelajaran IPA  

Materi Pengaruh Gaya Terhadap Gerak Benda 

 

Nampak pada gambar, guru sudah menerapkan PINTAR (Pembelajaran Inkuiri 

Terintegrasi karakter) dengan BUDI (Buku Digital) pada siklus I. Siswa 

melakukan kegiatan penyelidikan dan guru berperan sebagai pembimbing dan 

fasilitator. 

Hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui 

penerapan PINTAR dengan BUDI pada siklus I dapat dilihat dalam tabel dan 

diagram berikut ini : 

Tabel 3. Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran IPA melalui PINTAR dengan 

BUDI Siklus I 

No Indikator Jumlah Skor Kategori 

1 Bertanya  47 Cukup  

2 Menjawab pertanyaan 48 Baik 

3 Kerja sama dengan kelompok 49 Baik 

4 Melakukan kegiatan penyelidikan 50 Baik 

5 Mempresentasikan hasil diskusi 47 Cukup  

6 Memberi tanggapan atau pendapat 47 Cukup  
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 Jumlah 288  

 Rata-rata 48 Baik   

 

Gambar 2 

Diagram Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran IPA  

melalui PINTAR dengan BUDI Siklus I 

 

Berdasarkan tabel dan diagram aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA 

melalui PINTAR dengan BUDI pada siklus I, keaktifan siswa terutama pada 

indikator bertanya, mempresentasikan hasil diskusi, dan memberi tanggapan 

belum terlalu nampak dan masih dalam kategori cukup. Sedangkan aktivitas 

menjawab pertanyaan, kerja sama dengan kelompok, dan melakukan kegiatan 

penyelidikan sudah nampak dan masuk kategori baik. Secara umum, aktivitas 

siswa masuk kategori cukup. 

Prestasi belajar pada siklus I dapat ditunjukkan pada tabel dan diagram 

sebagai berikut : 

Tabel 4. Ketuntasan Belajar Siklus I 

No Ketuntasan Jumlah Siswa Persentase 

1 Tuntas  15 79% 

2 Tidak tuntas 4 21% 

 Jumlah 19 100% 
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Gambar 3  

Diagram Ketuntasan Belajar Siklus I 

 

Berdasarkan tabel dan diagram di atas, prestasi belajar siswa sudah mencapai 

keberhasilan dengan ketuntasan klasikal sebesar 79 %, dengan nilai tertinggi 100, 

nilai terendah 50, rata-rata 74. 

Refleksi Siklus I 

Pembelajaran IPA pada siklus I sudah menerapkan PINTAR dengan BUDI 

dengan melalui tahapan pembelajaran inkuiri dan mengintegrasikan nilai-nilai 

karakter dalam pembelajaran. Selain itu penggunaan media BUDI (Buku Digital) 

sudah dapat memfasilitasi siswa dalam pembelajaran, guru hanya sebagai 

pembimbing dan fasilitator. 

Berdasarkan hasil pengamatan aktivitas siswa kelas IV pada pembelajaran 

IPA melalui PINTAR dengan BUDI di SD Negeri Rogomulyo 02, aktivitas yang 

masuk kategori baik yaitu menjawab pertanyaan, kerja sama dengan kelompok, 

melakukan kegiatan penyelidikan masuk kategori baik. Sementara untuk aktivitas 

bertanya, mempresentasikan hasil diskusi, dan memberi tanggapan atau pendapat 

masih perlu ditingkatkan pada siklus II karena masih masuk kategori cukup. 

Secara umum, aktivitas siswa juga masih perlu ditingkatkan pada siklus II karena 

masih dalam kategori cukup. 

Prestasi belajar mengalami peningkatan dari kondisi awal, dari 37 % menjadi 

79 %, dengan nilai tertinggi 100, nilai terendah 50 dan rata-rata 74. Meskipun 
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sudah tuntas secara klasikal, namun masih ada siswa yang mendapatkan nilai 50. 

Sehingga perlu ditingkatkan pada pelaksanaan tindakan siklus II. 

 

Hasil Penelitian Siklus II 

Siklus II  guru melaksanakan pembelajaran IPA melalui PINTAR dengan 

BUDI melalui tahapan-tahapan sebagai berikut : 

1) Guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik 

Guru memberikan pertanyaan untuk memunculkan masalah yang akan 

diselidiki. Pada siklus II guru memberikan pertanyaan tentang cara perpindahan 

energi panas. Dari kegiatan ini diharapkan siswa memiliki nilai karakter rasa ingin 

tahu. 

2) Merumuskan masalah 

Siswa merumuskan masalah yang akan diselidiki bersama kelompok dengan 

membaca materi perpindahan energi panas pada buku digital. Dari kegiatan ini 

diharapkan siswa memiliki nilai karakter kreatif dan gemar membaca. 

3) Membuat hipotesis 

Siswa membuat hipotesis bahwa energi panas dapat berpindah. Dari 

kegiatan ini diharapkan siswa memiliki nilai karakter kreatif. 

4) Mengumpulkan data 

Siswa mengumpulkan data melalui kegiatan penyelidikan perpindahan energi 

panas. Siswa membaca langkah-langkah percobaan pada buku digital. Dari 

kegiatan ini diharapkan siswa memiliki karakter mandiri dan demokratis. 

5) Menguji hipotesis 

Siswa menguji kebenaran hipotesis dengan hasil pengamatan pada percobaan 

perpindahan energi panas. Dari kegiatan ini diharapkan nilai karakter rasa ingin 

tahu. 

6) Membuat kesimpulan 

Siswa membuat kesimpulan dari percobaan bahwa energi panas dapat 

berpindah dengan cara konduksi, konveksi dan radiasi. Kemudian siswa 

mempresentasikan hasil percobaan di depan kelas. Dari kegiatan ini diharapkan 

nilai karakter komunikatif. 

Kegiatan pembelajaran di atas dapat dilihat pada dokumentasi sebagai berikut : 
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(a)       (b)    (c) 

 

 

 

 

 

        (d)        (e)    (f) 

Gambar 4 

 Penerapan PINTAR dengan BUDI Siklus II 

Tampak pada gambar, guru sudah menerapkan PINTAR (Pembelajaran Inkuiri 

Terintegrasi karakter) dengan BUDI (Buku Digital) pada siklus II. Siswa 

melakukan kegiatan penyelidikan dan guru berperan sebagai pembimbing dan 

fasilitator. 

Hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui 

penerapan PINTAR dengan BUDI pada siklus II dapat dilihat dalam tabel dan 

diagram berikut ini : 

Tabel 5. Aktivitas Siswa melalui PINTAR dengan BUDI Siklus I 

No Indikator Jumlah Skor Kategori 

1 Bertanya  50 Baik  

2 Menjawab pertanyaan 51 Baik 

3 Kerja sama dengan kelompok 52 Baik 

4 Melakukan kegiatan penyelidikan 52 Baik 

5 Mempresentasikan hasil diskusi 51 Baik  

6 Memberi tanggapan atau pendapat 50 Baik  

 Jumlah 306  

 Rata-rata 51 Baik   
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 Gambar 5.  

Diagram Aktivitas Siswa melalui PINTAR dengan BUDI Siklus II 

 

Berdasarkan tabel dan diagram aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA 

melalui PINTAR dengan BUDI pada siklus II, keaktifan siswa pada indikator 

bertanya, menjawab pertanyaan, kerja sama dengan kelompok, melakukan 

penyelidikan, mempresentasikan hasil diskusi, dan memberi tanggapan sudah 

nampak dan dalam kategori baik.  

Prestasi belajar pada siklus I dapat ditunjukkan pada tabel dan diagram 

sebagai berikut. 

Tabel 6. Ketuntasan Belajar Siklus I 

No Ketuntasan Jumlah Siswa Persentase 

1 Tuntas  19 100% 

2 Tidak tuntas 0 0% 

 Jumlah 19 100% 
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Gambar 6 

 Diagram Ketuntasan Belajar Siklus I 

 

Berdasarkan tabel dan diagram di atas, prestasi belajar siswa sudah 

mencapai keberhasilan dengan ketuntasan klasikal sebesar 100 %, dengan nilai 

tertinggi 100, nilai terendah 70, rata-rata 83. 

Refleksi Siklus II 

Pembelajaran IPA pada siklus II sudah menerapkan PINTAR dengan 

BUDI dengan melalui tahapan pembelajaran inkuiri dan mengintegrasikan nilai-

nilai karakter dalam pembelajaran. Selain itu penggunaan media BUDI (Buku 

Digital) sudah dapat memfasilitasi siswa dalam pembelajaran, guru hanya sebagai 

pembimbing dan fasilitator. 

Berdasarkan hasil pengamatan aktivitas siswa kelas IV pada pembelajaran 

IPA melalui PINTAR dengan BUDI di SD Negeri Rogomulyo 02, semua aktivitas 

masuk kategori baik yaitu bertanya, menjawab pertanyaan, kerja sama dengan 

kelompok, melakukan kegiatan penyelidikan, mempresentasikan hasil diskusi dan 

memberi tanggapan atau pendapat. Secara umum, aktivitas siswa meningkat pada 

siklus II karena masuk kategori baik. 

Prestasi belajar mengalami peningkatan dari siklus I, dari 79% menjadi 

100%, dengan nilai tertinggi 100, nilai terendah 60 dan rata-rata 83.   
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Pembahasan 

Berdasarkan pengamatan kondisi awal, siklus I ke siklus II ternyata melalui 

PINTAR dengan BUDI dapat meningkatkan prestasi belajar siswa dalam 

pembelajaran IPA. Hal ini dapat dilihat dari: 

 (1) Siswa melaksanakan pembelajaran yang menuntut untuk kreatif,karena 

melakukan kegiatan penyelidikan dengan tahapan memberi pertanyaan, 

merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan membuat 

kesimpulan. Selain itu, siswa memiliki nilai-nilai karakter seperti rasa ingin 

tahu, kreatif, mandiri, gemar membaca, demokratis dan komunikatif;  

(2) Proses pembelajaran pada siswa yang semula masuk kategori kurang dengan 

rerata 33 pada kondisi awal, pada siklus I aktivitas siswa meningkat menjadi 

baik dengan rerata 48 . Aktivitas bertanya, mempresentasikan hasil diskusi 

dan memberi tanggapan atau pendapat meningkat pada siklus II. Pada siklus 

II semua aktivitas siswa dalam kategori baik dengan rerata 51. Perbandingan 

aktivitas siswa dari kondisi awal, siklus I dan siklus II dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

 

Gambar 7 

 Perbandingan Aktivitas Siswa pada Kondisi Awal, Siklus I dan Siklus II 

(3) Terjadi peningkatan prestasi belajar IPA pada siswa kelas IV SD Negeri 

Rogomulyo 02. Pada kondisi awal hanya 37 % yang mengalami ketuntasan, 

meningkat pada siklus I menjadi 79 %, dan 100 % pada siklus II. Rerata nilai 

juga mengalami peningkatan yang signifikan pada kondisi awal rerata 63, 

meningkat menjadi 74 pada siklus I, dan 83 pada siklus II. Peningkatan 
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prestasi belajar siswa dari kondisi awal, siklus I dan siklus II dapat dilihat 

pada gambar diagram di bawah ini. 

  

Gambar 8 

 Perbandingan Prestasi Belajar IPA Siswa pada Kondisi Awal, Siklus I dan 

Siklu II 

 

Dari diagram di atas menunjukkan bahwa PINTAR dengan BUDI dapat 

meningkatkan prestasi belajar IPA siswa kelas IV SD Negeri Rogomulyo 02.  

 

SIMPULAN 

Berdasarkan uraian pada rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan 

dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut : 

(1) Penerapan PINTAR dengan BUDI dalam pembelajaran IPA siswa kelas IV 

SD Negeri Rogomulyo 02 dilakukan melalui tahapan-tahapan antara lain; 

memberikan pertanyaan, merumuskan masalah, membuat hipotesis, 

mengumpulkan data melalui kegiatan penyelidikan, menguji hipotesis, dan 

membuat kesimpulan. PINTAR dengan BUDI dapat menumbuhkan nilai-nilai 

karakter antara lain; rasa ingin tahu, kreatif, mandiri, gemar membaca, 

demokratis, dan komunikatif. 

(2) PINTAR dengan BUDI dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran IPA di kelas IV SD Negeri Rogomulyo 02. Pada kondisi awal 

aktivitas siswa kategori kurang dengan rerata skor 33, meningkat pada siklus 

I  kategori baik dengan rerata skor 48 dan siklus II kategori baik dengan 

rerata skor 51. 
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(3) PINTAR dengan BUDI dapat meningkatkan prestasi belajar siswa dalam 

pembelajaran IPA di kelas IV SD Negeri Rogomulyo 02. Pada kondisi awal 

hanya 37 % siswa mengalami ketuntasan dengan rerata 63, meningkat pada 

siklus II menjadi 79 % dengan rerata 74 dan siklus II menjadi 100% dengan 

rerata 83. 
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ABSTRAK 
Permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini adalah prestasi  belajar peserta 

didik untuk matematika, sains, dan membaca masih di bawah rata-rata. 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskripsi kualitatif. 

Subyek penelitian adalah guru SD di UPTD Pendidikan Kecamatan Pabelan. 

Teknik sampling mengunakan Proportionate Stratified Random Sampling. 

Sampel penelitian 130 guru dari 215 guru negeri dan honorer. Metode 

pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan  dokumentasi. Teknik 

analisis yang digunakan deskriptif kualitatif. Tahapan analisis data meliputi: 

reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan. Validasi data  menggunakan  

triangulasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa 13% masuk kategori guru kaya. 

Guru kaya memiliki peran yang sangat baik dalam membina prestasi belajar 

peserta didik. Guru miskin memiliki peran yang kurang dalam membina prestasi 

belajar peserta didik. Simpulan Guru kaya memiliki peran yang lebih baik 

dibanding guru miskin dalam membina prestasi belajar peserta didik. 

Kata Kunci: Guru Kaya, Guru Miskin, Prestasi Belajar 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan memiliki arti yang sangat penting bagi perkembangan dan 

kemajuan suatu bangsa. Melalui pendidikan suatu bangsa dapat mempersiapkan 

sumber daya manusia yang handal dalam bidangnya. Sumber daya manusia yang 

handal akan mampu mengelola suatu bangsa hingga dapat berkembang pesat dan 

menjadi sebuah negara yang maju. Melihat arti penting pendidikan bagi suatu 

bangsa, Indonesia harus mulai memprioritaskan perbaikan sistem pendidikannya. 

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Daoed Joesoef pernah mengatakan 

bahwa seharusnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menempati urutan 

pertama sebagai kementrian yang langsung di bawah Presiden (Kompas.com, 

2011) 

Kita bisa belajar dari negara Jepang yang memprioritaskan pendidikan bagi 

negaranya. Jepang mampu bangkit dari puing-puing kehancuran, setelah 

Hiroshima dan Nagasaki di bom atom oleh sekutu pada tahun 1945. Hal pertama 

yang mereka lakukan adalah mendata guru-guru yang selamat. Kemudian guru-

guru tersebut difasilitasi untuk tugas belajar ke luar negeri. Kini Jepang pulih dari 

kehancuran dan menjadi negara yang maju berkat pendidikan yang berkualitas.  
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Bila kita melihat pendidikan yang berada di Indonesia setelah 72 tahun 

merdeka, belum seperti yang kita harapkan. Menurut hasil tes PISA (Programme 

for International Student Assessment) tahun 2015 sains, membaca dan matematika 

masih di bawah rata-rata. Berikut tabel hasil PISA yang dikeluarkan oleh 

Organisation for Ecomomic Cooperation and Development (OECD) 2016:  

Tabel 1 

Hasil PISA 2015 

 

Berdasarkan tabel di atas hasil sains 403 berada di bawah rata-ratanya yaitu 

493. Hasil membaca 397 berada di bawah rata-ratanya yaitu 493. Sedangkan hasil 

matematika 386 juga masih di bawah rata-ratanya 490. Hasil tersebut di atas 

menempatkan Indonesia pada urutan ke-64 dari 72 negara yang mengikuti tes. 

Kondisi tersebut tidak terlepas dari mutu guru yang kita miliki. Guru 

memiliki andil yang sangat besar dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

Hal tersebut menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian mengenai 

keadaan kualitas guru di lapangan dan perannya dalam pembinaan prestasi belajar 

peserta didik. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) berapa besar guru kaya 

dan guru miskin di UPTD Pendidikan Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang, 

dan (2) bagaimana peran guru kaya dan guru miskin dalam pembinaan prestasi 

belajar peserta didik di UPTD Pendidikan Kecamatan Pabelan Kabupaten 

Semarang. 

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) mengetahui jumlah guru kaya dan guru 

miskin di UPTD Pendidikan Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang, dan (2) 
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mengetahui peranan guru kaya dan guru miskin dalam pembinaan prestasi belajar 

peserta didik di UPTD Pendidikan Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang. 

Istilah guru kaya dan guru miskin pertama kali dikemukakan oleh Wahyono 

(2010) bahwa guru kaya adalah guru yang kompeten dan berkinerja baik, mampu 

mengelola proses belajar mengajar dengan menggunakan berbagai strategi, 

memiliki catatan kemajuan peserta didik, mampu memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi serta selalu belajar dan berinovasi. Guru miskin adalah 

kebalikan dari guru kaya. Sedangkan prestasi yang dimaksud adalah prestasi 

akademik dan non akademik. 

Salah satu indikator guru kaya adalah memiliki kompetensi dan berkinerja 

baik. Menurut Charles E. Johnson dalam Mudri (2010, hlm 112) menjelaskan 

bahwa ―competensy is rational performance which satisfactorly meets the 

objective for the desired condition‖. Jadi antara kompetensi dan kinerja seorang 

guru bagai dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen menjelaskan bahwa guru harus memiliki empat kompetensi, yaitu: (1) 

kompetensi pedagogik, (2) kompetensi kepribadian, (3) kompetensi sosial, dan (4) 

kompetensi profesional. Keempat kompetensi tersebut yang melandasi baik 

buruknya kinerja guru. 

Menurut Mulyasa (2005, hlm. 137) peran guru dalam pembinaan prestasi 

belajar perserta didik ada sepuluh poin, yaitu (1) guru sebagai pendidik, (2) guru 

sebagai pengajar, (3) guru sebagai pembimbing, (4) guru sebagai pelatih, (5) guru 

sebagai penasehat, (6) guru sebagai model dan teladan, (7) guru sebagai 

pendorong kreativitas, (8) guru sebagai aktor, (9) guru sebagai emansipator, dan 

(10) guru sebagai evaluator. Kesepuluh poin di atas yang akan dijadikan indikator 

dalam penelitian ini. 

 

METODE 

Dalam penelitian yang berjudul Peran Guru Kaya dan Guru Miskin dalam 

Pembinaan Prestasi Belajar Peserta Didik, peneliti menggunakan pendekatan 

deskripsi kualitatif. Metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang 

berdasar pada falsafah postpositivisme, digunakan untuk meneliti kondisi obyek 

yang alamiah. Peneliti berkedudukan sebagai instrumen kunci, pengambilan 
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sampel sumber data, teknik pengumpulan analisis data bersifat kualitatif, dan hasil 

penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi. 

Karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka penelitian ini 

mengunakan pendekatan deskripsi kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan 

data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan, gambar dan bukan angka-angka 

dengan tujuan untuk memberi gambaran tentang obyek penelitian yang berupa 

kata-kata, gambar dan bukan angka-angka berdasarkan pada data yang diperoleh. 

Populasi dalam penelitian ini adalah guru sekolah dasar di wilayah UPTD 

Pendidikan Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang yang terdiri dari 2015 guru 

PNS dan honorer. Sementara untuk sampel berdasarkan  statifikasi proporsional 

sampling dengan memperhatikan status kepegawaian dan sebaran guru di lima 

gugus binaan. Dari populasi yang berjumlah 215 guru diambil sampel 60,5% yaitu 

130 orang. 

Tabel 2 

Sebaran Sampel Penelitian 

No. Wilayah 
Sampel 

Jumlah 
PNS Honorer 

1. Gugus I 20 6 26 

2. Gugus II 21 5 26 

3. Gugus III 21 5 26 

4. Gugus IV 20 6 26 

5. Gugus V 21 5 26 

Jumlah 103 27 130 

Variabel penelitian terdiri dari indikator guru kaya dan peran guru kaya dan 

guru miskin terhadap pembinaan prestsi belajar peserta didik. Metode 

pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan  dokumentasi. Sebelum 

pengambilan data dibuat sebuah instrumen penelitian. Instrumen penelitian 

digunakan untuk menjelaskan data yang diuraikan melalui pedoman hasil 

observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengetahui peran guru kaya dan 

guru miskin dalam pembinaan prestasi belajar peserta didik. Peneliti membuat 

kisi-kisi instrumen penelitian seperti terinci pada tabel berikut: 

Tabel 3.1 

Pengumpulan Data 

Komponen  Substansi 
Metode 

O W D 

Kompetensi 

a. Pedagogik √ √  

b. Kepribadian √ √  

c. Sosial √ √  
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d. Profesional  √ √  

e. Kinerja √ √  

Managemen 

Pembelajaran 

a. Motivator √ √  

b. Perencanaan  √ √ 

c. Pengelolaan kelas √ √ √ 

d. Evaluasi √ √ √ 

e. Inspirasi  √  

Catatan  

a. Kemajuan  √ √ 

b. Prestasi  √ √ 

c. Bakat   √ √ 

d. Hambatan  √ √ 

Pemanfaatan TIK 
a. Informasi √ √  

b. Komunikasi √ √  

Pembelajardan 

Inovatif 

a. Studi  √ √ 

b. Bimtek, Workshop, Seminar  √ √ 

c. Publikasi ilmiah  √ √ 

d. Inovatif  √ √ 

 

Peran Guru 

a. Pendidik √ √  

b. Pengajar √ √ √ 

c. Pembimbing √ √ √ 

d. Pelatih √ √ √ 

e. Penasehat √ √  

f. Teladan √ √  

g. Pendorong kreativitas √ √  

h. Aktor √ √  

i. Emansipator √ √  

j. Evaluator √ √ √ 

 

Teknik analsisi data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

teknik analisa deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk menginterprestasikan 

dengan kata-kata sedemikian rupa untuk menggambarkan obyek penelitian, 

sehingga dapat menggambarkan jawaban dari permasalahan yang telah 

dirumuskan sebagai berikut: (1) Reduksi Data (Data Reduction) adalah proses 

seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan observasi secara kasar dari catatan yang 

diperoleh di lapangan yang berupa hasil wawancara atau bentuk laporan, 

kemudian direduksi, dipilih hal yang menonjol atau yang paling penting. (2) 

Sajian Data (Data Display), data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam 

bentuk matrik, skema, tabel atau jaringan kerjasama yang saling berkaitan. 

Melalui penyajian data, peneliti akan tahu yang terjadi dan dapat mengerjakan 

sesuatu pada analisa data atau langkah-langkah lain berdasarkan pengertian 

tersebut. (3) Penarikan Simpulan (Conclution Drowing) merupakan 

pengorganisasian benda-benda, keteraturan-keteraturan, pola-pola penjelasan, 
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konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proporsisi-

proporsisi. 

Validasi data menggunakan triangulasi data. Kegiatan yang peneliti lakukan 

untuk memeriksa keabsahan data yaitu membandingkan data hasil wawancara 

pihak yang satu dengan data hasil wawancara pihak yang lain serta 

membandingkan hasil wawancara dengan dokumen-dokumen tentang pelaksanaan 

proses pembelajaran guna memperoleh kecocokan dan keabsahan data. 

Selain itu peneliti juga mendiskusikan data hasil wawancara dan dokumen-

dokumen tentang pelaksanaan proses pembelajaran dengan teman sejawat, 

sehingga peneliti dapat mempertahankan sikap obyektif dan terbuka. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kondisi guru di wilayah UPTD Pendidikan Kecamatan Pabelan Kabupaten 

Semarang bila dilihat dari status kepegawaian terdiri dari 170 guru negeri dan 45 

guru honorer. Hampir seluruh guru memiliki kualifikasi akademik S1. Kalau 

dilihat dari jenis kelamin, kebanyakan perempuan tepatnya 151 perempuan dan 64 

laki-laki. Guru yang berumur lebih dari 40 tahun sebesar 60%. 

Setelah pengambilan data, baik melalui observasi, wawancara maupun studi 

dokumentasi kemudian dilakukan reduksi data. Data yang sudah direduksi 

kemudian diberi skor 1 – 5. Skor dijumlah dan dikelompokkan menjadi dua 

kelompok yaitu guru kaya dan guru miskin. Pedoman pengelompokkannya adalah 

> 74 termasuk guru kaya, dan 1 – 74 termasuk guru miskin. 

Untuk peran guru kaya dan guru miskin dalam pembinaan prestasi belajar 

peserta didik menggunakan penskoran 1 – 10. Pedoman pengelompokan sebagai 

berikut, < 50 masuk dalam kategori sangat kurang, 50-59 kurang, 60-69 cukup, 

70-79 baik, > 79 masuk dalam kategori sangat baik. 

Data kemudian disajikan dalam bentuk diagram. Hasil pengelompokkan 

menjadi guru kaya dan guru miskin terangkum dalam diagram berikut ini: 
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Diagram 1 

Pengelompokkan Guru Kaya Guru Miskin 

 

Sedangkan peran guru kaya dan guru miskin dalam pembinaan prestasi 

belajar peserta didik disajikan dalam diagram berikut ini: 

 

 

 

Diagram 2 

Peran Guru Kaya Guru Miskin 

Berdasarkan diagram 1 di atas terlihat bahwa guru-guru di wilayah UPTD 

Pendidikan Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang sebagian besar masih 

masuk dalam kategori guru miskin. Hanya 13% yang termasuk kategori guru 

kaya. Kondisi seperti ini akan berdampak kurang baik dalam pembinaan prestasi 

belajar peserta didik. Pada diagram 2 menunjukkan bahwa guru kaya memiliki 

peran yang lebih baik dibanding dengan guru miskin. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mudri (2010), Sujarwo 

(2010), Fadhil (2011) dan Sarbaini, dkk (2014). 

Kondisi pendidikan seperti di atas harus segera diperbaiki dengan 

meningkatkan status guru miskin menjadi guru kaya. Banyak cara yang dapat 

ditempuh, salah satunya kita bisa mengadopsi kebijakan pemerintah Amerika 

Serikat yang memberi tugas kepada guru senior untuk membimbing guru-guru 
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muda sehingga memiliki kompetensi yang diharapkan. Kita memiliki guru-guru 

kaya dan guru-guru berprestasi yang masih disimpan dan belum diberdayakan. 

Susanto (2016) mengatakan bahwa guru-guru berprestasi tersebut seperti permata 

yang tersimpan dan terpajang rapi di estalase toko. Semua tergantung dari 

pemerintah dalam menyikapi fenomena ini. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, simpulan  dalam penelitian ini 

adalah: (1) jumlah guru kaya di wilayah UPTD Pendidikan Kecamatan Pabelan 

Kabupaten Semarang 30%, dan (2) guru kaya memiliki peran yang lebih baik 

dibanding guru miskin dalam membina prestasi belajar peserta didik. 
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ABSTRAK 

 

Penelitian tindakan ini  dilakukan karena  hasil belajar IPS di SMP Negeri  1 

Temanggung rendah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peningkatan  hasil 

belajar IPS. Penelitian dilakukan dalam dua siklus, sumber data dalam penelitian 

ini adalah data hasil belajar , pengumpulan data   menggunakan dua teknik  yaitu 

teknik tes  dan teknik non tes. Hasil analisis data menunjukkan  ada peningkatan 

ke arah lebih baik  dari kondisi awal ke kondisi akhir.  Hasil penilaian 

pengetahuan,  dari rata-rata  71  pada kondisi awal, menjadi 80 pada siklus 1, dan 

81 di akhir siklus 2, ketuntasan belajar klasikal meningkat dari 43,75%  menjadi 

62,5% pada siklus 1 dan meningkat menjadi 90,63% di akhir siklus 2. 

Berdasarkan data tersebut  disimpulkan hasil belajar meningkat setelah guru 

menerapkan  pendekatan saintifik dengan model Pembelajaran AIR. 

Kata kunci : hasil belajar IPS, pendekatan saintifik, Model pembelajaran AIR 

 

PENDAHULUAN  

Salah  satu tujuan berdirinya Negara Republik Indonesia sebagaimana 

dicantumkan pada pembukaan UUD‘45 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Pada pasal 31 UUD‘45 disebutkan bahwa semua warga negara berhak 

mendapatkan pendidikan. Selanjutnya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional 

tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan. Guru menjadi ujung tombak untuk 

mencapai keberhasilan pendidikan , selain guru,  standar pendidik dan tenaga 

kependidikan  memiliki peranan penting untuk mengawal, mendorong, dan 

menilai keberhasilan guru dan sekolah dalam kegiatan pembelajarannya. 

SMP Negeri 1 Temanggung  terletak di Jalan Kartini No.17 

Kecamatan Temanggung  Kabupaten Temanggung  dengan letaknya di pusat kota, 

SMP Negeri 1 Temanggung sangat mudah dijangkau dan strategis.  Pada Tahun 

Pelajaran 2016/2017 SMP Negeri 1 Temanggung  telah melaksanakan  Kurikulum 

2013 selama empat tahun, namun proses pembelajaran  yang dilaksanakan guru 

belum sepenuhnya sesuai dengan petunjuk pelaksanaan kurikulum 2013. Guru 
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masih merasakan adanya hambatan dan beberapa permasalahan. Strategi  

pembelajaran  yang inovatif sangat  diperlukan  dalam menunjang  terwujudnya 

seluruh  kompetensi  yang  dimuat  dalam  Kurikulum  2013.  

Pembelajaran IPS selama ini belum berhasil sesuai harapan, sekalipun 

guru sudah menerapkan berbagai cara  pembelajaran namun  masih perlu 

perjuangan agar  kenyataan  sesuai dengan harapan.  Pada kenyataannya rata - rata 

siswa  kesulitan di dalam mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). SMP  

Negeri 1 Temanggung menerapkan KKM 80,   hasil belajar yang dicapai  jauh 

dari KKM. Sebagai gambaran bahwa rata-rata  hasil belajar siswa  pada  materi 

aktivitas  manusia  dalam memenuhi kebutuhan  adalah 71 dan  secara klasikal  

ketuntasan belajar kelas VII F  baru mencapai 43,75 %.  Kondisi rendahnya  hasil 

belajar yang dicapai siswa  menuntut guru untuk mencari tahu penyebab 

permasalahan tersebut. 

Peningkatan  hasil belajar siswa  sangat dipengaruhi oleh usaha guru 

dalam memperbaiki proses pembelajarannya,  guru perlu mengubah metode 

maupun model pembelajaran yang digunakan selama ini. Materi aktivitas manusia 

dalam memenuhi kebutuhan merupakan bahan pembelajaran kelas VII pada 

kurikulum 2013 yang harus dikuasai oleh siswa.  

Permasalahan yang dihadapi guru pada pelaksanaan Kurikulum 2013 

adalah belum menguasainya kegiatan  pembelajaran melalui  pendekatan  saintifik 

dengan menerapkan model-model pembelajaran yang kooperatif,  kurangnya 

penguasaan materi, terbatasnya literatur yang dimiliki guru, pengalaman mengajar 

yang kurang, metode mengajar yang monoton, tidak menarik, belum 

dimanfaatkannya media dan alat peraga, serta model pembelajaran yang tidak 

tepat.  

Banyaknya permasalahan yang dihadapi guru menuntut keaktifan guru 

mengadakan perubahan yang mendasar dalam proses pembelajarannya. Salah satu 

inovasi pembelajaran  yang perlu dilakukan untuk materi aktivitas manusia dalam 

memenuhi kebutuhan adalah melalui pendekatan saintifik dengan model AIR 

(Auditory, Intellectually, Repetition). 

Langkah-langkah  ketika guru  melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar dengan pendekatan saintifik, guru melakukan inovasi dengan cara 

menerapkan model  pembelajaran AIR.  Model pembelajaran ini dilakukan dengan 

cara salah satu siswa di minta membaca materi pelajaran dengan suara lantang, 
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siswa yang lain mendengarkan (tahap auditory), pada kegiatan mengumpulkan 

data dan menganalisis data, siswa diminta mencari dan menganalisi data sesuai 

pengetahuan yang dimiliki dan didiskusikan dengan teman satu kelompok. Pada 

saat itulah kegiatan Intellectually dilakukan dengan harapan siswa terlibat dalam 

aktivitas-aktivitas intelektual seperti memecahkan masalah, menganalisis 

pengalaman, dan mengerjakan perencanaan strategis.  Sedangkan tahap repetition 

(mengulang) siswa diajak mengulang-ulang materi dengan cara tanya jawab  atau 

pemberian kuis. Pelajaran yang diulang akan memberi tanggapan yang jelas dan 

tidak mudah dilupakan, siswa lebih banyak menguasai konsep. 

 

Identifikasi Masalah 

Bertitik tolak dari latar belakang diatas maka penulis merumuskan 

permasalahan sebagi berikut: 

a. Mengapa hasil belajar IPS  tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan   

siswa kelas VII F rendah.   

b. Mengapa hasil belajar siswa harus selalu ditingkatkan.  Faktor - faktor apa saja 

yang menyebabkan hasil belajar siswa kelas VII F rendah. 

c. Bagaimana cara yang harus dilakukan agar hasil belajar siswa kelas VII F 

meningkat.   

d. Apakah model pembelajaran yang diterapkan sudah tepat. 

e. Apakah guru selalu mengevaluasi kegiatan belajar  mengajarnya. 

f. Apakah guru selalu berusaha memperbaiki kekurangannya dalam menyampaikan 

materi pelajaran. 

 

Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut diatas, 

diajukan rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimanakah peningkatan hasil 

belajar IPS materi aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan melalui 

pendekatan saintifik dengan model pembelajaran AIR  bagi siswa kelas VII F  

SMP Negeri 1 Temanggung pada semester 2 Tahun 2016/2017? 

  

Metode 

Subyek  penelitian 
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Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas  di desain dengan 

dua siklus masing-masing siklus tiga kali pertemuan. Adapun Subjek penelitian 

ini adalah siswa kelas VII F SMP Negeri 1 Temanggung pada semester 2   tahun 

pelajaran 2016/2017 yang berjumlah 32 siswa, terdiri dari 20  perempuan dan 12 

laki-laki.  

 

Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer 

dan sumber data sekunder.  

Sumber data primer diperoleh dari hasil belajar siswa yang berupa nilai dari tes 

yang telah dikerjakan oleh siswa.Tes dilakukan untuk memperoleh nilai ulangan 

harian. Terdiri dari: 

Data Kondisi awal. Data kondisi awal diperoleh dari hasil ulangan harian yang 

telah dikerjakan siswa sebelum dilakukan tindakan.  

Data siklus 1. Data pada siklus ini  diperoleh setelah dilakukan tindakan pada 

siklus 1, berupa nilai tes hasil belajar  pada saat  dilakukan tindakan penelitian 

pada siklus 1. 

Data siklus 2. Data pada siklus ini  diperoleh setelah dilakukan tindakan pada 

siklus  2, berupa nilai tes hasil belajar pada saat  dilakukan tindakan penelitian 

pada siklus 2. 

Data  sekunder diperoleh dari selain subyek penelitian, yaitu melalui dokumentasi 

diperoleh data nilai kondisi awal dan jumlah siswa yang diteliti, buku-buku 

literatur  diperoleh data kajian teori yang mendukung penelitian dan penelitian-

penelitian yang relevan diperoleh data melalui pendekatan saintifik dengan model  

pembelajaran  AIR dapat meningkatkan hasil belajar  siswa. 

 

Teknik  dan  Alat  Pengumpulan  Data 

Teknik  Pengumpulan Data. Dalam penelitian ini menggunakan 2 teknik 

pengumpulan data yaitu: 

Teknik tes  :  bentuk tes tertulis 

Teknik tes digunakan untuk mengetahui dan mengukur peningkatan hasil belajar 

siswa dalam bentuk nilai hasil belajar. 

Teknik non tes :  lembar observasi  
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Teknik non tes  menggunakan lembar  observasi.  Lembar observasi   digunakan 

untuk mengetahui peningkatan ketrampilan siswa dalam diskusi dan 

mengomunikasikan  hasil  diskusi serta   merekam aktifitas siswa dalam 

pembelajaran  serta  untuk mengetahui kemajuan proses pembelajaran. 

 

Alat pengumpulan data 

Dalam penelitian ini alat pengumpul data meliputi:  

Butir soal  tes, butir soal tes digunakan sebagai alat pengumpul data untuk 

mengetahui hasil belajar siswa  pada materi aktivitas manusia dalam memenuhi 

kebutuhan  setelah dilakukan  penelitian tindakan kelas. 

Lembar observasi, lembar observasi siswa  pada penelitian ini digunakan sebagai 

alat untuk mengetahui peningkatan  ketrampilan siswa dalam diskusi dan 

mengomunikasikan  hasil  diskusi serta   merekam aktifitas siswa dalam 

pembelajaran  serta  untuk mengetahui kemajuan proses pembelajaran. 

 

Analisa Data 

Data yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi data primer dan data 

sekunder.  Analisis data yang pertama merupakan analisa data primer yaitu hasil 

belajar IPS yang berupa data kuantitatif. Hasil belajar IPS dianalisa dengan 

menggunakan diskriptif komparatif yaitu dengan membandingkan nilai tes  

kondisi awal dengan siklus 1, Siklus 1 dengan Siklus 2 dan tes  kondisi awal 

dengan Siklus 2 dengan indikator yang telah ditetapkan sebelumnya, selanjutnya 

guru melakukan refleksi yaitu membuat kesimpulan berdasarkan diskriptif 

komparatif tersebut dan membuat ulasan  serta menentukan tindak lanjut 

berdasarkan simpulan tersebut.      

Analisis data yang kedua adalah analisis data sekunder, data ini diperoleh 

dari hasil observasi tindakan kemudian dianalisis dengan cara diskriptif kualitatif 

yaitu membandingkan proses pembelajaran pada kondisi awal dengan Siklus 1, 

Siklus 1 dengan Siklus 2 dan kondisi awal dengan Siklus 2 atau kondisi akhir, 

selanjutnya guru melakukan refleksi dari beberapa kejadian dalam proses 

pembelajaran dan menarik kesimpulan.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi hasil belajar 
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Sebelum penelitian dilakukan rata - rata siswa  kesulitan di dalam 

mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). SMP  Negeri 1 Temanggung 

menerapkan KKM 80,   hasil belajar yang dicapai  jauh dari KKM. Hal itu 

disebabkan karena kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru kurang bervariasi 

guru masih menggunakan metode pembelajaran konvensional, hal ini 

menyebabkan  siswa kurang fokus, kurang bersemangat, banyak yang  bermain-

main ataupun bersenda gurau,  tidak serius dalam menerima pelajaran sehingga 

hasil belajar siswa  rendah. Sebagai gambaran   hasil belajar siswa  pada  kondisi 

awal  rata-rata 71, adapun data hasil belajar pada kondisi awal dapat dilihat 

berikut ini:   

Tabel 4.1 

Data Hasil Belajar Kondisi Awal 

N

O  
URAIAN  HASIL 

1 Nilai tertinggi 83 

2 Nilai terendah 52 

3 Rata-rata ulangan harian 71 

4 Siswa yang tidak tuntas 18 

5 Ketuntasan klasikal 43.75% 

 

Berdasarkan tabel 4.1 diketahui bahwa perolehan nilai ulangan harian 

sebelum penelitian tindakan dilakukan masih rendah, nilai tertinggi yang 

diperoleh siswa adalah 83, nilai terendah 52, rata-rata kelas 71, 18 siswa dari 32 

siswa di kelas VII F tidak tuntas belajar, atau ketuntasan ideal yang diharapkan  

baru mencapai 43,75%. Selain data hasil belajar, data keterampilan dalam 

mengomunikasikan hasil diskusi pada kondisi awal dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

 

Tabel 4.2 

Data nilai keterampilan pada kondisi awal 

N

o 

Kriteri

a 

Ren

tang Nilai 

Ju

mlah Siswa 

P

rosentase 

1 
Sangat 

Terampil 

90-

100 
1 

3

.125 

2 
Teram

pil 

80-

89 
12 

3

7.5 

3 
Cukup 

Terampil 

70-

79 
19 

5

9.375 

4 
Kuran

g Terampil 

60-

69 
0 0 
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Jumlah 32 

1

00 

 

Tabel 4.2 menunjukkan sebelum penelitian tindakan kelas dilakukan 

keterampilan siswa dalam mengomunikasikan hasil diskusi masih rendah, hanya 

ada satu siswa (3,125%) memperoleh nilai 90-100 dengan kriteria sangat terampil, 

12 siswa (37,5%) memperoleh nilai 80-89 (kriteria terampil), dan 19 siswa 

(59,375%) memperoleh nilai 70-79 (kriteria cukup terampil). Masih banyaknya 

siswa yang kurang terampil dalam mengomunikasikan hasil diskusi tersebut 

menjadi salah satu pertimbangan perlunya dilakukan inovasi pembelajaran.  

 

Deskripsi Siklus 1 

a. Perencanaan tindakan (planning), pada tahap ini guru membuat rencana 

pelaksanaan pembelajaran, menyiapkan instrumen  penelitian seperti lembar kerja 

siswa, lembar penilaian, lembar pengamatan guru dan siswa, serta membuat kisi-

kisi, butir soal, dan norma penilaian. Kegiatan lain yang direncanakan oleh guru 

adalah menjelaskan langkah-langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan 

kepada teman sejawat sebagai observer dalam penelitian.  

b. Pelaksanaan tindakan (Acting), pelaksanaan tindakan pada siklus 1  yaitu tiga kali 

pertemuan, pertemuan pertama  hari Jum‘at, 10 Februari 2017, pertemuan kedua 

hari Selasa, 14 Februari 2017, dan pertemuan ketiga hari Jum‘at, 17 Februari 

2017. Materi pelajaran yang akan dibahas adalah aktifitas manusia dalam 

memenuhi kebutuhan, pada  pertemuan 1 materi kegiatan ekonomi produksi,  

pertemuan 2 materi kegiatan ekonomi konsumsi, dan pertemuan 3 terdiri dari satu 

jam pelajaran untuk mempelajari materi kegiatan ekonomi distribusi dilanjutkan 

satu jam berikutnya penilaian. Tindakan yang akan dilakukan guru dalam 

pembelajaran adalah menerapkan pendekatan saintifik dengan model 

pembelajaran AIR ( Auditory, Intellectually, Repetition). 

     Kegiatan pembelajaran pada pertemuan 1 dilakukan dengan langkah-

langkah berikut ini: pada kegiatan  pendahuluan (10 Menit) guru mengucapkan 

salam, mengecek kehadiran siswa, mengajak siswa   memperhatikan kegiatan jual 

beli, dan dilanjutkan tanya jawab sederhana.  Guru menyampaikan kegiatan yang 

akan dilakukan hari ini, menyampaikan prosedur pelaksanaan pembelajaran dan 

teknik penilaian melalui pendekatan saintifik dengan model AIR( Auditory, 
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Intellectually, dan Repetition. Guru menginformasikan topik atau indikator yang 

akan dipelajari. Selanjutnya guru membagi siswa ke dalam 6  kelompok terdiri 

dari 5-6  orang. 

Pada kegiatan inti, untuk  tahap mengamati,  siswa diminta 

membuka buku siswa hal 145 atau buku pendamping IPS lainnya hal 26. Guru 

menunjuk   siswa  untuk membaca dengan keras sebagian materi kegiatan 

produksi,  siswa yang lain menyimak ( tahap Auditory). Tahap menanya, guru 

meminta setiap kelompok   membuat pertanyaan, memberi kesempatan salah satu 

anggota kelompok membacakan soal yang telah disusun, mengarahkan siswa 

untuk merumuskan soal sesuai dengan tujuan pembelajaran, menyeleksi 

pertanyaan, dan  menambahkan pertanyaan yang belum ditanyakan oleh siswa 

sesuai dengan indikator pembelajaran (guru menyiapkan kuis), selanjutnya guru 

membagikan lembar kegiatan. Tahap mengumpulkan informasi, siswa diberikan 

penjelasan singkat bahwa pada tahap Intellectually diharapkan siswa menggali 

pengetahuan dengan saling bertukar pikiran dan saling tanya jawab. Setiap siswa 

dalam satu kelompok saling bekerja sama mengumpulkan informasi/data untuk 

menjawab atau menyelesaikan LK yang diberikan oleh guru.  

Pada tahap menalar/mengasosiasi (masih pelaksanaan tahap Intellectually) 

setiap siswa mengolah dan menganalisis data atau informasi yang telah 

dikumpulkan dari berbagai sumber. Secara bersama-sama siswa merumuskan 

secara tertulis jawaban yang sudah disepakati dari hasil diskusi kelompok. Setiap 

siswa diminta untuk memahami konsep-konsep IPS yang dipelajari dengan cara 

tanya jawab antar anggota kelompok untuk memastikan setiap siswa menguasai 

konsep dengan benar.  

Tahap berikutnya mengomunikasikan, pada tahap ini merupakan 

pelaksanaan tahap Repetition. Pada tahap repetisi  setiap kelompok diminta untuk 

saling memberi pertanyaan secara bergantian dengan kuis yang telah di siapkan 

oleh guru, tujuannya agar siswa memahami dan hafal konsep-konsep penting IPS. 

Agar berjalan dengan lancar guru membuat skenario pelaksanaan repetisi sebagai 

berikut: Kelompok  1 akan berpasangan dengan kelompok 4, kelompok 2 

berpasangan dengan kelompok 5, kelompok 3 berpasangan dengan kelompok 6. 

Kegiatan yang dilakukan adalah masing-masing  kelompok menukarkan lembar 

kegiatan yang telah dikerjakan dengan kelompok pasangannya, sebagai contoh 

kelompok 1 yang berpasangan dengan kelompok 4,  kelompok 1 berperan sebagai 
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penanya dan kelompok 4 berperan sebagai pembahas, dan sebaliknya berganti 

peran setelah semua pertanyaan selesai dijawab, mereka akan saling menguji 

penguasaan materi yang dipelajarinya dengan memberikan pertanyaan 

berdasarkan lembar kerja yang telah dikerjakan. Kegiatan pembelajaran hari itu 

tampak serius, kelas terasa hening, namun ketika tiba pelaksanaan repetisi siswa 

semangat untuk maju ke depan kelas. Mereka antusias menyampaikan materi yang 

dipelajari, sebagian besar  siswa menyatakan senang dengan pembelajaran hari ini 

sekalipun ketika maju di depan kelas banyak konsep yang lupa karena kurang 

percaya diri, minder, dan tidak konsentrasi.  

Pada kegiatan penutup, guru menanyakan informasi yang telah di 

dapat,melakukan refleksi , dan meminta siswa untuk mempelajari materi kegiatan 

konsumsi untuk pertemuan yang akan datang. Guru menutup pembelajaran hari 

ini dengan doa 

Pertemuan  2 dilaksanakan  hari selasa tanggal  14 Februari 2017,  

langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan guru sama dengan kegiatan pada 

pertemuan 1. Pada pertemuan 3, hari jumat  17 Februari 2017 kegiatan  dibagi 

menjadi dua  yakni satu jam pelajaran untuk membahas materi dan  satu jam 

pelajaran untuk ulangan akhir siklus 1. Ulangan harian ini digunakan untuk 

mendapatkan data hasil belajar siklus 1.  

c. Pengamatan (Observing), berdasarkan pengamatan peneliti 

maupun kolaborator pembelajaran melalui pendekatan saintifik dengan model 

pembelajaran AIR berjalan lancar dan sesuai rencana, siswa semangat mengikuti 

setiap tahapan kegiatan. Hasil belajar siswa  pada akhir siklus 1 dapat dilihat tabel 

berikut ini: 

Tabel 4. 3 

Data Hasil Belajar Siklus 1 

N

O  
URAIAN  HASIL 

1 Nilai Tertinggi 100 

2 Nilai Terendah 50 

3 Rata-Rata Ulangan Harian 80 

4 Siswa Yang Tidak Tuntas 12 

5 Ketuntasan Klasikal 62.50% 

 

Berdasarkan tabel tersebut diatas diketahui nilai tertinggi yang diperoleh 

siswa adalah 100, nilai terendah 50, rata-rata kelas 80 (dengan demikian telah 
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mencapai KKM), namun ketuntasan klasikal baru mencapai 62,50% hal ini masih 

jauh dari ketuntasan ideal yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu minimal 

85%. Masih terdapat 12 siswa yang tidak tuntas belajar, sehingga tugas guru 

mengantarkan siswa tersebut untuk semangat belajar sampai dapat mencapai 

KKM.  

Menurut Hamalik (2015),  belajar merupakan  suatu proses perubahan 

tingkah laku individu melalui interaksi dengan lingkungan. Sedangkan hasil 

belajar dalam pembelajaran di sekolah sering  disebut prestasi belajar, menurut  

Kamus besar bahasa Indonesia (2014: 1001) prestasi belajar merupakan  

penguasaan pengetahuan dan atau ketrampilan yang dikembangkan melalui mata 

pelajaran, biasanya ditunjukkan dengan nilai tes atau  nilai yang diberikan oleh 

guru. Penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh pendidik berfungsi untuk 

memantau kemajuan belajar, memantau hasil belajar, dan mendeteksi kebutuhan 

perbaikan hasil belajar siswa secara berkesinambungan, sedangkan tujuan 

pendidik melakukan penilaian hasil belajar antara lain mengetahui tingkat 

penguasaan kompetensi, menetapkan penguasaan kompetensi, menetapkan 

program perbaikan atau pengayaan berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi, 

dan memperbaiki proses pembelajaran(Permendiknas No. 104 Tahun 2014). 

Sedangkan data nilai keterampilan siswa pada akhir siklus 1 dapat dilihat pada 

tabel berikut ini: 

Tabel 4.4 

Data nilai keterampilan siklus 1 

N

o 
Kriteria 

Rentan

g Nilai 

Jumlah 

Siswa 

Pros

entase 

1 
Sangat 

Terampil 
90-100 3 

9.37

5 

2 
Terampi

l 
80-89 22 

68.7

5 

3 
Cukup 

Terampil 
70-79 7 

21.8

75 

4 
Kurang 

Terampil 
60-69 0 0 

  Jumlah 32 100 

 

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa keberanian siswa 

dalam mengomunikasikan hasil diskusi ke depan kelas dengan cara saling Tanya 

jawab materi yang dipelajari meningkat kearah lebih baik dibandingkan kondisi 

awal, pada kriteria sangat terampil(rentang nilai 90-100) terdapat 3 siswa 
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(9,375%), terampil (rentang nilai 80-89) 22 siswa(68,75%), dan cukup 

terampil(rentang nilai 70-79) 7 siswa atau 21,875%. Dengan data tersebut masih 

ada 7 siswa yang perlu mendapatkan perhatian dan motivasi agar mereka dapat 

terampil dalam mengomunikasikan hasil diskusi.  

d. Refleksi, berdasarkan data hasil belajar dan hasil pengamatan 

bersama kolaborator pembelajaran melalui pendekatan saintifik dengan  model 

pembela jaran AIR masih perlu dilanjutkan ke siklus berikutnya, hal ini karena 

masih ada 12 siswa belum tuntas belajar dan ketuntasan klasikal belum mencapai 

ketuntasan ideal yang diharapkan yaitu minimal 85%, serta masih ada 7 siswa 

cukup terampil dalam mengomunikasikan hasil diskusi.  

1. Deskripsi Siklus 2 

a. Perencanaan tindakan (planning), kegiatan pembelajaran siklus 2  masih 

menerapkan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran AIR,  langkah-

langkah yang dilakukan guru sama dengan siklus 1, pada tahap perencanaan  guru 

membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, menyiapkan instrumen  penelitian 

seperti lembar kerja siswa, lembar penilaian, lembar pengamatan guru dan siswa, 

serta membuat kisi-kisi, butir soal, dan norma penilaian. Kegiatan lain yang 

direncanakan oleh guru adalah menjelaskan langkah-langkah pembelajaran yang 

akan dilaksanakan untuk siklus 2 kepada teman sejawat sebagai observer dalam 

penelitian, serta mendiskusikan kegiatan perbaikan KBM demi sempurnanya hasil 

siklus 2.  

b. Pelaksanaan tindakan (Acting), pelaksanaa tindakan pada siklus 2 sesuai 

dengan rencana yaitu tiga kali pertemuan, pertemuan pertama  hari Selasa, 21 

Februari 2017, pertemuan kedua hari jum‘at, 24 Februari 2017, dan pertemuan 

ketiga hari Selasa, 28 Februari 2017. Materi pelajaran yang akan dibahas dalam 

KBM untuk  pertemuan 1 materi  permintaan dan penawaran,  pertemuan 2 materi 

harga, dan pertemuan 3 terdiri dari satu jam pelajaran untuk mempelajari materi 

pembemtukan harga pasar dilanjutkan satu jam berikutnya penilaian. Tindakan 

yang akan dilakukan guru dalam pembelajaran adalah menerapkan pendekatan 

saintifik dengan model pembelajaran AIR ( Auditory, Intellectually, Repetition). 

Kegiatan pembelajaran pada pertemuan 1 dilakukan dengan langkah-langkah 

sebagaimana telah dilakukan pada siklus 1 meliputi kegiatan  pendahuluan, 

kegiatan inti, dan kegiatan penutup.  Pada kegiatan pendahuluan untuk 
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memotivasi siswa guru  mengajak siswa memperhatikan permintaan dan 

penawaran yang dilakukan  oleh  masyarakat di lingkungan sekitar tempat tinggal. 

Tidak lupa  guru menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan hari ini, 

menyampaikan prosedur pelaksanaan pembelajaran dan teknik penilaian. Guru 

menginformasikan topik atau indikator yang akan dipelajari. Selanjutnya guru 

membagi siswa ke dalam 6  kelompok terdiri dari 5-6  orang. 

Pelaksanaan Pembelajaran  pada kegiatan inti, pada tahap mengamati,  siswa 

diminta membuka buku siswa hal 156 atau buku pendamping IPS lainnya hal 47. 

Guru menunjuk   siswa  untuk membaca dengan keras sebagian materi permintaan 

dan penawaran ,  siswa yang lain menyimak ( tahap Auditory). Tahap menanya, 

guru meminta setiap kelompok   membuat pertanyaan.  Guru menyeleksi 

pertanyaan, menambahkan pertanyaan yang belum ditanyakan oleh siswa sesuai 

dengan indikator pembelajaran (guru menyiapkan kuis), selanjutnya guru 

membagikan lembar kegiatan. Tahap mengumpulkan informasi, siswa diberikan 

penjelasan singkat bahwa pada tahap  Intellectually diharapkan siswa untuk 

menggali pengetahuan dengan saling bertukar pikiran dan saling tanya jawab 

mengenai materi yang harus diselesaikan.  

Pada tahap menalar/mengasosiasi (masih pelaksanaan tahap Intellectually) setiap 

siswa mengolah dan menganalisis data atau informasi yang telah dikumpulkan 

dari berbagai sumber. Secara bersama-sama siswa merumuskan secara tertulis 

jawaban yang sudah disepakati dari hasil diskusi kelompok. Setiap siswa diminta 

untuk memahami konsep-konsep IPS yang dipelajari dengan cara tanya jawab 

antar anggota kelompok untuk memastikan setiap siswa menguasai konsep dengan 

benar.  

Tahap berikutnya mengomunikasikan, pada tahap ini merupakan pelaksanaan 

tahap Repetition. Pada tahap repetisi  setiap kelompok diminta untuk saling 

memberi pertanyaan secara bergantian dengan kuis yang telah di siapkan oleh 

guru, tujuannya agar siswa memahami dan hafal konsep-konsep penting IPS. 

Skenario pelaksanaan repetisi (sama dengan pelaksanaan siklus 1), Kegiatan 

pembelajaran pada siklus 2 berjalan jauh lebih baik, siswa antusias mengikuti  

pembelajaran sekalipun pembelajaran  tampak serius, kelas terasa hening, namun 

ketika tiba pelaksanaan repetisi siswa  semangat untuk maju ke depan kelas. 

Mereka antusias menyampaikan materi yang dipelajari, sebagian besar  siswa 

menyatakan senang dengan pembelajaran hari ini. Perlu diketahui juga bahwa 
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siswa yang  kurang percaya diri, minder, dan tidak konsentrasi pada siklus 

sebelumnya sudah tidak dijumpai lagi, hal ini terlihat ketika masing-masing 

kelompok berebut maju ke depan kelas terlebih dahulu, untuk itu guru memandu 

secara adil dan memberi kesempatan kepada kelompok yang paling aktif untuk 

tampil pertama.  

Setelah tahap mengomunikasikan selesai, kegiatan berikutnya adalah kegiatan 

penutup, guru menanyakan informasi yang telah di dapat dalam kegiatan tanya 

jawab dengan kelompok lain. Melakukan refleksi dan memberikan pesan moral 

pada siswa atas materi yang sudah dipelajarinya dan meminta siswa untuk 

mempelajari materi harga untuk pertemuan yang akan datang. Guru memberikan  

pertanyaan untuk mengevaluasi hasil belajar dan  menutup pembelajaran hari ini 

dengan doa. 

Pertemuan  2 yang dilaksanakan pada hari jum‘at, tanggal  24 Februari 2017,  

langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan guru sama dengan kegiatan pada 

pertemuan 1. Guru melaksanakan tahap-tahap pembelajaran saintifik dengan 

model pembelajaran AIR. Kegiatan pembelajaran mulai tahap pendahuluan, 

kegiatan inti, dan kegiatan penutup berjalan sesuai rencana. Pembelajaran 

berlangsung lebih tertib, siswa semangat untuk menjawab setiap kuis yang 

diberikan oleh guru. 

Pelaksanaan tindakan pada pertemuan 3 (dilaksanakan pada hari Selasa, 28 

Februari 2017) dibagi menjadi dua kegiatan yakni satu jam pelajaran untuk 

membahas materi dengan menerapkan tindakan seperti pada pertemuan 1 dan 2,  

serta satu jam pelajaran untuk ulangan akhir siklus 2. Ulangan harian ini 

digunakan untuk mendapatkan data hasil belajar siklus 2.  

c. Pengamatan (Observing), selama proses pembelajaran siklus 2, 

berdasarkan  pengamatan guru maupun kolaborator pembelajaran melalui 

pendekatan saintifik melalui model AIR berjalan lancar, lebih baik dibandingkan 

KBM sebelumnya, siswa semangat mengikuti setiap tahapan kegiatan. Hasil 

belajar siswa dengan pendekatan saintifik melalui model pembelajaran AIR pada 

akhir siklus 2 dapat dilihat tabel berikut ini: 

Tabel 4.5 

Data hasil belajar pada siklus 2 

NO  URAIAN  HASIL 

1 Nilai Tertinggi 95 
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2 Nilai Terendah 50 

3 Rata-Rata Ulangan Harian 81 

4 Siswa Yang Tidak Tuntas 3 

5 Ketuntasan Klasikal 90.63% 

 

Tabel 4.5 menunjukkan  nilai tertinggi yang diperoleh siswa diakhir siklus 

2  adalah 95, nilai terendah 50, rata-rata kelas 81 (telah melebihi  KKM), 

ketuntasan klasikal  mencapai 90,63%,  hal ini berarti diakhir siklus 2 ketuntasan 

belajar klasikal telah melampaui   ketuntasan ideal yang diharapkan dalam 

penelitian  yaitu minimal 85%.  Diakhir siklus 2 ada 3 siswa yang tidak tuntas 

belajar,  tugas guru mengantarkan 3 siswa tersebut untuk tetap semangat dalam 

belajar sampai dapat mencapai KKM. Sedangkan data keterampilan siswa dalam 

mengomunikasikan hasil diskusi dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.6 

Data nilai keterampilan siklus 2 

No Kriteria Rentang Nilai Jumlah Siswa Prosentase 

1 Sangat Terampil 90-100 5 15.625 

2 Terampil 80-89 24 75 

3 Cukup Terampil 70-79 3 9.375 

4 Kurang Terampil 60-69 0 0 

  Jumlah 32 100 

 

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa keberanian siswa 

dalam mengomunikasikan hasil diskusi  dengan cara saling tanya jawab materi 

yang dipelajari meningkat kearah lebih baik dibandingkan sebelumnya, pada 

kriteria sangat terampil (rentang nilai 90-100) terdapat 5 siswa (15,625%), 

terampil (rentang nilai 80-89) 24 siswa(75%), dan cukup terampil(rentang nilai 

70-79) 3 siswa atau 9,375%. Dengan data tersebut masih ada 3 siswa yang perlu 

mendapatkan perhatian dan motivasi agar mereka dapat terampil dalam 

mengomunikasikan hasil diskusi.  

d. Refleksi, berdasarkan data hasil belajar dan hasil pengamatan bersama kolaborator 

pembelajaran  berjalan lancar dan sesuai harapan,  diakhir siklus 2 rata-rata hasil 

belajar telah mencapai KKM, dan ketuntasan belajar secara klasikal telah 

melampaui kriteria ketuntasan ideal yang diinginkan. 

e. Pembahasan hasil penelitian 
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Berdasarkan hasil analisa dan uraian pada deskripsi  kondisi awal, siklus 1, 

dan siklus 2, selanjutnya peneliti melakukan analisa data lebih lanjut dengan cara 

membandingkan hasil pada kondisi awal dengan hasil siklus 1, hasil siklus 1 

dengan siklus 2 dan hasil kondisi awal dengan siklus 2. Data  hasil belajar dan 

hasil penilaian keterampilan disajikan pada tabel  seperti berikut ini:  

Tabel 4. 7 

Rekapitulasi hasil belajar pada  kondisi awal, siklus 1, dan siklus 2 

NO  URAIAN  
KONDISI 

AWAL  
SIKLUS 1 SIKLUS 2 

1 Nilai Tertinggi 83 100 95 

2 Nilai Terendah 52 50 50 

3 Rata-Rata Ulangan Harian 71 80 81 

4 Siswa Yang Tidak Tuntas 18 12 3 

5 Ketuntasan Klasikal  43,75% 62,50% 90,63% 

‗ 

Berdasarkan data pada tabel tersebut  di atas, dapat disimpulkan bahwa 

hasil belajar siswa kelas VII F meningkat. Pada kondisi awal perolehan nilai 

tertinggi   siswa 83, setelah dilakukan tindakan pada siklus 1 nilai tertinggi 100, 

dan   95 diakhir siklus 2. Sedangkan  nilai terendah pada kondisi awal 52, siklus 1 

dan siklus 2 nilai terendah 50.  Rata-rata hasil ulangan harian  siswa meningkat, 

pada kondisi awal rata-rata kelas 71 meningkat menjadi 80 pada siklus 1 dan 

diakhir siklus 2  menjadi 81. Banyaknya siswa yang belum tuntas belajar juga 

mengalami penurunan, pada kondisi awal terdapat 18 siswa, siklus 1 terdapat 12 

siswa, dan di akhir siklus 2 tinggal 3 siswa. Demikian juga untuk ketuntasan 

belajar secara klasikal, pada kondisi awal baru mencapai   43,75%, setelah guru 

melakukan tindakan meningkat menjadi 62,50% pada  siklus 1, dan diakhir siklus 

2  mencapai 90,63% (telah  melampaui ketuntasan belajar ideal yang ditetapkan 

yaitu sekurang-kurangnya 85%). Salah satu kelebihan model pembelajaran ini 

adalah terletak pada Repetition yaitu mengulang-ulang materi yang sedang 

dipelajari dengan cara tanya jawab dengan kuis yang telah disediakan, sebelum 

pelaksanaan repetisi semua siswa belajar menghafal konsep-konsep baru, 

memahami, kemudian mengutarakan konsep yang dipelajari tersebut dalam dunia 

nyata. Materi IPS yang berupa konsep-konsep yang sulit di ingat dengan model 

pembelajaran ini apa yang dipelajari siswa akan lebih banyak diingat. 

Selain data hasil penilaian pengetahuan, diperoleh juga data penilaian 

keterampilan siswa dalam mengomunikasikan hasil diskusi. Berikut ini akan 
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diperbandingkan keterampilan siswa mengomunikasikan hasil diskusi pada 

kondisi awal, siklus 1, dan siklus 2. 

Tabel 4. 8 

Rekapitulasi data penilaian keterampilan pada kondisi awal, siklus 1, dan siklus 2 

No Kriteria 
Kondisi Awal 

(Siswa) 

Siklus 1 

(Siswa) 

Siklus 2  

(Siswa) 

1 Sangat Terampil 1 3 5 

2 Terampil 12 22 24 

3 Cukup Terampil 19 7 3 

4 Kurang Terampil 0 0 0 

  Jumlah 32 32 32 

 

Berdasarkan data pada tabel tersebut disimpulkan   bahwa pembelajaran 

melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran AIR berpengaruh 

terhadap pencapaian penilaian keterampilan  siswa, hal ini dapat dilihat dari  

jumlah siswa yang memiliki kriteria cukup terampil dalam pembelajaran kondisi 

awal sejumlah 19 siswa, pada siklus 1 menurun menjadi 7 siswa, dan diakhir 

siklus 2 tinggal 3 siswa.  Demikian juga pada kriteria terampil, semula pada 

kondisi awal terdapat 12 siswa terampil dalam mengomunikasikan hasil diskusi 

diakhir siklus 1 menjadi  22 siswa , dan pada akhir siklus 2 meningkat  menjadi 24 

siswa.   Pada kriteria sangat  terampil pada kondisi awal  hanya ada 1 siswa, siklus 

1 ada  3 siswa dan di akhir siklus 2 meningkat menjadi  5 siswa.  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diatas dapat disimpulkan 

bahwa melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran AIR  dapat 

meningkatkan  hasil belajar IPS materi aktivitas manusia dalam memenuhi 

kebutuhan bagi siswa kelas VII F  SMP Negeri 1 Temanggung pada semester 2 

Tahun 2016/2017. Hasil penelitian ini juga dikuatkan oleh penelitian sebelumnya 

seperti Peningkatan  Hasil Belajar IPS  Tentang Dinamika Interaksi Manusia   

Melalui Model Pembelajaran Berbasis Masalah Bagi Siswa Kelas VII A SMP  

Negeri 1 Temanggung Pada Semester 2 Tahun 2014/2015 oleh Indah Wiharti,  

Peningkatan motivasi dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS melalui 

Problem Based Learning : Studi eksperimen kuasi di kelas IV SDN 2 

Gebangmekar dan SDN 3 Gebangmekar Kabupaten Cirebon Tahun Ajaran 

2014/2015 oleh Dwi Sulistyowarni, dan Upaya meningkatkan motivasi dan hasil 

belajar siswa melalui model siklus belajar dalam pembelajaran IPS kelas IV SDN 

Gempol Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk oleh Afif Kurniawan. 
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SIMPULAN 

Berdasarkan  landasan  teoretis  yang diajukan dan berdasarkan data  

empirik diketahui bahwa  hasil belajar siswa meningkat setelah guru menerapkan 

pendekatan saintifik dengan model pembelajaran AIR.  Hal ini dapat dilihat dari 

data hasil penelitian, pada kondisi awal sebelum tindakan dilakukan  diperoleh 

nilai tertinggi 83, nilai terendah 52 dan rata-rata 71  sedangkan ketuntasan belajar 

secara klasikal  baru mencapai 43,75 %, setelah guru melakukan tindakan melalui  

pendekatan saintifik dengan model pembelajaran AIR  hasil belajar siswa pada 

siklus 1 diperoleh nilai tertinggi 100, nilai terendah 50, dan rata-rata 80, 

sedangkan ketuntasan belajar klasikalnya  baru mencapai  62,50 %, dan pada 

siklus 2 diperoleh nilai tertinggi 95, nilai terendah 50, dan rata-rata 81, sedangkan 

ketuntasan belajar klasikal telah mencapai 90,63 %.  
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ABSTRAK  
Di era globalisasi ini pendidikan di Indonesia belum banyak menghasilkan 

insan yang kreatif, mandiri, dan tangguh. Salah satu faktor penyebab gagalnya 

pendidikan di Indonesia adalah model pembelajaran yang kurang efektif. Solusi 

untuk mengatasi permasalahan tersebut guru bisa menggunakan strategi 

pembelajaran yang berdasarkan pengoptimalan potensi otak dengan penerapan 

brain based learning. Brain Based Learning adalah pembelajaran yang 

diselaraskan dengan cara otak yang didesain secara alamiah untuk belajar juga 

menawarkan sebuah konsep untuk menciptakan pembelajaran yang berorientasi 

pada upaya pemberdayaan potensi otak siswa. Langkah-langkah penerapan model 

pembelajaran brain based learning adalah persiapan, akuisisi, elaborasi, formasi 

memori, aplikasi. Otak merupakan sistem syaraf yang paling vital dan suatu 

modalitas pembelajaran yang perlu dioptimalkan sebaik mungkin. Dalam 

pembelajaran pengoptimalan fungsi Otak yang kreatif adalah otak kiri dan otak 

kanannya bekerja secara seimbang agar pembelajaran menjadi lebih bermakna. 

Oleh karena itu, diharapkan guru bisa menggunakan brain based learning lebih 

kreatif dan inovatif sebagai landasan untuk membina prestasi belajar siswa yang 

kreatif, tangguh dan mandiri serta dapat mengukur actual ability siswa dengan 

optimal. 
 
 

Kata Kunci: brain based learning, profesionalisme guru, prestasi belajar 
 
 
 

PENDAHULUAN 

 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, Pasal 3, tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dilihat secara sepintas 

tujuan pendidikan ini sudah lengkap dan sesuai dengan tujuan baik secara individu 

maupun negara, namun dalam pelaksanaannya ternyata sulit dan kualitas 

pendidikan di Indonesia sampai saat ini masih belum menggembirakan dan 

tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Menurut Survei Political 

and Economic Risk Consultant dalam Agustin (2014, hlm. 80), kualitas 

pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Posisi 
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Indonesia di bawah Vietnam. Pendidikan di Indonesia belum banyak 

menghasilkan insan yang kreatif, mandiri, dan tangguh. Salah satu faktor 

penyebab gagalnya pendidikan di negara kita adalah model pembelajaran yang 

kurang efektif. 

Pembelajaran yang dilakukan di SDN 1 Cintaraja saat ini masih banyak 

guru yang menggunakan model pembelajaran yang bersifat konvensional. 

Menurut Ujang Sukandi dalam Agustin (2014, hlm. 82) pembelajaran 

konvensional ditandai dengan guru lebih banyak mengajarkan tentang konsep-

konsep bukan kompetensi, tujuannya adalah siswa mengetahui sesuatu bukan 

mampu untuk melakukan sesuatu, dan pada saat proses pembelajaran siswa lebih 

banyak mendengarkan. Jadi, pendekatan konvensional yang dimaksud adalah 

proses pembelajaran siswa lebih banyak didominasi gurunya sebagai 

―pentransfer‖ ilmu, sementara siswa lebih pasif sebagai ―penerima‖ ilmu. 

Akibatnya, proses belajar tidak berjalan secara kreatif, efektif, dan 

menyenangkan. Pada model pembelajaran ini, kadang-kadang konsentrasi siswa 

terpecah dengan hal lainnya, akibatnya siswa kurang memahami materi pelajaran. 

Tidak sedikit siswa yang merasa bosan dan jenuh di kelas, bahkan tidak sedikit 

juga siswa yang menggunakan kegiatan belajar sebagai ajang melamun, tidur, 

mengganggu temannya. Hal ini dapat membuat prestasi atau hasil belajar siswa 

tidak optimal, dengan metode pembelajaran konvensioanal yang hanya 

melibatkan siswa dengan kegiatan mendengarkan dan mencatat, siswa cenderung 

mengasah 

otak kirinya saja yang hanya memiliki kemampuan daya serap sebesar 20 %. 

Sementara sisanya 80 % lagi pada bagian otak lain masih jarang diasah, terbukti 

ketika diadakan evaluasi hasil belajar tentang kerajaan Indonesia Hindu, Buddha, 

Islam. Hasil belajar peserta didik kelas IV SDN 1 Cintaraja dibawah KKM yang 

ditetapkan kelas IV yaitu 7,5 dengan capaian 85 % peserta didik belum 

memahami konsep tentang Pahlawanku. Salah satu faktor penyebab gagalnya 

pembelajaran adalah model pembelajaran yang kurang efektif dan guru cenderung 

menekankan pada pola kerja otak kiri. Padahal belajar dikatakan berhasil bila otak 

difungsikan secara optimal atau fungsi otak lebih optimal bila seluruh bagian otak 

dapat diaktifkan. Otak merupakan bagian terpenting dari organ manusia yang 

berperan utama dalam belajar. Otak juga memiliki beberapa bagian, yang harus 

diasah secara bersamaan agar fungsinya dapat lebih optimal. 
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Salah satu alternatif untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah 

menggunakan inovasi pembelajaran yang berpijak pada proses kinerja otak yaitu 

model pembelajaran untuk membina prestasi belajar siswa Brain Based Learning 

dan guru yang profesional . Profesionalisme guru merupakan kunci pokok 

kelancaran dan kesuksesan proses pembelajaran di sekolah. Karena hanya guru 

profesional yang bisa menciptakan situasi aktif siswa dalam kegiatan 

pembelajaran. Guru yang profesional diyakini mampu mengantarkan siswa dalam 

pembelajaran menemukan, mengelola, memadukan perolehannya, dan 

memecahkan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pengetahuan, sikap, dan 

nilai ataupun ketrampilan hidupnya. Guru profesional mampu membuat siswa 

berpikir, bersikap, dan bertindak kreatif, sehingga prestasi belajar siswa dapat 

dibina secara optimum untuk mewujudkan tujuan Nasional. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas diperoleh identifikasi 

masalah sebagai berikut. 

 

(1) Pendidikan di Indonesia belum banyak menghasilkan insan yang kreatif, 

mandiri, dan tangguh. 
 

(2) Banyak guru yang menggunakan model pembelajaran yang bersifat 

konvensional. 
 

(3) Konsentrasi siswa terpecah dengan hal lainnya, akibatnya siswa kurang 

memahami materi pelajaran. 

(4) Hasil belajar peserta didik kelas IV SDN 1 Cintaraja dibawah KKM yang 

ditetapkan kelas IV yaitu 7,5 dengan capaian 85 % peserta didik belum 

memahami konsep tentang Pahlawanku. 
 

(5) Guru cenderung menekankan pada pola kerja otak kiri, Tidak 

menyeimbangkan fungsi kerja otak kiri dan otak kanan secara optimal. 

 
Berdasarkan identifikasi masalah di atas dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut: 
 

(1) Bagaimana model pembelajaran Brain Based Learning dalam meningkatkan 

prestasi belajar siswa Kelas IV SDN 1 Cintaraja tentang Pahlawanku? 
 

(2) Bagaimana pengaruh guru profesional dalam menerapkan model 

pembelajaran Brain Based Learning dapat meningkatkan prestasi belajar 

siswa Kelas IV SDN 1 Cintaraja tentang Pahlawanku ? 

 
Tujuan dikembangkannya model pembelajaran Brain Based Learning adalah: 
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(3) Untuk menjelaskan model pembelajaran Brain Based Learning dalam 

meningkatkan prestasi belajar siswa-siswi SDN 1 Cintaraja. 
 
(2) Untuk mengetahui pengaruh guru profesional dalam menerapkan model 

pembelajaran Brain Based Learning dapat meningkatkan prestasi belajar 

siswa-siswi SDN 1 Cintaraja. 

 

METODE 

 

Menurut Sudarsono dalam Asrori ( 2012: hlm.66) desain penelitian adalah 

model atau gambaran bentuk penelitian yang akan diikuti dalam pelaksanaan 

penelitian tindakan kelas. Desain penelitian tindakan kelas dapat digambarkan 

sebagai berikut. 

 

 
 
 

Gambar 1 

Alur Kerja Penelitian Tindakan Kelas 
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Berdasarkan Gambar.1 Alur Kerja Penelitian Tindakan Kelas di atas 

menunjukkan bahwa pada tahap awal guru sebagai peneliti harus menjajaki 

keadaan dan kemampuan siswa melalui observasi. Didalamnya mencakup 

keadaan kelas, perilaku siswa sehari-hari, perhatian terhadap pelajaran, prestasi 

atau hasil belajarnya selama ini. Untuk mengetahui kemampuan dan penguasaan 

siswa terhadap materi pelajaran, guru perlu mengadakan tes hasil belajar. 

Penjajagan keadaan awal ini sangat diperlukan untuk dijadikan dasar kriteria 

untuk mengukur ada tidaknya perbaikan dan peningkatan setelah dilaksanakannya 

tindakan oleh guru dalam penelitian tindakan kelas selama proses pembelajaran. 

Tahap berikutnya, guru sebagai peneliti merancang tindakan yang akan 

dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas proses dan hasil 

pembelajaran sebagaimana yang telah dirumuskan dalam hipotesis tindakan. 

Misalnya guru ingin mengubah suasana proses pembelajaran yang pasif, kaku dan 

dingin menjadi aktif dan bergairah. Berdasarkan observasi awal diperoleh data 

penting diantaranya: 

(1) Siswa hanya berbicara jika disuruh guru; 
 

(2) Tangan terlipat rapi di atas meja; 
 

(3) Pandangan mengarah pada papan tulis; 
 

(4) Jika guru mengajukan pertanyaan, maka siswa menjawab secara serentak 

bersama-sama; 
 

(5) Tidak pernah ada siswa yang bertanya kepada guru, apalagi menyela 

pembicaraan guru; 
 

(6) Hasil ulangan umum bersama, prestasi yang dicapai siswa dibawah nilai rata-

rata rayon. 

Berdasarkan hasil observasi tersebut, guru merasa tidak berhasil dalam 

melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Guru kemudian menyadari betul 

bahwa jika keadaan tersebut tidak diperbaiki, maka akan menyebabkan timbulnya 

masalah yang lebih besar lagi, baik bagi siswa maupun guru itu sendiri. Kemudian 

guru melakukan penelitian tindakan kelas untuk melakukan perubahan dan 

perbaikan proses pembelajaran. Perbaikan yang diinginkan itu adalah kelas 

menjadi aktif, dinamis, siswa lebih bergairah, siswa berani bertanya atau 

mengemukakan pendapatnya, siswa berani menjawab pertanyaan pertanyaan, atau 

bahkan berani tampil di depan kelas untuk menyampaikan ringkasan bahan 

bacaan yang ditugaskan oleh guru. 
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Suasana kelas yang diharapkan tersebut dikaji dan dijadikan dasar untuk 

membuat rencana tindakan yang akan dilakukan. Setelah rencana tindakan 

dirumuskan dengan matang, guru melaksanakan tindakan kelas; misalnya: guru 

meminta siswa maju ke depan kelas untuk menceritakan kegemarannya. Di lain 

kesempatan siswa diminta untuk memberikan pendapat atau komentarnya tentang 

pikiran atau pendapat yang dikemukakan guru di kelas. 

Selama kegiatan pemberian tindakan kelas berlangsung, guru sebgai 

peneliti mengamati perubahan perilaku dan sikap yang terjadi pada diri siswa 

serta mencatatnya dengan cermat. Guru juga membuat catatan tentang tindakan 

yang dilakukan dan dampak dari tindakan itu terhadap perubahan perilaku siswa. 

Hasil catatan pemantauan guru tersebut merupakan bahan untuk melakukan 

refleksi. Guru mengkaji kembali dampak tindakannya itu terhadap perubahan 

perilaku siswa dan membandingkannya dengan keadaan sebelum dilakukan 

tindakan kelas. 

Berikut ini ada sejumlah pertanyaan yang perlu diajukan oleh guru 

terhadap dirinya sendiri sebagai peneliti yang dapat digunakan untuk melakukan 

refleksi. 

(1) Benarkah perubahan yang terjadi pada diri siswa itu benar-benar akibat dari 

tindakan yang dilakukan oleh dirinya kepada siswa; bukan karena faktor 

penyebab yang lain? 
 

(2) Perubahan apa saja yang terjadi pada diri siswa, suasana kelas, dan guru itu 

sendiri? 
 

(3) Seberapa besar perubahan dan peningkatan telah terjadi dalam proses 

pembelajaran dan hasil belajar siswa? 
 

(4) Apakah perubahan dan peningkatan ke arah yang lebih baik sudah terwujud 

sesuai dengan yang diharapkan atau masih perlu dilakukan perbaikan lagi? 
 

(5) Apakah tindakan kelas yang dilakukan efektif atau efisien? 

 

Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan mengantarkan guru sebagai peneliti 

ke arah kemampuanmelakukan refleksi mendalam serta dapat menimbulkan 

kesadaran tentang penting dan bermanfaatnya tindakan yang dilakukan. Jika guru 

belum merasa puas terhadap hasil yang dicapainya, maka ia dapat membuat 

rencana tindakan baru berdasarkan hasil yang diperoleh. Sementara itu, guru juga 

dapat membuat model tindakan baru sebagai pengembangan model awal yang 

telah dilaksanakan guna mendukung tercapainya tujuan utama dari tindakan yang 
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dilakukan. Perlu ditegaskan di sini bahwa penelitian tindakan itu bersiklus dan 

spiral, artinya semakin lama semakin meningkat perubahan dan perbaikan ke arah 

pencapaian hasilnya. 

Subjek penelitian adalah siswa kelas IV B SDN 1 Cintaraja Kecamatan 

Singaparna berjumlah 33 orang, bermasalah dalam konsentrasi siswa terpecah 

dengan hal lain akibatnya siswa kurang memahami materi pelajaran dan ketika 

diadakan evaluasi hasil belajar tentang kerajaan Indonesia Hindu, Buddha, Islam 

hasil belajar peserta didik kelas IV SDN 1 Cintaraja dibawah KKM yang 

ditetapkan kelas IV yaitu 7,5 dengan capaian 85 % peserta didik belum 

memahami konsep tentang Pahlawanku. Sedangkan objek penelitiannya adalah 

kreatifitas siswa, prestasi belajar siswa, model pembelajaran Brain Based 

Learning. 

Instrumen yang dugunakan untuk mengumpulkan data adalah Tes, 

Observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik 

deskriptif dan kuantitatif. 

Catatan harian KI 1 dan KI 2, lembar observasi, pedoman wawancara, soal 

prestasi belajar KI 3, lembar refleksi, tugas porti polio, penilaian ketrampilan KI 

4, penilaian antar teman, penilaian diri sendiri. 

Tabel. 1 Hasil Penilaian 
 

No Nama  Diskusi  KI 3  KI 4 

  Siklus Siklus Siklus  Siklus Siklus  Siklus 
  1  2 1  2 1  2 

1 X1 30  75 75  80 25  75 

2 X2 75  83 90  95 33  83 

3 X3 75  83 75  80 75  83 

4 X4 67  83 90  95 50  92 

5 X5 83  100 85  100 67  100 

6 X6 75  92 65  90 58  92 

7 X7 42  75 35  75 42  92 

8 X8 67  75 85  95 67  100 

9 X9 50  75 65  80 58  83 

10 X10 50  75 70  90 58  83 

11 X11 50  83 50  75 42  83 

12 X12 58  100 65  100 67  83 

13 X13 42  83 50  80 42  83 

14 X14 58  92 70  95 67  75 

15 X15 42  75 50  75 42  83 

16 X16 42  75 50  80 50  92 

17 X17 58  92 50  95 42  83 

18 X18 42  75 50  75 42  75 
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19 X19 58  83 65  85 67  92 

20 X20 58  75 50  80 42  83 

21 X21 50  83 65  80 50  75 

22 X22 75  92 70  85 67  83 

23 X23 50  75 35  85 50  75 

24 X24 50  75 65  85 75  92 

25 X25 50  75 50  80 50  83   

   26 X26 75 92 65 85 67 83 

27 X27 42 75 30 75 50 83 

28 X28 83 100 70 85 67 100 

29 X29 67 92 50 85 50 83 

30 X30 67 83 50 80 50 75 

31 X31 50 75 35 85 42 83 

32 X32 50 75 50 80 50 83 

33 X33 42 75 35 80 33 83 

R
E

K
A

P
IT

U
L

A
S

I 

Jumlah 1.848 2.676 2.010 2.795 1.695 2.713 

Nilai 30 75 35 75 25 75 
Minimum       

Nilai 83 100 95 100 75 100 

Optimum       

Rata-Rata 56 82 61 85 51 82 
       

        

 

Berdasarkan Tabel. 1 Hasil penilaian siswa siklus1 tidak menerapkan 

model Brain Based Learning dan Siklus 2 menerapkan model Brain Based 

Learning dimana pada siklus 1 pembelajaran tidak menerapkan model Brain 

Based Learning nilai rata-rata yang diperoleh peserta didik dibawah rata-rata 

KKM:7,5 sedangkan pada siklus 2 menerapkan model Brain Based Learning 

diperoleh nilai rata-rata diatas KKM: 7,5. Hal ini menunjukkan peningkatan 

prestasi peserta didik dalam belajar dengan menerapkan model pembelajaran 

Brain Based Learning. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Menurut Wina Sanjaya dalam Zahroh ( 2015, hlm. 115-116) pembelajaran 

berbasis peserta didik adalah proses pembelajaran yang ditekankan pada keaktifan 

peserta didik yang meliputi aspek kognitif, afktif, dan psikomotor. Pembelajaran 

seperti ini juga bersifat student center. Dengan demikian, dalam pembelajaran 

berbasis peserta didik ini, pada dasarnya peserta didik harus difungsikan dan 

ditempatkan sebagai faktor utama. Dengan kata lain, menempatkan peserta didik 

dalam proses pembelajaran sebagai subjek belajar yang memiliki potensi, dan 
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proses pembelajaran seharusnya diarahkan untuk memberikan pengalaman belajar 

agar peserta didik dapat mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya. Oleh 

sebab itu, setiap peserta didik harus memiliki pengalaman belajar secara optimal. 

Dengan kata lain, pembelajaran harus ditekankan atau berorientasi pada aktivitas 

peserta didik. 

 

Penerapan Model Brain Based Learning 
 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Anthony Robin dalam Agustin 

(2014, hlm. 83) menyatakan bahwa otak dapat melaksanakan denyut jantung 

sebanyak 100 kali per hari tanpa disadari, memompa lebih kurang 25.000 liter 

darah setiap hari melalui pembuluh darah yang panjangnya mencapai 100.000 km 

apabila ujungnya disambungkan satu sama lain, otak juga memungkinkan mata 

kita membedakan lebih dari 10 juta warna. Selain itu, otak terus beradaptasi dan 

berevolusi sepanjang waktu. Kehebatan otak manusia yang lain adalah dalam hal 

penerimaan informasi. Otak akan mengingat informasi sampai enam kali lebih 

efektif jika memadukan lebih dari satu indra. Namun seperti halnya tubuh, otak 

juga membutuhkan latihan. Latihan meningkatkan aliran oksigen ke seluruh 

bagian tubuh, termasuk otak, yang secara langsung mengarah pada kesiapan 

mental. Dengan kehebatan otak yang demikian, sebaiknya modalitas tersebut 

sangat perlu dikembangkan pada siswa dalam proses pembelajaran. 

 

Peranan Otak dalam proses pembelajaran: 

 

1. Konsep Triune Theory 

 

Pada tahun 1970, Paul Mc Clean mulai memperkenalkan konsep Triune 

Theory yang mengacu pada proses evolusi tiga bagian otak manusia. Dalam 

hipotesisnya, Mc Clean 

menyatakan bahwa otak manusia terdiri dari tiga bagian penting yaitu otak besar 

(neokorteks), otak tengah (sistem bilik), dan otak kecil (otak reptil), dengan 

fungsinya masing-masing yang khas dan unik. 

Neokorteks adalah bagian otak yang menyimpan kecerdasan. Otak besar 

(neokorteks) memiliki fungsi untuk berbahasa, berpikir, belajar, memecahkan 

masalah, merencanakan, dan mencipta. Kemudian, otak tengah (sistim bilik) 

berfungsi untuk interaksi sosial, emosional, dan ingatan jangka panjang. Otak 
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kecil (otak reptil) sendiri menjalani fungsi untuk berekreasi, mengulang, 

mempertahankan diri, dan ritualis. 

 

2. Konsep Otak kiri kanan 

 

Pada tahun 1950, guru besar psikologi di Institut Teknologi California, Roger 

Sperry menemukan bhwa otak terbagi menjadi dua belahan, yaitu belahan otak 

kanan dan belahan otak kiri. Menurut De Porter dalam Zikwan (2009) proses 

berpikir otak kiri bersifat logis, sekuensial, linier, dan rasional. Otak kiri 

berdasarkan realistis mampu melakukan penafsiran abstrak dan simbolis. Cara 

berpikirnya sesuai untuk tugas-tugas teratur, ekspresi verbal, menulis, membaca, 

asosiasi auditorial, menempatkan detail dan fakta, fonetik, serta simbolisme. 

Untuk belahan otak kanan cara berpikirnya bersifat acak, tidak teratur, intuitif, 

dan holistik. Cara berpikirnya sesuai dengan cara-cara untuk menegtahui hal-hal 

yang bersifat non verbal, seperti kesadaran yang berkenaan dengan perasaan 

(merasakan kehadiran suatu benda atau orang), kesadaran spasial, pengenalan 

bentuk dan pola, musik, seni, kepekaan warna, kreativitas dan visualisasi. 

 

3. Konsep Otak Tengah 

 

Selain otak kiri dan otak kanan, ada juga otak tengah. Menurut Eric Jensen 

dalam Agustin (2014, hlm. 84-85) otak tengah bertanggung jawab atas tidur, 

emosi, atensi, pengaturan bagian tubuh, hormon, seksualitas, penciuman, dan 

produksi kimiawi otak. Otak tengah berfungsi sebagai jembatan penghubung 

antara otak kanan dan otak kiri, dan selain itu juga berfungsi sebagai 

keseimbangan. Otak tengah juga yang mendominasi perkembangan otak secara 

keseluruhan. Aktifitas otak tengah sekarang mulai menjadi bahan pertimbangan 

dalam dunia pendidikan. Menurut Hartono dalam buku Dahsyatnya Otak Tengah 

menyebutkan, bila otak tengah diaktifkan, daya konsentrasi akan meningkat, 

kemampuan fisik dalam olah raga akan berkembang, otak kiri dan otak kanan 

lebih seimbang, ada keseimbangan hormon, serta daya intuisi meningkat. Otak 

tengah dapat diaktifkan secara manual ataupun alami. Orang-orang yang otak 

tengahnya aktif secara alami biasanya disebut orang-orang dengan kemampuan 

luar biasa, misalnya tuna netra yang bisa melihat, dimungkinkan otak tengahnya 
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aktif secara alami. Sedangkan aktivitas otak tengah secara manual adalah 

menggunakan gelombang alpha. 

 

4. Pendekatan Brain Based Learning 

 

Menurut Jensen (2008, hlm. 12) Brain Based Learning adalah pembelajaran 

yang diselaraskan dengan cara otak yang didesain secara alamiah untuk belajar. 

Sejalan dengan hal tersebut, Sapa‘at (2009) juga mengungkapkan bahwa Brain 

Based Learning menawarkan sebuah konsep untuk menciptakan pembelajaran 

yang berorientasi pada upaya pemberdayaan potensi otak siswa. 

Menurut Jensen (2008, hlm. 50) pembelajaran yang optimal dengan 

menggunakan otak bisa dilakukan dalam beberapa tahap, berikut penerapan Brain 

Based Learning menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan di atas. Guru bisa 

menggunakan strategi pembelajaran yang berdasar kepada pengoptimalan fungsi 

otak. Hal ini bisa dilakukan seorang guru ketika proses belajar mengajar yaitu 

dengan menggunakan tahap-tahap brain based learning. Berikut ini langkah-

langkah penerapan model pembelajaran Brain Based Learning: 

 

Persiapan 

 

Memberikan pangantar atau ulasan tentang tema Pahlawanku yang akan 

disampaikan, bisa dengan memajangnya pada papan pengumuman atau 

disampaikan secara lisan. Hal ini bertujuan untuk membuat koneksi pada otak 

tentang informasi baru yang akan didapat siswa. Menghadirkan siswa dalam 

lingkungan yang menyenangkan. Guru tidak hanya memanfaatkan ruangan kelas 

untuk belajar siswa, tetapi juga tempat-tempat lainnya, seperti di taman, di 

lapangan bahkan di luar kelas. Guru harus menghindarkan situasi pembelajaran 

yang dapat merasa siswa tidak nyaman, mudah bosan atau tidak senang terlibat di 

dalamnya, tetapi sebaliknya, guru harus mampu menciptakan suasana yang 

menggairahkan siswa dalam belajar. 

 
Akuisisi 
 

Sajikan pembelajaran yang menarik dan berkesan bagi siswa dengan 

menggunakan visualisasi warna. Contohnya: jika ingin siswa memahami tentang 

pahlawanku maka ajak siswa disuruh menggambar semenarik mungkin dengan 

ditambah warna-warni dengan ketentuan yang diberikan guru. Kemudian minta 
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siswa membayangkan salah satu pahlawan Sultan Hasanuddin dan gambarkan 

kembali. Rangsanglah siswa untuk berkreatifitas membuat gambar Sultan 

Hasnuddin sendiri tanpa harus terpaku dengan gambar yang ada pada buku atau 

gambar yang dibuat guru. Dengan demikian jika siswa sudah membayangkan 

Sultan Hasanuddin dan dapat menggambarkan kembali serta dapat 

mengidentifikasi dan cerita sejarahnya, maka berarti konsep Sultan Hasanuddin 

sudah tertanam pada otak kanan siswa. Kemudian jika suatu saat ditanyakan serta 

disuruh menggambar Sultan Hasanuddin lagi, siswa masih bisa melakukannya. 

Inilah yang disebut memori jangka panjang. Otak akan mengingat informasi enam 

kali lebih efektif jika memadukan visual dan indra pendengaran. Menghadirkan 

gambar-gambar hidup yang konkret dalam pembelajaran. Misalnya pada tema 5 

Pahlawanku, siswa bisa diajak menonton video tentang raja-raja dan sejarah 

kerajaan Hindu, Buddha, Islam di Indonesia. Menurut Fiske dab Taylor dalam 

Jensen (2008, hlm.91) media yang paling baik untuk memasukkan informasi 

adalah gambar hidup yang konkret. 

 

Elaborasi 
 

Ajarkan siswa mencatat secara kretaif dengan peta pikiran (mind 

mapping). Peta pikiran adalah suatu cara mencatat kreatif dapat melatih otak 

kanan. Catatan yang biasa dibuat secara urut rapi, teratur dari atas ke bawah sesuai 

aturan yang sudah menjadi kebiasaan berpuluh-puluh tahun, ternyata hanya 

melatih otak kiri saja. Siswa sering tidak mampu memahami catatannya untuk 

jangka panjang. Tetapi jika catatan dibuat sendiri secara kreatif oleh siswa dengan 

cara membuat konsep utama pada tengah halaman buku, kemudian dari konsep 

utama tersebut di buat cabang dan ranting yang makin ke ujung memuat konsep 

yang lebih detail hingga siswa dapat memahami secara lebih mendalam informasi 

yang didapatnya, maka siswa dapat memahami isi keseluruhan materi pelajaran 

dan mengetahui hubungan antar konsep-konsep yang perlu diingat adalah dalam 

merancang sebuah peta pikiran (mind mapping) tambahkan gambar dan warna-

warna menarik pada tiap cabang atau ranting konsep. 

Melakukan eksperimen atau bermain peran. Misalnya dalam pelajaran 

tema 5 Pahlawanku. Untuk melatih kemampuan berbicara siswa dalam bahasa 

Inggris, siswa bisa diajak untuk membuat dan melakukan drama. Selain mengasah 

kemampuan otakkiri siswa dalam berbahasa, cara seperti ini juga bisa melatih 

kemampuan otak kanansiswa dalam bidang seni. 
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Formasi Memori 
 

Membangkitkan gelombang alpha otak siswa. Gelombang alpha ini adalah 

cara untuk mengaktivasi otak tengah. Gelombang otak siswa yang cocok untuk 

menangkap informasi adalah bila otak siswa berada pada gelombang alpha. Pada 

panjang gelombang ini siswa terfokus mendengarkan. Memperhatikan pelajaran 

atau berkonsentrasi sehingga apa yang telah dipelajari pada sustu hari masih tetap 

ada pada hari sesudahnya. Konsentrasi ini ditandai oleh membesarnya pupil mata 

siswa. Untuk itu, ciptakan suasana menyenangkan bagi siswa. Jika siswa sulit 

berkonsentrasi maka selingi pembelajaran dengan permainan-permainan singkat 

yang memotivasi siswa. Perlu juga pengaturan jadwal yang tepat seperti tidak 

menempatkan pelajaran yang sulit pada siang hari di mana pada waktu itu 

gelombang otak siswa sudah berada pada gelombang beta. Pada saat itu, siswa 

sulit menerima informasi. Anjurkan pada siswa untuk memanfaatkan jam belajar 

antara jam tujuh sampai jam sembilan malam, di mana saai itu umumnya 

gelombang otak juga dalam posisi alpha. 

Menggunakan musik dalam pembelajaran. Menurut Robert Monroe dalam 

Jensen (2008, hlm. 384) musik yang menggunakan tempo frekuensi dan pola-pola 

ritmik spesifik bisa membantu dalam meningkatkan konsentrasi pembelajaran dan 

memori. 

 
Integrasi Fungsional 
 

Ajaklah siswa mengaplikan informasi yang didapatnya dalam kehidupan 

sehari-hari dan bisa menyampaikan informasi tersebut kepada orang lain. 

 

5.   Profesionalisme Guru 

 

Profesionalisme guru dalam mengembangkan kreativitas peserta didik 

secara aktif dan terarah akan memiliki banyak ide dalam mengelola kreativitas 

peserta didiknya. Kreatif itu merupakan bagian kerja otak kanan manusia, secara 

medis dan ilmiah, otak kanan akan membentuk seseorang menjadi kreatif tak 

terkecuali peserta didik. Istilah kreatif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) adalah memiliki daya cipta, memiliki kemampuan untuk menciptakan, 

serta mngandung makna daya cipta, atau perihal berkreasi. Kemampuan daya 

kreativitas guru merupakan suatu bentuk dari penciptaan kretif terhadap suatu hal 
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yang baru dan berbeda. Kreativitas guru dalam pembelajaran merupakan bentuk 

kreasi guru akan 

penciptaan proses belajar mengajar dengan suatu model terbaru yang berbeda dari 

yang sebelumnya yakni mengoptimalkan fungsi kerja otak dengan model 

pembelajaran Brain Based Learning. Kreativitas peserta didik dalam belajar 

sangat bergantung pada kreativitas guru dalam mengembangkan materi standar, 

dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Pengembangan kreativitas 

sebagaimana yang dilakukan oleh guru adalah bentuk pengembangan dan 

pelatihan akan daya kerja otak. 

Cara guru untuk mengembangkan kreativitas siswa:  

 

(1) Kurangi kekangan dan ciptakan kegiatan-kegiatan yang dapat merangsang 

fungi otak siswa saat proses pembelajaran. 
 

(2) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk berfikir reflektif terhadap setiap 

masalah yang dihadapi. 
 

(3) Jangan terlalu banyak membatasi ruang gerak siswa dalam pembelajaran dan 

mengembangkan pengetahuan baru. 
 

(4) Bantulah peserta didik memikirkan sesuatu yang belum lengkap, 

mengeksplorasi pertanyaan, dan mengemukakan gagasan yang original. 
 

(5) Tunjukkan perilaku-perilaku yang baru dalam pembelajaran. 
 

(6) Kembangkan kegiatan-kegiatan yang menarik seperti kuis, dan teka-teki, 

serta nyanyian yang dapat memacu potensi siswa secara optimal. 
 

(7) Kembangkan tugas-tugas yang dapat merangsang tumbuhnya kreativitas. 

 

 

Banyak cara untuk mengembangkan aktivitas dan kreativitas siswa secara 

optimal melalui berbagai interaksi dan pengalaman belajar sesuai kemampuan 

masing-masing siswa dengan menerapkan langkah-langkah model pembelajaran 

Brain Based Learning. 

 

6.   Prestasi Belajar 

 

Menurut Winkel (2014, hlm. 59) meyebutkan bahwa prestasi belajar 

adalah hasil yang menampakkan diri. Pada Permendikbud Tahun 2014 dituliskan 

bahwa lingkup penilaian hasil belajar oleh pendidik mencakup kompetensi sikap 

(spiritual dan sosial), pengetahuan dan ketrampilan.Menurut Stiggins & Chappuis 



  779 

 

(2012, hlm. 35) mengartikan: ― Achievement or learning target define academic 

succes‖. Disebutkan bahwa prestasi atau target belajar menggambarkan 

kesuksesan akademik. Dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar siswa itu 

merupakan gambaran hasil belajar siswa yang mencakup kompetensi sikap sosial 

(spiritual dan sosial), pengetahuan, dan ketrampilan. 

SIMPULAN 

 

 Model pembelajaran Brain Based Learning dalam meningkatkan prestasi 

belajar siswa Kelas IV SDN 1 Cintaraja tentang Pahlawanku menawarkan sebuah 

konsep untuk menciptakan pembelajaran yang berorientasi pada upaya 

pemberdayaan potensi otak siswa secara alamiah dengan langkah-langkah 

persiapan, akuisisi, elaborasi, formasi memori, integrasi fungsional. Melalaui 

model pembelajaran Brain Based Learning, maka prestasi belajar siswa Kelas IV 

SDN 1 Cintaraja pada penilaian siklus 2 memperoleh nilai diatas rata-rata KKM: 

7,5. Hal ini menunjukkan bahwa model pembelajaran Brain Based Learning 

sangat baik dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. 
 

 Pengaruh guru profesional dalam menerapkan model pembelajaran Brain 

Based Learning tentang Pahlawanku merupakan bentuk kreasi guru akan 

penciptaan proses belajar mengajar dengan suatu model terbaru yang berbeda dari 

yang sebelumnya yakni mengoptimalkan fungsi kerja otak yakni model 

pembelajaran Brain Based Learning. Hal tersebut sangat berpengaruh dalam 

mengembangkan materi standar, dan menciptakan lingkungan belajar yang 

kondusif sehingga prestasi belajar siswa Kelas IV SDN 1 Cintaraja dapat 

meningkat. 
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ABSTRAK 

 

Keterbatasan jumlah jam tatap muka menjadi salah satu problem dalam 

pembelajaran PAI. Sementara aspek yang diajarkan begitu kompleks. Meliputi 

aspek kognitif, afektif dan psikomotorik harus dikuasai siswa. 

Penulisan makalah ini menggunakan metode deskriptif analitik dengan tekhnik 
pengumpulan data melalui studi dokumentasi, observasi dan wawancara. Untuk 
meningkatkan prestasi siswa bidang PAI. Guru dituntut untuk kreatif dalam 
melakukan pembinaan prestasi siswa. Karena keterbatasan jam pelajaran PAI 
maka pengembangan ekstrakurikuler harus diberdayakan secara optimal. Salah 
satu sarana untuk pembinaan prestasi siswa yang efektif adalah melalui PENTAS 
PAI sarana perlombaan untuk menunjukan kemampuan siswa bidang PAI. Guru 
PAI dituntut untuk kreatif dalam arti dapat mengembangkan segala potensi dan 
sarana yang ada termasuk kegiatan ekstrakurikuler. Pentas PAI merupakan salah 
satu sarana untuk mengukur sejauhmana keberhasilan pembelajaran PAI.  
Dengan pengembangan ekstrakurikuler pembinaan prestasi siswa akan lebih 
optimal. 

 
Kata Kunci,  optimalisasi, PAI, pembinaan prestasi siswa 
 
 
 
 

PENDAHULUAN  

Pendidikan Agama memliki peran yang sangat penting dalam pembentukan 

tujuan pendidikan nasional. Dalam Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang 

sisitem pendidikan nasinal pasal 3 disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional 

adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berkahlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. 
 
Untuk menjadikan manusia yang bertakwa kepada tuhan yang maha esa dan 

berakhlak mulia pendidikan agama memiliki peran starategis dan paling 

menentukan akan keberhasilannya. Oleh karena itu penguatan peran pendidikan 

mailto:caswitamaulana@gmail.com%20/
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agama dalam sistem pendidikan nasional harus dikuatkan dan didukung penuh 

keberadannya.  

Tujuan pendidikan agama Islam sendiri menurut permendiknas no 22 tahun 

2006 tentang standar isi, yang dijelaskan dalam (Muhaimin, 2009:45) 

menyebutkan bahwa tujuan mata pelajaran pendidikan agama Islam yakni untuk 

mewujudkan manusia yang taat beragama dan berakhlak mulia yaitu manusia 

yang berpengetahuan, rajin beribadah, cerdas, produktif, jujur, adil, etis, 

berdisiplin, bertoleransi, menjadi harmonis, secara personal dan sosial, serta 

mengembangkan budaya agama dalam komunitas sekolah.  

Selama ini pendidikan agama masih dianggap belum mencapai tujuan. 

Pendidikan agama masih lebih terfokus pada aspek kognitif sisiwa, sementara 

aspek kognitif dan psikomotorik belum maksimal dikembangkan. Akibatnya 

walaupun siswa memiliki pengetahuan keagamaan, akan tetapi belum bisa 

diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan agama tidak cukup hanya 

membuat pintar pengetahuan tentang agama. Akan tetapi harus dapat mengubah 

sikap keberagamaan siswa menjadi manusia yang berakhlak mulia dan taat 

terhadap ajarannya.  

Selama ini pendidikan agama Islam masih belum maksimal dalam 

mewujudkan semua itu. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh Amin Abdullah 

(Abdullah, 1998:45), yang mengkritik praktek pendidikan agama yang selama ini 

berjalan di sekolah. Ia mengatakan bahwa selama ini pendidikan agama kurang 

concern terhadap masalah bagaimana mengubah pengetahuan agama yang bersifat 

kognitif menjadi sebuah makna dan nilai yang wajib diinternalisasikan dalam diri 

siswa melalui berbagai cara, forum, dan media.  

Selain Muhaimin juga mengidentifikasi beberapa indikator kelemahan 

pendidikan agama Islam di sekolah dalam (Muhaimin, 2009:34) diantaranya yaitu 

pertama PAI kurang bisa mengubah pengetahuan agama yang kognitif menjadi 

―makna‖ dan ―nilai‖ atau kurang mendorong penjiwaan terhadap nilai-nilai 

keagamaan yang perlu diinternalisasikan kedalam diri peserta didik. Kedua PAI 

kurang bisa bersinergi dengan program-program pendidikan non keagamaan 

lainnya. Ketiga PAI kurang mempunyai relevansi terhadap perubahan sosial yang 

terjadi di masyarakat sehingga berakibat peserta didik kurang menghayati nilai-

nilai agama sebagai nilai yang hidup dalam keseharian.  
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Pendidikan agama dianggap statis tidak dinamis, pembelajaran dianggap 

kurang kontekstual, sehingga terkesan tidak menyatu dengan kehidupan 

keseharian siswa. Akibatnya siswa tidak merasakan adanya manfaat dari 

pendidikan agama yang diajarkan di sekolah untuk kehidupan di masyarakat.  

Selain itu problem lainnya dalam pembelajaran PAI adalah minimnya 

jumlah jam pelajaran tatap muka. Selama ini jumlah jam mengajar masih 

dianggap belum cukup untuk mengembangkan semua aspek dalam pembelajaran 

PAI. Akan tetapi hal tersebut telah diperbaiki mengingat untuk implementasi 

kurikulum 2013, jumlah jam pelajaran PAI pada sekolah dasar yang semula 3 jam 

pelajaran menjadi 4 jam pelajaran.  

Namun demikian keternatasan jumlah jam belajar bukan menjadi halangan 

untuk mengembangkan presatsi siswa dalam bidang PAI. Disini guru dituntut 

untuk terus mengembangkan kreatifitas, mensiasati kekurangan tersebut.  

Untuk terus meningkatkan presatsi siswa dalam bidang PAI dapat dilakukan 

dengan mengemangkan kegiatan ekstrakurikuler PAI dengan menciptakan iklim 

religious culture. Selain itu dengan adanya kegiatan tahunan Pentas PAI menjadi 

sarana untuk terus mengembangkan prestasi siswa dari berbagai aspek.  

Melalui pentas PAI kemempuan siswa bidang PAI terus diasah dan 

ditampilkan untuk dilombakan didepan publik. Dari situ akan terlihat keberhasilan 

proses pembelajaran PAI. Hal itu senada dengan solusi yang ditawarkan oleh 

Abuddin Nata memberikan terkait kekurangan jam pelajaran di sekolah umum 

(Nata, 20011, 31). Nata memberikan solusi dengan beberapa cara, diantaranya 

pertama dengan merubah orientasi dan fokus pengajaran yang semula bersifat 

subject matter oriented, yakni yang semula berpusat pada pemberian pengetahuan 

agama dalam arti pemahaman dan hafalan menjadi pengajaran agama yang 

berorientasi pengenalan dan pembentukan sikap keagamaan melalui pembiasaan 

hidup sesuai dengan agamanya.   

Kedua melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler keagamaan,yang telah 

direncanakan terlebih dahulu, dan dirancang sesuai dengan kebutuhan dengan 

penekanan pada pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, menekankan 

kepada orang tua peserta didik untuk lebih meningkatkan perhatian, kasih sayang, 

bimbingan dan pengawasan di rumah. Keempat melaksanakan tradisi ritual 

keagamaan yang didasarkan pada al-Qur‘an dan sunah, yang disertai penghayatan 

makna dan pesan moral yang terkandung di dalamnya. Kelima dengan 
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memanfaatkan berbagai media massa dalam melakukan pembinaan keagamaan, 

seperti radio, TV, internet dan lain sebagainya.  

Dari berbagai masalah yang diuraikan di atas penulis ingin membahas 

terkait tentang bagaiamana peran guru dalam pengembangan pembelajaran PAI 

untuk meningkatkan prestasi siswa. Meningat keberhasilan pembelajaran PAI 

tidak hanya tergantung pada pembelejaran di dalam kelas. Akan tetapi bagaimana 

guru dapat memaksimalkan berbagai kegiatan pembelajaran di luar kelas. 

Diantara program tersebut adalah bagaimana guru memanfaatkan kegiatan Pentas 

PAI untuk meningkatkan presatsi siswa secara terarah.  

Reviu pustaka pertama adalah buku yang ditulis oleh Tasman Hamami yang 

berjudul Pemikiran Pendidikan Islam: Transformasi Kurikulum PAI. (Hamami, 

2008, 41). Buku ini mencoba mengurai berbagai permasalahan pendidikan agama 

Islam di sekolah. Dalam buku ini dikatakan bahwa keberadaan PAI sebagai salah 

satu mata pelajaran di sekolah belum memiliki dampak signifikan terhadap masa 

depan peserta didik. Fenomena kenakalan remaja, berupa tawuran, penggunaan 

narkoba, seks bebas, dan sejumlah persoalan lainnya merupakan alasan dalam 

menilai kegagalan PAI di sekolah. Dalam buku ini, Tasman lebih menekankan 

pada aspek kurikulum. Di sekolah, kurikulum mempunyai kedudukan sentral 

dalam seluruh proses pendidikan. Dalam hal ini, kurikulum mengarahkan seluruh 

bentuk aktivitas pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. 

Sehingga menjadi wajar apabila kurikulum sangat menentukan jenis, kualitas, 

pengetahuan, serta pengalaman peserta didik.  

Selanjutnya adalah buku yang ditulis oleh Abdurahman Assegaf yang 

berjudul ―Pergeseran Kebijakan Pendidikan Nasional Bidang Agama Islam 1942-

1994‖. (Assegaf: 2001). Buku ini menguraikan tentang perubahan kebijakan 

kurikulum pendidikan agama Islam baik di sekolah atau pun madrasah. Perubahan 

tersebut sebagian besar berdasarkan kondisi dan situasi politis yang ada.  

Assegaf membahas berbagai problematika kurikulum pendidikan nasional, 

sejak masa penjajahan sampai zaman kemerdekaan dan lebih memfokuskan pada 

kebijakan pendidikan agama Islam. Telah terjadi pasang surut terhadap 

keberadaan pelajaran PAI pada sistem pendidikan nasional, semua itu berdasarkan 

situasi politik yang ada. PAI bisa menjadi pelajaran wajib, pelajaran pilihan, atau 

digabungkan dengan pelajaran sejenis bisa juga disisipkan dengan pelajaran yang 

lain. Berdasarkan latar belakang masalah di atas ditemukan bebeerapa masalah 
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yang muncul pada pembelajaran PAI di sekolah, di antaranya adalah: (1) 

keterbatasan jumlah jam pelajaran menjadi masalah bagi sebagian guru, (2) tidak 

adanya pendidikan berkelanjutan di luar sekolah, (3) tidak adanya sinergi serta 

integrasi dengan guru mata pelajaran lain, (4) kurangnya pemanfaatan berbagai 

kegiatan di luar jam pelajaran untuk meningkatkan prestasi siswa, (5) guru hanya 

terfokus pada kegiatan pembelajaran saat jam pelajaran di dalam kelas. 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang tersebut di atas. 

Akan dirumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan  adalah ― Bagaimana Peran 

Guru dal am Meningkatkan Prestasi Siswa PAI melalui kegiatan Pentas PAI?  

Tujuan dari penulisan makalah ini diantaranya adalah: (1) memberikan 

gambaran tentang program kegiatan PAI di luar jam tatap muka yang dapat 

meningkatkan prestasi siswa; (2) memberikan gambaran peran guru dalam 

mengotimalkan berbagai kegiatan PAI untuk meningkatkan prestasi siswa; (3)  

mengetahuai bagaimana pemanfaatan program kegiatan PAI diluar jam pelajaran 

untuk meningkatkan prestasi siswa; (4)  menjelaskan bagaimana peran signifikan 

pentas PAI dalam menodorong prestasi siswa; dan (5) menjelaskan tentang 

bagaimaan evaluasi pembelajaran PAI melalui kegiatan pentas PAI. 

 
 
 

METODE 
 

Penelitian ini bermula dari kenyataan yang ada dilapangan dan sudah 

diketahui banyak pihak, yang nantinya akan menghasilkan sebuah teori dasar. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan atau 

penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami data sentral, dengan 

mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas. (Semiawan, 2008, 7). 

Paradigma penelitian kualitatif dilaksanakan melalui proses induktif yaitu 

berangkat dari konsep khusus ke umum, konseptualisasi, kategorisasi dan 

deskripsi dikembangkan atas dasar masalah yang terjadi di lapangan.(Iskandar, 

2008;187). Penelitian kualitatif mengeksplorasi sikap, prilaku dan pengalaman 

melalui wawancara. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif (descriptive 

research), yang dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi terhadap sesuatu 

fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel 

yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.( Faisal
,
 2007;18)  
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Subjek penelitin dalam makalah ini adalah guru PAI Kota Tasikmalaya, 

pengurus KKG PAI Kota Tasikmalaya sebagai penyelenggra kegiatan Pentas PAI 

dan para siswa peserta kegiatan Pentas PAI.  

Adapun instrumen pengumpulan data adalah dengan menggunakan 

beberapa instrumen, yaitu wawancara. Dalam melakukan wawancara, 

jenis yang digunakan adalah wawancara tak terstruktur dan semi 

terstruktur. Wawancara tak terstruktur adalah wawancara yang mendalam dengan 

tujuan berusaha untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dari sudut yang 

diwawancarai atau situasinya. Sedangkan wawancara semi terstruktur dilakukan 

untuk mengetahui informasi spesifik yang nantinya dapat dibandingkan dan 

dikontraskan dengan informasi lainnya yang diperoleh dari wawancara lain. 

(Dawson, 2010;1). Dalam hal ini wawancara dilakukan kepada guru PAI, 

pengurus KKG PAI sebagai penyelenggara kegiatan dan siswa-siswi peserta 

kegiatan pentas PAI. Observasi dilakukan untuk mendapatkan data secara 

langsung dengan cara mengamati kegiatan di lapangan. Observasi dilakukan 

untuk melihat bagaimana proses.  

Studi dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data-data seputar 

kegiatan peningkatan prestasi siswa melalui Pentas PAI. Adapun dokumen yang 

dikaji meliputi pedoman kegiatan Pentas PAI, penyelenggraan kegiatan, program 

pembinaan, materi perlombaan pada pentas PAI.  

Setelah data diperoleh dengan ketiga cara tersebut, data yang ada 

selanjutnya diolah dan analisis, berdasarkan rumusan yang ada dalam penelitian 

ini. Dari hasil analisis tersebut berupa penggambaran atau deskripsi, selanjutnya 

dari hasil tersebut penulis membuat interpretasi untuk menangkap arti yang 

mendalam. (Dowson, 2010;7) 

 
 

PEMBAHASAN 
 

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum 
 

Pendidikan Agama Islam selanjutnya disingkat dengan PAI adalah salah 

satu mata pelajaran dalam struktur kurikulum di sekolah. Menurut Minnah El 

Widdah dalam (El Widdah, 2013) mengatakan bahwa mata pelajaran PAI 

berfungsi sebagai pengajaran agama Islam, proses sosialisasi dan internalisasi 

nilai-nilai agama Islam, rekonstruksi sosial dan sumber nilai dalam kehidupan 

masyarakat, dalam rangka membentuk manusia Indonesia yang beriman dan 



  787 

 

bertakwa kepada Allah SWT, serta berkahlak mulia dan mampu menjaga 

kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama. 
 
Begitu besarnya fungsi dari pendidikan agama Islam, sehingga sangat 

besar peranannya dalam proses pendidikan di sekolah umum. Oleh karena itu 

suatu keniscayaan untuk memperkuat peranan PAI pada sekolah umum. Mata 

pelajaran PAI tidak boleh dianggap hanya sebagai pelengkap mata pelajaran lain. 

Tetapi harus menjadi mata pelajaran yang utama yang harus diajarkan secara 

profesional dan maksimal oleh guru mata pelajaran PAI. 
 
Saat ini semua pihak makin sadar betapa pentingnya PAI di sekolah 

sebagai upaya penanaman nilai-nilai religious sekaligus pembentukan karakter 

peserta didik. Semunya sadar bahwa betapa pentingnya agama diajarkan dan 

semuanya yakin agama dapat menjadi filter bagi anak dari pergaulan negatif dan 

praktek menyimpang lainnya. Problematika prilaku menyimpang dikalangan 

remaja usia sekolah, menuntut PAI di sekolah untuk terus menunjukan 

eksistensinya dalam mengatasi permasalahan tersebut. 
 
Besarnya tanggung jawab PAI dalam membentuk karakter peserta didik, 

menuntut PAI harus diajarkan oleh guru-guru PAI yang benar-benar profesinal. 

GPAI harus kratif dalam mengajarnya. Mata pelajaran PAI harus diajarkan secara 

kontekstual, menyesuaikan dengan problem kekinian yang saat ini terjadi. 

Sehingga keberadaanya dimintai oleh siswa karena merasa membutuhkan dan 

betapa pentingnya mata pelajaran PAI. 

Selain itu GPAI harus dituntut kraetif mengingat keterbatasan jumlah jam 

tatap muka di sekolah umum. Sementara materi pelajrannya begitu kompleks. 

Keterbatasan jumlah jam tersebut hanya bisa diatasi oleh guru yang kreatif yang 

bisa memaksimalkan berbagai kegiatan untuk meningkatkan prestasi belajar 

siswa. 
 
Saat ini keberadaan mata pelajaran PAI di sekolah umum tidak lagi 

dipandang sebelah mata. Semua pihak mendukung untuk penguatan mata 

pelajaran PAI, salah satu bentuk dukungan konkrit tersebut adalah dengan 

ditambahnya jumlah jam pelajaran pada implementasi kurikulum 2013 menjadi 4 

jam pelajaran pada jenjang SD. Kendati secara legal formal posisi PAI di sekolah 

umum semakin mantap dan sangat strategis, tidak berarti lepas dari masalah. 

Persoalan muncul justru pada tataran implementasi. Diantara masalah tersebut 

adalah ; pertama Alokasi waktu 2 jam pelajaran dalam satu minggu masih dirasa 
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kurang jika dibandingkan dengan pesan-pesan Islam yang hendak disampaikan 

kepada siswa; kedua Kualitas guru agama secara umum belum memadai, baik 

dalam hal penguasaan isi, metodologi, maupun sikap keberagamaan; ketiga 

Pengajaran dan evaluasi PAI cenderung menitikberatkan aspek kognitif dan 

terkesan mengabaikan sisi afektif dan psikomotorik. Pola penyampainyapun 

masih cenderung tekstual dan doktriner; keempat Belum ada koordinasi yang 

mantap antara Departemen Agama sebagai pelaksana PAI di sekolah dengan 

Departemen Pendidikan Nasional sebagai payung penyelenggara lembaga sekolah 

; kelima Kurang ada kerjasama antara guru agama dengan guru-guru lain dalam 

hal pembinaan sikap mental keberagamaan. Guru guru non-agama masih 

beranggapan bahwa tugas meningkatkan potensi iman dan takwa merupakan tugas 

guru agama. Sedangkan guru agama belum mampu menjalin hubungan strategis 

dengan guru-guru lainnya; keenam, PAI yang diklaim sebagai aspek penting 

seringkali kurang mendapat prioritas dalam urusan fasilitas, akibatnya 

pengelolaan PAI cenderung seadanya; ketujuh Adanya kesenjangan antara misi 

PAI dengan realitas keluarga dan masyarakat, yang menyebabkan misi PAI 

tersebut sulit tercapai; kedelapan Era globalisasi dan informasi yang ditandai 

dengan derasnya arus informasi dan pola hidup hedonistik, materialistik dan 

konsumeristik menjadi tantangan tersendiri bagi tercapainya misi PAI di sekolah. 

( Saridjo, 2003; 235-237) 
 
Berbagai problem tersebut harus segera diminimalisir, agar harapan besar 

terhadap mata pelajaran PAI dapat dibuktikan. Terutama terkait dengan 

pelaksananya yaitu guru PAI sendiri. 
 

 

Pentas PAI Pengembangan Religious Culture 
 

Keterbatasan jumlah mata pelajaran PAI bukanlah alasan kuat, rendahnya 

prestasi siswa dalam bidang PAI. Guru PAI sebagai garda terdepan dalam 

mencapai keberhasilan pembelajaran harus melakukan pemberdayaan berbagai 

kegiatan untuk mendongkrak prestasi siswa. Salah satu kegiatan yang 

dikembangkan oleh Guru PAI melalu KKG PAI adalah kegiatan Pentas PAI. 

Merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan dari mulai tingkat gugus dan 

ditingkat nasional per dua tahun sekali. Pentas PAI merupakan kependekan dari 

Pekan Keterampilan dan Seni PAI merupakan kegiatan ajang perlombaan para 

siswa-siswa bidang PAI di Sekolah Umum. Adapaun jenis perlombaanya seputar 
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PAI yang meliputi, pertama lomba tahfidz qur‘an juz ke 30 untuk putra dan putri. 

Musabaqoh Hifzhil Qur‘an (MHQ) adalah jenis lomba melantunkan ayat-ayat Al-

Qur‘an berdasarkan hafalan. Kemampuan hafalan tetap didasarkan pada 

penguasaan ilmu tajwid sehingga dapat disampaikan secara murattal dan 

mujawwad.  

Kedua lomba MTQ untuk putra dan putri,. Musabaqoh Tilawatil Qur‘an  

(MTQ) adalah jenis lomba membaca Al-Qur‘an yang dibawakan dengan beberapa 

jenis lagu yang telah masyhur dalam ilmu tarannum dan sesuai dengan kaidah 

ilmu tajwid. Ketiga kaligrafi untuk putra dan putri. Lomba Kaligrafi Islam (LKI) 

adalah lomba yang menekankan pada kemampuan seni menulis ayat-ayat Al-

Qur‘an sesuai dengan kaidah dan tata cara penulisan kaligrafi yang benar. 

keempat lomba pidato PAI (LPP) untuk putra dan putri. Lomba Pidato PAI (LPP) 

adalah lomba keterampilan dan seni menyampaikan pesan nilai-nilai agama Islam 

secara lisan tanpa membaca teks. Lomba ini memperhatikan beberapa aspek 

penilaian dalam durasi waktu yang telah ditentukan yang meliputi teknik 

vokal/intonasi, penguasaan materi, gesture (ekspresi wajah), sikap serta busana. 
 
Kelima gerakan dan bacaan sholat berjamaah untuk beregu, keenam LCC 

PAI untuk beregu dan ketujuh qasidah rebana untuk beregu. Lomba Cerdas 

Cermat PAI (LCP) adalah lomba yang menekankan pada penguasaan wawasan 

dan pengetahuan, sikap dan keterampilan Pendidikan Agama Islam melalui 

keterampilan menjawab pertanyaan dan mendemonstrasikan dengan cepat, tepat 

dan terampil. Lomba ini dilakukan dalam bentuk tim/regu yang di setiap jenjang 

masing-masing terdiri dari 3 (tiga) orang laki-laki, perempuan atau campuran. 
 
Berbagai kegiatan tersebut merupakan upaya menciptakan religious 

culture dilingkungan sekolah. Dengan mendekatkan anak dengan iklim islami dan 

budaya Islam diharapakan dapat terbentuk karakter siswa yang islami sejak dini. 

Religious culture harus diciptakan bukan ada dengan sendirinya, oleh karena itu 

semua komponen sekolah (school community) harus berperan aktif menciptakan 

kultur religious islami, secara berkesinambungan. 
 
Religious Culture di sekolah tujuannya adalah terwujudnya nilai-nilai 

ajaran agama sebagai tradisi dalam berperilaku dan budaya organisasi yang diikuti 

oleh seluruh warga sekolah. Dengan menjadikan agama sebagai tradisi dalam 

sekolah maka secara sadar maupun tidak ketika warga sekolah mengikuti tradisi 
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yang telah tertanam tersebut sebenarnya warga sekolah sudah melakukan ajaran 

agama. 
 
Untuk mewujudkan religious culture dapat dilakukan dengan beberapa 

cara, antara lain melalui kebijakan pimpinan sekolah, pelaksanaan kegiatan 

belajar mengajar di kelas, kegiatan ektrakurikuler di luar kelas serta tradisi dan 

perilaku warga sekolah secara kontinyu dan konsisten, sehingga tercipta religious 

culture tersebut dalam lingkungan sekolah. 
 
Betapa pentingnya menciptakan iklim akademis kondusif berupa religious 

culture dalam pembinaan presatsi siswa bidang PAI sekligus upaya menanamkan 

nilai-nilai agama dalam pembentukan karakter siswa. Oleh karena berbagai 

kegiatan PAI diluar jam pembelajaran tatap muka harus didukung oleh semua 

pihak karena. Terutama yang terkait dengan pembinaan prestasi siswa dalam hal 

ini kegiatan Pentas PAI. 
 

 

Pentas PAI Pembinaan Prestasi Siswa 
 

Pekan Keterampilan dan Seni Pendidikan Agama Islam (Pentas PAI) 

agenda kegiatan rutin dua tahun sekali yang diselenggarakan Kementrian Agama 

Provinsi Jawa Barat yang untuk pelaksanaanya diberikan kewenangan kepada 

Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia ( AGPAII ). PENTAS PAI 

merupakan wahana kompetisi dalam mengaktualisasikan dan 

menumbuhkembangkan minat serta bakat peserta didik dari jenjang SD sampai 

SMA/SMK. Kegiatan ini merupakan wadah pembinaan dan aktualisasi bagi 

peserta didik untuk menerima, memahami, mendalami, menghayati, dan 

mengamalkan nilai- nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. PENTAS PAI 

yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat satuan pendidikan sampai 

tingkat nasional merupakan perhelatan nasional yang strategis dan sangat 

dinantikan.
1 

 
Melalui kegiatan Pentas PAI terbangun iklim akademis yang mendukung 

prestasi PAI Siswa. Dengan adanya kegiatan tersebut sekolah dibawah koordinasi 

GPAI membentuk team untuk membimbing secara khusus siswa-siswi yang 

berpotensi untuk digembleng lomba-lomba PAI.
2
 Terasa sekali manfaat adanya 

kegiatan pentas PAI, sekolah akan berlomba-lomba dalam meingkatkan prestasi 

siswa. Karena apabila sekolah tidak berusaha keras meningkatkan prestasi sekolah 
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maka nama baik sekolah tersebut akan jatuh di depan sekolah lain ataupun pihak-

pihak terkait seperti kemenetrian Agama dan Dinas Pendidikan.
3 

 
Pentas PAI merupakan sarana pembinaan yang sangat efektif untuk 

meningkatkan prestasi siswa, karena melalui kegiatan ini hasil pembinaannya 

akan terlihat keberhasilalanya. Dan akan dinilai oleh kahalayak sejauh mana 

keseriusan sekolah dan GPAI dalam melakukan pembinaan. Karena memang 

Pentas PAI sendiri adalah wadah pembinaan dan aktualisasi bagi peserta didik 

dalam pendalaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai ajaran Islam. Selain 

itu Pentas PAI juga merupakan wahana kompetisi yang dilaksanakan secara 

berjenjang dari tingkat sekolah sampai dengan tingkat nasional.
4 

 
Walaupun pada awalnya kegiatan pembinaan siswa terasa memberatkan 

karena menyita waktu akan tetapi karena sudah menjadi aegnda rutin tahunan 

pada akhirnya GPAI menjadi terbiasa. Karena manfaat tersebut terasa sekali 

dalam meningkatkan prestasi siswa, walaupun pada saat lomba tidak menjadi 

juara akan tetapi dampak dari pembinaan tersebut sangat terasa. Diantaranya 

adalah pertama, setelah dilakukan pembinaan mental lomba anak menjadi terasah, 

anak menjadi selalu siap setiap saat apabila ditunjuk untuk ikut lomba. Lebih-

lebih yang menjadi juara rasa kepercaayn dirinya menjadi meningkat. 
 
Kedua dengan adanya pembinaan secara terprogram anak-anak menjadi 

lebih dekat dengan nuansa religious, misalnya menjadi menegnal lagu-lagu islami, 

hapal surat-surat pendek juz ama, bertambahnya pengetahuan keislaman, berani 

tampil di depan khalayak. Ketiga, apresiasi dari orang tua murid meningkat. 

Ketika anaknya tampil di depan umum sudah pasti menjadi kebanggaan tersendiri 

bagi orang tua. Sehingga orang tua akan mendukung secara penuh terhadap 

kegiatan ekstrakurikuler PAI yang diselenggarakan oleh sekolah. Dengan 

dukungan lebih dari orang tua akan mempermudah pihak sekolah untuk 

mengadakan kegiatan lainnya. Misalnya peringatan hari besar keagamaan.
5 

 
Kegiatan Pentas PAI terleihat sebagai sesuatu yang biasa dan sederhana 

akan tetapi kalau dilaksanakan secara serius akan berdampak besar terhadap 

pembinaan siswa. GPAI akan merencanakan dan membuat jadwal pembinaan 

secara teratus dan terarah. Apabila di suatu sekolah kekurangan SDM maka bisa 

melibatkan tenaga ahli eksternal tidak harus guru PAI nya. Akan tetapi  tetap 

dibawah koordinasi guru PAI yang bersangkutan. Sehingga pembinaan terhadap 
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siswa-siswi dapat berjalan dengan maksimal. Dengan adanya sinergisitas dari 

berbagai pihak upaya meningkatkan prestasi peserta didik bidang PAI akan 

mudah tercapai. 
 

 

Pentas PAI Sarana Evaluasi Pembelajaran PAI di Sekolah 
 

Evaluasi merupakan keniscayaan dalam sebuah proses pendidikan. 

Evaluasi merupakan alat untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dari sebuah 

proses. Sedangkan dalam konteks pembelajaran evaluasi merupakan sarana untuk 

mengukur sejauh mana keberhasilan siswa maupun guru dalam proses belajar 

mengajar. Seperti yang dikatakan oleh Norman E. Gronlund dalam (Gronlund, 

1976) bahwa evaluasi adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau 

membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan-tujuan pengajaran telah dicapai 

oleh siswa. 
 
Evaluasi pembelajaran dapat dilakukan dengan tes dan no tes. Tes meliputi 

tes tulis dan tes lisan. Sedangkan non tes meliputi unjuk keja, portofolio, dan 

praktek. Dalam pembelajaran PAI eva;uasi non tes penting dilakukan untuk 

mengatahui sejauhmana pemahaman siswa dalam mengamalkan ajaran-ajaran 

agama yang telah disampikan oleh gurunya. Pentas PAI meruapakan salah satu 

sarana untuk mengatahuai sejauhmana keberhasilan pembelajaran PAI. Namun 

demikian pentas PAI bukan merupakan hal utama yang digunakan untuk 

melakukan evaluasi pembelajaran, karena yang dinilai hanyalah sebagian siswa 

saja terutama mereka yang memliki prestasi unggul. 
 
Pentas PAI bukanlah sarana utama dalam proses evaluasi pembelajaran, 

hanya sebagai penunjang. Evaluasi melalui Pentas PAI lebih menitik beratkan 

pada keberhasilan sekolah dalam mengembangkan religious culture di sekolah. 

Sejauhmana program-program sekolah dalam meningkatkan prestasi siswa 

melalui program pembinaan yang telah dilakukan. Namun yang terpenting Pentas 

PAI tidak hanya sebatas ajang evaluasi akan tetapi merupakan wahana motivasi 

dan mengembangkan minat dan bakat siswa, wujud menghayati dan 

mengamalkan Pendidikan Agama Islam.
 

 
Hal tersebut sesuai dengan teori model-model evaluasi pembelajaran yang 

disampaikan oleh Zainal Arifin yang disebut dengan model yang berorientasi pada 

tujuan.(Arifin, 2012;69). Model evaluasi ini menggunakan kedua tujuan tersebut 

sebagai kriteria untuk menentukan keberhasilan. Evaluasi diartikan sebagai proses 
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pengukuran untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. 

Model ini dianggap lebih praktis karena menentukan hasil yang diinginkan 

dengan rumusan yang dapat diukur. 
 
Oleh karena itu untuk menunjukan sebagian dari keberhasilan 

pembelajaran PAI maka Pentas PAI merupakan sarana yang tepat untuk 

menunjukan prestasi siswa. Selain itu yang paling utama adalah adanya 

pembinaan siswa secara berkesinambungan dan terarah. Melalui program-

program yang telah direncanakan. Pentas PAI harus benar-benar diperhatikan oleh 

semua komponen pendidikan di sekolah dari mulai GPAI, Kepala Sekolah, orang 

tua, Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan. Sehingga hasil akhirnya 

tewujudkan generasi Islami yang cerdas, beriman, bertakwa sesuai semangat 

Islam Rahmatan lil ‗Aalamiin (ISRA). 
 
Selain itu dapat dan dapat membentuk SDM yang memenuhi tuntutan 

kemampuan abad 21, sikap kreatif, berfikir kritis, berkomunikasi dengan baik, 

dan berkolaborasi dengan yang lain demi tercapainya kehidupan berbangsa yang 

siap bersaing dan bermartabat. 

 
 

SIMPULAN  

 

 Dari pembahasan diatas dapat diambil kesimpulan dari 

makalah ni, diantaranya adalah : (1) untuk mencapai tujuan pendidikan, PAI 

memilikiperan sentra dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional; (2) 

keterbatasan jumlah jam tatap muka mata pelajaran PAI harus dapat disiasati oleh 

guru PAI yang kreatif. GPAI harus dapat memaksimalkan berbagai kegiatan di 

luar pembelajaran yang dapat meningkatkan prestasi siswa; (3) pentas PAI harus 

menjadi program unggulan dalam meningkatkan prestasi siswa bidang PAI; (4) 

melalui Pentas PAI akan terbangun suasan religious culture, yang dapat 

mendukung penanaman nilai-nilai karakter islami; (5) pentas PAI sarana efektif 

dalam meningkatkan prestasi siswa melalui pembinaan oleh GPAI secara 

berkesinambungan dan terarah; dan (6) pentas PAI merupakan sarana evaluasi 

proses pembelajaran PAI di sekolah umum. Walaupun bukan merupakan alat 

evaluasi utama. 
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ABSTRAK 

 

Guru merupakan ujung tombak pendidikan yang bermutu, untuk itu memperbaiki 

kinerja guru penting mendapat perhatian. Rendahnya motivasi guru untuk 

berprestasi menyebabkan rendahnya kinerja guru yang berimplikasi pada 

rendahnya kualitas pendidikan di sekolah. kajian ini bertujuan untuk 

mengambarkan peran motivasi untuk meningkatkan kinerja, menemukan faktor-

faktor apa saja yang mempengaruhi dan upaya yang harus ditingkatkan untuk 

menambah motivasi guru dalam meningkatkan kinerja. Kajian ini merupakan 

studi kasus pada guru-guru di SDN Gabuswetan II Kecamatan Gabuswetan 

Kabupaten Indramayu. Hasil dari studi kasus menunjukan bahwa pengantar 

munculnya prestasi bertalian erat dengan hal-hal berikut: memaksimalkan potensi 

yang dimiliki oleh guru, memberikan reward dan punishment, terciptanya rasa 

keadilan, memberlakukan sistem organik dan bersinergi dalam pemberdayaan. 

Maka dapat disimpulkan bahwa semakin kuat motivasi berprestasi maka akan 

semakin berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja guru di SDN 

Gabuswetan 2 Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu sehingga dapat 

menghantarkan munculnya prestasi. 

 

Kata kunci: motivasi; kinerja; reward dan  punishment; sistem organik 

 

PENDAHULUAN 

Sosok guru yang memiliki kinerja yang tinggi bukan hanya akan terlihat dari 

kerajinannya dalam memberikan pengajaran didalam kelas, namun juga tergambar 

dari keinginannya untuk mendapatkan hasil yang optimal. Untuk itu ia akan 

senantiasa mencari metode mengajar yang paling tepat disamping senantiasa 

meningkatkan keahlian dan pengetahuan dirinya. Selain itu, seorang guru yang 

memiliki kinerja yang baik yaitu, datang dan bekerja secara efektif serta efisien, 

saling menghargai, suka bekerja sama, demokratis dan dalam bekerja ia 

bersungguh-sungguh, karena ia berusaha untuk meningkatkan kualitas kerjanya, 

dan akan memandang segala kesulitan sebagai tantangan yang harus ditaklukkan. 

Dengan demikian seorang guru tidak hanya penyebar informasi (Transfer of 

Knowledge) kepada murid secara efektif dan efisien, ia juga dapat menjadi 

motifator dan fasilitator. jika gurunya berkualitas baik, maka pendidikan pun akan 

mailto:unangnuansah@yahoo.com
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baik pula. Kalau tindakan para guru dari hari ke hari bertambah baik maka akan 

menjadi lebih baik pulalah keadaan dunia pendidikan kita. Sebaliknya kalau 

tindakan para guru makin memburuk maka akan makin parahlah dunia pendidikan 

kita. 

Banyak aspek yang dipandang terkait serta berpengaruh terhadap kinerja 

guru, mulai dari aspek sarana, dukungan kelembagaan, tingkat kesejahteraan 

motivasi, lingkungan kerja, penadanaan dan sebagainya. Aspek yang diharapkan 

mampu memperbaiki kinerja guru tersebut penting mendapat perhatian terutama 

dalam konteks pengambilan kebijakan pendidikan baik di tingkat nasional, lokal, 

dan terutama ditingkat satuan pendidikan Kalau kita perhatikan masih banyak 

guru yang mengesampingkan upaya peningkatan motivasi berprestasi. Rendahnya 

motivasi guru untuk meningkatkan prestasinya dapat menyebabkan rendahnya 

kualitas pendidikan di sekolah. Bahkan secara khusus dapat saja berpengaruh 

terhadap rendahnya kinerja guru yang disebutkan sebelumnya. Bagaimanapun, 

fakta-fakta tentang kinerja guru yang rendah tersebut selalu diikuti dengan fakta 

rendahnya motivasi berprestasi guru yang bersangkutan. 

Berdasarkan pengalaman dari banyak sekolah kiranya dapat dipahami bahwa 

pengantar munculnya prestasi bertalian erat dengan hal-hal berikut: potensi 

diposisikan sebagai acuan, memberikan reward dan punishment, terciptanya rasa 

keadilan, memberlakukan sistem organik dan bersinergi dalam pemberdayaan. 

Sangat mungkin hal-hal seperti dikemukakan di atas dengan mudah dapat 

dilakukan di sekolah. dalam komposisi yang berbeda tidak mustahil yang teriklim 

dan terhembus dalam kehidupan sekolah adalah nuansa ketidakharmonisan yang 

biasanya ditandai dengan adanya banyak kejanggalan , Sebaliknya Dalam Situasi 

kehidupan sekolah yang demokratis mendorong terciptanya kondisi 

kebermasyarakatan sekolah yang demokratis.  

Penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut: a) Rendahnya motivasi 

guru untuk meningkatkan prestasinya; b) Kurang Terciptanya Lingkungan yang 

kondusif untuk Mendukung Peningkatan Kinerja Guru Untuk Berprestasi.  

Adapun Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: a) Sejauh 

mana pengaruh motivasi untuk meningkatkan kinerja sebagai penghantar 

munculnya prestasi di SDN Gabuswetan II Kecamatan Gabuswetan Kabupaten 

Indramayu?; b) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi motivasi berprestasi 

guru SDN Gabuswetan 2 Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu ?.  
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Adapun Tujuan Penelitian ini adalah: a) Untuk mengetahui pengaruh motivasi 

Guru untuk meningkatkan Kiinerja sebagai penghantar munculnya prestasi Di 

SDN Gabuswetan 2 Kecamatan Gabuswetan Indramayu; b) Sebagai wahana 

melatih mengungkapkan pemikiran atau hasil penelitiannya dalam bentuk tulisan 

ilmiah yang sistematis dan metodologis; c) Karya ilmiah yang telah ditulis itu 

diharapkan menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dengan 

masyarakat, atau orang-orang yang berminat membacanya; d) Melatih 

keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. 

 

METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode studi kasus. 

Metode studi kasus adalah sebuah metode penelitian yang digunakan untuk 

menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Sebagaimana dijelaskan 

Yin (2008, hlm. 18) bahwa ―Studi kasus adalah suatu inkuiri empiris yang 

menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas 

antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas dan dimana multi sumber 

bukti dimanfaatkan‖.  

Lebih lanjut Arikunto mengemukakan bahwa :  

Metode studi kasus sebagai salah satu jenis pendekatan deskriptif, adalah 

penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu 

organisme (individu), lembaga atau gejala tertentu dengan daerah atau subjek 

yang sempit.  

 

Penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan 

fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah ataupun 

rekayasa manusia.  

Pelaksanaan metode-metode deskriptif tidak terbatas hanya sampai pada 

pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisa dan interpretasi tentang 

arti data itu. Karena itulah maka dapat terjadi sebuah penyelidikan deskriptif, 

membandingkan persamaan dan perbedaan fenomena tertentu lalu mengambil 

bentuk studi komperatif ; atau mengukur sesuatu dimensi seperti dalam berbagai 

bentuk studi kuantitatif, angket, test, interview, dan lain-lain. 

Untuk memecahkan suatu masalah atau menentukan suatu tindakan diperlukan 

sejumlah informasi. Informasi tersebut dikumpulkan melalui penelitian deskriptif.  



  798 

 

Ada beberapa jenis informasi yang bisa diperoleh melalui penelitian deskriptif 

bagi pemecahan masalah, antara lain: 

1)      Informasi tentang keadaan saat ini. 

2)      Informasi yang kita inginkan. 

Bagaimana mencapainya. Informasi yang dikumpulkan adalah pengalaman 

orang lain yang mengalami atau menghadapi tuntutan dan kebutuhan yang sama. 

Mungkin juga dilengkapi dengan pendapat para pakar yang punya pengalaman 

dalam mencapai hal yang sama. 

Yang menjadi instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti itu 

sendiri. Nasution (dalam Sugiyono, 2010, hlm. 306) menyatakan bahwa dalam 

penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai 

instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa segala sesuatunya belum 

mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus, prosedur, hipotesis yang 

digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan 

secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan 

sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, 

tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang 

dapat mencapainya. 

Pada awalnya dimana permasalahan belum jelas dan pasti, maka yang 

menjadi instrumen adalah peneliti sendiri. Namun setelah masalah yang akan 

dipelajari jelas, maka dapat dikembangkan suatu instrumen penelitian sederhana, 

yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang 

telah ditemukan. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi, 

angket, dan pedoman wawancara. 

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas, uji 

transferability, uji depenability, dan uji konfirmability. Salah satu cara uji 

kredibilitas adalah triangulasi. 

Dalam Sugiyono (201, hlm.  273), triangulasi dalam uji kredibilitas ini 

diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan 

berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik 

pengumpulan data, dan waktu. 

1. Triangulasi sumber 
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Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. 

2. Triangulasi teknik 

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. 

Untuk menemukan siswa yang menyontek penulis menggunakan 2 teknik, 

yaitu observasi dan angket. Sedangkan untuk mengetahui gaya belajar siswa 

dengan teknik angket dan wawancara. 

3. Triangulasi waktu 

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan 

dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik 

lain dalam waktu atau situasi berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang 

berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian 

datanya. 

  

PEMBAHASAN 

A. Pengaruh Motivasi Guru  

Prestasi kinerja diartikan sebagai ungkapan kemampuan yang didasari oleh 

pengetahuan , sikap dan keterampilan dan motivasi dalam menghasilkan sesuatu . 

masalah kerja selalu mendapatkan perhatian dalam manajemen karena berkaitan 

dengan produktivitas organisasi. 

Pada Hakikatnya orang bekerja untuk memenuhi kebutuhan atas dorongan atau 

motivasi tertenu . kebutuhan dipandang sebagai penggerak atau pembangkit 

perilaku , sedangkan tujuan berfungsi mengarahkan perilaku . proses motivasi 

sebagian besar diarahkan untuk memenuhi dan mencapai kebutuhan .  

1. Seseorang yang memiliki motivasi prestasi yang tinggi memeiliki 

Karakteristik, antara lain : 

2. Memiliki Tanggung jawab pribadi yang tinggi; 

3. Memiliki program kerja berdasarkan rencana dan tujuan yang realistik serta 

berjuang untuk merealisasikannya; 

4. Memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan dan berani mengambil 

resiko yang dihadapinya 

5. Melakukan pekerjaan yang berarti dan menyelsaikan dengan hasil yang 

memuaskan 
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6. Mempunyai keinginan untuk dapat menguasai bidang tertentu. 

 

Sebaliknya Seseorang yang motivasi berprestasinya rendah, dicirikan sebgai hal 

berikut: 

1. Kurang Memiliki Tanggung jawab pribadi dalam mengerjakan suatu aktivitas 

; 

2. Memiliki program kerja tetapi tidak didasarkan pada rencana dan tujuan yang 

direalistik serta lemah melaksanakannya; 

3. Bersikap pesimis dan tidak percaya diri 

4. Ragu ragu dalam mengambil keputusan 

5. Tindakannya kurang terarah pada tujuan  

Pada umumnya lingkungan kerja di sekolah yang kondusif lambat laun dapat 

berpengaruh pada prestasi sekolah tersebut. Oleh sebab itu, lingkungan kerja 

sebagai suatu suasana yang melingkupi keseharian guru dalam menjalankan tugas 

dan fungsinya sebagai pengajar di sekolah semestinya selalu berada dalam 

kondusifitas yang prima. Lingkungan harus menyediakan suatu iklim yang 

mendukung proses berlangsungnya kegiatan belajar dan proses perbaikan 

manajemen sekolah terutama yang dapat meningkatkan motivasi guru dalam 

meningkatkan kinerjanya. 

Pada banyak lembaga pendidikan lingkungan kerja kurang mendapat 

perhatian. Boleh jadi diakibatkan oleh pengertian yang keliru mengenai 

lingkungan kerja yang dimaksud. Oleh sebab itulah, sangat penting melakukan 

studi dan penelitian menyangkut kinerja guru tersebut,. 

Seseorang yang mempunyai motivasi yang tinggi maka dia akan berusaha 

melakukan yang terbaik , memiliki kepercayaan terhadap kemampuan untuk 

bekerja mandiri dan bersikap optimis , memiliki ketidakpuasan terhadap prestasi 

yang telah diperoleh serta mempunyai tanggung jawab yang besar atas perbuatan 

yang dilakukan sehingga seseorang yang mempunyai motivasi berprestasi yang 

tinggi pada umumnya lebih berhasil dalam menjalankan tugas dibandingkan 

dengan mereka yang memiliki motivasi berprestasi rendah . 

 

B. Faktor Yang Dapat Meningkatkan Kinerja Sebagai Penghantar 

Munculnya Prestasi 
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Berdasarkan Pengalaman yang di alami oleh penulis dan Hasil Studi kasus 

di lingkungan bekerja Penulis , beberapa Faktor yang harus diperbaiki dan 

ditingkatkan untuk menambah motivasi guru dalam meningkatakan kinerja dan 

kompetensi nya sebagai penghantar munculnya prestasi . 

Faktor – faktor tersebut dipaparkan sebagai berikut : 

 

 

1. Potensi sebagai Acuan 

Sekolah tempat berkumpul sebegitu banyak potensi. Potensi guru, kepala 

sekolah dan pegawai tata usaha. Dalam lingkungan sekolah, bila berbagai potensi 

ada di dalamnya, sebuah harapan yang pasti menyertai adalah ditunggunya 

berbagai prestasi. Seperti dua sisi mata uang antara potensi dan prestasi pada 

hakikatnya sulit dipisahkan. 

Di sisi lain, sering terjadi adanya potensi yang hilang atau disia-siakan di 

sekolah. Potensi hilang dimaksud adalah ―tenaga muda‖ yang tidak diberi porsi 

tugas sesuai dengan kemampuannya. Di sekolah, pada umumnya bercokol tenaga-

tenaga lama yang secara usia mereka lebih tua dan secara pengalaman mereka 

lebih banyak makan garam. Karena keadaan demikian praktis semua kebijakan 

dan pengendalian ada di tangan mereka. 

Kemudian datanglah tenaga-tenaga muda. Guru yang baru diangkat atau 

mutasi. Kenyataan tenaga baru lebih pintar dalam banyak hal, misal komputer. Di 

sisi lain, pada sekolah itu komputer ada 10 buah tetapi hanya dioperasionalkan 

dua saja sesuai dengan tenaga yang sudah mampu, meski para tenaga TU yang 

masih muda cukup banyak. Kondisi yang kemudian tercipta dalam kesia-siaan 

potensi di sekolah itu ialah ternyata si tenaga muda itu kesehariannya banyak 

bertugas di luar sekolah dengan tugas sampingannya yaitu memberi kursus 

keterampilan komputer. Hal itu terjadi karena jam mengajar baru sedikit, dan 

potensi ahli komputernya tidak dimanfaatkan oleh orang-orang lama di sekolah 

itu. Kepala sekolah yang baru diangkat ditempat itu juga segan kepada orang lama 

yang sangat dominan menguasai sekolah itu. 

Gambaran di atasa memberi isyarat bahwa yang terpenting di sekolah dalam 

kaitan tugas adalah perlunya menempatkan potensi sebagai acuan menjalankan 

sekolah. Artinya, berdasarkan keperluan sekolah untuk kepentingan bermacam 

prestasi yang bisa dihimpun oleh sekolah dikerahkan semua orang berpotensi 
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kemudian didudukkan pada posisi yang sesuai dengan keahliannya. Orang-orang 

lama diberi kehormatan untuk mengurusi bidang-bidang yang tidak ―riskan‖ 

menyangkut pencapaian target prestasi. Bisa saja diposisikan sebagai koordinator 

yang dengan peran itu justru memberi peluang kepada yang muda potensial untuk 

mengembangakan sekolah. Dengan paduan yang harmonis semacam itu sekolah 

akan lebih cepat berprestasi. 

2. Memberikan Reward dan Punishment 

Ganjaran dan hukuman harus diberikan kepada semua warga sekolah tanpa 

pilih kasih. Ganjaran dan hukuman dikaitkan dengan prestasi kerja. Artinya kalau 

ada tenaga yang benar-benar rajin bekerja harus diberi penghargaan, begitu juga 

sebaliknya yang terjadi, tanpa boleh pilih-pilih, perlakuan yang adil harus 

dilakukan.  

Bentuk hukuman dipersilahkan saja kepada kepala sekolah. Misalnya dalam 

pemberian insentif. Tambahan penghargaan jerih payah bagi orang yang rajin dan 

yang pemalas jangan disamakan. Tidak adil misalnya pada akhir tahun ada 

tambahan uang per individu dalam kaitan prestasi kerja namun diberikan dengan 

jatah yang sama dan merata. Akan lebih baik bila mereka yang bekerja lebih rajin, 

tertib dan berprestasi diberil lebih banyak dari yang tergolong normal dan yang 

menunjukkan kemalasan lebih rendah dari standar minimal yang ditetapkan oleh 

skeolah.  

Sistem reward dan punishment akan mendorong semua orang dilingkungan 

kerja untuk berlomba-lomba berprestasi. Sisitem ini juga tidak akan melindungi 

orang-orang yang malas danpa kretaivitas. 

3. Terciptanya Rasa Keadilan 

Rasa keadilan biasanya terkait dengan dua hal. Pertama berkenaan dengan 

materi, dan kedua berhubungan dengan penentuan personal yang didudukkan 

dalam suatu tim. Untuk menciptakan rasa keadilan itu beberapa langkah yang bisa 

dilakukan ialah sebagai berikut: 

a) Deskripisikan dengan jelas semua peran yang dilakukan oleh guru dan 

karyawan di sekolah 

b) Ciptakan indeks perbandingan yang proporsional dalam pembagaian materi. 

Dalam menentukan indeks sertakan atau libatkan beberapa orang yang 

dianggap bijaksana oleh guru dan karyawan 
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c) Dalam hal non materi dudukkan personal yang diharapkan dapat membawa 

kemajuan sekolah 

d) Hindarkan personal tertentu yang terkesan sangat dominan 

e) Kepala sekolah harus menunjukkan kepada warga sekolah bahwa mereka 

berkemauan untuk membentuk kaderisasi 

f) Ciptakan iklim musyawarah sebelum memutuskan 

 

4. Sistem Organik 

Sistem organik adalah sebuah sistem yang menganggap bahwa semua bagian 

dalam organisasi sama pentingnya. Dalam lingkungan sekolah tidak ada satu 

peran yang paling dominan. Bukan hanya kepala sekolah yang dianggap penting, 

melainkan sampai tukang kebun dan penjaga malam tanpa kecuali semuanya 

penting 

5. Bersinergi dalam Pemberdayaan 

Sekolah pada hakikatnya memerlukan pemberdayaan untuk memajukan 

instansi. Pemberdayaan atau menjadikan lebih berdaya atau berkemampuan 

kadang-kadang melibatkan secara sinergis terhadapa banyak komponen yang 

berbeda-beda tugas pokok dalam peran kediansan. Bersinergi dalam 

pemberdayaan sekolah menjadi sangat penting sebab yang mungkin dapat dirintis 

oleh sekolah untuk mewujudkan prestasinya adalah dalam bidang yang sangat 

luas. Secara prinsip sekolah harus mampu melihat pada semua bidang dan 

alternatif pemberdayaan yang bisa ditempuh harus dilakuan demi 

mengembangkan wawasan keunggulan yang dimiliki setiap sekolah 

 

SIMPULAN 

Peningkatan Kinerja Dapat Menghantarkan Munculnya Prestasi  dilandasi 

beberapa dengan Beberapa Motivasi dan Kondisi . Yang pertama Dengan Cara 

Memaksimalkan Potensi yang dimiliki oleh guru , dengan mengetahui potensi 

yang ada pada dirinya maka guru akan termotivasi utnuk berusaha mengeksplorasi 

potensi nya tersebut , kedua pemberian Ganjaran ( hadiah ) dan Hukuman bisa 

Memberi motivasi Guru untuk meningkatkan Kinerja nya , Ketiga Terciptanya 

rasa keadilan di Tempat Kerja nya tidak pilih pilih , salah satu faktor yang 

menumbuhkan motivasi guru Bisa Berprestasi , keempat Tidak Dibeda-bedakan 
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merasa di akui dianggap penting  sangat berpengaruh pada kemampuan dan 

peningkatan kinerja sehingga termotivasi untuk berprestasi.  

Maka dapat disimpulkan bahwa semakin kuat motivasi berprestasi maka akan 

semakin berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja guru di SDN 

Gabuswetan 2 Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu sehingga dapat 

menghantarkan munculnya prestasi . 
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ABSTRAK 
Kemitraan sekolah dengan unsur keluarga dan masyarakat mutlak diperlukan. 

Namun demikian, banyak sekolah belum memiliki rencana yang jelas untuk 

memulai menjalin kemitraan tersebut. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan 

kiat dan langkah nyata dan praktis bagaimana sekolah dapat memulai menjalin 

kemitraannya. Metode wawancara terstruktur dan kajian pustaka digunakan dalam 

tulisan ini. Informan dalam wawancara adalah Kepala Sekolah SMP, Kepala 

Sekolah SD, Guru SMP, Guru SD, Orangtua siswa, pengusaha, LSM Stichting 

Jogja, Kepala Desa, dan Media (JogjaTV). Sedangkan kajian pustaka dilakukan 

melalui buku-buku bacaan, surat kabar dan media internet. Makalah ini 

menghasilkan kiat dan langkah dalam membangun kemitraan sekolah yakni; 1) 

Penyusunan pusat data internal dan eksternal, 2) Sosialisasi sekolah yang 

berfungsi untuk mengenalkan sekolah pada masyarakat, 3) Penyelenggaraan 

kegiatan internal dan eksternal yang melibatkan mitra-mitra terkait, dan 4) 

Menjaga jaringan kemitraan tersebut. Sebagai kesimpulan, langkah-langkah kecil 

dan sederhana bisa dilakukan untuk mengawali atau merintis kemitraan sekolah.  

Kata kunci: langkah, kemitraan, pusat data, sosialisasi, kegiatan 

 

PENDAHULUAN  

Kemajuan dan eksistensi suatu bangsa ditentukan oleh kualitas pendidikan 

bangsa tersebut. Pendidikan yang bermutu sangat diperlukan agar tercapai tujuan 

pendidikan secara efektif dan efisien. Pendidikan berfungsi untuk menyiapkan 

generasi penerus dalam menghadapi masa depannya yang penuh tantangan baik di 

dalam kehidupan sehari-hari di lingkungannya, kehidupan skala nasional maupun 

global. Mencapai level pendidikan yang bermutu tentu tidak semudah membalik 

telapak tangan, diperlukan upaya yang konsisten, menyeluruh dan terus menerus. 

Oleh karena itu reformasi pendidikan tentu adalah sebuah keniscayaan. Reformasi 

pendidikan merupakan hukum alam yang akan mencari jejak jalannya sendiri, 

khususnya memasuki masa milenium ketiga yang mengglobal dan sangat ketat 

dengan persaingan. (Suyanto & Hisyam, 2000:2). Reformasi pendidikan menjadi 

pekerjaan dari seluruh stakeholder pendidikan baik pemerintah, swasta, 

masyarakat dan terutama sekolah sebagai satuan pendidikan terkecil.  
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Sekolah bukanlah sebuah entitas sendiri yang terlepas dari lingkungannya 

tapi ia menyatu dengan masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Hal tersebut 

didasarkan dari sejarah berdirinya sekolah yakni sekolah itu ada untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat akan pendidikan. Menurut Prasetyo, (2005:251) sekolah 

adalah tempat seseorang pertama kali mengenal sebuah realitas sosial. Realitas 

sosial, dalam konteks gerakan, adalah realitas yang harus dipertanyakan dan 

diubah. Realitas sosial yang dinamis seharusnya diikuti oleh sekolah yang dinamis 

juga, bukanlah sekolah yang statis dan monoton. Visi misi yang kemudian 

diterjemahkan dalam program sekolah tentu bukanlah sesuatu yang tidak bisa 

diubah menyesuaikan keadaan. Program sekolah yang itu-itu saja setiap tahun 

tanpa ada inovasi dan pembaruan tentu menunjukkan kualitas sekolah tersebut.  

Kemajuan teknologi informasi adalah salah satu alasan bagi sekolah untuk 

melakukan perubahan atau reformasi. Saat ini sekolah dituntut untuk 

menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi terutama teknologi informasi. 

Salah satu dampak kemajuan teknologi informasi adalah kemudahan akses 

komunikasi yakni melalui sarana telepon genggam, internet, dan media sosial. 

Dampak positif dari hal ini adalah sekolah lebih mudah dalam menjalin 

komunikasi dengan unsur-unsur internal sekolah seperti siswa, guru, staf tata 

usaha, dan kepala sekolah. Di sisi lain, kemajuan teknologi juga menuntut sekolah 

untuk selalu terbuka dan memberikan akses informasi pada pihak-pihak lain 

terutama orangtua siswa. Tentu akan menjadi preseden buruk, bahkan 

menurunkan citra sekolah, jika ternyata sekolah tidak mampu menyediakan 

informasi yang akurat, program kerja yang berkualitas serta rencana kegiatan yang 

jelas. 

Oleh karena itu, kemitraan sekolah merupakan suatu kebutuhan serta 

keniscayaan yang harus dilakukan oleh sekolah. Banyak sekolah yang masih 

memakai pola-pola lama yakni enggan untuk berubah dan malas berinovasi. Pola 

pikir bahwa sekolah adalah tempat siswa (input) belajar dan guru mengajar 

(proses) serta kepala sekolah memastikan kedua hal itu berjalan dibantu staf tata 

usaha masih menjadi hal yang umum di Indonesia. Pola pikir bahwa masyarakat 

atau pihak lain tidak berhak turut campur dalam urusan internal sekolah seperti 

kurikulum, pendanaan, dan rencana program sekolah harus diubah. Saat ini, 

orangtua dapat dengan mudah berhubungan/ berkomunikasi dengan guru dan 

berhak mengetahui apa saja yang diajarkan pada anaknya bahkan dengan metode 
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apa anak diajar. Bahkan di beberapa kasus, terkait pelajaran bahasa Inggris 

misalnya, orang tua bisa jadi lebih paham apa yang dibutuhkan anaknya daripada 

guru di sekolah. Tulisan ini bertujuan untuk membantu sekolah dalam upaya 

membangun kemitraan dengan unsur-unsur terkait. Apa saja langkah yang bisa 

ditempuh dan bagaimana prinsip-prinsip untuk mengawali kemitraan sekolah akan 

dibahas dalam makalah ini. Diharapkan tulisan ini memberikan sumbangsih 

pemikiran atau pencerahan bagi pihak-pihak yang sering ‗berkeluh-kesah‘ karena 

kendala kemitraan yang belum berjalan optimal. 

 

METODE 

Metode yang digunakan dalam proses penulisan karya ini antara lain 

pengamatan (observasi), kajian pustaka,  dan wawancara terstruktur dengan pihak-

pihak terkait. Gagasan dasar dari tulisan ini berawal dari keprihatinan atas 

kurangnya inovasi kemitraan sekolah yang terjadi di sekolah penulis. Sekolah 

yang sudah beroperasi puluhan tahun ini masih menggunakan pola-pola lama dan 

belum mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Hal itu juga terjadi di sekolah-

sekolah lain di lingkungan penulis tinggal dan menurut pengamatan penulis juga 

terjadi secara umum di Indonesia. 

Dalam upaya menambah informasi dan mencari perspektif yang berbeda 

dilakukan wawancara terstruktur dengan beberapa pihak antara lain Kepala 

Sekolah (Heriyanto, M.Pd, Kepala Sekolah SMP 1 Tepus dan Lusiman, S.Pd. SD 

Kepala Sekolah SD Sidoharjo), Guru (Sunarto, S.Pd, guru mapel IPS SMP 1 

Tepus dan Emi Lestari, S.Pd.SD, guru SD Purwodadi), Orangtua siswa (Agus 

Tara, komite sekolah SMP 1 Tepus), Pemerintah (Sucipto, Kepala Desa 

Purwodadi), Pengusaha (Arifina Santiatmaja, pemilik produk Shara Hijab), Media 

(Heri Purnomo, Produser JogjaTV) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (Wahyu 

Anugrah, LSM Stichting Jogja). Pertanyaan yang diberikan pada narasumber yaitu 

seberapa penting kemitraan sekolah, bagaimana mengukur keberhasilan kemitraan 

sekolah dan bagaimana mengawali langkah membangun kemitraan sekolah. Hasil 

dari wawancara tersebut kemudian disarikan untuk memperkuat ide awal dari 

tulisan ini.  
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PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan modul  Pemberdayaan Komite Sekolah (2006), konsep 

kemitraan sekolah yang dimaksud adalah hubungan resiprokal antara sekolah, 

keluarga dan masyarakat. Kemitraan tersebut bukan sekedar sekumpulan aturan 

main yang tertulis dan formal atau suatu kontrak kerja melainkan lebih 

menunjukkan perilaku hubungan yang bersifat intim antara dua pihak atau lebih 

dimana masing-masing pihak saling membantu untuk mencapai tujuan bersama. 

Berdasarkan pengertian tersebut, kemitraan sekolah tidak hanya dipahami sebagai 

kerjasama formal saja tetapi lebih kepada kerjasama informal yang saling 

menguntungkan dalam hal ini pihak sekolah maupun pihak yang diajak bermitra.  

Dalam rangka mendongkrak mutu pendidikan dasar menurut Suroso 

(2002:9) diperlukan 3 prinsip yakni (1) adanya  satuan tujuan yang ingin dicapai 

oleh siswa, guru dan orang tua dimana sekolah harus mampu membangun 

kekuatan yang dimiliki dengan menyatukan yang dimiliki oleh masyarakat di luar 

sekolah (birokrat, pakar, dan usahawan), (2) pengambilan keputusan dan 

tanggungjawab ada pada level sekolah dan (3) membangun atas kemampuan 

sendiri yang dimiliki oleh sekolah, orangtua dan masyarakat. Jelaslah bahwa 

kekuatan yang dibutuhkan sekolah tidak hanya berasal dari dirinya sendiri 

(internal) tetapi harus berkolaborasi dengan unsur eksternal. Penyatuan dari unsur-

unsur tersebut dibingkai dalam bentuk kerjasama atau kemitraan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dan hasil kajian pustaka 

serta pengamatan di lapangan, dapat ditarik kesimpulan bahwa kemitraan sekolah 

tidak saja menjadi kebutuhan sekolah tapi menjadi keharusan yang harus 

dilakukan oleh pihak sekolah. Hal tersebut disepakati oleh semua narasumber dan 

juga senada dengan pendapat para pakar dalam kajian pustaka. Sebagaimana yang 

disampaikan oleh salah satu narasumber sebagai berikut: 

Saat ini kemitraan sekolah itu sangat penting karena manfaatnya sangat 

banyak terutama bagi pihak sekolah... 

(Heriyanto, wawancara 19 April 2017) 

 

Saya kira kemitraan sekolah merupakan suatu keharusan ya, soalnya jaman 

sekarang orangtua tentu ingin tahu perkembangan anaknya di sekolah. Jadi 

menurut saya kemitraan itu terutama bagi guru dan orangtua. Misal anak 
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saya yang TK, kami punya grup WA (Whatsapp, red.) dan kami 

berkomunikasi tentang masalah dan perkembangan anak dari situ.  

(Arifina Santiatmaja, wawancara 10 April 2017). 

 

Keterlibatan dari komite sekolah untuk diajak bareng-bareng memikirkan 

sekolah itu saya kira wujud kemitraan sekolah ya, tidak hanya diundang jika 

butuh iuran...  

(Agus Tara, wawancara 14 April 2017).  

 

Perihal kemitraan sekolah tersebut juga diatur dalam Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar 

Pengelolaan Pendidikan bahwa setiap sekolah menjalin kemitraan dengan 

lembaga lain yang relevan, berkaitan dengan input, proses, output, dan 

pemanfaatan lulusan. Beberapa buku terkait kemitraan sekolah juga telah 

diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

antara lain; edisi Petunjuk Teknis Kemitraan Sekolah, Kemitraan Sekolah Dengan 

Pihak Eksternal, Kemitraan Sekolah Dengan Keluarga dan Masyarakat dan 

sebagainya.  

Hasil penelitian dari Sri Wiyanti (2005) yang berjudul ―Pengaruh Peran 

Komite Sekolah dan Budaya Organisasi Sekolah terhadap Produktivitas Sekolah 

di SMA Swasta Kota Semarang‖ menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat 

secara langsung dalam pengambilan keputusan dapat berkontribusi terhadap 

pencapaian tujuan sekolah. Pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan 

penting dalam perencanaa dan pelaksanaan pendidikan diyakini dapat 

menumbuhkan rasa tanggungjawab terhadap keputusan yang diambil, sehingga 

masyarakat mempunyai komitmen terhadap pencapaian tujuan sekolah.  

Hasil pengamatan bahwa banyak sekolah yang masih belum 

mengoptimalkan kemitraan sekolah juga didukung oleh pendapat dari narasumber 

sebagai berikut: 

Ya, saat ini sih guru lebih disibukkan dengan tugasnya mengajar dan juga 

menyusun administrasi, jadi untuk membangun kemitraan sekolah ya 

biasanya yang itu-itu saja misalnya piknik (Study Tour, red.) atau pas 

kegiatan kemah.  

(Emi Lestari, wawancara 14 April 2017). 

 

Sejauh ini belum ada tuh yang datang ke desa untuk mengajak kerjasama, 

biasanya ya sekolah datang untuk mengurus ijin kegiatan sore atau malam 

atau mengundang pas ada perpisahan dan sebagainya. (Sucipto, wawancara 

15 April 2017) 
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Bicara tentang kemitraan, kami sudah melibatkan orangtua siswa dalam 

kegiatan sekolah terutama dalam hal pembangunan fisik. Tidak jarang 

orangtua membantu kami mencarikan tukang bangunan dan sebagainya. 

Tapi untuk yang lebih luas, kami belum memulai karena kadang bingun 

harus dari mana, seringkali justru kami yang diajak untuk kerjasama dengan 

pihak luar.  

(Lusiman, wawancara 18 April 2017). 

 

Pada umumnya sekolah telah menjalin kemitraan sekolah namun dalam 

level yang masih sangat sederhana dan belum berkembang seperti pelibatan 

orangtua siswa dalam pembangunan sekolah atau diundang ke sekolah menjelang 

ujian nasional. Padahal jika dilihat lebih jauh, sekolah memiliki potensi yang 

sangat besar dalam hal pengembangan kemitraan sekolah. Sebagai contoh salah 

satunya adalah potensi alumni siswa. Selama ini sekolah tentu memiliki data 

alumni dari tahun ke tahun dalam buku induk sekolah. Namun seiring dengan 

siswa yang terus berganti setiap tahun, data tersebut tinggal menjadi data 

dokumentasi yang disimpan dalam arsip sekolah. Padahal jika dimanfaatkan lebih 

lanjut, setiap individu alumni tersebut tentu berkembang dan tumbuh serta 

tersebar dimana-mana dan sangat memungkinkan dari ratusan atau bahkan ribuan 

alumni tersebut memiliki potensi yang dibutuhkan sekolah. 

Berdasarkan data hasil pengamatan, kajian pustaka dan hasil wawancara, 

terdapat beberapa langkah-langkah yang bisa ditempuh oleh sekolah dalam upaya 

membangun kemitraan sekolah. Langkah-langkah tersebut antara lain: 

1. Penyusunan Pusat Data Kemitraan Sekolah (School Partnership 

Database) 

Pengertian pusat data kemitraan disini adalah kumpulan dari informasi 

mengenai potensi kemitraan yang dimiliki sekolah. Pusat data ini merupakan hal 

pertama yang harus dimiliki atau disusun oleh pihak sekolah. Sekolah sebagai 

satuan pendidikan tentu terdiri dari berbagai unsur antara lain siswa, guru, kepala 

sekolah, sarana-prasarana, fasilitas, dan sebagainya. Selain itu, siswa yang ada di 

sekolah tersebut tentu juga memiliki orangtua, guru juga memiliki keluarga, dan 

seterusnya. Segala sesuatu yang dimiliki oleh sekolah tersebut dapat dipandang 

sebagai potensi sekolah dan untuk memetakan potensi tersebut perlu didata dan 

disimpan dalam wujud pusat data atau database. Format dasar dari data tersebut 

dapat berupa nama, potensi yang dimiliki, dan nomor yang bisa dihubungi. 
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Format tersebut bisa dikembangkan misalnya kelebihan, kekurangan, hasil evalusi 

kinerja atau pendapat pihak ketiga tentang orang/pihak tersebut.  

Pusat data sekolah terkait potensi kemitraan ini bisa dibagi 2 (dua) yakni 

internal dan eksternal. Pusat data internal terdiri dari kumpulan informasi potensi 

yang dimiliki sekolah baik itu sarana-prasarana, fasilitas maupun potensi yang 

dimiliki oleh guru, siswa dan staf tata usaha. Proses penyusunan ini dapat 

dilakukan melalui kajian dari dokumen sekolah maupun kuesioner. Sebagai 

contoh, bagi guru tentu memiliki potensi kompetensi keilmuan berdasarkan mata 

pelajaran yang diampu misalnya guru IPA tentu memiliki potensi yang 

berhubungan dengan dunia biologi, fisika dan kimia. Selain itu guru tersebut tentu 

juga memiliki kompetensi lain misalnya yang berhubungan dengan hobinya 

misalnya di sore hari guru tersebut suka bermain sepakbola maka ia bisa dicatat 

memiliki potensi dalam bidang olahraga. Hal ini sebenarnya sudah dilakukan oleh 

sekolah misalnya ketika kekurangan guru. Dalam kondisi darurat, guru tertentu 

dapat mengajar mata pelajaran yang sebenarnya bukan di bidangnya misalnya 

guru agama mengajar olahraga. Namun, hal itu seringkali kurang terdokumentasi 

dengan baik. Demikian juga dengan siswa, selama ini siswa dipandang sebagai 

individu yang datang ke sekolah untuk belajar. Padahal bisa jadi dibalik itu, siswa 

tersebut memiliki potensi yang bisa dimanfaatkan oleh sekolah yakni orangtuanya 

adalah seorang polisi yang khusus menangani kasus narkoba. Orang tua siswa 

tersebut berpotensi untuk diajak bermitra dengan sekolah dalam kegiatan 

penyuluhan narkoba.  

Selain pusat data internal juga perlu disusun pusat data eksternal yang 

terdiri dari kumpulan potensi dari pihak luar sekolah antara lain alumni, fasilitas 

umum, pemerintah, media dan lain-lain. Potensi-potensi tersebut perlu didata dan 

dipetakan dengan rapi meskipun dalam mungkin belum dibutuhkan dalam waktu 

dekat. Alumni menjadi salah satu potensi besar yang seringkali dilupakan. Salah 

satu narasumber menyatakan bahwa keberadaan alumni bisa jadi motivator bagi 

siswa untuk belajar lebih baik. 

  

...sekolah mendapatkan manfaat dalam hal memotivasi anak dari orang yang 

pernah belajar di sekolah ini...  

(Heriyanto, wawancara 19 April 2017).  
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Banyak alumni yang kemudian ―kembali‖ ke sekolah dalam bentuk yang 

lain baik itu menjadi guru di sekolah tersebut, menjadi orangtua siswa, donatur 

beasiswa atau sekedar memberikan sumbang saran melalui media sosial yang 

dimiliki sekolah. Kemajuan teknologi informasi, salah satunya media sosial 

Whatsapp, saat ini memungkinkan setiap orang terhubung kembali dengan teman-

teman di masa lalunya, salah satunya adalah maraknya grup-grup alumni sekolah 

di Whatsapp tersebut. Hal ini dapat dipandang sebagai potensi bagi sekolah untuk 

menjalin kemitraan dengan alumni karena biasanya setelah terhubung kembali, 

para alumni tersebut akan membuat organisasi atau perkumpulan alumni. 

Perkumpulan alumni tentu tidak sebatas kangen-kangenan atau reuni tapi 

memiliki dampak positif lainnya seperti penggalangan dana, bakti sosial dan 

sebagainya. Euforia masa lalu yakni masa-masa sekolah bisa menjadi ‗senjata 

ampuh‘ bagi sekolah untuk membangun kemitraan dengan mereka. Hasil 

wawancara dengan pihak media (JogjaTV) menyatakan bahwa pihaknya 

seringkali memberitakan kegiatan alumni suatu sekolah yang berhubungan dengan 

sekolah tersebut. 

Di JogjaTV ada segmen Dialog Khas Seputar Jogja Pagi yang biasanya diisi 

oleh masyarakat untuk promosi kegiatan. Sering mereka itu alumni dari 

suatu sekolah. Kami juga pernah mengundang siswa untuk membacakan 

geguritan (puisi Jawa, red.) itu karena presenter kami berasal dari sekolah 

tersebut, jadi terhubung.  

(Heri Purnomo, wawancara 14 April 2017) 

 

Tidak hanya database alumni tentunya, fasilitas umum, pemerintah dalam 

hal ini terutama pemerintah desa dimana sekolah itu berada, fasilitas umum dan 

pihak eksternal lain seperti perusahaan yang ada disekitar sekolah juga penting 

untuk didata dan dianggap sebagai potensi. Beberapa berita tentang keterlibatan 

pihak swasta tentu menjadi inspirasi sekolah untuk membangun kerjasama. 

Sebagai contoh kegiatan Permata Student Entrepreneurship Program (PSEP) 

yang digelar rutin oleh Permata Bank selama 6 tahun terakhir. Ada 400 alumni 

dari 16 perusahaan yang belajar mengelola perusahaan selama 9 bulan saat duduk 

di kelas X. Dalam kegiatan tersebut para siswa mempelajarai teknik-teknik 

pemasaran secara digital yang menjadi bekal menjadi wirausaha masa depan. 

(Kompas, Minggu 12 Maret 2017 hal 5).  

 

2. Sosialisasi sekolah (Promotion) 
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Setelah pusat data tersusun dan dimiliki oleh sekolah, langkah selanjutnya 

adalah ―menjual diri‖ yakni mempromosikan potensi sekolah pada pihak lain. Hal 

ini sesuai dengan pengertian kemitraan pendidikan yaitu kerjasama antara satuan 

pendidikan, keluarga, dan masyarakat yang berlandaskan pada asas gotong 

royong, kesamaan kedudukan, saling percaya, saling menghormati, dan kesediaan 

untuk berkorban dalam membangun ekosistem pendidikan yang menumbuhkan 

karakter dan budaya prestasi peserta didik. Kata ―kerjasama‖ diatas bermakna 

menguntungkan kedua belah pihak. Oleh karena itu, pihak sekolah tentu 

memerlukan membangun citra diri agar pihak lain bersedia membangun 

kerjasama tersebut. Potensi internal sekolah yang telah didata dapat dimanfaatkan 

sekolah untuk menjadi daya tarik sekolah. Sebagai contoh, fasilitas lapangan 

basket atau lapangan sepakbola yang dimiliki sekolah, bisa ditawarkan ke 

masyarakat sekitar untuk dimanfaatkan ketika weekend dengan kesepakatan 

tertentu misalnya menjaga ketertiban, keamanan dan fasilitas sekolah. Hal tersebut 

tentu akan menciptakan sense of belonging dari warga masyarakat sekitar sekolah. 

Mereka akan sukarela menjaga fasilitas sekolah jika terjadi hal-hal yang tidak 

diinginkan misalnya kebakaran yang terjadi sewaktu-waktu. 

 Kami bekerjasama dengan SD Prawirotaman dengan memberikan les 

tambahan bahasa Inggris secara gratis setiap hari Sabtu. Itu karena kami 

bertemu dengan bu Noor, kepala sekolahnya yang cerita kalau sekolah itu 

termasuk sekolah tertinggal. Selain itu, bagi siswa dari keluarga kurang 

mampu, mereka dapat belajar di tempat kami gratis. (Wahyu Anugrah, 

wawancara 21 April 2017) 

Selain orangtua bisa juga melibatkan unsur lain seperti masyarakat, ada 

kepolisian, kesehatan itu kita libatkan...untuk IPS bisa itu kenakalan remaja 

bagaimana kehidupan dalam keluarganya kita harus tahu sehingga untuk 

menanganinya itu mudah karena tahu sebabnya kenapa anak bisa seperti itu.  

(Sunarto, wawancara 19 April 2017). 

Saya sebagai orangtua sering diundang atau bahkan wali kelas anak saya 

yang datang ke rumah untuk bicara, ngobrol perkembangan anak, atau 

fasilitas sekolah yang bisa pakai, misalnya ternyata bu Kepala Sekolah 

memiliki kolam renang di rumahnya, jadi anak saya kalau renang bareng-

bareng ya di tempat bu Wardiyah itu.  

(Arifina Santiatmaja, wawancara 10 April 2017) 

Berdasarkan kutipan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa 

sekolah yang mempromosikan atau menyebarluaskan potensi yang dimiliki 

cenderung lebih mudah untuk bekerjasama. Pada umumnya pihak luar, umumnya 

pihak swasta atau perusahaan, mempertimbangkan ―what we get‖ atau apa yang 

kami dapatkan dari kerjasama tersebut. Sebagai contoh kegiatan yang 
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diselenggarakan oleh British Council Indonesia Foundation yang menggelar Kids 

Read 2017 di Bandung Jawa Barat dengan menyasar 2000 guru dan 24.000 siswa 

SD. Itu merupakan bagian dari Corporate Social Responsibility (CSR) atau 

program tanggungjawab sosial dari perusahaan tersebut. Kegiatan tersebut 

bermanfaat bagi kedua belah pihak yakni pihak sekolah melalui guru dan siswa 

dan pihak perusahaan sebagai bagian dari tanggungjawab mereka. (Kompas, edisi 

Minggu, 12 Maret 2017 hal.5) 

3. Penyelenggaraan kegiatan internal dan eksternal (Collaboration) 

Langkah selanjutnya adalah penyusunan dan pelaksanaan program sekolah. 

Setiap tahun sekolah menyusun Rencana Kerja Sekolah dimana RKS tersebut 

adalah adalah salah satu komponen dari perencanaan program sekolah. Rencana 

kerja sekolah menggambarkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 

tertentu sebagai dasar pengelolaan sekolah dalam mendukung peningkatan mutu 

lulusan (Lampiran Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 bagian A 4). Rencana 

tersebut terdiri dari rencana jangka menengah dan rencana kerja tahunan. Rencana 

kerja tahunan memuat ketentuan mengenai kesiswaan, kurikulum dan kegiatan 

pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangannya, sarana 

dan prasarana, keuangan dan pembiayaan, budaya dan lingkungan sekolah, peran 

serta masyarakat, dan kemitraan, rencana-rencana kerja lain yang mengarah 

kepada peningkatan dan pengembangan mutu. Dalam Permendiknas tersebut 

terdapat kata ―peran serta masyarakat dan kemitraan.‖ Hal ini menunjukkan secara 

eksplisit bahwa terdapat keharusan sekolah untuk melibatkan masyarakat secara 

khusus dan kemitraan sekolah secara umum.  

Berdasarkan buku ―Kemitraan Sekolah dengan Keluarga dan Masyarakat‖ 

yang disusun oleh Tim Penyusun Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini 

dan Pendidikan Masyarakat Tahun 2017 dijelaskan bahwa secara garis besar 

kemitraan melibatkan jejaring yang luas dan melibatkan peserta didik, orang tua, 

guru, tenaga kependidikan, masyarakat, kalangan pengusaha, dan organisasi mitra 

di bidang pendidikan. Secara konseptual terdiri dari sekolah yang kondusif, guru 

penyemangat, orangtua yang peduli, pemerintah dan warga yang peduli, 

organisasi profesi dan industri yang suportif untuk membentuk anak yang mandiri 

dan berbudi pekerti. Sedangkan secara operasional model ini dapat dikembangkan 

atas dasar pendayagunaan potensi dan sumber daya keluarga dan masyarakat 

secara kolaboratif.  
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Dalam buku yang sama juga dijelaskan mengenai bentuk-bentuk kemitraan 

sekolah antara lain; (1). Penguatan Komunikasi Dua Arah yang bertujuan untuk 

mendapat informasi dan masukan tentang perkembangan peserta didik, baik dari 

keluarga kepada sekolah maupun sebaliknya. Kegiatan yang dapat dilakukan 

misalnya, informasi yang dituliskan rutin melalui buku penghubung, pertemuan 

rutin wali kelas dengan orang tua/wali, komunikasi dalam wadah paguyuban 

orang tua per kelas, dan lain-lain yang sesuai. (2) Pendidikan Orang Tua yang 

bertujuan untuk membantu orang tua/wali dalam membangun kesadaran akan 

pendidikan anak, di antaranya dengan mengembangkan lingkungan belajar di 

rumah yang kondusif (aman, nyaman dan menyenangkan). (3) Kegiatan Sukarela 

yang bertujuan untuk menyalurkan aspirasi masing-masing pihak dalam 

mendukung dan membantu kemajuan pendidikan anak. (4) Belajar di Rumah yang 

bertujuan untuk mengkomunikasikan orang tua/wali mengenai materi yang 

sebaiknya diperkaya dan diperdalam kembali di rumah, dan (5) Kolaborasi dengan 

Masyarakat yang bertujuan untuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam 

mendukung pencapaian tujuan pendidikan anak. 

Kegiatan internal yang dimaksud adalah kegiatan yang menjadi program 

kerja sekolah secara internal seperti perkemahan pramuka, pentas seni perpisahan, 

pameran pendidikan, orientasi siswa baru, kampanye anti narkoba dan sebagainya. 

Sedangkan program eksternal adalah program kerjasama sekolah dengan pihak 

luar yang biasanya diselenggarakan oleh pihak luar seperti karnaval tujuhbelasan 

di desa, penyambutan tamu negara, upacara bersih desa atau Rasulan, kompetisi 

sepakbola, dan sebagainya. Selain itu bisa juga digelar program kolaborasi antara 

sekolah dan pihak luar misalnya Upacara Peringatan Kemerdekaan di tingkat 

kecamatan dimana sekolah biasanya berperan sebagai anggota paduan suara, 

kegiatan keagamaan seperti MTQ, Peringatan Hari Besar Nasional dan 

sebagainya. Sebagai contoh seperti yang disampaikan oleh narasumber 

wawancara dari Lembaga Sosial Masyarakat yang menyampaikan bahwa mereka 

berkolaborasi dengan sekolah dimana lembaganya membantu memberikan les 

bahasa Inggris gratis dan pihak sekolah menyediakan tempat serta 

mengkoordinasi para siswa.  

Setiap hari Sabtu, volunteer kami datang ke sekolah, dan pihak sekolah 

membantu menyediakan tempat serta ngoyak-oyak (menyiapkan, red) siswa 

mereka.... kami juga membuat MoU dengan pihak sekolah.  

(Wahyu Anugrah, wawancara 21 April 2017). 
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Terkadang bentuk kemitraan tersebut terjadi tanpa direncanakan, contoh 

nyata disampaikan oleh narasumber sebagai berikut: 

Waktu itu kami ditemui pihak dari kota yang mau syuting dari Korea 

katanya. Kami lalu berkoordinasi dan kemudian ya itu, sekolah kami 

dijadikan syuting acara artis-artis korea (Barefoot friends, red.). Anak-anak 

senang karena dapat hadiah, kamipun juga dapat tinggalan dana untuk 

membantu membangun mushola.  

(Lusiman, wawancara 18 April 2017). 

Saat ini acara kemah kami juga diliput dari GunungkidulTV yang nantinya 

mau masuk Youtube. Itu karena salah satu guru kami punya koneksi kesana 

dan dia bahkan yang mendokumentasikan acara kemah anak-anak lalu 

mengirimkan ke redaksi GunungkidulTV. (Heriyanto, wawancara 19 April 

2017). 

4. Menjaga Jaringan Kemitraan (Networking) 

Pada umumnya setelah suatu program atau kegiatan selesai dilaksanakan 

selesailah semuanya. Situasi kembali seperti semula dan semua pihak kembali ke 

rutinitas masing-masing. Padahal tentu hal itu bukan pilihan yang tepat terutama 

jika berkaitan dengan konsep kemitraan. Kemitraan tentu diharapkan menjadi 

proses yang berkelanjutan dan tidak berhenti di satu kegiatan saja. Sebagai contoh 

program pentas seni akhir tahun, tentu akan digelar setiap tahun oleh pihak 

sekolah dan tentu memerlukan kemitraan lagi. Oleh karena itu, upaya menjaga 

kerjasama atau jaringan kemitraan sekolah adalah hal yang sangat penting dan 

perlu diperhatikan. Langkah pertama dari upaya menjaga kemitraan adalah adanya 

monitoring dan evaluasi kegiatan atau yang sering disebut sebagai monev. Dalam 

setiap evaluasi tentu ada keberhasilan yang dicapai dan kendala yang dihadapi. 

Segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan program perlu 

didokumentasikan untuk perbaikan di masa yang akan datang. 

Salah satu catatan penting dalam upaya menjaga kemitraan tersebut adalah 

bagaimana kreativitas itu muncul dan berkembang. Sekecil apapun itu, jika nilai-

nilai kreativitas itu muncul perlu mendapat apresiasi karena kreativitas adalah 

bentuk nyata adanya kepercayaan diri dari pihak-pihak terkait. Ide kreatif tidak 

akan muncul jika situasi dan kondisi tidak mendukung. Kreativitas akan lahir dari 

penghargaan eksistensi seseorang sebagaimana dikatakan oleh Carl (1983) bahwa 

agar kreativitas muncul di sekolah, perlu adanya keselamatan psikologis 

(psychological safety) dan kebebasan psikologis (psychological freedom). Hal ini 

jarang ditemui di sekolah-sekolah kita yang umumnya lebih mengutamakan 

kepatuhan dan keseragaman dari siswa daripada penghargaan akan perbedaan 

mereka. Hal senada disampaikan Suyanto & Hisyam (200:183) bahwa untuk 
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menjamin kreativitas siswa dapat berkembang di sekolah, sistem pembelajaran 

harus dapat dikondisikan ke arah munculnya berbagai pemikiran alternatif dan 

divergen dari para siswanya. Oleh karena itu, para guru harus berani mengajar 

secara dinamik, tematik dan kontekstual. Kontekstual disini mengarah pada 

kondisi dan situasi yang terjadi waktu tertentu dan wilayah tertentu yang erat 

kaitannya dengan kemitraan.  

 

SIMPULAN  

 Berdasarkan uraian dalam latar belakang yang kemudian dibahas lebih 

mendetail di bagian pembahasan, dapat disimpulkan hal-hal berikut: 

Pertama, kemitraan sekolah saat ini tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan tapi 

juga keharusan dalam rangka menyesuaikan dengan kemajuan dan perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi informasi. Namun demikian 

sekolah seringkali gamang dan belum tahu langkah-langkah mengawali kemitraan 

tersebut. Kedua, berdasarkan hasil wawancara dan kajian pustaka, terdapat 

beberapa langkah singkat dalam upaya membangun kemitraan sekolah. Langkah-

langkah tersebut yaitu (1) penyusunan pusat data potensi kemitraan (database) 

baik internal maupun eksternal sekolah, (2) sosialisasi sekolah yang berfungsi 

untuk mengenalkan sekolah pada mitra atau pihak eksternal, 3) penyelenggaraan 

kegiatan internal dan eksternal yang melibatkan mitra-mitra terkait, dan 4) upaya 

menjaga jaringan kemitraan tersebut. Ketiga, melalui langkah-langkah tersebut 

diharapkan pihak sekolah dapat mengawali menjalin kemitraan atau 

mengoptimalkan kemitraan yang sudah terjalin dengan pihak-pihak luar dalam 

upaya mencapai tujuan pendidikan. Sekolah hadir dari masyarakat, ada untuk 

masyarakat dan seharusnya kehidupannya juga dibantu dan ditanggung oleh 

masyarakat. 
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ABSTRAK 

 

Pembangunan hutan sekolah di SMP N 4 Juwana merupakan salah satu sarana 1) 

edukasi bagi peserta didik 2) perwujudan paru-paru sekolah, dan 3) pemenuhan 

kebutuhan bahan baku kayu skala kecil dan pemanfaatan tanaman yang berdaya 

jual. Hutan sekolah mendayagunakan lahan kurang produktif di lingkungan 

sekolah. Penelitian ini mempelajari pola kemitraan dalam pembangunan hutan 

sekolah antara Badan Lingkungan Hidup Pati, masyarakat dan warga sekolah 

yang dikelola berdasarkan prinsip saling menguntungkan. Penelitian ini juga 

mengetahui tingkat kesadaran lingkungan peserta didik secara kualitatif. Dari 

sampel yang diteliti menunjukkan hasil tingkat kesadaran lingkungan peserta 

didik pada kategori baik. 

 

Kata kunci : hutan sekolah, kemitraan, kesadaran lingkungan. 

 

PENDAHULUAN 

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan menjelaskan 

bahwa hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya 

alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan, 

yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Indonesia mempunyai 

potensi sumber daya hutan yang sangat besar dan menyimpan keanekaragaman 

hayati tertinggi dunia. Data Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan 2015 berdasarkan data spasial SK.76/MenLHK0II/2015 menunjukkan 

bahwa tentang lauas hutan lindung Indonesia seluas 29 673 382,37 dengan berjuta 

keanekaragaman hayati di dalamnya.  

Manfaat dari hutan sengatlah banyak, secara garis besar manfaat dari hutan 

diantaranya 1) menyerap karbon dioksida, 2) menghasilkan oksigen, 3) sumber 

pangan manusia, 4) penghasil obat-obatan, 5)  rumah suku pedalaman, 6) rumah 

bagi flora dan fauna, dan 7) sumber ekonomi. 

mailto:anwarmashudi@gmail.com
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Sumber daya hutan sangatlah vital dan harus diwariskan upaya 

pelestariannya kepada generasi muda melalui pendidikan di sekolah. Sekolah 

haruslah menjadi wahana penyadaran peserta didik agar mempunyai kesadaran 

lingkungan yang tinggi. SMP N 4 Juwana berupaya dengan membuat program 

hutan sekolah. Secara harfiah hutan sekolah adalah suatu komunitas biologi 

didominasi oleh pepohonan yang berada di area lingkungan sekolah. 

Pembangunan hutan sekolah ini tidak bisa dilakukan secara swadaya. Oleh karena 

itu sekolah berupaya menjalin mitra dengan Badan Lingkungan Hidup Pati, 

masyarakat dan warga sekolah dengan prinsip saling menguntungkan (Mutualism 

Partnership).  

Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 Pasal 8 ayat 1 menyatakan bahwa 

kemitraan adalah kerjasama diantara dua pihak disertai pembinaan dan 

pengembangan usaha dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling 

memperkuat, dan saling menguntungkan. Kemitraan merupakan salah satu metode 

dalam hubungan produksi yang dilakukan dua pihak atau lebih dalam satu satuan 

waktu tertentu yang diatur dalam satu satuan waktu yang diatur dalam satu 

kesepakatan baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan sumber daya yang 

mereka miliki. 

Sekolah sebagai wahana pendidikan berupaya untuk memupuk kesadaran 

lingkungan peserta didik. Kesadaran lingkungan merupakan komponen penting 

dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kesadaran lingkungan hidup merupakan 

bentuk kepedulian seseorang terhadap kualitas lingkungan, sehingga muncul 

berbagai aksi menentang kebijaksanaan yang tidak berwawasan lingkungan.  

Latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas mengerucutkan 

beberapa tujuan penelitian diantaranya 1) memahami bentuk pola kemitraan SMP 

N 4 Juwana dalam membangun hutan sekolah. 2) Mempelajari factor pendukung 

dan penghambat pola kemitraan. 3) Mengetahui tingkat kesadaran lingkungan 

peserta didik. 

METODE 

Desain penelitian menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Setting penelitian dilakukan di SMP Negeri 4 Juwana pada bulan Juli 

sampai Oktober tahun 2016. Subyek penelitian ini adalah semua pihak yang 
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terlibat dalam kemitraan untuk membangun hutan sekolah diantaranya 1) Badan 

Lingkungan Hidup Kabupaten Pati, 2) masyarakat (komite sekolah) dan warga 

sekolah (Guru, Karyawan dan peserta didik). 

Obyek yang menjadi fokus penelitian ini diantaranya 1) pola kemitraan 

SMP N 4 Juwana dalam membangun hutan sekolah. 2) Factor yang mendukung 

dan menghambat pola kemitraan. 3) Tingkat kesadaran lingkungan peserta didik. 

 Teknik pengumpul data 1) pola kemitraan dengan menggunakan lembar 

wawancara dan lembar observasi kegiatan. 2) Faktor pendukung dan penghambat 

pola kemitraan dengan menggunakan lembar wawancara dan lembar observasi 

kegiatan. 3) Tingkat kesadaran lingkungan peserta didik dengan lembar angket. 

Lembar wawancara dan lembar observasi dikembangkan sesuai dengan 

indicator-indikator yang ingin diketahui dan digali. Angket kesasadaran 

lingkungan dikembangkan sesuai indicator kesadaran lingkungan (Noelaka, 2008) 

yang ditunjukkan tabel 1 berikut. 

 

Tabel 1. Dimensi dan Indikator Kesadaran Lingkungan 

Dimensi Indikator 

1. Sikap sadar perlindungan 

lingkungan 

a. Peserta didik menanam pohon 

b. Peserta didik membuat biopori 

c. Peserta didik merawat tanaman di 

sekolah 

2. Sikap sadar terhadap 

pengawetan lingkungan 

a. Peserta didik membuang sampah pada 

tempatnya 

b. Peserta didik mematikan lampu yang 

sudah tidak terpakai 

c. Peserta didik segera mematikan 

computer setelah selesai 

menggunakannya 

d. Peserta didik memanfaatkan air 

seperlunya 

3. Sikap sadar terhadap 

pemanfaatan lingkungan 

secara lestari. 

a. Peserta didik memanfaatkan kertas 

bekas 

b. Peserta didik membuat pupuk kompos 

c. Peserta didik memanfaatkan botol bekas 

dan plastic bekas 

 

Masing-masing indicator dikembangkan menjadi soal dalam angket 

dengan jawaban responden setuju (S) dan tidak setuju (TS). Skoring dari setiap 
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jawaban S adalah 1 sedangkan TS adalah 0. Frekuensi tiap kategori jawaban 

dihitung perolehannya.  

 

 

PEMBAHASAN 

1. Pola Kemitraan dalam Upaya Pembangunan Hutan Sekolah 

Pola kemitraan dalam upaya pembangunan hutan sekolah dilakukan oleh 

tiga pihak utama yaitu 1) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pati. 2) 

masyarakat dan 3) warga sekolah dengan prinsip saling menguntungkan 

(Mutualism Partnership). Secara grafis ditunjukkan oleh Gambar 1. 

 

Gambar 1. Pola Kemitraan Pembangunan Hutan Sekolah 

Kemitraan pertama dalam upaya pembangunan hutan sekolah yaitu dengan 

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pati. BLH Pati berkantor di Jl. P.Sudirman 

No.1 Puri, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. BLH Pati mempunyai visi ―tegaknya 

hukum lingkungan yang didasari komitmen para pihak dalam pengelolaan sumber 

daya alam dan sumber daya buatan secara berkelanjutan‖. BLH Pati mempunyai 

tupoksi yang salah satunya ―pengelolaan konservasi sumber daya alam dan 

keanekaragaman hayati. 

Pola kemitraan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten dalam upaya 

pembangunan hutan sekolah diantaranya memberikan 1) sejumlah bibit tanaman 

kepada sekolah secara berkala yang akan dikelola di hutan sekolah, 2) 

mensosialisasikan bagaimana melestarikan lingkungan hidup kepada peserta 

didik. Keuntungan yang didapatkan BLH kabupaten Pati adalah mudahnya 

kerjasama dalam mensosialisasikan kesadaran dan pelestarian lingkungan hidup 

kepada peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. 
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Kemitraan kedua yaitu dengan warga masyarakat (komite sekolah). Warga 

masyarakat dalam hal ini adalah komite sekolah yang merupakan orang tua dari 

peserta didik memiliki peran andil diantaranya 1) bersama sekolah menyusun 

rencana strategis dalam pewujudan pembangunan hutan sekolah. 2) Menyusun 

tata kelola letak hutan sekolah di SMP N 4 Juwana. 3) Memberikan sumbangsih 

secara sukarela berupa bibit tanaman yang akan dikelola di hutan sekolah. Ketiga 

peranan tersebut terlebih dahulu dirapatkan dalam rapat komite di awal tahun 

pelajaran. Secara grafis tata kelola letak hutan sekolah yang telah dibangun seperti 

Gambar 2. Warna hijau menunjukkan letak hutan sekolah yang merata di lahan-

lahan yang kurang produktif di lingkungan sekolah. 

 

Gambar 2. Tata Kelola Letak Hutan Sekolah 

 

Hasil pembangunan hutan sekolah sangat berdampak pada pemenuhan 

kayu sekala kecil apabila terjadi kerusakan mebeler ringan. Hutan sekolah juga 

memberikan keuntungan secara materiel karena mampu menjual beberapa 
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tanaman yang berdaya jual. Hutan sekolah sebagai paru-paru sekolah yang 

menyerap karbondioksida dan memproduksi oksigen. Hutan sekolah juga sebagai 

media edukasi peserta didik dalam memahami ekologi secara real. Gambar dari 

hutan sekolah yang telah terwujud seperti ditunjukkan Gambar 3, Gambar 4, 

Gambar 5, Gambar 6 dan Gambar 7 berikut ini. 

 

   

Gambar 3. Hutan sekolah di Area Pintu Gerbang Sekolah 

 

  

Gambar 4. Hutan sekolah di Area Depan Kelas 
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Gambar 5. Hutan sekolah di Area Lapangan Upacara 

 

    

Gambar 6. Upaya Pembibitan Kembali 
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Gambar 7. Upaya Penanaman di Area yang Masih Kosong 

 

2.  Faktor Pendukung dan Penghambat Pola Kemitraan 

Faktor pendukung pola kemitraan dalam upaya pembangunan hutan 

sekolah diantaranya 1) kemajuan teknologi komunikasi mempermudah dalam 

berkomunikasi. 2) peran aktif dari semua pihak yang mendukung menjadi satu 

visi terwujudnya pembangunan hutan sekolah. 3) ketersediaan lahan yang masih 

belum produktif. 

Faktor penghambat pola kemitraan dalam upaya pembangunan hutan 

sekolah diantaranya 1) factor cuaca yang tidak menentu. 2) ketersedian airyang 

dapat digunakan sebagai sarana pengairan karena lokasi SMP N 4 Juwana terletak 

di dekat pantai. Factor-faktor penghambat dianalisi dan dicari solusinya bersama 

demi mewujudkan pengembangan hutan sekolah. 

 

3. Tingkat Kesadaran Lingkungan Peserta Didik 

Angket pengukur kesadaran lingkungan peserta didik terdiri dari 3 dimensi 

1) sikap sadar perlindungan lingkungan. 2) sikap sadar terhadap pengawetan 

lingkungan. 3) sikap sadar terhadap pemanfaatan lingkungan secara lestari. 

Sample penelitian terdiri 400 peserta didik perwakilan dari kelas VII, VIII dan IX. 

Penelitian diadakan pada semester gasal Tahun Pelajaran 2016/2017. Hasil angket 

sikap sadar perlindungan lingkungan seperti ditunjukkan Tabel 2. 
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Tabel 2. Hasil Angket Sikap Sadar Perlindungan Lingkungan 

Jawaban Jumlah Persentase (%) 

Setuju (S) 

Tidak Setuju (TS) 

339 

  61 

85 % 

15 % 

Jumlah 400 100 % 

 

Hasil angket sikap sadar terhadap pengawetan lingkungan seperti 

ditunjukkan Tabel 3. Sedangkan hasil angket sikap sadar terhadap pemanfaatan 

lingkungan seperti ditunjukkan Tabel 4. 

 

Tabel 4. Hasil Angket Sikap Sadar terhadap Pengawetan Lingkungan 

Jawaban Jumlah Persentase (%) 

Setuju (S) 

Tidak Setuju 

(TS) 

326 

  74 

82 % 

19 % 

Jumlah 400 100 % 

 

Tabel 5. Hasil Angket Sikap Sadar terhadap Pemanfaatan Lingkungan 

Jawaban Jumlah Persentase (%) 

Setuju (S) 

Tidak Setuju 

(TS) 

317 

  83 

79 % 

21 % 

Jumlah      400     100 % 

 

Dari hasil angket tingkat kesadaran lingkungan yang ditunjukkan oleh 

Tabel 2, Tabel 3 dan Tabel 4 maka tingkat kesadaran lingkungan peserta didik 

SMP N 4 Juwana dikategorikan baik. Oleh karenanya program hutan sekolah 

secara tidak langsung membawa nurturat effect atau efek bawaan meningkatnya 

kesadaran lingkungan peserta didik. 
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 SIMPULAN 

 

Simpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut 

1. Terwujudnya kemitraan yang sinergi antara BLH Kabupaten Pati, masyarakat 

dan warga sekolah untuk mewujudkan pembangunan hutan sekolah. 

2. Faktor pendukung dan faktor penghambat kemitraan dianalisis demi 

keberlangsungan kemitraan pengembangan hutan sekolah. 

3. Tingkat kesadaran lingkungan peserta didik SMP N 4 Juwana Tahun 

Pelajaran 2016/2017 dalam kategori baik. 
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HUBUNGAN KEMITRAAN SEKOLAH DAN ORANG TUA TERHADAP 

MOTIVASI BELAJAR SISWA KELAS VIII SMP NEGERI SUKARAYA  

 

Zulfikar, M.Pd.Si  

Zulfikar.guru@yahoo.co.id  

 

ABSTRAK 

Selama ini, jika berbicara pendidikan maka fokus pembicaraan hanya kerap jatuh 

kepada siswa dan guru. Sementara orangtua seperti diabaikan dalam pendidikan. 

Keberhasilan pendidikan anak bergantung kepada keterlibatan keluarga. 

Penelitian ini bertujuan menjelaskan hubungan kemitraan sekolah dan orang tua 

dalam meningkatkan motivasi belajar siswa SMPN Sukaraya kelas VIIIC. 

Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif, data penelitian diperoleh 

melalui angket, wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis data dalam 

penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan 

kemitraan sekolah dan orang tua dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, 

motivasi belajar siswa berbeda tergantung pola orang tua mengawasi anak saat 

belajar dirumah. Kesimpulan kemitraan sekolah dan orang tua dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa meskipun belum optimal karena ada faktor 

penghambat. Adapun faktor penghambat adalah rendahnya pendidikan orang tua 

siswa yang berkorelasi terhadap kesadaran mengawasi anak dirumah, pekerjaan 

oran tua yang penuh waktu sehingga tidak sempat mengawasi anak belajar di 

rumah.  

 

Kata Kunci :kemitraan; motivasi  

 

PENDAHULUAN 

Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang diciptakan oleh masyarakat untuk 

membantu keluarga, dan msyarakat dalam tugas menyiapkan generasi anak-anak 

yang belum siap dalam kehidupan sosial, dengan tujuan membantu 

mengembangkan dalam diri anak suatu kondisi fisik, intelektual, dan moral yang 

dituntut oleh masyarakat secara keseluruhan. Fungsi sekolah sebagai lembaga 

yang dikembangkan masyarakat adalah untuk tugas melaksanakan pendidikan 

bagi anak dan pemuda agar dapat sesuai dengan tuntutan sosial budaya 

masyarakat. Sebagaimana realita masyarakat yang terus menerus berubah dan 

berkembang maka apa yang dilakukan oleh sekolah untuk menyiapkan anak 

dalam melakukan peran sosial harus terus menerus melakukan perubahan. 

Ungkapan ini cenderung menggambarkan bahwa peran sekolah sebagai lembaga 

pendidikan harus menyesuaikan dengan perubahan sosial, seolah-olah apa yang 

mailto:Zulfikar.guru@yahoo.co.id
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terjadi di sekolah selalu tertinggal dari perkembangan cepat masyarakat yang ada 

di sekitarnya. Namun, pandangan para ahli pendidikan progresif meletakkan tugas 

pendidikan sebagai instrumen untuk membangun masyarakat baru, yang 

merupakan sisi lain dari fungsi pendidikan untuk melestarikan kehidupan sosial 

budaya (Kuntoro, 2010) 

Orang tua adalah pendidik utama dan terpenting, namun juga yang paling 

tak tersiapkan. Pasalnya, mereka harus mencari sendiri informasi dan pengetahuan 

tentang bagaimana menumbuhkan dan mendukung pendidikan anak-anak mereka 

dalam kondisi positif. Selama ini, jika berbicara pendidikan maka fokus 

pembicaraan hanya kerap jatuh kepada siswa dan guru. Sementara orangtua 

seperti diabaikan dalam pendidikan. Padahal, orang tua memiliki peran sangat 

besar dalam pendidikan anak. Keberhasilan pendidikan anak bergantung kepada 

keterlibatan keluarga. Banyak penelitian menunjukan bahwa keterlibatan orang 

tua di sekolah bermanfaat, antara lain: (1) bagi peserta didik mendukung prestasi 

akademik, meningkatkan kehadiran, kesadaran terhadap kehidupan yang sehat, 

dan meningkatkan perilaku positif; (2) bagi orang tua memperbaiki pandangan 

terhadap sekolah, meningkatkan kepuasan terhadap guru, dan mempererat 

hubungan dengan anak; dan (3) bagi sekolah memperbaiki iklim sekolah, 

meningkatkan kualitas sekolah, dan mengurangi masalah kedisiplinan (Yuniarti, 

dkk.2016) 

Keterlibatan orang tua telah lebih lanjut juga memberikan pengaruh pada 

kompetensi sosial mereka dalam memahami keberadaan mereka sebagai bagian 

dari masyarakat sosial. Kompetensi juga pada akhirnya dapat mendorong mereka 

untuk mampu mengeksplorasi bakat, kemampuan, dan sikap dalam menanggapi 

tantangan global. Keterlibatan orang tua dalam pendidikan telah terbukti dalam 

beberapa penelitian yang secara positif berkorelasi dengan indikator prestasi 

siswa, termasuk kompetensi guru, nilai siswa, nilai tes standar, serta 

meningkatkan perilaku siswa (Nandang,dkk.2010) 

 Kemitraan antara sekolah dengan keluarga dalam membangun ekosistem 

pendidikan sejalan dengan visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu 

Terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter 

dengan berlandaskan gotong royong. Oleh karena itu, diharapkan kemitraan 

tersebut dapat berjalan dengan baik dan bermakna. Sebagai unsur dalam 

ekosistem yang terdekat dengan anak, keluarga mempunyai banyak kesempatan 
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melalui interaksi dan komunikasi sehari-hari. Bentuk dan cara-cara interaksi 

dengan anak di dalam keluarga akan mempengaruhi tumbuh kembangnya karakter 

anak. Proses interaksi yang diterima anak dari keluarga inilah yang akan 

digunakan oleh anak sebagai dasar untuk proses perkembangan selanjutnya di luar 

rumah, termasuk di sekolah dan masyarakat (Nandang,dkk.2016) 

Salah satu contoh kecil kemitraan yang dapat dilakukan oleh sekolah dan 

orang tua adalah bekerja sama dalam mengawasi dan memotivasi belajar siswa. 

Orang tua harus sadar bahwa tanggung jawab pendidikan anak bukan sepenuhnya 

tanggung jawab sekolah, bahkan peran peran orang tualah yang paling utama 

dalam pendidikan anaknya. Orang tua membantu dan mengawasi pembelajaran 

siswa saat berada dirumah, sedangkan guru mengawasi proses pembelajaran 

disekolah. Peran orang tua diharapkan membantu dan mendukung anak melalui 

bimbingan, arahan, motivasi, dan tindakan mendidik lainnya yang selaras dengan 

program pendidikan yang dilaksanakan pihak sekolah. Peran orang tua dalam 

memotivasi belajar siswa akan membantu guru dalam pelaksanaan pembelajaran 

disekolah. Motivasi dalam proses pembelajaran sangat diperlukan dalam 

menentukan ketercapaian prestasi yang optimal. Dengan tidak adanya motivasi 

aktivitas belajar tidak akan berjalan maksimal yang mengakibatkan hasil belajar 

siswa cenderung menurun.  

Pemberian motivasi oleh orang tua dapat berupa penguatan atau 

penghargaan terhadap tingkah lakuatau usaha belajar anak yang baik. Orang tua 

dapat menggunakan penghargaan untuk memotivasi siswa dalam mengerjakan 

pekerjaan rumah, mengerjakanpekerjaan sekolah, dan bertingkah laku sesuai 

dengan aturan-aturan yang ditentukan oleh sekolah dan orang tua. Penguatan dari 

orang tua mempunyai keuntungan dibandingankan penguatan yang dilakukan 

pihak orang lain. Berdasarkan uraian di atas maka di identifikasi masalah dalam 

penelitian ini adalah : 1) Apakah ada hubungan kemitraan sekolah dan orang tua 

terhadap motivasi belajar siswa?; 2) Kendala apa saja yang mempengaruhi 

kemitraan sekolah dan orang tua?. 

Tujuan penelitian ini adalah : 1) Mengetahui hubungan kemitraan sekolah 

dan orang tua terhadap motivasi belajar siswa; 2) Mengetahui kendala apa saja 

yang mempengaruhi kemitraan sekolah dan orang tua. 
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METODE 

Penelitian ini menggunakan metode deskirptif kualitatif. penelitian kualitatif 

sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, 

digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah 

sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis 

data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna daripada generalisasi. penelitian deskriptif kualitatif ditujukan 

untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik 

bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai 

karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, Penelitian deskriptif 

tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau pengubahan pada variabel-variabel 

yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-

satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan 

melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sugiyono (2014). Dalam 

penelitian ini peneliti mendeskripsikan kemitraan sekolah SMP Negeri Sukaraya 

dan keluarga serta hubungannya terhadap motivasi belajar siswa  

Yang menjadi subjek penelitian ini adalah Orang tua siswa, Kepala sekolah, 

guru dan siswa SMP Negeri Sukaraya. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan 

dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan dalam 

penelitian. Selain itu, sampel juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel 

teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori. 

Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti mulai 

memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung (Sugiyono, 2014). Objek 

penelitian ini adalah bentuk-bentuk kemitraan yang telah dilakukan sekolah dan 

orang tua siswa dan deskripsi motivasi belajar siswa SMP Negeri Sukaraya 

Tabel.1. Populasi Siswa kelas SMP Negeri Sukaraya 

No Kelas 
Siswa 

Jumlah 
Laki-Laki Perempuan 

1. 

2. 

3. 

VIII.A 

VIII.B 

VIII.C 

10 

12 

13 

16 

13 

14 

26 

25 

27 

 

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel menggunakan purposive 

sampling. Sampel penelitian ini yaitu kelas VIIIC. Tehnik pemilihan purposive 
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sampling ini diambil karena pertimbangan hasil belajar siswa kelas VIIIC 

mempunyai rata-rata nilai paling tinggi diantara kelas VIII. 

 Dalam menggumpulkan data peneliti menggunakan beberapa instrumen 

diantaranya adalah sebagai berikut : 

 

 

1. Angket 

Arikunto (2010) mengemukakan kuisioner adalah sejumlah pertanyaan 

tertulis yang digunakan untuk memperoleh sejumlah informasi dari 

responden atau hal yang ia ketahui. Metode ini digunakan untuk 

mengungkapkan variabel-variable bebas yaitu kemitraan sekolah dan 

votivasi belajar siswa. Dalam penelitian ini angket yang digunakan adalah 

angket tertutup. Angket tertutup adalah angket yang terdiri atas pertanyaan 

atau pernyataan dengan sejumlah jawaban tertentu sebagai pilihan. 

Alasan menggunakan angket sebagai alat untuk mengetahui tentang 

kemitraan sekolah dan motivasi belajar siswa kelas VIIIC SMP Negeri 

Sukaraya yang sesuai dengan fakta. Isi angket ini berisi pertanyaan-

pertanyaan tentang fakta yang dianggap diketahui responden. Selain itu 

penggunaan angket mempunyai keuntungan yaitu angket dapat dibagikan 

secara serentak kepada banyak responden serta dapat dijawab responden 

menurut kecepatan masing-masing dan waktu senggang responden. 

 

2. Wawancara  

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 

dengan cara tanya jawab sambil menatap muka antara penanya atau 

pewawancara dengan penjawab atau responden dengan menggunakan 

panduan wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti mencatat semua 

jawaban dari responden sebagaimana adanya. Pewawancara sesekali 

menyelingi jawaban responden, baik untuk meminta penjelasan maupun 

untuk meluruskan bilamana ada jawaban yang menyimpang dari 

pertanyaan. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara terstruktur. Maksudnya, dalam melakukan wawancara peneliti 

sudah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan 

tertulis. Di sini, peneliti melakukan wawancara terhadap Kepala Sekolah, 
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orang tua siswa dan beberapa siswa SMP Negeri Sukaraya yang dianggap 

dapat memberikan informasi yang dibutuhkan.  

3. Dokumentasi,  

Dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang 

diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intensif 

sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian 

suatu kejadian (Aan Komariah dan Djam‘an Satori, 2010). Dokumen yang 

digunakan pada penelitian ini berupa daftar responden penelitian, daftar 

kehadiran siswa dan hasil belajar siswa. 

Menurut Sugiyono (2014) analisis data dalam penelitian kualitatif, 

dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai 

pengumpulan data setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada 

saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang 

diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum 

memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan lagi sampai tahap tertentu hingga 

diperoleh data yang dianggap kredibel.  

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 

sederhana dengan korelasi product moment    
 ∑     ∑    ∑   

√{ ∑  
      

 } { ∑  
      

 }

 

Langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam analisis data sebagai 

berikut : 

1. Tahap pengumpulan data (data collection) 

Pada tahap ini peneliti melakukan proses pengumpulan data melalui 

instrumen penelitian yang terdiri dari observasi, wawancara dan 

dokumentasi 

2. Tahap Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan, perhatian, 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang 

muncul dari catatan-catatan lapangan, sehingga data itu memberi 

gambaran yang lebih jelas tentang hasil observasi, wawancara, dan 

dokumentasi; 

3. Tahap Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 
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Dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, tabel, grafik, pictogram, dan sejenisnya. Melalui 

penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan sehingga akan 

semakin mudah dipahami. Menurut Sugiyono (2014) data yang telah 

dikumpulkan dan direduksi lalu peneliti menyajikan data dalam bentuk 

teks naratif. Untuk mendukung dan memperjelas naratif tersebut peneliti 

dapat menambahkan grafik atau gambar pada teks. 

4. Tahap Kesimpulan  

Kesimpulan dibuat berdasarkan data yang telah diproses melalui reduksi 

dan display data. Penarikan kesimpulan yang dikemukakan bersifat 

sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun apabila 

kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-

bukti yang valid dan konsisten maka kesimpulan yang di kemukakan 

merupakan kesimpulan yang kredibel. Adapun langkah-langkah yang 

ditempuh oleh peneliti dengan menggunakan analisis kualitatif model 

interaktif adalah sebagai berikut: 1) Mengobservasi perilaku siswa pada 

saat belajar di sekolah 2) Melakukan wawancara dengan Kepala 

Sekolah, orang tua, berkaitan dengan kemitraan sekolah 3) Melakukan 

wawancara dengan guru dan siswa berkaitan dengan prilaku dan 

motivasi siswa saat belajar 4) Membaca dan menjabarkan pernyataan 

dari kepala sekolah, orang tua, guru dan siswa, mencari definisi dan 

postulat yang cocok, dengan mencatat hal-hal penting  yang berkaitan 

dengan konsep-konsep kunci yang telah ditetapkan baik berupa 

pernyataan, definisi, unsur-unsur dan sebagainya; 5) Mengkategorikan 

catatan-catatan yang diambil dari sumber data lalu 

mengklasifikasikannya ke dalam kategori yang sama; 6) 

Mengkategorikan kategori yang telah disusun dan dihubungkan dengan 

kategori lainnya sehingga hasilnya akan diperoleh susunan yang 

sistematis dan berhubungan satu sama lain; 7) Menelaah relevansi data 

dengan cara mengkaji susunan pembicaraan yang sitematik dan 

relevansinya serta tujuan penelitian; 8) Melengkapi data dengan cara 

mengkaji isi data baik berupa hasil observasi dan hasil wawancara serta 

hasil dokumentasi dilapangan; 9) Menjadikan jawaban, maksudnya 
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adalah hasil kajian data kemudian dijadikan jawaban setelah dianalisis; 

10) Menyusun laporan, setelah menjabarkan jawaban secara terperinci, 

kemudian menyusunnya dalam bentuk laporan. 

PEMBAHASAN 

Setelah melalui serangkaian proses penelitian yang telah dilakukan, peneliti 

memperoleh hasil penelitian. Kemudian hasil penelitian dari angket dianalisis 

dengan bantuan SPSS 20. Langka pertama dilakukan adalah menguji normalitas 

dan linearitas data. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan bantuan 

program SPSS versi 2.0 dengan taraf signifikansi 5%. Rangkuman hasil uji 

normalitas dapat dilihat dalam Tabel 2 

Tabel 2. Rangkuman Uji Normalitas 

Variabel Signifikasi α Status 

Kemitraan  0,076 0,05 Normal 

Motivasi Belajar Siswa 0,176 0,05 Normal 

 

Dari  tabel diatas, kemitraan sekolah dan orang nilai sig. (signifikansi) 

0,076>0,05 sedangkan motivasi belajar siswa memiliki nilai sig. (signifikansi) 

sebesar 0,176>0,05. Sehingga dapat disimpulan bahwa data kemitraan sekolah 

dan orang tua dan motivasi belajar siswa diambil dari populasi yang berditribusi 

normal 

Tabel 3. Korelasi kemitraan orang tua dengan motivasi belajar  

 

Correlations 

 KEMITRAA

N ORANG 

TUA 

MOTIVASI 

BELAJAR 

SISWA 

KEMITRAAN 

ORANG TUA 

Pearson 

Correlation 
1 ,634

**
 

Sig. (2-tailed)  ,002 

N 22 22 

MOTIVASI 

BELAJAR SISWA 

Pearson 

Correlation 
,634

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,002  

N 22 22 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Dari analisis SPSS 2.0 di atas diperoleh besar korelasinya adalah 0,634 

(korelasi positif) dan signifikan, yang mana tingkat signifikansinya sebesar 0,002 
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< α 0,05. H0 ditolak dan Ha diterima, karena rhitung > rtabel yaitu 0,634> 0,423. 

Dengan demikian pengujian hipotesis pada penelitian ini yang berbunyi ― Ada 

pengaruh positif antara kemitraan sekolah dan orang tua terhadap motivasi belajar 

siswa di SMP Negeri Sukaraya‖ dengan demikian hipotesis diterima 

Adanya korelasi antara kemitraan sekolah dan orang tua dengan motivasi 

belajar siswa membuktikan bahwa sekolah dan orang tua merupakan kesatuan 

yang tidak bisa dipisahkan dalam proses mendidik anak. Hal ini sesuai dengan 

yang diungkapkan oleh Palupi Raraswati (2016) yaitu pentingnya kemitraan 

sekolah dengan keluarga yaitu:  

a) Keluarga adalah pendidik yang pertama dan utama, tetapi dalam 

praktiknya masih banyak keluarga yang menyerahkan sepenuhnya 

tanggung jawab pendidikan anak pada sekolah  

b) Peran sekolah adalah membantu keluarga agar pelaksanaan pendidikan 

lebih sistimatis, efektif, dan hasilnya tersertifikasi  

c) Tidak semua kebutuhan pendidikan anak dapat dipenuhi oleh satuan 

pendidikan maupun keluarga  

Pada prinsipnya Keluarga sebagai lembaga pendidikan yang pertama dan 

utama bagi seorang anak mempunyai andil yang sangat besar bagi perkembangan 

anak untuk menuju kehidupannya yang lebih komplek. Apabila kehidupan 

keluarga dibina dengan baik, maka kehidupan mayarakat akan baik pula. Melalui 

keluarga diharapkan anak dan anggota keluarga lainnya dapat tumbuh dan 

berkembangbsesuai dengan kemampuannya untuk menjadi seseorang. Sebagai 

realisasi dari bentuk tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan, 

diperlukan adanya kerjasama yang harmonis antara keluarga, sekolah, dan 

masyarakat sebagai bentuk kemitraan.  

Disisi lain, peran serta orang tua dalam pendidikan di sekolah dalam konteks 

Indonesia di wadahi oleh sebuah organisasi bernama komite sekolah. Keberadaan 

organisasi komite sekolah ini menjadi wadah penyaluran aspirasi dari masyarakat 

dalam peran sertanya dalam pendidikan di sekolah pada level perencanaan, 

pembuatan kebijakan, maupun pada level operasional. Di samping itu, komite 

sekolah dapat menjadi media untuk meningkatkan tanggung jawab dan peran 

masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Hal ini dikarenakan masyarakat 

juga memiliki tanggung jawab sosial terhadap pendidikan yang ada di masyarakat 

tersebut. Komite sekolah tersebut berperan dalam menciptakan suasana dan 
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kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan 

pelayanan pendidikan yang bermutu. 

Kerjasama orang tua dengan lembaga pendidikan dikelompokkan menjadi 

dua, yaitu: keterlibatan (parent involment) dan partisipasi (parent participation). 

Keterlibatan orang tua merupakan tingkat kerjasama yang minimum, misalnya 

orang tua datang ke lembaga pendidikan dan membantu lembaga pendidikan jika 

diundang saja. Sebaliknya partisipasi orang tua merupakan tingkat kerjasama yang 

lebih luas dan tinggi tingkatannya. Orangtua dan sekolah duduk bersama untuk 

membicarakan berbagai program dan kegiatan anak 

Keberhasilan untuk membangun kemitraan sekolah adalah sangat 

ditentukan oleh peran kepala sekolah dalam melaksanakan tugas manajemen dan 

kepemimpinan pendidikan. Oleh karena itu adalah menjadi tanggung jawab 

kepala sekolah untuk membangun manajemen kemitraan internal dalam sekolah 

dan eksternal dengan lembaga di luar sekolah (dalam masyarakat), dan 

menciptakan budaya kemitraan internal dan eksternal. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan kepala sekolah bahwa SMP Negeri Sukaraya terus melakukan 

kemitraan untuk menunjang kelangsungan pembelajaran disekolah. Karena 

prinsipnya mendidik anak bukan sepenuh tugas guru disekolah tetapi peran orang 

tua justru lebih besar dalam mendidik anak. Oleh karena itu pihak sekolah terus 

melakukan komunikasi secara interaktif melalui pertemuan komite dan kegiatan 

lainnya. 

Bentuk Kemitraan yang telah dilakukan SMP Negeri Sukaraya dan orang 

tua siswa adalah :  

1) Kegiatan pertemuan orang tua  

Kegiatan pertemuan orang tua ini dilakukan dalam bentuk rapat komite 

sekolah. komite merupakan wadah komunikasi bagi orang tua untuk saling 

berbagi informasi dan pengetahuan dalam melaksanakan pendidikan bagi 

anak-anaknya. Selain itu dalam komite 

2) Pertemuan wali kelas dengan orang tua (Visit Home) 

 Berdasarkan wawancara dengan wali kelas VIII.C bahwa seoang wali 

kelas tidak hanya melakukan kegiatan belajar mengajar di ruang lingkup 

sekolah saja, tetapi juga memberikan ruang menjalin komunikasi kepada 

orang tua siswa. Terutama kepada siswa yang motivasi belajarnya rendah 

misalnya jarang masuk sekolah. Maka wali kelas memberitahukan kepada 
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orang tua melalui surat kemudian meminta orang tua siswa tersebut untuk 

datang guna membicarakan mengapa siswa tersebut jarang masuk sekolah. 

Jika setelah dipanggil orang tua tidak hadir maka walikelas bersifat 

proaktif dengan berkunjung kerumah orang tua siswa. 

Dalam hal kemitraan sekolah dan orang tua, dalam wawancara kepala 

sekolah mengemukakan bahwa proses kemitraan sekolah dan kemitraan orang tua 

belum berjalan secara optimal. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor seperti 

kesibukan orang tua yang bekerja penuh waktu. Sebagian besar orang tua siswa 

bermata pencaharian sebagai petani yang hampir seharian waktunya habis dikebun 

maupun sawah, bahkan banyak juga siswa yang orang tuanya menginap dikebun 

sedangkan anaknya tinggal dirumah bersama saudara atau tinggal sama kakek 

atau neneknya. Hal ini juga senada dengan apa yang disampaikan salah satu wali 

kelas bahwa saat wali kelas berkunjung kerumah orang tua kebanyakan wali kelas 

tidak bertemu denganorang tua siswa karena orang tua tidak berada dirumah tetapi 

pergi mencari nafkah di kebun atau sawah. Selain itu faktor pendidikan orang tua 

juga mempengaruhi keberhasilan kemitraan Sekolah dan orang tua, sebagian besar 

orang tua siswa merupakan lulusan SD hal ini dilihat dari daftar pekerjaan orang 

tua siswa di Dapodik SMP Negeri Sukaraya. Rendahnya pendidikan 

menyebabkan orang tua kurang menyadari bahwa pendidikan itu bukan hanya di 

sekolah tetapi juga di lingkungan keluarga 

Dukungan wali kelas SMP Negeri Sukaraya dalam pertemuan dengan orang 

tua belum maksimal hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara pertemuan yang 

dilakukan wali kelas hanya pada saat pembagian raport dan pada saat 

mengunjungi orang tua siswa yang bermasalah. Wali kelas berperan penting 

dalam menjalin kemitraan dengan orang tua/wali murid. Pertemuan wali kelas 

dengan orang tua/wali murid idealnya dilaksanakan minimal 2 kali per semester 

atau 4 kali dalam 1 tahun ajaran, yakni: (1) pada hari pertama masuk sekolah di 

bulan Juli; (2) menjelang ujian tengah semester 1 di bulan September; (3) awal 

semester 2 di bulan Januari; dan (4) Menjelang ujian tengah semester 2 di bulan 

Maret (Nandang Hidayat, 2016) 

 

KESIMPULAN 

Pada penelitian ini peneliti dapat menyimpulkan hasil sebagai berikut : 1) 

Ada hubungan kemitraan sekolah dan orang tua terhadap motivasi belajar siswa. 
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Dari analisis SPSS 2.0 di atas diperoleh besar korelasinya adalah 0,634 (korelasi 

positif) dan signifikan, yang mana tingkat signifikansinya sebesar 0,002 < α 0,05. 

2) Ada kendala yang mempengaruhi kemitraan sekolah dan orang tua yaitu latar 

pekerjaan dan latar pendidikan orang tua 
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ABSTRAK 

 

Sebagai institusi pendidikan sekolah memiliki peranan tidak hanya 

mengedukasi siswa namun juga orang tua sebagai bagian dari masyarakat. Salah 

satunya dengan mengadakan literasi lingkungan berupa Bank Sampah yang 

merupakan program kemitraan sekolah dengan Rumah Inspirasi Subang. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang menggunakan 

angket, wawancara, dan dokumen untuk kemudian diolah dan dianalisis dengan 

teknik statistik deskriptif. Subjek penelitian ini adalah siswa, guru, dan orang tua 

di SDIT Al-Furqon Sukajadi Subang. Dari data hasil angket diketahui bahwa 

responden memiliki persepsi yang sangat baik terhadap program Bank Sampah 

berkaitan dengan literasi lingkungan. Dari analisa dokumen didapatkan rata-rata 

partisipasi siswa sebesar 96%. Adapun dari hasil wawancara, responden 

menyampaikan saran agar program Bank Sampah perlu memperhatikan interval 

pengumpulan sampah, sebaiknya melayani masyarakat umum, dan pihak sekolah 

sebaiknya memberikan reward kepada siswa sebagai apresiasi atas partisipasinya. 

Dari penelitian ini disimpulkan bahwa program Bank Sampah mendapat respon 

positif dan sebaiknya dapat dilakukan oleh pihak lain. 

 

Kata kunci: kemitraan sekolah, bank sampah, literasi lingkungan 

 

PENDAHULUAN 

Keberadaan sekolah di tengah-tengah masyarakat diharapkan memberikan 

dampak yang positif bagi lingkungan sekitarnya. Sebagai institusi pendidikan 

sekolah mempunyai tanggung jawab untuk mengedukasi tak hanya internal 

sekolah—pendidik, tenaga kependidikan, dan murid—tapi juga masyarakat 

disekitarnya agar keberadaannya mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitar.  

Bahkan, berdasarkan peraturan menteri pendidikan nasional No. 13 tahun 

2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah menyatakan bahwa Kepala 

sekolah sebagai pemegang kebijakan di sekolah dituntut memiliki kompetensi 

sosial yang mencakup:  

a. Bekerja sama dengan  pihak lain untuk kepentingan sekolah/madrasah 

b. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. 

c. Memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain. 
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Maka berdasarkan peraturan tersebut, kepala sekolah dituntut memiliki 

kepekaan terhadap masalah yang ada di masyarakat dan berpartisipasi dalam 

pemecahan masalah tersebut. Salah satunya dengan bekerjasama dengan pihak 

lain yang dirasa dapat mendukung pemecahan masalah yang ada.   

Salah satu permasalahan yang muncul di masyarakat adalah kebersihan 

lingkugan, khususnya sampah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik total 

sampah mengalami peningkatan di beberapa provinsi dari tahun ke tahun. Di Jawa 

Barat sendiri pada tahun 2000 jumlah sampah mencapai sekitar 10,00 juta ton dan 

meningkat sampai 11,13 pada tahun 2007. Dan sampah rumah tangga memiliki 

presentase 44,5 % dari total sampah di Indonesia atau mencapai 16,7 juta ton.  

Dari sampah yang dihasilkan tersebut baru hanya sekitar 69% sampah yang 

diangkut dan ditimbun di TPA. Dan hanya sekitar 7% saja yang dikompos dan di 

daur ulang.  

Bahkan, berdasarakan hasil penelitian Universitas Georgia tahun 2015 

yang dipublikasikan oleh Jambeck, dkk (2015: 768) menyatakan bahwa Indonesia 

pada tahun 2010 merupakan penyumbang limbah plastik ke laut terbesar kedua di 

dunia setelah Cina. Jumlah sampah plastik yang diproduksi mencapai 3,2 juta ton 

dan 1,29 juta ton berakhir di laut.  

Dari permasalahan di atas, penulis sebagai kepala SDIT Al-Furqon 

Sukajadi bersama seluruh pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah 

mengadakan program kemitraan dengan Rumah Inspirasi Subang untuk 

mengadakan Bank Sampah di sekolah. Diharapkan, melalui kerjasama ini dapat 

sedikit membantu masalah sampah yang ada di masyarakat selain sebagai 

pembelajaran kontekstual anak berkaitan dengan kecintaan terhadap lingkungan. 

Selain itu, diharapkan program bank sampah dapat memberikan dampak positif 

terhadap literasi lingkungan siswa, guru, dan orang tua. 

Bank sampah diartikan sebagai suatu tempat yang digunakan untuk 

mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah. Hasil dari pengumpulan sampah 

yang sudah dipilah akan disetorkan ke tempat pembuatan kerajinan dari sampah 

atau ke tempat pengepul sampah.  Menurut Utami (2013: 2) berdasarkan data 

kementerian lingkungan hidup saat ini telah dibangun sekitar 1.195 bank sampah 

yang tersebar di 55 kabupaten/kota di Indonesia. Adapun bank sampah yang 

diadakan di SDIT Al-Furqon Sukajadi merupakan hasil kemitraan dengan Rumah 

Inspirasi Subang. 
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Rumah Inspirasi Subang (RIS) merupakan salah satu program unggulan 

CSR Pertamina EP Asset 3 Subang Field. Rumah Inspirasi Subang  adalah suatu 

wadah untuk menaungi segala aktivitas positif bagi masyarakat Kabupaten 

Subang khususnya masyarakat Kelurahan Dangdeur. Terdapat 2 kegiatan utama 

yaitu di bidang kelestarian lingkungan yang terwujud dalam Bank Roentah 

Inspirasi atau bank sampah serta di bidang pendidikan dan kebudayaan melalui 

Sanggar Inspirasi.      

Program Bank Sampah di SDIT Al – Furqon Sukajadi telah berjalan 

selama kurang lebih 5 bulan dimulai sejak bulan November 2016. Oleh karena itu, 

penulis ingin meihat sejauh mana program ini berdampak terhadap literasi 

lingkungan siswa dan orang tua sebagai bagian dari masyarakat. 

Adapun tujuan yang lebih rinci dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui persepsi warga sekolah dan orang tua terhadap program 

Bank Sampah yang dilakukan oleh SDIT Al-Furqon Sukajadi yang 

bekerjasama dengan Rumah Inspirasi Subang berkaitan dengan 

dampaknya terhadap literasi lingkungan mereka. 

2. Mengetahui tingkat partsipasi siswa dalam program Bank Sampah 

yang dilakukan oleh SDIT Al-Furqon Sukajadi yang bekerjasama 

dengan Rumah Inspirasi Subang 

3. Mendapatkan saran atau masukan dari seluruh warga sekolah dan 

orang tua terkait pelaksanaan program Bank Sampah yang dilakukan 

oleh SDIT Al-Furqon Sukajadi yang bekerjasama dengan Rumah 

Inspirasi Subang. 

 

METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian deskrpitif kuanitatif. Survey dilakukan 

dengan menggunakan instrument angket tertutup.  Instrument wawancara dan 

dokumen juga digunakan untuk mendapatkan data pendukung.  

Adapun subjek penelitian ini adalah berupa populasi siswa, orang tua, dan 

guru di SDIT Al-Furqon Sukajadi. Subjek penelitian untuk angket adalah seluruh 

siswa, guru, dan orang tua. Sedangkan wawancara hanya  melibatkan sampel 

sebanyak 10% dari masing-masing populasi yang dipilih dengan teknik non-

random sampling 
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Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kuesioner atau angket, wawancara, dan dokumen. Wawancara dan angket 

dilakukan untuk menggali informasi terkait persepsi siswa, orang tua, dan guru 

terhadap pelaksanaan program Bank Sampah yang merupakan program kemitraan 

antara pihak SDIT Al-Furqon Sukajadi dengan Rumah Inspirasi Subang. 

Sedangkan dokumen digunakan untuk mengetahui tingkat partisipasi siswa dalam 

program Bank Sampah.  

Data yang dihasilkan dari hasil survey, wawancara, dan dokumen 

kemudian dianalisa dengan menggunakan teknik statistik deskriptif.     

   

HASIL DAN PEMBAHASAN 

SDIT Al – Furqon Sukajadi 

SDIT Al – Furqon Sukajadi didirikan pada tahun 2014 dengan nomor izin 

operasional 421.2/25-DISDIK/2015 dan NPSN 69896178 di bawah naungan 

Yayasan Al – Furqon Sukajadi. Sekolah ini beralamat di Jl. R.A. Kartini Blok 

Sukajadi Kelurahan Soklat Kab. Subang Provinsi Jawa Barat. Hingga saat ini 

jumlah seluruh siswa dari kelas 1 – 3 adalah 80 siswa dengan rincian sebagai 

berikut. 

Tabel 1: Jumlah data siswa SDIT Al – Furqon Sukajadi Subang  

               T. A. 2016-- 2017 

Kelas Siswa laki-laki Siswa perempuan Total 

1 18 9 27 

2 16 9 25 

3 12 16 28 

Total 46 34 80 

 

Adapun sebaran rumah tinggal siswa dapat dilihat pada grafik berikut. 
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Gambar 1 

Sebaran rumah tinggal siswa 

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa mayoritas siswa SDIT Al – Furqon 

Sukajadi berasal dari kecamatan yang sama dengan sekolah. Jika dirinci lagi, 

sebanyak 27% berasal dari kelurahan yang sama dengan sekolah yaitu kelurahan 

Soklat.   

Rumah Inspirasi Subang 

Rumah Inspirasi Subang (RIS) beralamat di Gg. Panggung RT. 14 RW. 10 

Blok Tegal Kalapa Kel, Dangdeur, Kec. Subang, Kab. Subang Provinsi Jawa 

Barat. Rumah Inspirasi Subang merupakan salah satu program unggulan CSR 

Pertamina EP Asset 3 Subang Field. Rumah Inspirasi Subang  adalah suatu wadah 

untuk menaungi segala aktivitas positif bagi masyarakat Kabupaten Subang 

khususnya masyarakat Kelurahan Dangdeur. Kepengurusan Rumah Inspirasi 

Subang terdiri dari pemuda dan kader muda Kelurahan Dangdeur. Terdapat 2 

kegiatan utama yaitu di bidang kelestarian lingkungan yang terwujud dalam Bank 

Roentah Inspirasi atau bank sampah serta di bidang pendidikan dan kebudayaan 

melalui Sanggar Inspirasi. 

Bank Roentah Inspirasi (BROERI) memiliki beberapa kegiatan yaitu 

menabung sampah, pengolahan BBA (Bahan Bakar Alternatif) dari plastik, 

biogas, dan pengolahan sampah. Sedangkan Sanggar Inspirasi (SARI) memiliki 

kegiatan pojok inspirasi, Dangdeur English club, ngamumule kasundaan, dan 

taman baca inspirasi yang kesemua programnya diselenggarakan secara gratis. 

Peserta hanya diminta untuk membawa sampah sebagai ―dana‖ kegiatan. Adapun 

daftar sampah yang dapat ditabung di BROERI dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 2: Jenis Sampah yang dapat Ditabung di Bank Sampah 

 

Series1, 
Kec. 

Subang, 
80%, 80% 

Series1, 
Kec. Lain, 
20%, 20% 
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Botol gelas 

Besi 

Botol infus 

Botol minuman 

Botol beling 

Aluminium 

Botol bening kotor 

Botol warna kotor 

Botol MIRAS 

Keping CD 

Duplex 

Ember hitam 

Ember warna 

Kuningan 

Kresek bersih 

Kertas 

Kardus  

 

Sampah-sampah tersebut ditentukan harga tukar perkilonya oleh pihak 

BROERI dan harganya bersifat fluktuatif. 

     

 

Kemitraan Sekolah 

Berdasarkan slide materi Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah dalam 

Mengelola Implementasi Kurikulum  tentang Kemitraan Sekolah dengan Pihak 

Eksternal yang dikeluarkan oleh Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan 

tahun 2015, Kemitraan diartikan sebagai keinginan untuk berbagi tanggungjawab 

yang diwujudkan melalui perilaku hubungan dimana semua pihak yang terlibat 

saling bantu-membantu untuk mencapai tujuan bersama.  

Sekolah akan berjalan lebih optimal jika muncul sinergitas yang baik 

antara sekolah, siswa, dan orang tua. Tekadang peran tersebut perlu dibantu oleh 

pihak lain yang dapat mendukung tujuan sekolah. Dalam hal ini, sekolah menjalin 

kemitraan dengan pihak Rumah Inspirasi Subang untuk memberikan 

pembelajaran yang kontekstual baik terhadap internal sekolah maupun 

masyarakat.   

Kuntoro (2010: 4) menyatakan bahwa kemitraan sekolah dengan pihak 

lain di masyarakat sangat dibutuhkan untuk dilakukan dengan tujuan sebagai 

berikut.  

a. Membantu sekolah dalam melaksanakan tugas pendidikan atau 

belajar bagi para siswa,  

b. Memperkaya pengalaman belajar yang diperoleh oleh siswa dalam 

bermacam-macam setting kehidupan,  

c. Mendekatkan kegiatan belajar sesuai dengan konteks kehidupan 

yang riil di dalam kehidupan sehari-hari,  
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d. Membantu sekolah untuk memanfaatkan sumber-sumber yang 

tersedia di masyarakat bagi kegiatan pendidikan dan belajar siswa,  

e. Meningkatkan berkembangnya kemandirian, kreativitas, sikap 

toleransi dan keterbukaan para siswa dalam kehidupan belajar,  

f. Meningkatkan kebermaknaan kegiatan belajar siswa bagi perubahan 

kehidupan dan pemecahan masalah sosial.  

Literasi Lingkungan 

McBride, dkk (2013:3) menjelaskan bahwa istilah literasi lingkungan 

pertama kali dikenalkan oleh Roth pada 1968 yang diawali oleh isu dari 

Massachusetts Audubon yang menanyakan “bagaimana kita bisa tahu bahwa 

masyarakat literasi lingkungan?”, sejak saat itulah kemudian istiah literasi lingkungan 

kemudian digunakan. 

Ibrahim (2004: 55) menyatakan bahwa literasi lingkungan mengacu pada 

literasi tertentu yang menunjukkan adanya perilaku yang bertanggung jawab 

terhadap lingkungan, akan tetapi secara teoritis literasi lingkungan mengacu 

kepada perbuatan atau tindakan yang kontinum, dimulai dengan kesadaran dan 

kepedulian dari masalah terkait lingkungan, adanya pemahaman tentang masalah 

lingkungan, dan akhirnya mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi 

masalah tersebut.  

Blessing (2012: 649) memberikan penjelasan yang serupa tentang konsep 

literasi lingkungan dengan menyatakan bahwa literasi lingkungan bukan hanya 

sekedar pengetahuan tentang konsep lingkungan dan ekologi saja, akan tetapi 

didukung pula oleh keterampilan spesifik lainnya untuk mewujudkan yaitu sikap 

dan kepedulian terhadap lingkungan yang kontinum. Sikap dan kepedulian 

terhadap lingkungan inilah yang kemudian menumbuhkan motivasi seseorang 

untuk mewujudkan perilaku peduli lingkungan.  

Berdasarkan penjelasan Ibrahim dan Blessing di atas, dapat disimpulkan 

bahwa komponen literasi lingkungan terdiri dari empat aspek berikut.  

a. Adanya tanggung jawab terhadap lingkungan,  

b. Adanya kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan,  

c. Adanya pengetahuan dan pemahaman terkait masalah lingkungan, 

serta  

d. Adanya tindakan yang berulang, barulah kemudian bisa dikatakan 

seseorang literasi lingkungan. 
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Selanjutnya, secara lebih spesifik Deswari (2015: 5) menyimpulkan bahwa 

kompetensi literasi lingkungan yang perlu ditingkatkan pada peserta didik di 

Sekolah Dasar, yaitu: 

a. Pengetahuan, yaiu sebagai dasar informasi peserta didik sekolah 

dasar untuk membangun kesadaran dan pelestarian lingkungan 

meliputi pengetahuan dan pemahaman tentang: 

a) Dampak atau pengaruh aktifitas manusia terhadap lingkungan 

dalam lingkup lokal; 

b) Perbedaan tentang kondisi lingkungan di masa lalu dan masa 

sekarang; 

c) Isu-isu lingkungan seperti polusi udara, pembakaran lahan, 

penebangan liar, dll; 

d) Pentingnya perencanaan, pengaturan, dan estetika dalam 

pengelolaan lingkungan. 

b. Keterampilan terkait: 

a) Belajar yang berhubungan dengan lingkungan; 

b) Pemecahan masalah yang berhubungan dengan lingkungan; 

c) Keterampilan sosial yang berhubungan dengan lingkungan 

 

c. Sikap terkait: 

a) Apresiasi dan kepedulian terhadap lingkungan  

b) Respon dan pemikiran terhadap isu-isu lingkungan 

c) Menghargai pendapat dan pandangan orang lain 

Bank Sampah 

Bank sampah diartikan sebagai suatu tempat yang digunakan untuk 

mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah. Hasil dari pengumpulan sampah 

yang sudah dipilah akan disetorkan ke tempat pembuatan kerajinan dari sampah 

atau ke tempat pengepul sampah.  Menurut kementerian lingkungan hidup, saat ini 

telah dibangun sekitar 1.195 bank sampah yang tersebar di 55 kabupaten/kota di 

Indonesia.  

Pelaksanaan Program Bank Sampah di SDIT Al – Furqon Sukajadi 

 Program bank sampah yang diadakan di SDIT Al-Furqon Sukajadi 

merupakan program yang dilaksanakan atas kerjasama sekolah dengan pihak 

Rumah Inspirasi Subang. Kerjasama ini dimulai sejak tanggal 22 November 2016 
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sebagai kegiatan puncak tema lingkungan di sekolah. Kegiatan ini pun sempat 

diliput oleh media cetak lokal Siap Belajar edisi awal Desember 2016 dan masuk 

dalam head line dan kolom tajuk. 

 

Gambar 2 

Program Bank Sampah SDIT Al-Furqon Sukajadi Muncul di Media Masa 

Adapun alur proses bank sampah dilakukan dapat dilihat di bagan berikut. 

 

Gambar 3 

Alur kegiatan bank sampah di SDIT Al-Furqon Sukajadi 

 Sosialisasi dilakukan oleh pihak Rumah Inspirasi Subang kepada seluruh 

siswa. Kemudian pihak sekolah meneruskan informasi kepada pihak orang tua 

melalui surat. Dalam surat tersebut, pihak sekolah meminta agar orang tua 

memotivasi siswa untuk mengumpulkan sampah anorganik dari rumah atau 

lingkungan sekitarnya dan dikumpulkan di sekolah setiap hari Kamis.  

 Setiap hari Kamis siswa membawa sampah yang sudah dikumpulkan 

masing-masing dan didata oleh wali kelas. Kemudian, pihak Rumah Inspirasi 

Subang menjemput sampah ke sekolah. Pihak Rumah Inspirasi Subang memilah 

sampah yang ada berdasarkan kategorinya. Kemudian ditimbang dan dicatat untuk 

dimasukan ke dalam buku tabungan sampah masing-masing kelas. Sampah yang 

dikumpulkan kemudian diangkut oleh pihak Rumah Inspirasi Subang ke 

sekretariatnya untuk diolah menjadi bahan bakar alternatif, kerajinan, ataupun 

dijual kembali ke pengepul.    
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Dalam bagian ini, akan dipaparkan data hasil wawancara, angket dan 

anlisa dokumen yang dilakukan terhadap orang tua, guru, dan siswa berkaitan 

dengan program Bank Sampah yang diadakan. Pengumpulan data ini 

dilaksanakan pada 3 – 5 April 2017 atau pada pekan ke-11 pelaksanaan program 

Bank Sampah.  

Evaluasi dilakukan melalui angket yang diberikan kepada seluruh siswa, 

orang tua, dan guru. Siswa terdiri dari 80 responden, orang tua terdiri dari 80 

respoden, dan guru terdiri dari 12 responden. Selain menggunakan angket, 

evaluasi juga dilakukan melalaui teknik wawancara yang melibatkan perwakilan 

orang tua sebanyak 8 orang atau 10% dari seluruh orang tua dan diambil dari 

perwakilan setiap kelas. 

 Evaluasi juga dilakukan berkaitan dengan tingkat partisipasi siswa dalam 

program pengumpulan sampah. Sumber data yang digunakan untuk evaluasi ini 

adalah dokumen data setoran yang dipegang oleh setiap wali kelas.  

 

Persepsi siswa, orang tua, dan guru 

Secara umum responden memberikan pesepsi yang sangat positif terhadap 

program ini. Persepsi siswa, orang tua, dan guru terhadap program Bank Sampah 

dapat dilihat pada grafik berikut. 

 

Gambar 3 

Persepsi Siswa, Orang Tua, dan Guru  

terhadap Program Bank Sampah 

 

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa secara umum siswa, orang tua, 

dan guru sangat setuju dengan diadakannya program Bank Sampah. Adapun dari 

hasil wawancara didapat bahwa mereka setuju dengan program ini karena 
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mendidik siswa dan orang tua untuk mencintai lingkungan dan berbuat nyata 

untuk mengurangi masalah sampah di rumah. 

Selanjutnya, persepsi siswa, orang tua, dan guru terhadap kebermanfaatan 

program Bank Sampah dapat dilihat di gambar 4. 

 

Gambar 4 

Persepsi Siswa, Orang Tua, dan Guru terhadap Kebermanfaatan 

Program Bank Sampah 

 

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa responden menyatakan bahwa 

program Bank Sampah memberikan manfaat bagi mereka. Dari hasil wawancara 

didapat bahwa manfaat yang dapat dirasakan adalah: 

   Memberikan pelajaran bagi siswa secara nyata untuk mencintai 

lingkungan. 

   Mengurangi tumpukan barang bekas di sekolah 

   Memberikan pengetahuan bagi siswa dan orang tua tentang manfaat 

sampah 

Selanjutnya pada grafik 3 dan 4 digambarkan tentang persepsi responden 

teradap efek bank sampah terhadap aspek pengetahuan literasi lingkungan 

mereka. 
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Ganbar 5 

Respon Efek Program Bank Sampah terhadap Pengetahuan Mengenai 

Pengelolaan Sampah 

 

 

Gambar 6 

Respon Efek Program Bank Sampah terhadap Pengetahuan Mengenai 

Manfaat Sampah 

 

Dari kedua grafik di atas dapat dilihat bahwa responden sangat setuju 

bahwa bank sampah memberikan efek yang sangat baik terhadap pengetahuan 

literasi lingkungan, khususnya pengetahuan berkaitan dengan cara menegelola 

sampah dan manfaat dari sampah. 

Sedangkan di grafik 5 berikut ditampilan respon responden berkaitan 

dengan efek program bank sampah terhadap keterampilan yang berkaitan dengan 

literasi lingkungan berupa pemilahan sampah dan pemanfaatannya. 
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Gambar 7 

Respon Efek Program Bank Sampah  

terhadap Keterampilan Memilah Sampah 

  

Grafik 7 menunjukan bahwa responden mengakui bahwa 

program bank sampah memberikan manfaat berupa keterampilan 

dalam memilah sampah untuk dimanfaatkan.  

Selanjutnya di grafik 8 ditampilkan hasil angket mengenai 

respon para responden berkaitan dengan efek program bank sampah 

terhadap sikap mereka dalam menjaga lingkungan. Dan dari grafik 

tersebut responden merasakan manfaat program bank sampah 

terhadap sikap mereka terhadap kebersihan lingkungan. 

 

 Gambar 8 

Respon Efek Program Bank Sampah terhadap Sikap Menjaga 

Lingkungan 

Tingkat Partisipasi Siswa  

Data tingkat partisipasi siswa dalam  program Bank Sampah dapat dilihat 

di grafik di bawah ini. 
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Gambar 9 

Tingkat Partisipasi Siswa dalam Program Bank Sampah 

 

Grafik di atas menunjukan bahwa tingkat partisipasi siswa cenderung 

fluktuatif. Partisipasi tertinggi terjadi pada pekan ke-1, 8,   dan 10 sebanyak 98%. 

Sedangkan tingkat partisipasi terendah terjadi pada pekan ke-3, 5, dan 6. Namun 

jika dirata-ratakan tingkat partisipasi siswa selama 10 pekan mencapai 96% 

sehingga dapat dikatakan baik. Penghitungan presentase partisipasi siswa setiap 

pekannya tidak termasuk siswa yang tidak hadir pada saat hari pengumpulan. 

 

Saran Siswa, Orang Tua, dan Guru 

Untuk mendapatkan evaluasi berupa saran dari siswa, orang tua, dan guru 

dilakukan wawancara.  Dari hasil wawancara didapat saran sebagai berikut: 

 Sebaiknya interval pengumpulan sampah tidak sepekan sekali agar 

jumlah sampah yang dikumpulkan bisa sekaligus lebih banyak. 

 Sebaiknya program ini terbuka untuk umum agar dapat dirasakan oleh 

masyarakat lebih luas, khususnya masyarakat di sekitar sekolah. 

 Sebaiknya diadakan reward bagi anak dan kelas yang paling rajin 

berpartisipasi dalam program, khususnya dilihat dari jumlah sampah 

yang dikumpulkan. 

 

 

SIMPULAN 

 Warga sekolah dan orang tua memiliki persepsi yang baik terhadap 

program Bank Sampah. Mereka berpendapat bahwa program Bank Sampah 
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memberikan dampak yang baik terhadap literasi lingkungan mereka baik dalam 

aspek, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 

(1)   Siswa berpartisipasi dengan baik dalam program Bank Sampah. 

(2)   Program Bank Sampah perlu terus dijalankan bahkan sebaiknya 

melibatkan masyarakat umum agar dapat terasa manfaatnya lebih luas. 

(3)   Dalam pelaksanaanya, program Bank Sampah perlu memperhatikan 

interval pengumpulan agar lebih efektif. 

(4)   Perlu adanya reward bagi siswa sebagai apresiasi atas partisipasinya 

dalam program Bank Sampah sekaligus memotivasi siswa lainnya agar 

lebih aktif terlibat.   

Dari kesimpulan di atas diharapkan, program ini juga diterapkan di 

sekolah-sekolah lain sebagai partisipasi institusi pendidikan dalam literasi 

lingkungan khususnya permasalahan sampah di lingkungan masing-masing. 
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ABSTRAK 

 

Tujuan dari kemitraan sekolah ini adalah untuk meningkatkan: (1) prestasi 

sekolah dan (2) kompetensi guru dan kepala sekolah. Kemitraan sekolah yang 

dimaksud adalah suatu program peningkatan mutu pendidikan sekolah yang 

dilakukan melalui kegiatan pertukaran pengetahuan dan pengalaman di antara dua 

sekolah atau lebih, dalam hal ini SMPN 3 Satu Atap Sumberlawang sebagai 

sekolah dengan akreditasi B bermitra dengan SMPN 5 Sragen sebagai sekolah 

eks. RSBI dan berakreditasi A. Kegiatan kemitraan sekolah dilaksanakan mulai 

tahun pelajaran 2013/2014 sampai sekarang, kegiatan diawali dengan melakukan 

MOU antara dua sekolahan, dilanjutkan kunjungan, magang maupun belajar 

tentang program sekolah mitra yang dapat diterapkan di sekolahan, serta 

pemberian pelatihan dari sekolah mitra. Hasil dari kemitraan sekolah antara lain 

(1) meningkatnya prestasi siswa, prestasi guru dan prestasi sekolah, (2) 

meningkatnya kompetensi guru dalam hal ini dapat dilihat dari meningkatnya 

hasil penilaian kinerja guru (PKG). Tahun pertama dengan rata rata nilai PKG 80, 

tahun kedua dengan rata-rata nilai PKG 82, tahun ketiga dengan rata-rata nilai 

PKG 85. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa kemitraan sekolah 

dapat meningkatkan prestasi sekolah serta meningkatkan kompetensi guru 

maupun kepala sekolah 

 

Kata Kunci: Kemitraan, Prestasi Sekolah, Kompetensi Guru 

 

 

A. Pendahuluan 

Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

menegaskan bahwa Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang 

sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia 

yang berfungsi sebagai dasar bagi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan 

pendidikan pada setiap satuan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan 

yang bermutu. Standar Nasional Pendidikan berisi ketentuan tentang delapan 

standar yang dicita-citakan dapat terwujud di semua satuan pendidikan pada kurun 

waktu tertentu, meliputi Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Proses, 

mailto:budisriyanto@gmail.com
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Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana Prasarana, Standar 

Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian Pendidikan. 

Mengingat bahwa kondisi satuan pendidikan pada saat ini masih sangat 

beragam, dan sebagian kualitasnya masih berada di bawah Standar Nasional 

Pendidikan, maka perlu dicari strategi untuk mencapai Standar Nasional 

Pendidikan secara bertahap. Upaya ini dilakukan dengan menetapkan Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

Nomor 15 Tahun 2010 yang merupakan tingkat pelayanan minimal yang harus 

dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan. 

Terkait dengan hal tersebut, pada tahun 2013 Lembaga Penyiapan dan 

Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) mengadakan suatu program yang disebut 

―Program Kemitraan Sekolah. Program kemitraan yang dimaksud adalah suatu 

program peningkatan mutu pendidikan sekolah yang dilakukan melalui kegiatan 

pertukaran pengetahuan dan pengalaman di antara dua sekolah atau lebih. 

Sekolah-sekolah yang dianggap belum maju (sekolah Imbas) dimitrakan dengan 

sekolah-sekolah yang sudah maju (sekolah Pengimbas). Dengan demikian sekolah 

yang telah maju dapat mengimbaskan pengetahuan dan pengalamannya kepada 

sekolah yang belum maju yang menyangkut dengan sistem pembelajaran, 

manajemen, dan pemberdayaan masyarakat. Melalui Program Kemitraan 

diharapkan akan terjadi peningkatan mutu pendidikan di sekolah tersebut. 

Kegiatan penularan budaya mutu dalam pendidikan yang dilakukan oleh 

sekolah peserta program kemitraan, yaitu sekolah pengimbas kepada sekolah 

imbas di sekitarnya. Dalam hal ini Sekolah Pengimbas adalah sekolah yang 

mempunyai akreditasi unggul berdasarkan prinsip akreditasi yang dikeluarkan 

oleh Badan Akreditasi Sekolah (BAS) dan mempunyai kompetensi tinggi, 

sedangkan sekolah Imbas: sekolah yang mempunyai potensi untuk ditingkatkan 

mutunya. 

SMP Negeri 3 Satu Atap Sumberlawang yang lokasinya di pinggiran 

kabupaten Sragen dan berbatasan langsung dengan kabupaten Purwodadi 

merupakan sekolah terakreditasi B dan  berdasarkan hasil evaluasi diri sekolah 

(EDS) kualitasnya masih berada di bawah Standar Nasional Pendidikan, maka 

perlu dicari strategi untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan secara bertahap, 

salah satunya adalah dengan bermitra dengan sekolah yang dianggap maju yaitu 

bermitra dengan SMPN 5 Sragen, SMPN 5 Sragen merupakan sekolah 
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terakreditasi A dan Eks. RSBI, dengan adanya program kemitraan sekolah ini 

diharapkan SMPN 5 Sragen dapat mengimbaskan pengetahuan dan 

pengalamannya kepada kepada SMPN 3 Satu Atap Sumberlawang, sehingga 

SMPN 3 Satu Atap Sumberlawang segera bisa terpenuhinya Standar Nasional 

Pendidikan dan kualitasnya serta mutu pendidikan sekolah bisa meningkat 

Kegiatan program kemitraan sekolah ini bertujuan:1) meningkatkan prestasi 

sekolah di SMPN 3 Satu Atap Sumberlawang, baik prestasi siswa, prestasi guru 

maupun prestasi sekolah, 2) Meningkatkan Kompetensi guru dan kompetensi 

kepala sekolah di SMPN 3 Satu Atap Sumberlawang. Sedangkan manfaat 

program kemitraan sekolah ini adalah: 1) meningkatnya prestasi sekolah di SMPN 

3 Satu Atap Sumberlawang, baik prestasi siswa, prestasi guru maupun prestasi 

sekolah, 2) meningkatnya kompetensi guru, 3) meningkatnya kompetensi kepala 

sekolah. 

 

B. Metode 

Setiap sekolah diharapkan dapat menjalin kemitraan dengan lembaga lain 

yang relevan, kemitraan dapat dilakukan dengan lembaga pemerintah, misalnya 

dengan perguruan tinggi, sekolah pada jenjang setara, kepolisian, puskesmas, 

perpustakaan daerah atau yang lainnya, maupun dengan non pemerintah, misalnya 

dunia usaha dan dunia industri (DU/DI), karang taruna atau dengan masyarakat di 

lingkungannya (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19: 2007) 

Terkait dengan hal tersebut, pada tahun 2013 Lembaga Penyiapan dan 

Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) mengadakan suatu program yang disebut 

―Program Kemitraan Sekolah. Program kemitraan yang dimaksud adalah suatu 

program peningkatan mutu pendidikan sekolah yang dilakukan melalui kegiatan 

pertukaran pengetahuan dan pengalaman di antara dua sekolah atau lebih. 

Sekolah-sekolah yang dianggap belum maju (sekolah Imbas) dimitrakan dengan 

sekolah-sekolah yang sudah maju (sekolah Pengimbas). Dalam hal ini bentuk 

kemitraan yang dipakai adalah kemitraan informal. Kemitraan informal adalah 

kemitraan yang dapat dilakukan antara 2 sekolah atau lebih, kemitraan ini 

didasarkan atas kesepakatan yang tidak mengikat serta tidak dituangkan dalam 

naskah perjanjian kerjasama, tetapi lebih diutamakan bentuk kerjasama pertukaran 

pengetahuan dan pengalaman di antara dua sekolah dan merupakan sebagai wujud 

adanya diskusi, kebersamaan dan saling menghargai dan menghormati keberadaan 
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dari masing-masing sekolah (pusbangtendik, 2015). Dengan program kemitraan 

sekolah ini diharapkan sekolah yang maju, dalam hal ini SMPN 5 Sragen yang 

telah maju dan terakreditasi A dapat mengimbaskan pengetahuan dan 

pengalamannya kepada sekolah yang belum maju dalam hal ini SMPN 3 Satu 

Atap Sumberlawang, pengimbasan yang diberikan menyangkut dengan sistem 

pembelajaran, manajemen, dan pemberdayaan masyarakat. Melalui Program 

Kemitraan diharapkan akan terjadi peningkatan mutu pendidikan di SMPN 3 Satu 

Atap Sumberlawang. 

Program kemitraan yang dilaksanakan LPPKS sekitar 2 bulan, kemudian 

dilanjutkan secara mandiri oleh kedua sekolah sampai sekarang. Program 

kemitraan sekolah ini dilaksanakan mulai tahun pelajaran 2013/2014 sampai 

dengan sekarang, sedangkan yang terlibat dalam program kemitraan sekolah 

antara SMPN 3 Satu Atap Sumberlawang dengan SMPN 5 Sragen adalah seluruh 

warga sekolah baik itu siswa, bapak ibu guru dan karyawan, kepala sekolah 

maupun komie sekolah, Langkah-langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan 

program kemitraan sekolah ini adalah: 

1. Melakukan analisis kebutuhan 

Sekolah, dalam hal ini SMPN 3 Satu Atap Sumberlawang melakukan 

analisis kebutuhan dengan melakukan jajak pendapat berupa wawancara 

maupun dialog dengan waga sekolah, baik siswa, guru dan karyawan 

maupun komite. 

2. Menyusun rencana program kemitraan 

Atas dasar hasil dari analisis kebutuhan tersebut kemudian disusun 

rencana program kemitraan sekolah yang akan dilaksanakan 

3. Mengorganisasikan program kemitraan 

Mengorganisasikan program kemitraan sekolah disini adalah proses 

pengelompokan, membagi tugas, mengkoordinasikan dengan sekolah 

pengimbas dalam hal ini SMPN 5 Sragen 

4. Melaksanakan program kemitraan 

Melaksanakan program kemitraan merupakan proses menjalankan 

kegiatan yang telah diprogramkan dan diorganisasikan 

5. Evaluasi program kemitraan 
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Evaluasi program kemitraan sekolah, dilakukan untuk mengetahui 

efektivitas implementasi program dan kemitraan terhadap pencapaian 

tujuan. 

 

6. Merencanakan dan melaksanakan program kemitraan sekolah dengan 

lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah lainnya. 

 

C. Hasil dan Pembahasan 

Pelaksanaan Program Kemitraan Sekolah dimulai dari hasil analisis 

kebutuhan. berdasarkan hasil analisis kebutuhan, dibuat rencana program 

kemitraan sekolah yang antara lain perlu ditingkatkan prestasi sekolah, baik itu 

prestasi siswa, prestasi guru dan prestasi sekolah lainnya, selain itu perlu juga 

ditingkatkan kompetensi guru maupun kompetensi kepala sekolah. 

Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan koordinasi antara sekolah 

imbas dalam hal ini SMPN 3 Satu Atap Sumberlawang dengan sekolah pengimbas 

dalam hal ini SMPN 5 Sragen. Hasil dari koordinasi tentang program kemitraan 

sekolah disepakati bahwa, program kemitraan dilakukan dalam bentuk kerjasama 

pertukaran pengetahuan dan pengalaman di antara dua sekolah misalnya sistem 

pembelajaran, manajemen, dan pemberdayaan masyarakat dengan lebih 

mengutamakan kebersamaan dan saling menghargai dan menghormati keberadaan 

dari masing-masing sekolah. Hasil koordinasi tentang program kemitraan sekolah, 

kemudian disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah, komite sekolah maupun 

orang tua siswa, rata rata mereka menyetujui dan mendukung tentang program 

tersebut. 

Pelaksanaan program kemitraan sekolah antara lain sekolah imbas (SMPN 3 

Satu atap Sumberlawang) kepala sekolah, perwakilan siswa (secara bergantian), 

perwakilan guru (secara bergantian) dapat melakukan kunjungan dan magang 

disekolah pengimbas (SMPN 5 Sragen), maupun dengan mengadakan workshop 

disekolah imbas dengan narasumber kepala sekolah maupun guru dari sekolah 

pengimbas. 

Hasil dari kunjungan dan magang disekolah pengimbas kemudian 

diterapkan disekolah imbas, penerapannya dengan mengadopsi dan memodifikasi 

serta dengan berbagai penyesuaian, disesuaikan dengan kondisi disekolah imbas, 

penerapan disekolah imbas antara lain: 1) Dari hasil konsultasi dan diskusi dengan 
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Sekolah Pengimbas, maka Sekolah Imbas meninjau ulang RKS dan RKAS  yang 

ada, kemudian mengadakan perbaikan-perbaikan, termasuk peroses 

penyusunannya. Sehingga Penyusunan RKS (RKJM, RKT dan RKAS) mengacu 

kepada aturan perundangan yang berlaku seperti Peraturan Pemerintah Nomor 19 

Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah Nomor 

17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, 

Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan 

oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah serta aturan lainnya yang relevan, 

juga mengacu kepada prinsip-prinsip dasar dan proses penyusunan yang telah 

ditetapkan. Kemudian RKS (RKJM, RKT dan RKAS) disupervisi dengan 

menggunakan instrumen yang telah dibuat Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen. 

2) Sekolah Imbas dalam kegiatan pembelajaran, telah melaksanakan Supervisi 

Akademik. Pelaksanaan supervisi akademik dilaksanakan dengan tahapan sebagai 

berikut: Pra Observasi, Pada tahap pra observasi yang dilakukan adalah: 

Pertemuan awal antara supervisor dengan guru. Pertemuan awal supervisor 

digunakan untuk menyampaikan tujuan dan menghimpun informasi yang 

mendukung pelaksanaan tugas, Tahap persiapan, yaitu dengan memeriksa 

kelengkapan administrasi pembelajaran guru yang telah disusun, pengembangan 

silabus, penyusunan RPP dan administrasi penilaian. Kemudian dicocokkan 

dengan instrumen yang telah disiapkan.  

Observasi, Pada tahap ini supervisor wajib mencatat semua data yang nyata 

ada dan relevan dengan pemenuhan standar. Pengamatan kegiatan supervisi dapat 

dilakukan dengan mengamati proses yang sedang berlangsung, melihat dokumen, 

atau memperhatikan situasi yang seungguhnya. Pada tahap ini supervisor 

mengamati jalannya proses pembelajaran yang berlangsung, kemudian 

mencocokkannya dengan instrumen yang telah disusun mulai dari kegiatan 

pendahuan, kegiatan inti dan penutup. Pasca Observasi, Pada tahap ini, 

supervisor bersama guru mengadakan pertemuan untuk membicarakan tentang 

hasil-hasil yang telah diperoleh selama tahap persiapan dan tahap pengamatan 

selama kegiatan pembelajaran. 3) Sekolah Imbas berusaha menerapkan kegiatan 

kesiswaan dalam rangka peningkatan mutu yang disesuaikan dengan situasi 

Sekolah Imbas. Kegiatan tersebut  antara lain: Pembimbingan siswa kelas IX 

untuk mata pelajaran yang di UN kan, sebagai upaya sukses ujian nasional, 

Pemilihan pengurus OSIS, Pelantikan dan melaksanakan LDK (latihan dasar 
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kepemimpinan) bagi pengurus OSIS serta pemberian penghargaan bagi siswa 

berprestasi, Mengadakan beberapa lomba siswa antar kelas pada kegiatan jeda 

semester, Mengadakan program 2 anak memelihara 1 buah tanaman dalam pot 

untuk menerapkan sekolah berwawasan lingkungan, Kegiatan ekstra kurikuler ( 

Pramuka, Seni Karawitan, Paduan suara, vokal tunggal, KIR, hadrah, baca tulis Al 

Qur‘an, olah raga dan bola voly). 4) Pendidikan karakter, untuk meningkatkan 

karakter siswa, kegiatan rutin senyum salam sapa setiap pagi, membuang sampah 

pada tempatnya, pemutaran lagu lagu nasional dan daerah dipagi hari sebelum 

masuk sekolah, maupun saat jam istirahat, berdoa dilanjukan menyanyikan lagu 

nasional atau lagu daerah sebelum pelajaran dimulai, memasang bendera merah 

putih disetiap kelas, memajang peta Indonesia, gambar pakaian adat, gambar 

rumah adat dan gambar budaya daerah disetiap kelas  5) Budaya baca, untuk 

meningkatkan minat baca siswa, sekolah mengadakan kegiatan dengan tahapan 

sebagai berikut: Penyusunan Program dan Sosialisasi, Penyusunan program 

budaya baca disekolah terdiri dari perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan 

monitoring serta tindak lanjut. Supaya program budaya baca sesuai dengan 

rencana yang telah dibuat, maka perlu dilakukan sosialisasi, sosialisasi diberikan 

kepada seluruh warga sekolah, warga masyarakat, orang tua siswa, komite dan 

pemerintah desa.  

Dari hasil sosialisasi didapatkan masukan bahwa sekolah diharapkan bisa 

menyediakan taman belajar yang menyenangkan dengan suasana dialam terbuka, 

selain itu untuk melengkapi kekurangan jumlah buku sekolah mengadakan infaq 

buku yang terbuka bagi warga sekolah maupun warga masyarakat yang ingin 

menyumbang, infaq buku tersebut dilaksanakan setiap hari jum‘at, dari hasil infaq 

tersebut dikelola oleh pengurus OSIS, jika sudah terkumpul baru dibelikan buku 

sesuai dengan kebutuhan siswa, Pembiasaan, Sekolah menetapkan waktu 15 

menit membaca setiap hari, budaya baca dilaksanakan setiap pagi sebelum 

pelajaran dimulai. Dikarenakan koleksi buku perpustakaan terbatas, maka setiap 

jenjang kelas terjadwal 2 hari dalam seminggu untuk meminjam koleksi buku 

yang ada. Untuk menunjang keberhasilan program budaya membaca antara lain 

dengan menyediakan pojok baca di kelas, pojok baca berupa perpustakaan mini 

disetiap kelas, buku buku yang dipajang berupa bahan bacaan non pelajaran dari 

hasil infaq buku setiap kelas, dalam hal ini materi bahan bacaan yang disediakan 

dipilihkan yang menarik dan disesuaikan dengan minat dari siswa, topik-topik 
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bacaan disesuaikan dengan yang disukai siswa, dengan demikian akan memotiasi 

siswa untuk membacanya lebih seksama dan dengan penuh perhatian, sedangkan 

tempat untuk memajang buku dan bahan bacaan dibuat dari barang barang bekas 

yang tidak terpakai, misalnya botol minuman kemasan, kardus bekas susu atau 

yang lainnya, barang barang bekas tersebut dikemas sedemikian rupa sehingga 

menjadi tempat untuk menaruh buku bahan bacaan yang menarik, Selain itu juga 

memajang poster poster yang mendidik di majalah dinding kelas maupun 

menggantungnya di jendela kelas serta membuat tulisan kata-kata yang 

memotivasi di pintu kelas, di dinding dinding dan tempat-tempat lain yang mudah 

dilihat, Pengembangan, Pada tahap pengembangan, saat siswa membaca 

dilengkapi dengan kartu buku, kartu buku berisi nama judul buku, nama 

pengarang dan ringkasan dari isi buku tersebut, hasil ringkasan siswa sebagian 

dipajang di majalah dinding perpustakaan, sebagai penghargaan hasil ringkasan 

terbaik dibacakan didepan seluruh siswa saat upacara bendera. Selain itu untuk 

mengembangkan budaya baca disekolah, sekolah juga pernah mengadakan 

berbagai lomba, misalnya lomba buat pantun, lomba buat dan baca puisi, lomba 

bercerita, lomba kreatifitas siswa dan lain-lain. Pembelajaran, Kegiatan pada 

tahap ini dilakukan untuk mendukung proses pembelajaran dikelas dengan 

membaca buku nonteks pelajaran yang dilaksanakan diawal sebelum 

pembelajaran dimulai. 

Buku nonteks pelajaran disesuaikan dengan mata pelajaran yang dipelajari 

pada saat itu. Dikarenakan kurangnya fasilitas koleksi buku non teks, sehingga 

buku yang dibaca disediakan oleh guru mapel dan dibacakan nyaring oleh salah 

satu siswa selama 10 menit, sedang siswa yang lain menyimak, Selain itu siswa 

juga diberi kesempatan untuk membaca bebas, maksudnya siswa diberi kebebasan 

untuk membaca bahan bacaan sesuai dengan keinginan dan pilihannya sendiri, 

saat membaca bebas ini, siswa membaca dalam hati, dengan membaca bebas 

diharapkan berdampak positif terhadap pengembangan minat dan kemampuan 

membaca siswa. Sama dengan membaca nyaring, waktu membaca bebas ini kira 

kira 10 menit. Dari hasil membaca bebas ini, siswa diberi tugas untuk membuat 

laporan buku yang dibacanya, Hasil dari kegiatan membaca yang dilakukan siswa 

bisa dalam bentuk tulisan misalnya puisi, pantun, cerita, soal soal, gambar, 

kaligrafi atau yang lainnya. Hasil dari resensi buku dipajang di madding 

perpustakaan, hasil karya siswa dalam bentuk tulisan dipajang di mading kelas, 



  865 

 

hasil karya siswa dalam bentuk gambar maupun kaligrafi dipajang didinding 

lorong kelas atau tempat-tempat lain yang mudah dilihat, 6) Kewirausahaan dan 

cinta lingkungan, untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan siswa dan cinta 

lingkungan maka: sekolah memfasilitasi dengan menyediakan taman gantung 

yang ditanami sayuran, taman gantung tersebut dibuat dari botol minuman 

kemasan bekas yang disusun ke atas dan dihubungkan dengan kawat, botol 

kemasan tersebut dilubangi bagian atasnya kemudian dimasuki tanah untuk media 

tanamnya, taman gantug tersebut dibuat bersama sama oleh seluruh warga 

sekolah. menyediakan sarana pembudidayaan jamur tiram, jamur tiram 

merupakan jamur yang bisa dikonsumsi manusia, pada pembudidayaan ini siswa 

mulai dari pemeliharaan sampai ke pengolahan jamur tiram. Menyediakan lahan 

untuk kebun sekolah untuk tanaman apotik hidup, siswa begitu tertarik untuk 

memelihara dan menanam tanaman apotik hidup, untuk itu sekolah berusaha 

menyediakan lahan berupa kebun sekolah yang bisa digunakan untuk menanam 

tanaman apotik hidup. Menyediakan sarana untuk tanaman terong dan cabai, hal 

ini berhubungan dengan sedikitnya lahan untuk menamam dan tentang cara 

menanam sayuran terong dan cabai, maka untuk mengantisipasi lahan pekarangan 

yang mulai berkurang dan sempit, sekolah menyediakan tempat untuk menanam 

sayuran tersebut. Menyediakan sarana hidroponik, hidroponik merupakan sesuatu 

hal yang baru bagi siswa, siswa begitu antusias dalam memelihara tanaman 

hidroponik tersebut, walaupun memerlukan biaya yang relatif mahal, sekolah 

tetap berusaha untuk menyediakan sarana menanam dengan media hidroponik. 

Menyediakan sarana tanaman rambat markisa, kegiatan siswa berhubungan 

dengan pemeliharaan sampai pengolahan sirup markisa.  

Dalam pelaksanaannya program kemitraan ini sudah barang tentu 

mengalami kendala. Kendala tersebut bisa datang dari kepala sekolah, guru, 

siswa, atau komite sekolah pengimbas maupun sekolah imbas, Kendala-kendala 

tersebut antara lain: 1) Sarana dan prasarana di  Sekolah Imbas terbatas, sehingga 

berpengaruh terhadap pembelajaran, 2) Motivasi siswa untuk belajar masih 

rendah, hal ini karena lingkungan  keluarga dan teman bermain kurang 

mendukung. 3) Semangat kompetitif belum membudaya, sehingga siswa 

cenderung pasif dalam belajar, 4) belum tentu pengalaman yang diperoleh oleh 

sekolah imbas selama kunjungan maupun magang di sekolah pengimbas, bisa 

diterapkan di sekolah imbas mengingat situasi dan kondisi sekolah yang berbeda. 
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Untuk itu perlu diseleksi program mana saja yang cocok dan bisa dilaksanakan di 

sekolah Imbas. 5) mengingat jadwal kegiatan masing-masing sekolah berbeda, 

maka untuk menetapkan waktu yang tepat untuk kunjungan atau magang 

mengalami kesulitan. Untuk masing-masing pihak harus duduk bersama untuk 

menentukan waktu yang tepat dalam melaksanakan kunjungan atau magang yang 

tidak mengganggu KBM baik di sekolah Pengimbas maupun sekolah Imbas.  

Solusi untuk mengatasi kendala tersebut antara lain adalah sebagai berikut: 

1) Sekolah memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada, sehingga program-

program kegiatan sekolah yang telah direncanakan dapat terlaksana secara 

maksimal. 2) Sekolah memotivasi siswa untuk giat belajar melalui pembimbingan 

wali kelas dan guru BP/BK. 3) Sekolah mengadakan kegiatan-kegiatan kesiswaan, 

sehingga diharapkan siswa terpacu untuk berkompetisi. Kegiatan tersebut antara 

lain: lomba mata pelajaran antar kelas, lomba lomba pramuka dan olahraga antar 

kelas, lomba kebersihan dan lomba lomba lainnya. 4) Program kegiatan di 

Sekolah Pengimbas perlu diseleksi program mana saja yang cocok dan bisa 

dilaksanakan di Sekolah  Imbas. 5) Untuk masing-masing pihak harus duduk 

bersama untuk menentukan waktu yang tepat dalam melaksanakan kunjungan atau 

magang yang tidak  mengganggu KBM baik di sekolah Pengimbas maupun 

sekolah Imbas. 6) mengadakan workshop dengan narasumber dari sekolah 

pengimbas. 

Selain program kemitraan sekolah antara SMPN 3 Satu Atap Sumberlawang 

sebagai sekolah imbas dengan SMPN 5 Sragen sebagai sekolah pengimbas, perlu 

merencanakan dan melaksanakan program kemitraan sekolah dengan lembaga 

pemerintah atau lembaga non pemerintah lainnya, Program kemitraan sekolah 

yang dilaksanakan antara lain: 1) Bermitra dengan kepolisian, untuk 

mengantisipasi kenakalan remaja yang akhir akhir ini begitu marak terjadi, 

sekolah bermitra dengan polsek terdekat untuk bisa memberi penyuluhan dan 

pembinaan tentang kenakalan remaja, bahaya narkoba, pemakaian kendaraan 

bermotor dan lain sebagainya, 2) Bermitra dengan Puskesmas, untuk lebih 

mengenalkan dan cara pencegahan dari berbagai penyakit menular serta untuk 

menumbuhkan sikap empati dan jiwa tolong menolong, sekolah bermitra dengan 

puskesmas untuk memberi penjelasan dan pengarahan tentang berbahayanya 

penyakit menular, berbahayanya rokok dan kesehatan reproduksi remaja, selain 

itu juga OSIS bekerjasama dengan puskesmas mengadakan kegiatan pengobatan 
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gratis dengan warga sekitar. 3) Perpustakaan Daerah, dalam penerapan budaya 

baca, selain dengan infaq buku, untuk melengkapi kekurangan buku yang ada dan 

untuk mendekatkan siswa dengan sumber informasi, serta untuk memberikan 

kemudahan bagi siswa dalam memperoleh berbagai macam buku atau bahan 

bacaan yang menarik dan sesuai dengan kebutuhannya sekolah melakukan kerja 

sama dengan perpustakaan daerah dengan cara mendatangkan mobil perpustakaan 

keliling secara berkala, dengan dikunjunginya mobil perpustakaan keliling maka 

bahan bacaan yang dibaca siswa bisa bervariasi dan berganti ganti, dengan adanya 

kemudahan dalam mendapatkan buku bacaan ini diharapkan dapat meningkatkan 

minat membaca dan kebiasaan membaca, karena dengan adanya ketersediaan 

buku dan bahan bacaan sangat menentukan tercapainya budaya baca sekolah. 4) 

Pemerintah desa, dikarenakan sekolah tidak mempunyai lahan, sekolah 

mengadakan kemitraan dengan pemerintah desa dalam penggunaan lahan kas desa 

sebagai tempat bangunan dan sebagai tempat fasilitas lapangan olah raga 5) 

Karang Taruna, sekolah bermitra dengan karang taruna, terutama dalam hal 

melatih siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler olah raga bola voly. 6) Warga 

masyarakat, sekolah bermitra dengan warga masyarakat, terutama dalam hal 

melatih siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler kesenian karawitan, dikarenakan 

sekolah belum mempunyai alat musik karawitan, maka siswa berlatih karawitan 

dirumah warga dan dilatih oleh warga. 

Pelaksanaan program kemitraan berjalan sesuai dengan rencana yang dibuat, 

kendala yang terjadi langsung dicarikan solusi untuk mengatasi kendala tersebut. 

Dalam program kemitraan sekolah ini kemampuan kepala sekolah dalam 

menyusun RKS dan RKAS meningkat, begitu pula dengan kemampuan dalam 

pengelolaan sekolah maupun supervisi akademik juga meningkat, dengan 

meningkatnya kemampuan pengelolaan sekolah diikuti pula dengan meningkatnya 

kompetensi kepala sekolah, hal ini bisa dilihat dari hasil penilaian kinerja kepala 

sekolah (PKKS) yang dilakukan oleh Pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten 

Sragen, seperti yang tertera pada tabel dibawah ini: 

Tabel 1.1. hasil penilaian kinerja kepala sekolah (PKKS) 3 tahun terakhir 

N

o 
Kompetensi 

Skor Rata Rata 

201

4 

201

5 
2016 

1 Kepribadian dan Sosial 3,57 3,71 3,86 
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2 

Kepemimpinan 

Pembelajaran  
3,4 3,4 3,5 

3 Pengembangan Sekolah  3,43 3,43 3,43 

4 

Manajemen Sumber 

Daya 
3,63 3,75 3,75 

5 Kewirausahaan  3,6 3,6 3,8 

6 Supervisi Pembelajaran  3,67 3,67 3,67 

Total 

21,2

9 

21,5

6 
22 

Nilai  Akhir 88,7

2 

89,8

3 

91,6

8 

Sebutan nilai hasil PKKS 
Bai

k 

Bai

k 

Ama

t 

Baik 

 

Dari tabel 1.1 tersebut dapat dilihat bahwa hampir semua kompetensi yang 

harus dimiliki kepala sekolah dalam 3 tahun terakhir mengalami kenaikan, 

walaupun pada kompetensi pengembangan sekolah dan supervisi pembelajaran 

tetap, sedangkan hasil nilai akhir dari penilaian kinerja kepala sekolah (PKKS) 3 

tahun terakhir dapat dilihat pada grafik dibawah ini: 

Grafik 1.1. Nilai akhir penilaian kinerja kepala sekolah (PKKS) 3 tahun 

terakhir 

 

Dari grafik tersebut dapat diketahui bahwa, nilai akhir penilaian kinerja 

kepala sekolah (PKKS) dalam 3 tahun terakhir mengalami kenaikan, dan pada 

tahun terakhir memperoleh sebutan amat baik. 

Dalam program kemitraan sekolah ini kinerja guru dalam pembelajaran 

semakin meningkat, hal ini di karenakan dengan rutinnya diadakan supervisi 

akademik, selain itu juga adanya pendampingan dari sekolah pengimbas, sebagian 

besar guru sudah menggunakan media pembelajaran, baik media pembelajaran 

sederhana hasil kreatifitas guru sendiri, maupun media pembelajaran yang sudah 

Hasil PKKS 

2014

2015

2016
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ada dan media IT, dengan penggunaan media pembelajaran ini motivasi siswa 

dalam pembelajaran juga meningkat. Sesuai dengan pendapat Hamalik dalam 

Azhar Arsyad (2002: 15) bahwa pemakaian media pembelajaran dalam proses 

belajar mengajar dapat membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar 

yang dalam hal ini adanya peningkatan keaktifan siswa, Dengan menggunakan 

media pembelajaran ini diharapkan kegiatan pembelajaran lebih terpusat pada 

Siswa, karena Siswa sendiri yang harus menyelesaikan permasalahan dan 

mengkonstruksi pengetahuannya. Dalam hal ini peran guru saat pembelajaran 

berlangsung adalah sebagai fasilitator, dan motivator. 

Selain dengan menggunakan media pembelajaran, bapak ibu guru juga 

menyelipkan permainan dalam pembelajaran, diharapkan dengan permainan 

dalam pembelajaran, dapat meningkatkan aktifitas siswa dalam kegiatan 

pembelajaran. Sesuai dengan pendapat Syahrial Yusuf, dkk (2004: 9) bahwa 

permainan akan membuat Siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Dengan 

permainan yang kompetitif, setiap Siswa dalam kelompoknya terdorong untuk 

saling bekerjama dan saling membantu dalam memahami pertanyaan dan 

menjawab pertanyaan. Untuk siswa yang berhasil menjawab pertanyaan maupun 

menyelesaikan tugas dengan baik tak lupa guru memberikan penghargaan berupa 

tepuk tangan atau ucapan selamat kepada siswa. Dengan diberikannya 

penghargaan diharapkan dapat memotivasi siswa untuk lebih aktif dalam proses 

pembelajaran dan hasil belajarnya meningkat.  Hal ini didukung oleh pendapat 

Saiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain (2002: 167) yang menyatakan bahwa 

pemberian ganjaran terhadap prestasi yang dicapai anak didik dapat merangsang 

untuk mendapatkan prestasi yang lebih baik dikemudian hari 

Dengan meningkatnya kinerja guru dalam pembelajaran ini, diikuti pula 

dengan meningkatnya kompetensi kompetensi guru, hal ini bisa dilihat dari hasil 

penilaian kinerja guru (PKG) yang dilakukan oleh kepala sekolah maupun guru 

senior, seperti yang tertera pada tabel dibawah ini: 

Tabel 1.2. rata-rata hasil penilaian kinerja guru (PKG) 3 tahun terakhir 

 

No Kompetensi 

Skor Rata Rata 

2014 2015 2016 

Jumlah Nilai Jumlah Nilai Jumlah Nilai 

1 Pedagogik 21,8 78 22,1 79 23,2 83 
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2 Kepribadian 10,0 83 10,1 84 10,2 85 

3 Sosial 6,7 83 6,8 85 7,0 88 

4 Profesional 6,6 82 6,7 83 7,0 88 

Total/Nilai Akhir 45,0 80,4 45,7 81,5 47,4 84,7 

Sebutan nilai 

hasil PKG Baik Baik Baik 

 

Dari tabel 1.2 tersebut dapat dilihat bahwa semua kompetensi yang harus 

dimiliki guru dalam 3 tahun terakhir mengalami kenaikan, sedangkan hasil nilai 

akhir dari penilaian kinerja guru (PKG) 3 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik 

dibawah ini: 

Grafik 1.2. Rata-rata nilai akhir penilaian kinerja guru (PKG) 3 tahun terakhir 

 

Dari grafik tersebut dapat diketahui bahwa, rata-rata nilai akhir penilaian 

kinerja guru (PKG) dalam 3 tahun terakhir mengalami kenaikan, walaupun dalam 

3 tahun terakhir masih memperoleh sebutan baik. 

Selama 3 tahun terakhir pelaksanaan program kemitraan, prestasi sekolah 

semakin meningkat, hal ini dibuktikan dengan: prestasi guru dalam 3 tahun 

terakhir pelaksanaan program kemitraan sekolah sangat meningkat, dengan 

diraihnya prestasi baik tingkat nasional maupun regional, begitupula dengan 

prestasi siswa, dari kemitraan dengan karang taruna pada kegiatan ekstrakurikuler 

bola voly  3 tahun berturut turut menjadi 3 besar dalam lomba bola voly di tingkat 

kabupaten, dari kegatan ekstrakurikuler KIR masuk finalis dalam lomba inovasi 

praktikum tingkat Nasional di Unnes, dari ekstrakurikuler vokal tunggal sebagai 

juara 2 vokal tunggal dalam lomba pekan seni tingkat kabupaten, dari kemitraan 

dengan warga pada kegiatan ekstrakurikuler karawitan sebagai juara harapan 1 

lomba karawitan tingkat kabupaten dan sebagai nominasi dalam lomba Seameo 

Japan ESD Awards 2015, perhatikan gambar berikut ini 

Hasil PKG 

2014

2015

2016
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Gambar 1.1. shortlisted Schools with Less than 250 Students 

 

Selain itu dalam kegiatan cinta lingkungan SMPN 3 Satu Atap 

Sumberlawang di tahun 2018 oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Sragen masuk dalam penilaian sekolah adiwiyata oleh Balai Lingkungan Hidup 

(BLH) kabupaten Sragen, kemudian dalam penerapan karakter kejujuran, dalam 2 

tahun terakhir indeks integritas ujian nasional selalu mendapat nilai diatas 80, 

perhatikan tabel dibawah ini: 

Tabel 1.3. indeks integritas ujian nasional SMPN 3 Satu Atap Sumberlawang 2 

tahun terakhir 

Indeks Integritas Ujian Nasional 

2015 80,19 

2016 81,91 

 

Dari uraian diatas terbukti bahwa program kemitraan sekolah dapat 

meningkatkan prestasi sekolah, baik prestasi siswa, prestasi guru maupun prestasi 

sekolah, selain itu program kemitraan sekolah juga dapat meningkatkan 

kompetensi guru dan kompetensi kepala sekolah. Hasil penulisan kegiatan ini 

belum merupakan hasil akhir dari program kemitraan sekolah yang dilakukan, 

sehingga masih perlu adanya tindak lanjut melalui perencanaan yang lebih baik. 

D. Simpulan 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa program kemitraan yang 

diselenggarakan oleh LPPKS kemudian dilanjutkan secara mandiri oleh kedua 

sekolah sampai sekarang adalah suatu program upaya meningkatkan mutu 
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pendidikan melalui kegiatan pertukaran pengetahuan dan pengalaman  antara 

sekolah yang sudah maju (Sekolah Pengimbas) dengan sekolah yang belum maju 

(Sekolah Imbas). Pertukaran pengetahuan dan pengalaman itu meliputi: sistem 

pembelajaran, manajemen, dan perberdayaan masyarakat. Program kemitraan 

sekolah dapat meningkatkan prestasi sekolah, baik prestasi siswa, prestasi guru 

maupun prestasi sekolah, selain itu program kemitraan sekolah juga dapat 

meningkatkan kompetensi guru dan kompetensi kepala sekolah. Keberhasilan 

program ini sangat tergantung pada partisipasi dan komitmen kepala sekolah, 

guru, TU, komite sekolah kedua belah pihak.   

Mengingat program kemitraan sekolah ini sangat baik untuk percepatan 

peningkatan mutu pendidikan,  maka sebaiknya program kemitraan ini bisa lebih 

ditindaklanjuti, sehingga jangkauan program ini lebih luas dan lebih banyak. 
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ETNOPjBL BERBANTUAN TEKNIK SCAFFOLDING 

BERBASIS KEMITRAAN SEKOLAH UNTUK MENINGKATKAN 

KEMAMPUAN LITERAPRENEUR SISWA 

 

Ernawati Setyo Nugraheni 

SDN Kemiri, Purworejo 

 

ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian adalah meningkatkan kemampuan literapreneur siswa melalui 

pembelajaran etnoPjBL berbantuan teknik scaffolding berbasis kemitraan sekolah. 

Latar belakang penelitian berupa keprihatinan terhadap semakin pudarnya nilai 

budaya, kesulitan siswa mengkonstruksi kemampuan literapreneur, dan lemahnya 

kemitraan sekolah. EtnoPjBL dilakukan melalui pembuatan batik Adi Purwo 

(materi geometri, pola bilangan), Kue Lompong (hantaran panas, perubahan 

wujud,) Permainan Dam-daman (koordinat kartesius). Untuk mengatasi 

kekurangan etnoPjBL ketika tidak semua siswa mampu melaksanakannya, peneliti 

menerapkan teknik scaffolding dengan modeling, bridging, contextualizing, re-

presenting text, schema building, dan developing metacognitive. Kemitraan 

sekolah dengan masyarakat penggiat budaya pada pembelajaran etnoPjBL dimulai 

dengan brainstorming ide, temu teknik, pembentukan dan pengefektifan kelas 

inspirasi. Penelitian merupakan Penelitian Tindakan Kelas, 3 siklus, setiap siklus 

3 kali pertemuan. Subjek penelitian adalah 25 siswa kelas VI SDN Kemiri, 

Purworejo. Metode pengumpulan data meliputi angket, observasi, dokumentasi, 

dan tes. Hasil dan simpulan penelitian adalah meningkatnya kemampuan 

literapreneur siswa sebesar 8,8 dan berada pada kategori tinggi (prosentase 

73,16%). 

 

Kata Kunci: EtnoPjBL, Teknik  Scaffolding, Literapreneur 

 

PENDAHULUAN 

Relevansi pendidikan dengan perkembangan zaman merupakan salah satu 

tuntutan abad 21 sehingga peningkatan mutu pendidikan mutlak dilakukan. 

Pendidikan bermutu akan menciptakan SDM yang handal dan tangguh. 
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Sedangkan kompetensi menonjol yang harus dimiliki SDM yang handal dan 

tangguh adalah kemampuan literasi. Kemampuan literasi yang tinggi amat 

berpengaruh terhadap pemerolehan berbagai informasi yang berkaitan dengan 

usaha menjalani kehidupan dan berkompetisi. 

Permasalahan literasi, dewasa ini, merupakan salah satu masalah yang 

mendapat perhatian khusus bangsa Indonesia karena dalam beberapa dekade 

terakhir, daya saing bangsa Indonesia di tengah bangsa-bangsa lain cenderung 

rendah. Realita ini tercermin dalam hasil penelitian yang dilakukan PISA. Siswa 

Indonesia berada pada peringkat ke-64 dari 65 negara dalam bidang literasi sains, 

matematika, dan bahasa. 

Literasi dan kreativitas wirausaha sebagai dasar literapreneur dikembangkan 

dengan tujuan memberikan pengetahuan sains (pengembangan kemampuan otak 

kiri seperti sains, logika, analisa, organisasi ide) maupun otak kanan (bahasa, seni, 

imajinasi, kreativitas, kebebasan berpikir) secara seimbang dalam kehidupan 

sosial. Muara akhirnya adalah untuk mengurangi dikotomi pembelajaran keilmuan 

antara ilmu pasti dengan ilmu sosial dan humaniora. 

Literapreneur merupakan sarana efektif untuk menjembatani otak kiri dan otak 

kanan. 

Pengamatan dilakukan untuk menemukan penyebab rendahnya kemampuan 

literapreneur siswa. Ditemukan beberapa akar permasalahan seperti kurangnya 

memadukan jiwa dan semangat wirausaha dalam proses pembelajaran, penilaian 

cenderung menekankan aspek kognitif, teacher center, pembelajaran banyak 

mencabut siswa dari akar budayanya, monoton, mengekang, dan memposisikan 

siswa sebagai objek bukan subjek pembelajaran yang aktif. 

Penerapan kurikulum 2013 menekankan pembelajaran yang melibatkan 

seluruh kemampuan siswa secara maksimal, mencari dan menyelidiki secara 

sistematis, kritis, logis, analitis sehingga siswa dapat memutuskan penemuannya 

sendiri dengan percaya diri. Project Based Learning (PjBL - Pembelajaran 

Berbasis Proyek mendorong tumbuhnya kreativitas, kemandirian, tanggung 

jawab, kepercayaan diri, serta berpikir kritis dan analitis. Tema Globalisasi di 

kelas VI merupakan wahana penerapan PjBL yang menarik. Hal tersebut sesuai 

dengan abad 21 yang identik dengan perkembangan saintifik dan teknologi, 

ledakan pengetahuan, serta globalisasi. Terkikisnya nilai budaya bangsa dengan 

gejala dalam kehidupan sehari- hari, dari cara berpakaian, gaya rambut, berpikir 
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dll pada era teknologi dan informasi terlihat nyata sehingga mengaitkan budaya 

dalam proses pembelajaran mutlak dilakukan untuk membantu pemeliharaan dan 

penerusan tradisi budaya. 

Teknik scaffolding digunakan untuk mengantisipasi siswa yang mengalami 

kesulitan. Teori Vygotsky mendasari teknik scaffolding. Teknik scaffolding 

memfasilitasi perbedaan kemampuan siswa dan memberikan layanan 

pembelajaran sesuai kemampuan belajar siswa sehingga siswa dapat terlibat 

kembali dalam pembelajaran secara aktif. 

Kemitraan sekolah merupakan basis pembelajaran etnoPjBL berbantuan 

teknik scaffolding pada tema Globalisasi. Sekolah tidak mungkin mengisolasi diri 

karena aktivitas pembelajaran dan pendidikan terjadi dalam konteks kegiatan 

hidup yang beragam. Peran sekolah untuk menyiapkan siswa terjun di masyarakat 

membutuhkan kemitraan. Kemitraan sekolah dapat dibangun dengan keluarga 

wali siswa, tokoh masyarakat, penggiat budaya, maupun pekerja profesional. 

Kemitraan akan mendekatkan kegiatan belajar sesuai konteks kehidupan yang riil 

dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sehingga memperkaya pengalaman 

belajar siswa. 

Berdasarkan pemaparan di atas perlu adanya penerapan etnoPjBL 

berbantuan teknik scaffolding berbasis kemitraan sekolah pada tema Globalisasi 

untuk meningkatkan kemampuan literapreneur siswa. 

Rumusan masalah dalam penelitian berdasarkan paparan latar belakang di 

atas adalah ―Bagaimana penerapan etnoPjBL berbantuan teknik scaffolding 

berbasis kemitraan sekolah pada tema Globalisasi dapat meningkatkan 

kemampuan literapreneur siswa?‖ 

Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan kemampuan literapreneur siswa 

melalui etnoPjBL berbantuan teknik scaffolding berbasis kemitraan sekolah. 

 

METODE 

Penelitian direncanakan untuk dilaksanakan di SD N Kemiri, Jalan Tentara 

Pelajar Km 7, Desa Kemirikidul, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo, Jawa 

Tengah. Penelitian dilaksanakan dari bulan Oktober – Desember 2016. 

Subjek penelitian adalah siswa kelas VI Tahun Pelajaran 2016/2017 SDN 

Kemiri, Purworejo yang terdiri dari 11 siswa laki-laki dan 14 siswa perempuan. 

Objek dalam penelitian adalah perbaikan pembelajaran tema Globalisasi untuk 
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meningkatkan kemampuan literapreneur siswa melalui etnoPjBL berbantuan 

teknik scaffolding berbasis kemitraan sekolah. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif kuantitatif. Jenis penelitian adalah penelitian tindakan, peneliti. PTK 

mengikuti tahap penelitian dengan setiap siklusnya terdiri dari tahap perencanaan 

tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Penelitian direncanakan 

dalam tiga siklus, dan setiap siklusnya terdiri atas tiga kali pertemuan. Tahapan 

penelitian terdiri dari: 

 

Tahap penelitian Siklus I 

 

1. Tahap Perencanaan (Menyiapkan kelas penelitian, membuat dan 

mendiskusikan RPP dengan menggunakan media Batik Adi Purwo, 

menyiapkan ringkasan materi siklus I, membuat soal latihan, menyiapkan 

lembar pedoman dan rubrik observasi, menenentukan indikator keberhasilan 

siklus, menyiapkan alat dan bahan, serta dokumentasi). 

2. Tahap Pelaksanaan (Melaksanakan penelitian dengan melakukan pembelajaran 

etnoPjBL berbantuan teknik scaffolding berbasis kemitraan sekolah pada 

materi Globalisasi di Sekitarku, memberikan tes kemampuan literapreneur 

melalui percobaan membuat batik Adi Purwo. Pembelajaran dimulai dengan 

apersepsi dan merespon pertanyaan guru (Tipe Scaffolding – Modeling), 

memerhatikan presentasi guru tentang globalisasi di sekitar siswa (Tipe 

Scaffolding – Contextualising), identifikasi masalah, menganalisis proses 

pembuatan batik dan keberadaan batik Indonesia di dunia (Tipe Scaffolding – 

Schema Building), merumuskan hipotesis dan merancang percobaan (Tipe 

Scaffolding – Representing text) dan membuat kesimpulan (Tipe Scaffolding – 

Developing metacognition). 

3. Tahap Pengamatan (Berlangsung bersamaan dengan tahap pelaksanaan. 

Peneliti mengamati sikap ilmiah siswa berdasarkan lembar observasi dan 

mendokumentasikan kegiatan pembelajaran). 

4. Tahap Refleksi (Menentukan apakah pembelajaran etnoPjBL berbantuan 

teknik scaffolding berbasis kemitraan sekolah pada materi Globalisasi di 

sekitarku menuai keberhasilan, yaitu meningkatnya kemampuan literapreneur 
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siswa sesuai yang diharapkan. Jika terdapat kekurangan, maka pembelajaran 

dilanjutkan pada siklus II). 

 

Siklus II merupakan tindakan perbaikan dari siklus I yang masih belum 

berhasil. Secara umum, penerapan pembelajaran pada siklus II sama dengan siklus 

I, hanya proyek yang dilakukan adalah pembuatan Kue Lompong. Pelaksanaan 

siklus II dilakukan secara lebih cermat dan memperhatikan hal-hal yang masih 

belum tercapai pada saat siklus I. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan. 

Siklus III merupakan tindakan perbaikan dari siklus II yang masih belum 

berhasil. Secara umum, penerapan pembelajaran pada siklus III sama dengan 

siklus II, proyek yang dibuat adalah pembuatan permainan Dam-daman. Siklus III 

dilaksanakan dengan lebih cermat dan memperhatikan hal-hal yang masih belum 

tercapai pada saat siklus II. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan. 

Data dalam penelitian diperoleh dengan teknik dokumentasi, angket, 

observasi, dan tes. Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data kondisi 

awal kemampuan literapreneur siswa. Teknik observasi, angket, dan tes 

digunakan untuk memperoleh data kemampuan literapreneur siswa. 

Alat pengumpulan data dalam penelitian berupa : (a) dokumen hasil ulangan 

harian siswa (siklus I) serta perangkat soal (siklus II dan III); (b) lembar observasi 

kemampuan literapreneur siswa (tiap siklus); (c) tes kemampuan literapreneur 

siswa (setiap siklus). Pengembangan instrument angket kemampuan literapreneur 

siswa disusun berdasarkan kisi-kisi sebagai berikut : 

Tabel 1. 

Kisi-Kisi Angket Literapreneur Siswa 
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Instrumen pada lembar observasi disusun berdasarkan indikator di bawah 

ini. 

Tabel 2 

Observasi Kemampuan Literapreneur Siswa 

 

 

Instrumen kemampuan literapreneur siswa yang dikembangkan peneliti 

menggunakan acuan indikator dalam modifikasi pengembangan alat tes Test of 

scientific Literacy Skills (TOSLS) yang diadaptasi dari Gormally et all., (2011). 
 

Tabel 3. 

Kategori Indikator dan Subindikator dalam TOSLS 

 

 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif 

kualitatif. Analisis bertujuan untuk mengetahui kemampuan literapreneur siswa 

setelah dilakukan pembelajaran etnoPjBL berbantuan teknik scaffolding berbasis 
 

kemitraan sekolah. Analisis pada penilaian sikap ilmiah dihitung dengan rumus: 

 

Klasifikasi:  81,25%  < nilai  ≤  100%       = Sangat Baik (SB) 

                      62.25%  < nilai  ≤  81.25%    = Baik (B) 
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                      43,25%  < nilai  ≤  62.25%    = Cukup (C) 

           25%       < nilai  ≤  43.25%    = Kurang (K) 

 

Teknik analisis data yang digunakan untuk menelaah kemampuan literasi 

sains siswa pada penelitian ini yakni dengan membandingkan persentase 

kemampuan literasi sains siswa dalam penerapan etnoinkuiri berbantuan teknik 

scaffolding berbasis kemitraan sekolah pada siklus I, siklus II, dan siklus III. 

Keberhasilan dalam penelitan ini adalah tercapainya peningkatan 

kemampuan literapreneur siswa pada materi tema Globalisasi melalui tindakan 

setiap siklus. Penelitian dikatakan berhasil, apabila kemampuan literapreneur 

siswa menunjukkan 75% minimal dalam kriteria tinggi, 85% mempunyai nilai di 

atas KKM yaitu 75, serta munculnya jiwa literapreneur siswa setelah diberikan 

tindakan perbaikan dengan pembelajaran etnoPjBL berbantuan teknik scaffolding 

berbasis kemitraan sekolah. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1.  Pembelajaran EtnoPjBL Tema Globalisasi Berbantuan Teknik 

Scaffolding 

Pembelajaran tematik, walaupun hanya diterapkan di kelas I – III, sudah 

dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 2006. Dalam perkembangannya 

pembelajaran tematik mulai diterapkan di semua kelas Sekolah Dasar berangsur-

angsur dari tahun 2013. Melalui pembelajaran tematik siswa akan memahami 

konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung serta 

menghubungkannya dengan konsep lain yang telah mereka pahami sebelumnya. 

Pembelajaran tematik melibatkan beberapa pelajaran dengan maksud memberikan 

pengalaman bermakna kepada siswa dengan payung tema. Pembelajaran tematik 

memiliki satu tema aktual, dekat dengan dunia siswa dan ada kaitannya dengan 

kehidupan sehari-hari (Sukandi Ujang, 2003). 

Salah satu tema di kelas VI adalah Globalisasi. Tema globalisasi mencakup 

materi 5 mapel (PKn, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS). Kompetensi 

Dasar mata pelajaran matematika yaitu mengenal diagonal ruang dan diagonal sisi 

dalam bangun ruang sederhana (balok, kubus, tabung dll) dan membuat garis-

garis yang menghubungkan dua buah titik sudut dalam kubus atau balok dan 

menemukan bangun datar baru yang bisa dibentuk serta menggambarkannya 
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dalam bentuk sketsa; IPA Mengidentifikasi guna, konversi, transmisi energi 

panas,dan berpartisipasi dalam hemat energi, membuat laporan hantaran panas; 

Bahasa Indonesia menguraikan dan menyajikan isi teks eksplanasi ilmiah tentang 

penyebab perubahan dan sifat benda, hantaran panas, energi listrik dan 

perubahannya, serta tata surya; dan IPS Mengemukakan dan menyajikan 

keragaman aspek keruangan dan konektivitas antarruang, waktu, perubahan, dan 

keberlanjutan kehidupan manusia dalam aspek sosial, ekonomi, pendidikan, dan 

budaya dalam masyarakat Indonesia. 

Globalisasi menyentuh semua aspek kehidupan, tetapi materi tersebut terasa 

abstrak bagi siswa jika tidak diajarkan dengan bantuan budaya. Budaya setempat 

dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar bagi siswa. Pembelajaran terkait 

budaya dijadikan sebagai metode bagi siswa untuk mentransformasikan hasil 

observasinya ke bentuk dan prinsip yang kreatif tentang bidang ilmu. 

Etno Project Based Learning (PjBL) merupakan salah satu pembelajaran 

yang senada dengan nafas pembelajaran tematik. Menurut Capraro et al, 2013), 

pembelajaran berbasis proyek lebih cocok untuk pengajaran interdisipliner karena 

secara alami melibatkan banyak keterampilan akademik yang berbeda, seperti 

membaca, menulis, dan matematika dan cocok untuk membangun pemahaman 

konseptual melalui asimilasi mata pelajaran yang berbeda. EtnoPjBL didefinisikan 

sebagai pembelajaran dengan siswa yang terlibat aktif mengkonstruksi, 

mengeksplorasi masalah, tantangan dan mengaplikasikan pengetahuan ke dalam 

sebuah proyek yang diharapkan akan memberikan pemecahan masalah di dunia 

nyata dengan bantuan budaya lokal. Tidak semua kegiatan belajar aktif yang 

menghasilkan proyek disebut PjBL. Lima kriteria suatu pembelajaran merupakan 

PjBL adalah sentralitas, mengarahkan pertanyaan, penyelidikan kontruktivisme, 

otonomi, dan realistis (Thomas, 2000; Kemdikbud, 2014). 

Salah satu kelemahan dalam pembelajaran etnoPjBL adalah tidak semua 

siswa mampu mengikuti pembelajaran tersebut. Teknik scaffolding menjawab 

kelemahan etnoPjBL. Scaffolding terkait erat dengan ZPD (Zone of Proximal 

Development) yang berarti daerah yang menjembatani daerah kemampuan 

menyelesaikan tugas secara mandiri dengan daerah ketidakmampuan 

menyelesaikan tugas secara mandiri (Vygotsky dalam Galloway, 2006). Teknik 

scaffolding merupakan teknik pembelajaran yang dapat memberikan layanan 

pembelajaran sesuai dengan kemampuan yang dimiliki siswa. Siswa dapat belajar 
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dengan kecepatan masing-masing sehingga pada waktu pengerjaan soal mereka 

dapat mengerjakannya dengan baik dan benar. Tipe scaffolding yang dapat 

digunakan dalam pembelajaran meliputi modeling, contextualisation, schema 

building, re-presenting text, dan developing metacognition. 

 

2. Kemitraan Sekolah 

Sekolah dalam menjalankan fungsi dan perannya membutuhkan mitra. Mitra 

berfungsi untuk mencapai tujuan dengan berbagi tanggung jawab. Dalam 

kemitraan tidak terdapat hubungan bawahan atasan, melainkan setiap pihak 

mempunyai fungsi dan peran yang sama sesuai dengan tugas dan kewenangan 

masing-masing. Terdapatnya kepentingan pribadi wali siswa dan anggota 

masyarakat dalam kemitraan sekolah mengakibatkan pihak orang tua dan 

masyarakat mau tidak mau berpartisipasi dalam aktivitas sekolah. Kemitraan 

sekolah dan masyarakat menunjukkan perilaku hubungan yang bersifat intim 

antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak saling membantu untuk 

mencapai tujuan bersama (Yadi Haryadi, 2006). 

Beragam bentuk hubungan kemitraan antara sekolah dengan masyarakat, 

antara lain : (a) mengikutsertakan guru dan siswa dalam kegiatan masyarakat, (b) 

menyediakan fasilitas sekolah untuk keperluan masyarakat, (c) mengikutsertakan 

pramuka atau tenaga ahli di masyarakat ke dalam kegiatan kurikuler atau 

ekstrakurikuler, (d) mendayagunakan sarana yang tersedia di masyarakat untuk 

keperluan sekolah, (e) mendayagunakan potensi masyarakat sebagai salah satu 

unsur penanggung jawab pendidikan, (f) mendayagunakan potensi orang tuasiswa, 

(g) mengikutsertakan dunia usaha bagi kepentingan sekolah. Kemitraan sekolah 

dengan wali siswa dan masyarakat dalam penelitian terfokus pada point (f) dan 

(g). Penggiat budaya lokal bermitra dengan sekolah dalam proyek pembuatan 

batik Adi Purwo, Kue Lompong, dan permainan Dam-daman. Kemitraan sekolah 

terejawantahkan dengan terbentuknya kelas inspirasi. 

Kelas inspirasi di SDN Kemiri merupakan modifikasi dari kelas inspirasi 

yang dipelopori oleh gerakan Indonesia Mengajar. Diharapkan, kelas inspirasi 

SDN Kemiri menjadi sebuah gebrakan untuk menginspirasi siswa memiliki cita-

cita lebih tinggi dengan cara mengundang profesional untuk berbagi cerita tentang 

profesinya. Pada hari pelaksanaan relawan penggiat budaya turun secara 

berkelompok untuk mengajar. 
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Penginspirasi di SDN Kemiri adalah profesional dan penggiat budaya dari 

berbagai jenis pekerjaan dengan pengalaman kerja minimal selama dua tahun, 

tidak ada batasan dalam aspek umur. Syarat lain untuk menjadi penginspirasi 

adalah bersedia cuti pada waktu melakukan tugas inspirasi, bersedia hadir pada 

saat brainstorming, briefing dan refleksi (evaluasi). Diharapkan dari terbentuknya 

kelas inspirasi akan meningkatkan kemampuan literapreneur siswa secara riil. 

 

3. Kemampuan Literapreneur 

Literapreneur merupakan perpaduan antara pengetahuan, proyek budaya 

(prakarya), dan literasi. Prinsipnya hampir sama dengan literacy project namun 

dalam literapreneur harus terdapat proyek budaya dan peningkatan jiwa 

wirausaha. Kewirausahaan (entrepeneurship) kaitanya dengan pemahaman proses 

dan teks eksplanasi maupun teks prosedur dapat menjadi sarananya. 

Kewirausahaan masuk dalam disiplin ilmu tersendiri karena memiliki body 

of knowledge yang utuh dan nyata, dengan terdapatnya objek, konsep dan 

metodenya (Suryana, 2001). Adanya sifat, ciri, maupun watak seseorang yang 

mempunyai keinginan kuat untuk mewujudkan gagasan inovatif yang dimilikinya 

ke dalam dunia nyata secara kreatif merupakan hakikat kewirausahaan. Inovatif 

dan kreatif merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dengan jiwa wirausaha. 

Gagasan inovatif seseorang menghasilkan point plus yang unik sedangkan aspek 

kreatif mendorong pelaku usaha untuk menciptakan produk dengan cara-cara baru 

yang sedikit berbeda atau berbeda sama sekali dengan cara yang telah ada agar 

dapat bersaing. 

Kepemilikan kemampuan literapreneur oleh siswa menjadi hal essensial 

dalam pembelajaran abad 21. Siswa sebagai generasi penerus diharapkan 

menciptakan dunia yang lebih baik melalui inovasi dan kreasinya. Perilaku siswa 

dengan kemampuan literapreneur tinggi tercermin dalam aspek inovatif, kreatif, 

menyukai perubahan, kemajuan serta tantangan. 

 

4. Pelaksanaan EtnoPjBL Berbantuan Teknik Scaffolding

 Berbasis 

Kemitraan di SDN Kemiri 
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Permasalahan mendasar pada pembelajaran tema Globalisasi di kelas VI 

adalah pembelajaran miskin nilai budaya dan belum berorientasi pada sikap, 

keterampilan menciptakan inovasi dan kreasi seutuhnya sehingga kemampuan 

berpikir serta kemampuan menemukan sendiri belum optimal. Konsekuensi dari 

produk pembelajaran tersebut adalah rendahnya kemampuan literapreneur siswa. 

Hal ini mendorong terbentuknya generasi konsumeristis dan tidak berdaya saing 

global. Salah satu bentuk pembelajaran di mana siswa terlibat aktif 

mengkonstruksi, mengeksplorasi masalah, tantangan dan mengaplikasikan 

pengetahuan ke dalam sebuah proyek yang diharapkan akan memberikan 

pemecahan masalah di dunia nyata (konsumerisme dan tidak berdaya saing 

global) dengan bantuan budaya lokal adalah etnoPjBL. Diharapkan etnoPjBL 

dapat mengikis kelemahan pembelajaran tema Globalisasi. 

Proses belajar pada pembelajaran etnoPjBL melalui beberapa fase. Prosedur 

mendetail untuk setiap siklus tertuang dalam tabel di bawah ini. 

Tabel 5 

EtnoPjBL berbantuan Teknik Scaffolding Berbasis Kemitraan – Siklus I 

Fase Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

1.  Persiapan 

pembelajaran 

(Penentuan 

Pertanyaan 

Mendasar) 

 

c)  Menyiapkan 

RPP, melihat indikator 

yang akan diajarkan 

dalam KBM 

 

d) Mengecek ulang 

kesiapan alat peraga 

 

e) Mengkondisikan 

siswa siap belajar 

 

f) Mengabsen siswa 

 

g) Memaparkan 

materi Globalisasi, 

tujuan, motivasi 

f)  Memerhatikan 

apersepsi guru tentang 

beragam budaya lokal 

Purworejo (batik Adi 

Purwo, Kue Clorot, Kue 

Lompong) yang banyak 

berkembang dan sudah 

dikenal di luar daerah 

terkait dengan 

Globalisasi 

g) Guru menentukan 

pertanyaan mendasar : 

Apa saja globalisasi di 

sekitar siswa? Bagaimana 

cara membuat produk 

budaya lokal yang 
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mempunyai ciri khas 

tertentu sehingga 

membedakan produk 

tersebut dengan produk 

lain? 

 

h) Merespon 

pertanyaan guru dan 

menyebutkan alasan 

pentingnya mengetahui 

Globalisasi di sekitar 

siswa (Tipe Scaffolding 

– Modeling) 

 

2. Mengorgani sasi 

siswa dalam 

belajar 

 

k) Guru membagi 

siswa dalam 5 kelompok 

berdasarkan kognisinya, 

setiap kelompok terdiri 

dari 5 anak 

 

l) Guru mengajukan 

permasalahan terkait 

topik Globalisasi di 

Sekitar Siswa 

 

13) Siswa membaca 

buku tentang Globalisasi 

(Batik Indonesia yang 

Mendunia) dan budaya 

sekitar siswa (Batik Adi 

Purwo), kemudian 

mencatat dan 

menalarnya. 

Memerhatikan presentasi 

guru tentang Globalisasi 

(Tipe Scaffolding – 

 

Contextualising) 

 

14) Membentuk 

kelompok dan berkumpul 

dengan kelompoknya 

masing-masing 
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15) Memerhatikan 

permasalahan atau 

pertanyaan terkait 

Globalisasi di sekitar 

siswa antara lain : (Tipe 

Scaffolding – Schema 

Building) 

 

 Identifikasi 

masalah berupa benda, 

asal negara, penggunaan 

dalam kehidupan sehari-

hari, pengaruh produk 

tersebut terhadap 

kehidupan suatu negara, 

serta konversi energinya) 

 

 Menganalisis 

keberadaan batik 

Indonesia di dunia 

(tujuan pembuatan batik, 

motif batik AdiPurwo, 

upaya pengenalan batik 

AdiPurwo ke dunia 

internasional, mengetahui 

bahwa batik Indonesia 

diakui sebagai warisan 

dunia dan 

konsekuensinya) 

 

16) Melakukan 

kunjungan lapangan ke 

tempat produksi Batik 
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AdiPurwo 

 

17) Memerhatikan 

penjelasan penggiat 

budaya tentang prosedur 

pembuatan Batik 

AdiPurwo (siswa 

diberikan waktu dan 

kesempatan untuk 

mengumpulkan berbagai 

informasi tentang Batik 

Adi Purwo melalui 

obervasi, wawancara, 

atau studi dokumentasi) 

 

3. Penggunaan alat 

peraga dan 

pengamatan sikap 

ilmiah individual 

maupun 

kelompok 

 

f) Menjelaskan 

prosedur penggunaan alat 

peraga (Guru 

membimbing dalam 

perumusan hipotesis dan 

merencanakan 

percobaan), memfasilitasi 

g) Alat peraga 

dipakai siswa untuk 

membuat batik AdiPurwo 

serta merancang kemasan 

batik 

h) Alat peraga 

dipakai siswa untuk 

membuat batik AdiPurwo 

serta merancang kemasan 

batik 

 

18) (Tipe Scaffolding 

– Representing text) : 

 

19) Mendesain motif 

batik yang dipilih, 

menyusun jadwal 

 

20) Merancang 

percobaan disertai 

dengan menyusun jadwal 

: 

 

 Membaca literatur 

tentang batik 

 

 Mengamati objek 

batik 
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 Melakukan uji 

coba perancangan 

pembuatan batik Adi 

Purwo mulai dari 

pembuatan gambar motif, 

pemberian malam, 

pemberian warna batik, 

proses pencelupan, 

pelunturan malam (Kelas 

Inspirasi dengan penggiat 

budaya Batik Adi 

Purwo,) 

 

 Merancang 

kemasan batik 

 

 Mengumpulkan 

informasi terkait energi 

panas dalam proses 

pembuatan batik (benda 

konduktor-isolator, 

perpindahan panas 

(konduksi, konveksi, 

radiasi), perubahan wujud 

benda) kemudian 

melakukan analisis data 

 

     merumuskan hipotesis 

 

 Wakil dari 

kelompok siswa 

menuliskan hasil 

pekerjaannya di papan 
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tulis, disertai dengan 

penjelasan argumen 

(Guru melakukan 

monitoring siswa beserta 

kemajuan proyeknya 

 

 

4. Menganalisis dan 

mengevaluasi 

proses pemecahan 

masalah 

 

j. Mengarahkan 

diskusi kelompok untuk 

membahas hasil 

pengamatan 

 

 

g) Siswa berdiskusi 

kelompok dan 

melaporkan hasil 

pengamatan masing – 

(Tipe 

 

Scaffolding – developing 

metacognition) 

 

h) Siswa membuat 

kesimpulan tentang 

globalisasi sekitar siswa, 

kaitannya dengan proyek 

pembuatan batik Adi 

Purwo 

 

 

 

 

Tabel 6 
EtnoPjBL berbantuan Teknik Scaffolding Berbasis Kemitraan – Siklus II 
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  891 

 

Tabel 7 

EtnoPjBL berbantuan Teknik Scaffolding Berbasis Kemitraan – Siklus III 
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Untuk mengantisipasi ketika tidak semua siswa dapat mengikuti 

pembelajaran etnoPjBL, sebelum, selama, dan setelah proses pembelajaran guru 

siap memberikan bantuan (scaffolding) kepada siswa. Tipe scaffolding yang 

digunakan adalah modeling, contextualization, schema building, re-presenting 

text, dan developing metacognition. Pembelajaran dimulai dengan apersepsi dan 

merespon pertanyaan guru (Tipe Scaffolding – Modeling), melakukan kunjungan 

budaya tentang globalisasi di sekitar siswa, globalisasi dan manfaatnya, 

globalisasi dan cinta tanah air ke rumah penggiat budaya lokal (Tipe Scaffolding – 

Contextualising), identifikasi masalah, menganalisis proses pembuatan batik dan 

keberadaan batik Indonesia di dunia, cara mengenalkan Kue Lompong, dan 

pengemasan permainan Dam-Daman agar mempunyai ciri khas (Tipe Scaffolding 

– Schema  Building),  merumuskan  hipotesis  dan  merancang  percobaan  (Tipe 



  893 

 

Scaffolding – Representing text) dan membuat kesimpulan (Tipe Scaffolding – 

Developing metacognition). 

 

Basis pembelajaran etnoPjBL berbantuan teknik scaffolding adalah 

kemitraan sekolah. Kemitraan sekolah merupakan hubungan kerja sama sekolah 

dengan wali siswa dan masyarakat dengan muara tercapainya tujuan yang 

diinginkan. Kemitraan sekolah dilakukan dengan penggiat budaya dan profesional 

muda di sekitar SDN Kemiri. Mereka adalah pengrajin batik Adi Purwo, pembuat 

Kue Lompong, dan pelestari permainan tradisional Dam-daman. 

Kemitraan sekolah dengan wali siswa dan masyarakat diejawantahkan 

dengan pembentukan Kelas Inspirasi. Proses pembentukan kelas inspirasi dimulai 

dengan brainstroming ide, penyusunan jadwal dan temu teknik (disepakati jadwal 

pelaksanaan kelas inspirasi tidak mengikat, dengan perencanaan satu bulan dari 

jadwal yang telah disepakati inspirator dan pihak sekolah). Tujuan kelas inspirasi 

SDN Kemiri meliputi 3 hal, yaitu (a). Bagi siswa : menyediakan kesempatan 

belajar tentang budaya lokal secara konstektual, membangun imajinasi tentang 

profesi dan karir masa depan sebagai wirausahawan sukses serta memperkuat rasa 

percaya diri dan tekad untuk terus berjuang mencapai cita-cita melalui 

pengembangan kemampuan literapreneur siswa; (b). Bagi inspirator profesional : 

menyediakan media bagi kaum profesional untuk meraba, menyentuh, dan 

merasakan langsung tantangan pendidikan di sekolah serta memantik profesional 

penggiat budaya lain untuk terus terlibat turun tangan dalam ikut membangun 

kemajuan SDN Kemiri, (c). Bagi sekolah : menyediakan wahana bagi guru, 

kepala sekolah, serta pemangku kepentingan lain di sekolah untuk membangun 

jejaring SDN Kemiri dengan kalangan luas di dalam maupun di luar daerah yang 

dapat dilibatkan dalam berbagai kegiatan demi kemajuan sekolah. 

Pelaksanaan kelas inspirasi di SDN Kemiri dilandasi dengan sikap dasar 

sukarela, bebas kepentingan, tanpa biaya, siap belajar, ambil bagian langsung, siap 

silaturahmi, dan tulus. Diharapkan dengan sikap dasar tersebut terbentuk 

pelayanan sepenuh hati bagi pembentukan generasi yang lebih baik 

melaluipeningkatan kemampuan literapreneur siswa. Kemampuan literapreneur 

semakin mendesak untuk ditanamkan kepada generasi muda sejak dini karena 

lapangan kerja semakin sempit, sedang angkatan kerja bertambah terus setiap hari. 

Antisipasi agar pengangguran tidak semakin bertambah harus segera diwujudkan. 
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Banyak lapangan kerja akan hilang dalam sekian puluh tahun yang akan datang, 

saat siswa kita menjadi dewasa. Lapangan kerja tersebut akan digantikan oleh 

lapangan kerja yang baru, meskipun jenisnya belum dapat diprediksi sekarang. 

Walau demikian, perlu ditanamkan pemikiran kepada siswa bahwa modal yang 

perlu dimiliki oleh setiap orang adalah niat yang kuat, kerja keras, kreativitas, 

disertai berdoa kepada Tuhan YME, yang kesemuanya merupakan aspek dalam 

kemampuan literapreneur. 

Budaya literasi dan kaitannya dengan jiwa wirausaha (entrepeneur) 

membuat siswa melek informasi dan teknologi. Di abad 21 di mana informasi 

lengkap tersaji, terdapat sebuah slogan yang sesuai, yaitu slogan yang mengatakan 

bahwa siapa yang menguasai informasi, maka dia yang akan menguasai dunia. 

Oleh karena itu, siswa harus berlari menjemput informasi, tidak lagi hanya 

menunggunya. Literasi pada berbagai bidang, termasuk bidang wirausaha akan 

melahirkan budaya keberpahaman, kreativitas, dan inovasi baru yang sangat 

bermanfaat dalam kehidupan siswa. Pola pikir siswa menjadi lebih luas, tidak 

terbatas pada memperbaharui atau meningkatkan kualitas produk lama, tetapi juga 

bisa menghasilkan produk baru. Budaya literapreneur juga akan akan membuat 

siswa tanggap terhadap peluang-peluang baru yang berada di sekitar kehidupan 

siswa. Diharapkan siswa akan memunculkan ekonomi kreatif dan usaha-usaha 

baru di kelak kemudian hari yang merupakan alternatif untuk menciptakan 

lapangan pekerjaan. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

literapreneur siswa tidak hanya terbatas pada kegiatan membaca atau menulis saja, 

tetapi menjadi dasar untuk membangun atau menumbuhkan jiwa kewirausahaan 

kepada setiap orang muda, utamanya kepada para siswa sebagai calon pemimpin 

dan akan melanjutkan pembangunan bangsa Indonesia dan bersaing di era global. 

Hasil penelitian pun menunjukkan hal senada, yaitu meningkatnya 

kemampuan literapreneur siswa SDN Kemiri pada tema Globalisasi melalui 

etnoPjBL berbantuan teknik scaffolding berbasis kemitraan sekolah sebesar 8,8 

dan berada pada kategori tinggi (prosentase 73,16%). Hasil angket kemampuan 

literapreneur pada siklus I sebesar 66,48 (baik); siklus II sebesar 70,18 (baik); dan 

siklus III sebesar 73,16 (baik). Hasil observasi menunjukkan muncul dan 

terlihatnya kemampuan literapreneur siswa. Siklus I sebesar 12 anak dari 25 siswa 

(48%); siklus II (64%, 16 dari 25 siswa); dan siklus III (84%, 21 dari 25 siswa). 
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Sedangkan hasil tes kemampuan literapreneur menunjukkan nilai rata-rata 73,84 

(siklus I); 78,24 (siklus II); 82,72 (siklus III). 

SIMPULAN 

Simpulan dalam penelitian yaitu pembelajaran etnoPjBL berbantuan teknik 

scaffolding berbasis kemitraan sekolah meningkatkan kemampuan literapreneur 

siswa SDN Kemiri sebesar 8,8 dan berada pada kategori tinggi (prosentase 

73,16%). Hal tersebut karena pembelajaran etnoPjBL adalah pembelajaran di 

mana siswa terlibat aktif mengkonstruksi, mengeksplorasi masalah, tantangan, dan 

mengaplikasikan pengetahuan ke dalam sebuah proyek (pembuatan batik Adi 

Purwo, Kue Lompong, permainan Dam-daman) yang diharapkan akan 

memberikan pemecahan masalah di dunia nyata (konsumerisme dan tidak berdaya 

saing global) dengan bantuan budaya lokal Purworejo. Bagi siswa yang sulit 

mengikuti pembelajaran etnoPjBL, guru memfasilitasi dengan teknik scaffolding. 

Tipe scaffolding yang digunakan adalah modeling, contextualization, schema 

building, re-presenting text, dan developing metacognition. Basis pembelajaran 

etnoPjBL berbantuan teknik scaffolding adalah kemitraan sekolah merupakan 

hubungan kerja sama sekolah dengan wali siswa dan masyarakat (penggiat budaya 

dan para profesional) dengan muara tercapainya tujuan yang diinginkan. 
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ABSTRAK 

 

Program “student goes to River “ merupakan program kemitraan sekolah 

dengan masyakat desa Jagalan Karangnongko dan Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Klaten untuk mengadopsi sungai Poitan Karangnongko sebagai 

Sungai asuh. Fokus kegiatan berupa edukasi dan investigasi kepada masyarakat 

bantaran sungai Poitan tentang permasalahan sungai dan upaya untuk menjaga 

kelestarian sungai serta  mitigasi bencana yang yang sering terjadi lereng Merapi. 

Program student goes to river terbagi atas kegiatan di dalam kelas (on class) dan 

di luar kelas (out class). Selanjutnya guru menyusun indikator pencapaian melalui 

pembelajaran mata pelajaran yang relevan. Untuk ujicoba tahun pertama mata 

pelajaran yang terlibat adalah IPS, PPkn IPA, Agama dan Bahasa Indonesia. Hasil 

kegiatan program Student Goes to River  diperoleh hasil sebagai berikut 

(1)perubahan pada fisik sungai dan bantarannya menjadi lebih bersih, sedimentasi 

sungai akibat pertanian di bantaran sungai berkurang dratis; (2) terdapat 

peningkatan karakter nasionalisme yang diukur dari sikap peduli dan berpikir 

kritis siswa dalam pemecahan masalah di masyarakat,siswa secara kontestual 

melakukan analisis, sintesis, evaluasi dan membuat laporan proyek dalam 

penanganan masalah sungai Poitan dan mitigasi bencana yang akan dan mungkin 

terjadi;.(3)sekolah dapat menjalin kemitraan dengan masyarakat membentuk 

komunitas peduli sungai Poitan dan melakukan komitmen untuk secara bersama-

sama menjaga kelestarian sungai Poitan dan mitigasi bencana di bantaran sungai 

Poitan; (4) dapat menumbuhkan nasionalisme diukur dari kesadaran masyarakat 

untuk bergotong royong, peduli dalam mengelola kelestarian sungai Poitan 

beserta mitigasi bencananya.  

 

Kata Kunci : nasionalisme, mitigasi bencana,  student goes to river.  

PENDAHULUAN  

Salah satu Misi SMP Negeri 2 Karangnongko Klaten adalah 

―menumbuhkan budaya hidup sehat, tangguh dan berwawasan lingkungan untuk 

mewujudkan sekolah Adiwiyata dan mitigasi bencana―. Tujuan diberlakukannya 

misi tersebut pada bulan Oktober 2016 adalah adanya beberapa permasalahan 

yang terjadi di sekolah. Permasalahan pertama adalah letak sekolah yang berjarak 

8 Km dari Gunung Merapi yang termasuk wilayah terdampak Merapi berupa lahar 

dingin dan tanah longsor.Permasalahan kedua sekolah menggunakan sungai untuk 

tempat pembuangan sampah. 

mailto:endahsulistyowaty@yahoo.com
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Permasalahan pertama diatasi dengan dengan menerapkan mitigasi 

bencana sebagai program sekolah. Mitigasi Bencana perlu dikenalkan secara dini 

kepada para siswa, guru dan masyarakat untuk mengurangi resiko bencana yang 

akan terjadi. Mitigasi bencana merupakan serangkaian upaya untuk 

menanggulangi resiko bencana melalui pembangunan fisik dan penyadaran serta 

peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (pasal 1,UU No 24 

Tahun 2007 ). Kegiatan mitigasi bencana meliputi 4 hal penting yaitu 1) 

tersediannya informasi dan peta kawasan rawan bencana 2)sosialisasi untuk 

meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana 

karena bermukim di daerah rawan bencana 3)mengetahui apa yang perlu 

dilakukan dan dihindari serta mengetahui cara penyelamatan diri jika bencana 

timbul dan 4 )pengaturan dan penataan kawasan rawan bencana untuk mengurangi 

ancaman bencana ( Peraturan Menteri Dalam Negeri No 33 tahun 2006 ).  

Menurut Sitiirene (2010) peran sekolah sangat krusial dalam pengurangan 

resiko bencana melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan dalam 

menghadapi ancaman bahaya dari aspek kebencanaan. Potensi bencana yang 

terjadi di wilayah Kecamatan Karangnongko meliputi hujan abu akibat gunung 

meletus, gempa vulkanik,banjir lahar dingin dan tanah longsor.Untuk periode 

tahun 2016 – 2017 mitigasi bencana di SMP Negeri 2 Karangnongko di fokuskan 

pada kebencanaan akibat banjir lahar dingin dan tanah longsor .  

Permasalahan kedua adalah kebiasaan warga sekolah untuk membuang 

sampah di sungai yang sudah dilakukan sejak sekolah berdiri dan kurangnya 

kepedulian warga sekolah untuk pengelolaan sungai.Untuk memperoleh gambaran 

permasalahan tersebut diberikan kuisioner mengenai  persepsi warga sekolah 

tentang sungai dan pengelolaannya. Kuisioner diberikan kepada guru, tenaga 

kependidikan dan siswa diperoleh kesimpulan bahwa 1) sungai dapat digunakan 

sebagai tempat membuang sampah karena kebiasaan ini juga dilakukan di rumah 

secara turun temurun 2) sungai tidak akan kotor karena sampah akan hilang 

bersama aliran sungai 3) selain untuk membuang sampah sungai juga digunakan 

untuk mandi, cuci dan kakus (MCK). Persepsi akan mempengaruhi seseorang 

dalam bersikap, karena orang akan menjadi sadar terhadap segala sesuatu yang 

ada di lingkungannya melalai indera indera yang dimilikinya (Kartono, 2013). 

Proses sosial yang berperan untuk mengubah sikap adalah ketersediaan 

menerima informasi yang ditanggapi secara positif karena pemberi informasi ( 
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stimulator) dapat diterima (Drajat suharjo, 2014). Dengan demikian stimulan akan 

mendapat perhatian, pemahaman dan peneriman sehingga terjadi perubahan sikap 

tentang pendapat, persepsi dan tindakan yang diharapkan oleh pemberi informasi. 

Pemberi informasi efektif dapat melibatkan warga sekolah mulai dari guru, siswa 

dan karyawan bersama masyarakat membentuk karakter nasionalisme  

pengelolaan sungai dan mitigasi bencana di Karangnongko. 

Karakter nasionalisme adalah cara berpikir, bersikap dan berbuat yang 

menunjukkan kesetiaan, kepedulian dan pernghargaan yang tinggi terhadap 

bahasa, lingkungan fisik, sosial dan budaya ,ekonomi dan politik bangsa diatas 

kepentingan diri dan kelompoknya (Kemendikbud,2016).Indikator nilai 

nasionalisme diukur dari rela berkorban, peduli dan cinta lingkungan. 

Pembentukan karakter peduli dan cinta lingkungan ditentukan dari bagaimana 

sikap(attitudes), perilaku (behaviors) dan motivasi (motivation) serta ketrampilan 

(skill) sesorang untuk berbuat baik dan berdampak baik dalam memecahkan 

masalah  lingkungan ( kemendikbud, 2016).  

Untuk dapat mengenali dan memecahkan masalah diperlukan ketrampilan 

berpikir kritis. Menurut Lutfia(2010) ketrampilan berpikir kritis merupakan 

ketrampilan untuk menganilisis argumen, memberikan interprestasi dan 

menyimpulkan dengan benar suatu kasus untuk pemecahan masalah dan 

pengambilan keputusan. Kemampuan berpikir kritis dapat dilatih dengan 

memberikan pembelajaran secara langsung tentang permasalahan dan cara 

pecahannnya dalam pengelolaan sungai.  

Pengelolaan sungai merupakna upaya berkelanjutan untuk menjaga dan 

melestarikan sungai sesuai keperuntukannya (Asdak, 2011). Selama ini 

pengelolaan sungai hanya dilakukan oleh Dinas Pekerjaan umum dan belum 

melibatkan  masyarakat dan sekolah. Akibatnya banyak sungai yang alih fungsi 

sebagai tempat pembuangan sampah, lahan pertanian sehingga banyak sungai 

menyebabkan bencana  banjir saat hujan karena terjadi pendangkalan . 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka diperlukan suatu 

program kemitraan antara sekolah dan masyarakat dalam upaya mitigasi bencana 

dan serta penguatan karakter Nasional  siswa dalam pengelolaan sungai. Program 

yang dilaksanakan sekolah adalah program “Student goes to River “ yang bekerja 

sama dengan masyakat desa Jagalan Karangnongko dan Badan Penanggulangan 
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Bencana Daerah (BPBD) kabupaten  Klaten  untuk mengadopsi sungai Poitan 

yang berada di  Karangnongko sebagai Sungai asuh.  

Fokus kegiatan “student goes to River “  berupa edukasi dan investigasi 

kepada masyarakat bantaran sungai Poitan tentang permasalahan sungai dan 

upaya untuk menjaga kelestarian sungai serta  mitigasi bencana lahar dingin dan 

longsor yang yang sering terjadi lereng Merapi. Kegiatan student goes to river 

terbagi atas kegiatan didalam kelas (on class) dan di luar kelas (out class). 

Kegiatan didalam kelas berupa kegiatan pembelajaran tentang sungai, 

permasalahan sungai dan mitigasi bencana akibat sungai.Narasumber kegiatan 

bekerjasama dengan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Klaten 

yang memberikan  materi kepada guru dan siswa SMP N 2 Karangnongko. 

Selanjutnya guru menyusun indikator pencapaian melalui pembelajaran mata 

pelajaran yang relevan. Untuk ujicoba tahun pertama mata pelajaran yang terlibat 

adalah IPS, PPkn IPA, Agama dan Bahasa Indonesia.  Kegiatan diluar kelas 

berupa kegiatan pembiasaan yang dilakukan setiap hari minggu bersama 

masyarakat melakukan resik-resik sungai dan kegiatan sambung rasa dengan 

masyarakat untuk mendiskusikan permasalahan sungai dan mitigasi bencananya. 

Selain kegiatan pembiasaan, siswa juga diberikan tugas proyek untuk melakukan 

investigasi di masyarakat tentang permasalahan sungai, mitigasi bencana  dan cara 

pemecahan masalahnya. 

Dari paparan diatas maka rumusan masalah penelitian ini  adalah ―apakah 

program kemitraan sekolah berbasis masyarakat student goes to river dapat 

digunakan sebagai upaya untuk mitigasi bencana dan menguatkan karakater 

nasionalisme yang diukur dari sikap peduli serta berpikir kritis siswa dalam 

pengelolaan sungai ?. Tujuan penelitian adalah mengetahui penerapan program 

student goes to river bagi siswa, sekolah dan masyarakat diantaranya 1) siswa 

dapat secara kontekstual belajar tentang sungai, permasalahannya dan mitigasi 

bencana melalui problem solving yang ada di masyarakat sehingga dapat 

menguatkan karakter Nasionalisme serta mitigasi bencana 2) sekolah dapat 

menjalin kemitraan dengan masyarakat untuk berperan serta sebagai agent 

pembelajaran dalam pengelolaan sungai dan Mitigasi  bencana, 3) masyarakat 

memiliki karakter nasionalisme dengan  cara mengelola dan menjaga kelestarian 

sungai serta masyarakat menjadi tangguh dalam menghadapi bencana  yang 

terjadi di Karangnongko. 
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METODE 

Design penelitian menggunakan penelitian tindakan sekolah yang 

dilaksanakan dalam  2 siklus masing –masing siklus dengan waktu 3 bulan. 

Tindakan yangdilakukan setiap siklus terdiri atas perencanaan, pelaksanaan 

tindakan, pengamatan dan refleksi. Penelitian dilakukan di SMP Negeri 2 

Karangnongko dan Masyarakat Desa Jagalan Karangnongko pada bulan 

Nopember 2016 sampai dengan bulan April 2017. Subyek penelitian adalah siswa 

dan guru kelas 8 mata pelajaran pendidikan Agama, IPA, IPS, PPKN dan Bahasa 

Indonesia. Jumlah siswa sebanyak 152 siswa dan 5 orang guru serta masyarakat 

desa jagalan RW 10 yang tinggal di bantaran sungai Poitan. 

Data penelitian yang dikumpulkan berupa dokumen situasi dan peristiwa 

yang berkenaan dengan pengelolaan sungai dan mitigasi bencana bersumber dari 

guru, siswa dan masyarakat desa Jagalan Karangnongko.Teknik pengumpulan 

data menggunakan teknik dokumentasi, observasi, penugasan proyek dan 

wawancara.  Data yang di analisis dalam penelitian adalah 1)data perubahan fisik 

sungai dan bantaran sungai, 2)perubahan perilaku masyarakat dalam mitigasi 

bencana dan kepeduliannya dalam pengelolaan sungai Poitan, 3) penguatan 

karakter nasionalisme siswa dan masyarakat yang diukur dari sikap peduli dan 

berpikir kritis dalam pengelolaan sungai. Teknik analisis data menggunakan 

teknik analisis deskriptif komparatif yang membandingkan data kondisi awal, data 

siklus1 dan siklus 2. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian  

1. Kondisi Awal ( Prasiklus ) 

Kondisi fisik sungai dan bantaran sungai Poitan sangat memprihatinkan , 

karena digunakan oleh sekolah dan masyarakat sebagai tempat pembuangan 

sampah, buang air besar dan bantaran sungai digunakan sebagai lahan pertanian . 

Sedimentasi sungai menyebabkan sungai menjadi dangkal sehingga pada saat 

terjadi hujan lebat di puncak merapi maka lahar dingin akan sampai di 

pemukiman penduduk dan beberapa sungai kejadian menyebabkan tembok 

sekolah roboh diterjang air sungai. Penebangan pohon dibantaran sungai oleh 
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masyarakat dan dialih fungsikan sebagai lahan pertanian mengakibatkan tanah 

longsor di tebing sungai .  

Keadaan ini di picu adanya ketidak pedulian masyarakat dan warga sekolah 

dalam pengelolaan sungai dan mitigasi bencana yang akan dan mungkin terjadi. 

Ketidakpedulian tersebut mungkin disebabkan pengetahuan tentang pengelolaan 

sungai dan mitigasi bencana yang rendah. Kurangnya sosialisasi kepada sekolah 

dan masyarakat menjadi faktor utama.Pembelajaran di sekolah tentang 

pengelolaan sungai dan kebencanaan hanya sebatas teorical, para siswa belum 

dilibatkan secara langsung (kontekstual ) yang terjadi masyarakat. Program 

kemitraan sekolah dan masyarakat dalam menjalankan program sekolah baru 

sebatas pembentukan komite sekolah. Perlibatan masyarakat dan sekolah secara 

kolaboratif untuk mengelola sungai dan kegiatan mitigasi bencana belum 

dilakukan Hal ini jika dibiarkan akan mengakibatkan menurunnya karakter 

nasionalisme masyarakat kedepannya dan kerusakan lingkungan yang 

menimbulkan  bencana bagi masyarakat. 

 

2. Siklus 1  

Tahap perencanaan tindakan student goes to river dimulai dengan 

menyusun nota kerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana daerah 

(BPBD) Kab klaten dalam pendampingan sekolah siaga Bencana. Fokus bencana 

disesuaikan dengan lokasi sekolah yaitu kebencananan yaitu gunung meletus, 

gempa vulkanik, banjir lahar dingin dan tanah longsor. Untuk tahap pertama untuk 

mitigasi tanah longsor dan banjir lahar dingin.  Tahap berikutnya  rapat dengan 

jajaran Muspika kecamatan Karangnongko dan masyarakat untuk pembentukan 

Komunitas peduli sungai Poitan yang dilaksana dengan 3 sungai rapat pada bulan 

Oktober 2016.  

Tahap kedua yaitu pelaksanaan Tindakan program student goes to river 

yang dimulai tanggal 1 Nopember sampai 30 Desember 2016 . Tindakan yang 

dilakukan antara lain 1) sosialisasi program mitigasi bencana kepada semua warga 

masyarakat pada tanggal 1 sd  3 Nopember 2017 dengan narasumber dari Badan 

Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) 2) penyusunan silabus, Rencana 

pembelajaran mitigasi bencana untuk kelas 8 yang terintegrasi pada mata 

pelajaran IPA, IPS, Pendidikan Agama, PPKn dan bahasa Indonesia, 3) 

pembelajaran mitigasi bencana sungai sesuai Rencana Pembelajaran yang disusun 
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oleh 5 guru mapel di kelas 4)penyusunan jadwal program pembelajaran out class 

student goes to river melalui program pembiasaan setiap hari minggu setiap kelas 

bersama guru dan wali kelas melakukan kegiatan resik resik sungai dan sambung 

rasa bersama masyarakat di bantaran sungai Poitan dan  5) penyusunan Project 

investigasi permasalahan dimasyarakat mengenai pengelolaan sungai Poitan  

Hasil Observai siklus 1 dengan menggunakan 1) indikator perubahan fisik 

sungai, 2) penguatan karakter nasionalisme yang diukur dari sikap peduli dan 

cinta lingkungan siswa serta  warga masyarakat untuk mengelola sungai dan 

mitigasi bencananya  serta 3) cara berpikir siswa dan masyarakat dalam 

memecahkan masalah sungai dan mitigasi bencananya . Hasil yang diperoleh fisik 

sungai dan bantaran menjadi lebih bersih karena masyarakat dan warga sekolah 

bergotong royong untuk membersihkan sungai secara rutin. Jumlah masyarakat 

yang bergotong royong awalnya hanya terbatas Rt 1 RW 10 Desa jagalan pada 

akhir siklus sudah bertambah menjadi RT 1, 2, dan 5.  Di sekolah mulai dilakukan 

pemisahan sampah dan pembuatan tempat pembuangan sampah sementara serta 

peraturan akademik ―larangan membuang sampah di sungai ― 

Mitigasi bencana yang diberikan kepada masyarakat tentang cara menjaga 

sungai agar tidak dangkal dengan cara mengedukasi warga masyarakat tentang 

bahaya sampah bagi kelestarian sungai. Adanya sampah akan menyebabkan  

terjadinya pendangkalan sungai sehingga pada saat musim hujan dapat terjadi 

banjir lahar dingin yang mencapai pemukiman penduduk. Kegiatan tersebut 

diberikan kepada siswa melalui penugasan proyek kepada siswa pada RT 1  (kelas 

8A), 2 (8B), 3 (8C), 4(8D) dan 5 (8E).  

Penugasan proyek tentang permasalahan sungai , mitigasi dan pengelolaan 

sungai  diperoleh hasil bahwa perilaku masyarakat pada masing – masing RT 

tentang mitigasi bencana,permasalahan  danpengelolaan sungai beragam. Pada 

akhir bulan Desember 2016, Laporan proyek dikumpulkan dan dipresentasikan. 

Pengambilan keputusan dalam kegiatan mitigasi bencana dan permasalahan 

pengelolaan sungai setiap kelompok dijadikan rujukan untuk dilakukan pada 

project berikutnya. 

Hasil refleksi pelaksanaan program student goes to river pada siklus 1 

disajikan pada tabel 1  

Tabel 1:  Refleksi Program Student Goes To River Antara Kondisi Awal Dan Siklus 

1   
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Indikator Keberhasilan  Kondisi Awal Siklus 1  
Kondisi fisik sungai  Penuh dengan sampah, 

dangkal, sedimentasi tinggi, 

banataran sungai untuk bertani  

Sampah dan sedimentasi mulai 

berkurang. Masyarakat mulai 

sadar tidak bertanam di 

bantaran sungai  

Karakter  Nasionalisme dan 

Mitigasi Bencana  

Warga sekolah dan masyarakat 

tidak peduli , tidak cinta 

lingkungan sungai dan 

bantarannya serta mitigasi 

bencannya  

Penguatan karakter 

nasionalisme mulai tumbuh 

dan secara sukarela 

masyararakat bersama warga 

sekolah mulai sedikit peduli, 

dan bergotongroyong 

membersihkan sungai dalam 

upaya mitigasi bencana 

Kemampuan berpikir  kritis 

dalam pengelolaan sungai dan 

mitigasi bencana 

Belum terbentuk kemampuan 

berpikir kritis  

Mulai paham dan mengambil 

tindakan untuk tidak 

membuang sampah agar 

sungai tidak dangkal dan  bila 

terjadi banjir lahar tidak 

sampai ke pemukiman warga  

Berdasarkan hasil observasi dan refleksi ditemukan beberapa kasus 

diantarannya beberapa warga di bantaran sungai masih ada yang buang air besar 

di sungai terutama para orang tua. Beberapa masyarakat dibantaran sungai belum 

semuanya secara sukarela peduli dan cinta sungai sehingga diperlukan cara yang 

lebih spektakuler  dalam mensosialisasi dan mengedukasi tentang permasalahan 

sungai dan mitigasinya .  Di sekolah pengelolaan sampah masih belum maksimal 

karena sampah plastik dan daun belum dikelola dengan baik  

 

3. Deskripsi Siklus 2 

Siklus 2 dilaksanakan mulai bulan Januari sampai dengan April 2017 . 

Tahap perencanaan program student goes to river dimulai dengan kegiatan 

pengukuhan dan pencangan Komunitas peduli sungai Poitan serta pentas budaya 

masyarakat pinggir sungai di Kecamatan Karangnongko. Hal ini perlu dilakukan 

agar masyarakat lebih merasa memiliki terhadap sungai Poitan sehingga dalam 

mitigasi bencana akan mudah dilakukan tindakan pencegahan. Pengukuhan 

Komunitas peduli sungai  direncanakan dilakukan oleh gubenur Jawa tengah dan  

ibu plt Bupati Klaten sekaligus pentas kesenian dan ketorak masyarakat dan 

pelajar  pinggir sungai. Pentas ketoprak dengan lakon ontran2 sumopura bercerita 

tentang perebuatan air dan perusakan sungai sehingga terjadi bencana besar. 

Kegiatan ini dilaksanakan  pada tanggal 28 januari 2017 bersamaan dengan Hari 

ulang Tahun SMP N 2 Karangnongko yang ke 19 .  

Kegiatan perencanaan student goes to River tahap 2 juga dilakukan rapat 

koordinasi dengan orang tua siswa yang diisi oleh kepala sekolah. Selain itu 
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dilakuka aparan kegiatan project penanganan pengelolaan sungai Poitan beserta 

mitigasinya dari perwakilan terbaik kelas 8 A,B,C,D,E. Pada tahap ini juga 

dilakukan penyusunan kegiatan student goes to river tahap 2 dengan fokus  

permasalahan sungai dan mitigasi bencana yang belum maksimal di siklus 1. 

Pelaksanaan Tindakan student goes to river tahap 2 dimulai dengan 

Pengukuhan  dilakukan oleh Bapak gubenur Ganjar Pranowo pada tanggal 23 

Januari 2017 sekaligus pembetukan pelajar sungai kecamatan Karangnongko. 

Gubenur Jawa Tengah selanjutnya  melakukan dialog bersama pelajar sungai 

karangnongko tentang upaya yang dilakukan dalam pengelolaan 

(http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/ganjar-dukung-siswa-peduli-sungai/) 

Pencanangan dilakukan oleh ibu Plt Bupati Klaten pada tanggal 28 januari 

2017 . Kegiatan di isi dengan apel bersama dan resik resik sungai Poitan yang 

melibatkan pelajar dan relawan serta masyarakat peduli sungai sejumlah 3000 

orang.(http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/gerakan-bersih-hulu-sungai-

dicanangkan/ ).Bersamaan dengan kegiatan itu juga dilakukan pentas budaya 

pelajar dan masyarakat pinggir sungai yang di lakukan pada bantaran sungai 

Poitan.  Pelajar sungai melibat kan dari jenjang SD  SMP , SA dan SMK yang 

aberada di wilayah Karangnongko.Tujuan kegiatan ini adalah sosialiasi tentang 

mitigasi bencana dan permasalahan sungai dengan pendekatan kearifan lokal 

masyarakat Karangnongko yaitu budaya kesenian. Dengan menngunakan 

pendekatan budaya diharapkan masyarakat dan warga sekolah akan bermitra 

untuk menumbuhakn nasionalisme dengan cara ngur-uri budoyo dan memeti 

sungai seperti yang sudah dilakukan oleh nenek moyang kita dulu.  

Pelaksanaan resik resik  sungai  mulai melibat beberapa sekolah lain yang 

termasuk dalam   Pelajar peduli sungai yang ada di Wilayah Karangnongko. 

Penugasan project pada tahap 2 adalah melaksanakan hasil dan tindakan 

pengelolaan dan mitigasi sungai yang dirumuskan pada project siklus 1. 

Hasil Observai siklus 2 mengunakan indikator yang sama seperti pada siklus 

1. Dari hasil obeservasi diperoleh data sebagai berikut 1)berdasarkan hasil 

biomonitoring project siswa, kualiatas fisik sungai semakin baik, masyarakat dan 

warga sekolah semakin banyak bergotong royong untuk membersihkan sungai 

secara rutin. Biomonitoring adalah  salah satu metode untuk mengukur kualitas air 

berdasarkan keberadaan makhluk hidup tertentu (umumnya adalah invertebrata 

sebagai bioindikator air) selain menggunakan pengamatan fisik dan kimia air.  

http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/ganjar-dukung-siswa-peduli-sungai/
http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/gerakan-bersih-hulu-sungai-dicanangkan/
http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/gerakan-bersih-hulu-sungai-dicanangkan/
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2)Jumlah masyarakat yang bergotong royong awalnya hanya terbatas Rt 1, 2, dan 

5 RW 10 Desa Jagalan pada akhir siklus sudah menjalar ke RW yang lain.Sungai 

mulai banyak dikunjungi warga untuk bersantai dan bermain disungai dengan 

menggunakan ban bekas pada sore hari. Kegiatan sekolah dan masyarakat juga 

pernah dilakukan liputan oleh TV one dan Indosiar. Indikasi menunjukkan adanya 

penguatan karakter nasionalisme warga masyarakat dan sekolah dalam 

pengelolaan dan mitigasi bencananya . 3) Masyarakat mulai berpikir kritis untuk 

mengelola sungai yang dulunya hanya berfungsi tempat membuang sampah 

diubah menjadi sungai sebagai destinasi wisata dan pentas budaya.Pengelolaan 

sampah di sekolah sudah dimulai dengan pembentukan bank sampah pada bulan 

januari 2017. 

Hasil refleksi siklus 2 diperoleh Hasil refleksi pelaksanaan program 

student goes to river pada siklus 2 disajikan pada tabel 2  

Tabel 1:  Refleksi Program Student Goes To River Antara Kondisi Awal Dan Siklus 

1   

Indikator 

Keberhasilan  

Siklus 1 Siklus 2  

Kondisi fisik sungai  Sampah dan sedimentasi mulai 

berkurang. Masyarakat mulai 

sadar tidak bertanam di 

bantaran sungai  

Hasil biomonitoring Kualitas 

fisik sungai  mulai bulan 

januari – April 2017semakin 

baik.  

Karakter  Nasionalisme dan 

Mitigasi Bencana  

Penguatan karakter 

nasionalisme mulai tumbuh 

dan secara sukarela 

masyararakat bersama warga 

sekolah mulai sedikit peduli, 

dan bergotongroyong 

membersihkan sungai dalam 

upaya mitigasi bencana 

Penguatan karakter 

nasionalisme semakin  tumbuh 

dan secara sukarela 

masyararakat bersama warga 

sekolah mulai peduli, dan 

bergotongroyong memoles 

sungai sebagai destinasi wisata 

dan tempat pentas budaya . 

Pembuatan papan peringatan 

dan aturan mitigasi bencana di 

areal sungai  

 Kemampuan berpikir  kritis 

dalam pengelolaan sungai 

dan mitigasi bencana 

Mulai paham dan mengambil 

tindakan untuk tidak 

membuang sampah agar 

sungai tidak dangkal dan  bila 

terjadi banjir lahar tidak 

sampai ke pemukiman warga  

Mulai melakukan analisis dan 

evaluasi untuk mengubah 

sungai sebagai destinasi wisata 

dan tempat pentas budaya,  

pembuatan peraturan desa 

tentang mitigasi bencana 

sungai serta alokasi 

penganggaran dalam dana desa 

untuk mitigasi dan 

pengelolaan sungai   
 

Pembahasan  

1. Perubahan Ruang dan Fisik Sungai Poitan  
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Program student goes to river selain program resik resik sungai juga ada 

pembelajaran tentang sungai salah satunya adalah kegiatan pelatihan 

biomonitoring . Biomonitoring adalah adalah salah satu metode untuk mengukur 

kualitas air berdasarkan keberadaan makhluk hidup tertentu (umumnya adalah 

invertebrata sebagai bioindikator air) selain menggunakan pengamatan fisik dan 

kimia air. Metode biomonitoring dipergunakan karena alasan kemudahan dan 

kepraktisan dalam mempraktikannya. Dengan buku panduan, sedikit pembekalan 

dengan mudah siswa dapat mengukur ketercemaran suatu lokasi perairan. sekolah 

yang mengikuti pelatihan biomonitoring terdiri atas SMP N 1,2 Karangnongko, 

SMP Negeri 1,2 Kemalang dan SMA Negeri 1 Karangnongko . Sekolah  

berkomitmen untuk melakukan aktifitas biomonitoring sebulan sekali.Materi yang 

dikembangkan selain biomonitoring kualiatas air, pelajar sungai juga memperoleh 

pembelajaran tentang pembuatan kompos, penyusunan project tentang 

pengelolaan sungai sesuai dengan permasalahannya. 

Berkat kerjasama Muspika Karangnongko, sekolah  dan Pelajar sungai  

serta kesadaran dan tanggung jawab masyarakat, salah satu wujud nyata kondisi 

sungai Poitan  yang dulunya sangat kotor dengan kualitas air buruk kini berubah 

menjadi bersih dan tertata rapi. Di pinggir sungai Bulan april 2017  dibangun 

riverwalk, kedai tempat berdagang, dibuat grafiti di dinding/tanggul sungai serta 

batuan sungai. 

Kegiatan gotong royong untuk menambah nilai kebersihan dan keindahan 

sungai. Edukasi dan sangsi masyarakat agar tidak membuang sampah dan BAB di 

sungai menjadi kualitas sungai menjadi semakin baik. Dari hasil Biomonotoring 

pelajar sungai terhadap kualitas air di hulu dan hilir sungai yang diukur dengan 

sifat fisik air dan sifat kimia air dan bio indikator yang diukur dari keberadaan 

hewan capung diperoleh data seperti pada tabel 3. 

Tabel 3 : Kualitas air Sungai Ujung bagian hulu (Poitan ) dan Hilir 
Indikator 

kualitas air  

Sungai ujung bagian Hulu (Poitan ) Sungai ujung bagian Hilir 

(Wedi ) 

Pebruari Maret  Pebruari Maret  

Sifat Fisik air 

 Warna 

  Rt suhu 

 

 

Jernih  

23 o C 

 

Jernih  

24 O C 

 

Agak keruh 

28 O C 
 

 

Agak keruh 

30o  C 

 

Kimia air 

Kadar oksigen* 

 

Biru tua 

 

Biru tua 

 

Biru muda 

 

Biru muda 

Sifat Biologis air  Capung dan kupu 2 

ditemukan 

dibeberapa lokasi 

sungai  

Capung dan 

kupu 2 

ditemukan 

dibeberapa 

Tidak 

ditemukan 

capung / kupu 

kupu 

Tidak 

ditemukan 

capung / kupu 

kupu 
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lokasi sungai 

     

   *diukur dengan metilen blue 

   * hasil pemantauan pelajar Peduli sungai SMP N 2 karangnongko  

   

Hasil monitoring didapatkan bahwa di sekolah-sekolah ternyata posisi 

guru umumnya masih belum cukup kuat untuk dapat menentukan kebijakan di 

sekolah. Sebagai masukan kepada Komunitas peduli sungai Poitan  adalah 

perlunya diselenggarakan pelatihan kembali bagi guru-guru atau Kepala Sekolah 

yang diinginkan terlibat pada komunitas ini, untuk memperkuat komitmen serta 

melengkapi peserta dengan strategi yang tepat dalam beraktifitas.Dampak secara 

fisik sungai menjadi lebih jernih, bersih dan tertata dan tidak lagi terdapat 

tumpukan sampah di pinggir sungai. Bagian dasar sungai keliatan dan bantaran 

sungai terlihat lapang . 

2. Upaya Mitigasi Bencana dan Peningkatan Karakter Nasionalisme  

Pelaksanaan program student goes to river  pada siklus 1 dan siklus 2 

diperoleh hasil melalui edukasi dan sosialisasi yang dilakukan sekolah bersama 

masyarakat melalui  resik resik sungai, kegiatan sambung rasa bersama 

masyarakat dan penedekatan budaya kesenian mampu menumbuhkan masyarakat 

dan warga sekolah lebih aware terhadap bencana. Selanjutnya mereka secara 

sukarela melakukan kegiatan persuasif untuk melakukan mitigasi bencana. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Subagia (2014) bahwa kearifan lokal merupakan cara 

yang komprehensif untuk mengajak dan merubah pola pikir sesorang. 

Karakter nasionalisme yang dibangun dari sikap peduli, cinta lingkungan 

dan bertindak secara bijak demi wilayah atau tempat tinggal dapat di bentuk 

melalui program student goes to river . Masyarakat mulai sadar akan pentingnya 

sungai yang awalnya merupakan tempat jorok dan kotor dan penuh sampah 

sekarang mulai memiliki rasa untuk memelihara sungai.Salah satu program yang 

dikerjakan sekolah dan masyarakat adalah membuat sungai Poitan sebagai 

destinasi wisata bagi masyarakat setempat dan masyarakat luar untuk melakukan 

kegiatan out bond para siswa.  

Rasa peduli untuk menjaga kelestarian sungai juga ditunjukkan warga 

yang dahulu buang air di sungai mulai menggunakan kakus di rumah. Prestasi 

yang menggembirakan penerapan program students to river di sungai Poitan 

adalah Desa Jagalan yang berada di bantaran sungai Poitan Mendapat predikat 

sebagai desa ODF (open Defecation Free) pada bulan April 2017. Penghargaan ini 
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didukung adanya masyarakat desa jagalan terutama RW 1 dan RW 2 yang terlibat 

dalam program Student to river tidak ada lagi yang Buang air besar di Sungai. 

  

SIMPULAN  

 Hasil kegiatan program Student Goes to River  yang dilakukan sejak bulan 

Nopember 2016  sampai dengan bulan April 2017 diperoleh hasil sebagai berikut 

1) perubahan pada fisik sungai dan bantarannya menjadi lebih bersih, sedimentasi 

sungai akibat pertanian di bantaran sungai berkurang dratis karena masyarakat 

tidak lagi menjadikan bantaran sungai sebagai tempat bertani. Selain itu kualitas 

sungai menjadi lebih baik karena masyarakat tidak lagi membuang sampah di 

sungai dan Buang Air Besar (BAB) di sungai 2)bagi siswa terdapat peningkatan 

karakter nasionalisme yang dikur dari sikap peduli, cinta lingkungan  dan berpikir 

kritis dalam pemecahan masalah di masyarakat,siswa bersama masyarakat  secara 

kontestual melakukan analisis, sintesis, evaluasi dan membuat laporan proyek 

dalam penanganan masalah sungai Poitan dan mitigasi bencana yang akan dan 

mungkin terjadi. 3)bagi sekolah dapat menjalin kemitraan dengan masyarakat 

membentuk komunitas peduli sungai Poitan dan melakukan komitmen untuk 

secara bersama-sama menjaga kelestarian sungai Poitan dan mitigasi bencana di 

bantaran sungai Poitan 4)bagi masyarakat dapat menumbuhkan kesadaran untuk 

bergotong royong, peduli dalam mengelola kelestarian sungai Poitan beserta 

mitigasi bencananya serta pada bulan April 2017 desa Jagalan berhasil meraih 

predikat desa ODF (Open defecation Free) dan 5)bagi Pemerintah wilayah 

kecamatan Karangnongko, menjadi lebih peduli dan percaya diri dalam mengelola 

sungai Poitan bersama masyarakat dan sekolah karena Gubenur Jawa Tengah dan 

ibu Plt Bupati Klaten berkenan hadir dan melakukan Pengukuhan komunitas 

peduli sungai Poitan dan pencanangan kegiatan Mitigasi bencana Di wilayah 

Karangnongko (http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/gerakan-bersih-hulu-

sungai-dicanangkan/). 

Selain itu pada tanggal 12-13 April 2017 Komunitas Peduli Sungai Poitan 

terpilih untuk mengikuti Lomba Komunitas Peduli Sungai yang diselenggarakan 

oleh Dinas Pekerjaan umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Propinsi  

Jawa Tengah dan memperoleh Peringkat 5 dari 20 peserta lomba. Dari hasil 

paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa kemitraan sekolah dengan masyarakat 

dalam pengelolaan sungai dapat menumbuhkan dan menguatkan karakter peduli, 

http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/gerakan-bersih-hulu-sungai-dicanangkan/
http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/gerakan-bersih-hulu-sungai-dicanangkan/
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percaya diri, berpikir kritis siswa dan masyarakat untuk berpatisipasi dalam 

pengelolaan sungai agar lestari dan mitigasi bencana.  
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ABSTRAK 

 

Selama ini sekolah belum secara maksimal menjalin kemitraan dengan pihak lain 

yang memungkinkan dapat bermanfaat bagi sekolah tersebut, sehingga siswa 

hanya mendapatkan pengalaman belajar dari lingkungan sekolahnya semata. 

Penyusunan makalah ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemintraan sekolah 

terhadap pihak lain, dan dampak yang ditimbulkan dari kemitraan sekolah dengan 

pihak lain terhadap siswa. Kemitraan yang dibangun sekolah meliputi kemitraan 

yang bersifat formal dan informal. Kemitraan formal seperti: (1) Menjalin 

kemitraan dengan aparatur pemerintahan, (2) Menjalin kemitraan dengan aparatur 

penegal hukum, (3) Menjalin kemitraan dengan pihak puskesmas. Kemitraan 

informal marupakan kemitraan yang dibangun sekolah dengan pihak-pihak swasta 

dan tokoh masyarakat. Kemitraan dengan pihak swasta seperti; (1) Kemitraan 

dengan wiraswasta, (2) Kemitraan dengan tokoh masyarakat meliputi tokoh 

budaya, dan tokoh agama. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan 

pengalaman kepada siswa tentang norma-norma yang ada di masyarakat. Dampak 

yang ditimbulkan dari kemitraan yang dibangun sekolah dengan lembaga formal 

maupun informal patut diduga dapat meningkatkan karakter siswa. 

 

Kata kunci: kemitraan sekolah, karakter siswa. 

 

PENDAHULUAN 

Sekolah atau lembaga pendidikan tidak dapat berdiri sendiri tanpa campur 

tangan atau kemitraan dengan lembaga atau orang lain, karena pendidikan tidak 

dapat terlepas dengan lingkungan sekitar yaitu masyarakat. Kemitraan antara 

lembaga pendidikan atau sekolah meruapakan salah satu upaya untuk 

mensukseskan tujuan pendidikan, hal ini dapat dilihat dari makna pendidikan itu 

sendiri. Pendidikan merupakan proses humanisasi yang dipengaruhi oleh faktor 

waktu dan tempat serta bertujuan mengembangkan individu dalam lingkungan 

sosial tertentu ( Aly, 2000:175). 

Pendidikan bukan hanya sebagai alat tranfer keilmuan dari pendidik 

kepada siswa, namun proses pendidikan sangat diutamakan dalam membentuk 

karakter siswa. Karakter siswa merupakan bagian terpenting dalam sebuah proses 

pendidikan, karena degradasi moral bangsa Indonesia salah satu merupakan 

faktor kegagalan pendidikan. Degradasi moral remaja Indonesia saat ini sudah 
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parah, hal ini terlihat dari bertambahnya kasus kriminal yang dilakukan para 

remaja.  

Pembentukan karakter siswa telah dicanangkan oleh pemerintah saat ini, 

hal ini tertuang dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

pasal 3, yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi menembangkan 

kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan karakter memang 

penting untuk menyelamatkan moral bangsa Indonesia saat ini, karena dengan 

berkarakter siswa akan menjadi generasi bangsa yng unggul (UU Sisdiknas No 20 

Tahun 2003). 

Salah satu upaya pembentukan karakter siswa adalah dengan program 

kemitraan sekolah dengan lembaga-lembaga formal maupun informal dan 

masyarakat sekitar sekolah. Kemitraan terhadap lembaga lain saat ini belum 

dilakukan secara maksimal oleh lembaga pendidikan atau sekolah di Indonesia, 

hal ini terlihat masih banyak sekolah yang tidak melakukan kemitraan dengan 

lembaga lain, sehingga sekolahan hanya fokus dalam pendidikan di lingkunganya. 

Hal ini berpengaruh terhadap karakter siswa yang cenderung rendah diri ketika 

bertemu dan berdialog dengan pejabat maupun pemangku pemerintahan. 

Permasalah tersebut merupakan salah satu akibat kurangnnya kemitraan 

yang dilakukan lembaga pendidikan atau sekolah dengan lembaga formal maupun 

non-formal di lingkungan sekitar sekolah. Oleh karena itu dalam makalah ini 

penulis memberikan sebuah gagasan tentang upaya membangun kemitraan 

sekolah untuk meningkatkan karakter siswa. 

Adapun tujuan makalah ini adalah: (1) Mendeskripsikan kemintraan 

sekolah terhadap pihak lain; dan (2) Mendeskripsikan dampak yang ditimbulkan 

dari kemitraan sekolah dengan pihak lain terhadap siswa.  

 

METODE 

 

Makalah ini merupakan suatu gagasan kegiatan yang dapat dilakukan 

sekolah untuk meningkatkan karakter siswa. Metode yang digunakan adalah 

perbandingan teori dengan permasalahan yang terjadi sehingga menghasilkan 

suatu gagasan/ide untuk memajukan pendidikan di Indonesia. 

PEMBAHASAN 
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A. Kemitraan Yang Dibangun Sekolah Dengan Pihak Lain 

Kemitraan yang dibangun sekolah harus disesuaikan dengan materi yang 

disampaikan baik dalam proses pembelajaran maupun dalam kegiatan 

ekstrakurikuler atau kokurikuler. Lembaga-lembaga yang dapat dijadikan mitra 

dalam pembentukan karakter bukan hanya lembaga pemerintahan semata namun 

lembaga non-formal bisa dijadikan mitra bagi sekolah. Kemitraan dengan 

Lembaga formal atau non-formal memiliki kelebihan masing-masing dan dapat 

disesuaikan dengan kebutuhan sekolah sesuai materi dan tujuan pendidikan yang 

hendak dicapai. Lembaga-lembaga yang dapay dijadikan mitra antara lain: 

1. Lembaga formal 

Lembaga formal atau institusi formal adalah suatu institusi yang 

dibentuk oleh pemerintah atau oleh swasta yang mendapat pengukuhan 

secara resmi serta mempunyai aturan-aturan tertulis/resmi (https 

//id.wikipedia.org/wiki/pranata). 

Lembaga formal merupakan lembaga yang secara instutusi dibawah 

pemerintahan negara Indonesia. Kemitraan dengan lembaga formal dapat 

dilakukan dengan berbagai lembaga formal di sekitar sekolah seperti 

lembaga pemerintahan, lembaga penegak hukum, dan lembaga kesehatan. 

Kemitraan yang dibangun sekolah dengan lembaga formal dapat dilakukan 

dalam proses pembelajaran maupun kegiatan di luar proses pembelajaran. 

Adapun lembaga yang dapat dijadikan mitra sekolah dan sesuai dengan 

materi yang diajarkan sebagai berikut: 

a. Lembaga Pemerintahan Desa dan Kecamatan 

Lembaga atau institusi pemerintah adalah lembaga yang dibentuk 

oleh pemerintah berdasarkan suatu kebutuhan yang karena tugasnya 

berdasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan melakukan 

kegiatan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan peningkatan 

taraf kehidupan kebahagiaan kesejahteraan masyarakat (https 

//id.wikipedia.org/wiki/ pranata). 

Lembaga pemerintahan desa merupakan lembaga formal yang 

letaknya sangat berdekatan dengan lingkungan sekolah, namun selama 

ini sekolah belum membangun mitra dengan lembaga pemerintahan 

desa tersebut. Kemitraan dengan lembaga pemerintahan desa dapat 
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dilakukan berupa kunjungan siswa ke pemerintah desa yang terait 

dengan materi struktur pemerintahan, dan tugas-tugasnya. Siswa dapat 

berinteraksi langsung dengan perangkat pemerintahan desa dan 

mendapatkan pengalaman tentang tugas dan wewengan pemerintahan 

desa. Hal ini sangat penting bagi siswa, karena selama ini guru hanya 

menerangkan struktur pemerintahan hanya melalui buku, sehingga 

siswa tidak dapat mengamati langsung kegiatan-kegiatan 

dipemerintahan desa. 

Lembaga pemerintahan kecamatan merupakan lembaga yang 

berada dalam lingkup kecamatan lembaga pendidikan atau sekolah 

tersebut. Selama ini siswa belum pernah mendapatkan pengalaman 

memasuki kantro pemerintahan kecamatan, cara membuat KTP, Kartu 

Kaluarga (KK) dan lain-lain, karena guru hanya menerangkan melalui 

buku pegangan. Kemiraan yang dibangun sekolah dengan lembaga 

pemerintahan kecamatan sangat penting, karena siswa selain dapat 

mengetahui tentang data kependudukan seperti KTP, KK, AKTA 

kelahiran, dan lain-lain, siswa mendapatkan pengalaman belajar secara 

langsung pembuatanya. 

b. Lembaga Penegak Hukum 

Selain membangaun dengan lembaga pemerintahan, sekolah dapat 

juga membangun kemitraan dengan lembaga penegak hukum seperti 

kepolisian maupun TNI. Lembaga kepolisian yang terdekat lokasinya 

dengan sekolah adalah POLSEK (Polisi Sektor) yang berada di 

lingkungan kecamatan. Kemitraan dengan POLSEK dapat dilakukan 

dengan mengadakan sosialisasi tentang narkoba, tawuran pelajar, rokok, 

free sex, tentang peraturan berkendara dan lain-lain. Fenomena yang 

terjadi saat ini adalah banyaknya para pelajar Sekolah Dasar (SD) yang 

sudah  mengendarai sepeda motor, merokok, mabuk-mabukan, 

pelecehan seksual, tawuran antar teman, dan lain-lain. Kemitraan 

dengan POLSEK dengan diadakanya seminar dapat memberikan 

pengetahuan kepada siswa tentang bahaya-bahaya yang akan terjadi 

akibat perilaku yang dilakukanya. 

Kemitraan dengan TNI yang terdekat dengan lingkungan sekolah 

adalah KORAMIL. Kemitraan dengan KORAMIL dapat dilakukan 
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dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, paskibra, dan 

penanaman cinta tanah air. Maraknya aksi terorisme di Indonesia harus  

menjadi perhatian bagi para pendidikan, penanaman cinta tanah air 

harus ditanamkan pada diri siswa. Salah satu upaya penanaman cinta 

tanah air pada pelajar adalah program wajib militer bagi pelajar kelas 

4,5, dan 6 dengan membangun kemitraan dengan TNI. Wajib militer 

dapat dilakukan dengan kegiatan pelatihan PBB, paskibra, dan 

penanaman cinta tanah air melalui seminar.  

c. Lembaga kesehatan 

Lembaga kesehatan yang dekat dengan lingkungan sekolah adalah 

PUSKESMAS. Kemitraan dengan PUSKESMAS sangat diperlukan 

bagi sekolah, mengingat saat ini makanan yang tidak sehat telah 

meracuni anak bangasa, sehingga berpengaruh besar pada tingkat 

kecerdasan anak. Beredarnya makanan yang tidak sehat tidak dapat 

diminimalisir oleh pihak sekolah, naun penyadaran tentang kesehatan 

pada anak lebih utama dilakukan. Kemitraan dengan PUSKESMAS 

dapat dilakukan dengan kegiatan sosialisasi makanan sehat, cuci tangan, 

gosok giri, buang air besar, dan ain-lain. Anjuran tentang kesehatan dari 

pihak PUSKESMAS lebih berhasil dibandingkan dari gurnya, karena 

anak-anak akan menangkap anjuran atau perintah dari seorang dokter 

atau perawat karena ahli di bidang kesehatan. 

 

2. Lembaga informal 

Lembaga informal merupakan lembaga yang tidak bernaung di bawah 

pemerintahan negara Indonesaia. Kemitraan yang dibangun sekolah 

dengan lembaga informal lebih bersifat tidak resmi, karena tidak 

memerlukan sebuah perjanjian dan aturan yang resmi. Lembaga non-

formal lebih mudah dan terbuka dalam membangun kemitraan dengan 

lembaga pendidikan atau sekolah. Kemitraan yang dibangun sekolah 

dengan lembaga informal dapat dilakukan dalam proses pembelajaran 

yang sesuai denganmateri yang hendak disampaikan maupun kegiatan di 

luar proses pembelajaran. Lembaga informal yang dapat dijadikan mitra 

sekolah dalam membentuk karakter siswa adalah : 

a. Wiraswasta 
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Wiraswasta merupakan kelompok atau orang yang bergerak 

dalam bidang menghasilkan sebuah produk, baik prosuk tradisional 

maupun modern. Pihak wiraswasta yang dekat dengan sekolah seperti 

pengusahan tempe, pengusaha tahu, pengusaha kerajinan tangan, 

membatik, sablon dan lain-lain. Katerampilan yang selama ini diajarkan 

di sekolah hanya mengacu pada gambar di buku pegangan dan 

pengetahuan guru, sehingga pengetahuan dan pengalaman yang didapat 

anak tidak maksimal. Oleh karena itu kemitraan dengan wiraswasta 

sangat diperlukan bagi sekolah, karena proses pembelajarana akan 

berhasil dengan sebuah pengamatan dan praktik dibanding teori.  

Kemitraan dengan wiraswasta dapat dilakukan dalam bentuk 

kegiatan kunjungan industri rumahan seperti home produksi tempe, 

tahun, anyaman, batik, sablon dan lain-lain. Kegiatan ini siswa dapat 

mengamati secara langsung dan dapat berinteraksi dengan pengusaha. 

Kagiatan lain dapat dilakukan dengan cara mengundangan wiraswasta 

ke sekolah untuk mengajarkan siswa dalam berwiraswasta, sepeeti 

praktek membatik, sablon, membuat tempe, dan lan-lain agar siswa 

mendapatkan pengalaman praktik secara langsung. 

b. Tokoh masyarakat  

Tokoh masyarakat seperti tokoh budaya dan tokoh keagamaan 

dapat dijadikan mitra bagi sekolah, mengingat saat ini degradasi moral 

anak telah tinggi. Hal ini terlihat dari norma-norma yang selama ini 

berkembang di masyarakat banyak yang dilanggar siswa seperti norma 

susila, norma hukum, norma agama, dan norma adat. Siswa sekarang 

banyak yang melanggar norma susila, seperti menghargai orang yang 

lebih tua dengan berbahasa yang sopan, punya etika. Norma adat, 

hukum, agama sudah pudar di masyarakat sehingga siswa telah 

melanggar norma tersebut. 

Kemitraan dengan tokoh masyarakat ini, sekolah dapat 

mewujudkan kembali norma-norma yang selama ini melakat di Bangsa 

Indonesai dapat terjaga di lingkuangan sekolah maupun masyarakat. 

Kemitraan dengan tokoh masyarakat dapat dilakukan dalam kegiatan 

menghadirkan tokoh budaya seperti tokoh budaya jawa (abdi dalem 

kraton), budaya sunda, batak, dan lain-lain. Hadirnya tokoh budaya di 
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sekolah akan merubah pola pikir siswa agar tetap menjaga norm-norma 

yang berkembang dimasyarakat. kegiatan lain dapat berupa kunjungan 

ke rumah tokoh-tokoh masyarakat dan kunjungan ke masyarakat yang 

masih menajaga norma-norma dengan baik. 

Kemitraan dengan tokoh agama juga penting dilakukan, walaupun 

di sekolah telah ada guru Agama, namun kemitraan dengan tokoh 

agama dapat memberikan pengetahuan yang lebih kepada siswa. 

Kegiatan yang dapat dilakukan dengan berkunjung ke lembaga Amil 

Zakat, takmir masjid, panitia zakat fitral dan mall, hal ini dapat 

memberikan pengalaman siswa tentang matarei tentang zakat. 

Pengalaman langsung yang dilihat siswa akan membekas dalam pikiran 

siswa, dan interaksi dengan orang alainakan menumbuhkan percaya diri 

siswa. 

 

B. Dampak Kemitraan Yang Dibangun Sekolah Terhadap Siswa 

Dampak yang ditimbulkan dari kemitraan yang dibangun sekolah 

dengan lembaga formal maupun informal dapat diduga dapat meningkatkan 

karakter siswa. Karena kagiatan-kagiatan yang dapat dilakukan dari 

kemitraan tersebut cenderung pada proses pembentukan karakter siswa. 

Adapun karakter yang dicanangkan pemerintah melekat pada diri siswa 

menurut Pusat Kurikulum Balitbang Kemdikbud ada 18 nilai-nilai dalam 

pengembangan pendidikan dan karakter bangsa yang diimplementasikan di 

dalam pembelajaran, di susun oleh Kementerian Pendidikan Nasional pada 

tahun 2010 (pusat Kurikulum, 2010) yaitu: 

1. Religius : sikap dan perilaku yang patut dalam melaksanakan ajaran 

agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, 

dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain 

2. Jujur : perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai 

orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan dan 

pekerjaan 

3. Toleran : sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, 

etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. 

4. Disiplin : tindakan yang menunjukan perilaku tertib dan patuh pada 

berbagai ketentuan dan peraturan. 
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5. Kerja keras: tindakan yang menunjukan perilaku tertib dan patuh pada 

berbagai ketentuan dan peraturan. 

6. Kreatif : berpikir dan melakukan sesuatu yang menghasilkan cara atu 

hasil baru dari suatu yang telah dimiliki 

7. Mandiri : sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain 

dalam menyelesaikan tugas. 

8. Demokratis: cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak 

dan kewajiban dirinya dan orang lain. 

9. Rasa ingin tahu : sikap dan tindakanyang selalu berupaya untuk 

mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, 

dilihat, dan didengar. 

10. Semangat kebangsaan : cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang 

menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan 

kelompoknya. 

11. Cinta tanah air : cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang 

menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan 

kelompoknya. 

12. Menghargai presatasi : sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk 

menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta 

menghormati keberhasilan orang lain. 

13. Bersahabat/komunikatif : sikap dan tindakan yang mendorong dirinya 

untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan 

mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain. 

14. Cinta damai : sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk 

menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta 

menghormati keberhasilan orang lain. 

15. Gemar membaca : keberhasilan menyediakan waktu untuk membaca 

berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya. 

16. Peduli lingkungan : sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah 

kerusakan pada lingkunganalam sekitarnya, dan mengembangkan upaya-

upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. 

17. Peduli sosial : sikap dan tindakan yang selalu ingin meberikan bantuan 

pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. 
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18. Tanggung jawab : sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas 

dna kewajibannya, yang seharusnya dial lakukan, terhadap diri sendiri, 

masyarakat, lingkungan (alam,sosial dan budaya), negara dan Tuhan 

Yang Maha Esa. (Listiawati, 2015: 9-11) 

Karakter tersebut merupakan tujuan pendidikan saat ini di Indonesia 

yang harus ditanamkan dalam diri siswa. Dampak yang ditimbulkan dalam 

kamitraan yang dibangun sekolah dengan lembaga formal maupun informal 

diduga dapat meningkatkan karakter siswa, seperti berikut: 

 

No Lembaga 

Kemitraan 

Kegiatan Karakter yang tertanam 

1 Lembaga 

pemerintahan desa 

Kunjungan 1. Rasa ingin tahu 

2. Semangat kebangsaan 

3. Komunikatif 

4. Cinta tanah air 

2 Lembaga 

pemerintahan 

kecamatan 

Kunjungan 1. Rasa ingin tahu 

2. Semangat kebangsaan 

3. Komunikatif 

4. Cinta tanah air 

2 Kepolisian 

(POLSEK) 

Sosialisasi 1. Jujur 

2. Disiplin 

3. Rasa ingin tahu 

4. Cinta damai 

5. Peduli lingkungan 

6. Peduli sosial 

3 TNI (KORAMIL) 1. Wajib militer 

siswa kelas 4,5, 

dan 6 

 

 

2. Pramuka 

(PBB), paskibra 

1. Disiplin 

2. Semangat kebangsaan 

3. Cinta tanah air 

4. Cinta damai 

5. Tanggung jawab 

1. Disiplin 

2. Semangat kebangsaan 

3. Cinta tanah air 

4. Cinta damai 

5. Peduli lingkungan 

6. Peduli sosial 

7. Komunikatif 

4 Tenaga Kesehatan 

(puskesmas) 

Sosialisasi 1. Rasa ingin tahu 

2. Peduli lingkungan 

3. Peduli sosial 

5 wiraswasta 1. Kunjungan 

 

 

 

 

1. Rasa ingin tahu 

2. Mandiri 

3. Kreatif 

4. Menghargai prestasi 

5. Peduli lingkungan 
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2. pelatihan 

6. Kerja keras 

1. Rasa ingin tahu 

2. Mandiri 

3. Kreatif 

4. Menghargai prestasi 

5. Peduli lingkungan 

6. Kerja keras 

6 Tokoh Masyarakat Pelatihan 1. Religius 

2. Jujur 

3. Toleran 

4. Demokratis 

5. Semangat kebangsaan 

6. Cinta tanah air 

7. Komunikatif 

8. Cinta damai 

9. Peduli sosial 

 

Dampak tersebut tertanam dalam diri siswa dengan kegiatan-kegiatan 

kemitraan yang dilakukan sekolah dengan lembaga formal maupun informal, 

karena pendidikan sekolah bukan menekankan prestasi siswa semata namun 

karakter siswa yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa. 

 

SIMPULAN 

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari makalah ini adalah: 

1. Sekolah dapat membangun kemitraan dengan lembaga formal seperti 

lembaga pemerintahan, penegak hukum, dan kesehatan. Lembaga lain 

adalah lembaga informal seperti wiraswasta dan tokoh masyarakat seperti 

tokoh budaya dan agama 

2. Kemitraan yang dibangun sekolah dengan lembaga formal dan informal 

dalam kegiatan baik dalam proses pembelajaran maupun ekstrakurikuler 

diduga dapat meningkatkan karakter siswa sebagaimana karakter yang 

telah menjadi tujuan pendidikan di Indonesia. 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Aly, Noer Hery. 2000. Watak Pendidikan Islam. Jakarta: Friska Agung Insani. 

Listiawati, Nur.  2015. Pengkajian penyelenggaraan pendidikan karakter di 

pendidikan dasar: dalam mendukung pembangunan berkelanjutan 



  920 

 

(sustainable development). Jakarta: Pusat penelitian kebijakan pendidikan 

dan kebudayaan. 

Undang Undang Sisdiknas No 20 tahun 2003 

https //id.wikipedia.org/wiki/pranata diunduh pada tanggal 25 April 2017 pukul 

10.15 

  



  921 

 

KEMITRAAN PEMERINTAHAN DESA DAN SEKOLAH 

UNTUK  MEMBANGUN MASYARAKAT LITERASI 
 

 
 

Firmansyah 

firmantebas@gmail.com 

 
 

ABSTRAK 
 

Membaca adalah salah satu kegiatan yang kurang menarik bagi sebagian 

orang. Padahal sesuai dengan ajaran agama (Islam), membaca merupakan sebuah 

perintah yang langsung datang dari Allah SWT, yaitu iqra‟ (bacalah). Faktor yang 

menyebabkan daya literasi masyarakat rendah salah satunya adalah kurangnya 

sarana dan prasarana yang mendukung. Untuk itu, pihak sekolah dan desa dapat 

bermitra dalam membangun budaya literasi di masyarakat. Bentuk kemitraannya 

diwujudkan dengan menjadikan perpustakaan sekolah tidak hanya untuk siswa, 

tetapi terbuka untuk umum bagi masyarakat sekitar dan orang tua siswa. 

Masyarakat dan pihak sekolah dapat bersama-sama melengkapi literatur serta 

fasilitas perpustakaan agar lebih menarik minat pengunjung. Orang tua siswa yang 

biasa menjemput anaknya di luar pagar sekolah, bisa diarahkan menunggu sambil 

membaca diperpustakaan, sehingga budaya membaca dapat menular dalam 

lingkungan keluarga dan masyarakat. Hanya diperlukan komitmen bersama untuk 

mewujudkan masyarakat literasi Indonesia yang dimulai dari gerakan literasi 

keluarga dan masyarakat desa. 
 
Kata Kunci: Kemitraan, Masyarakat Literasi 

 

PENDAHULUAN 
 

Membaca adalah salah satu kegiatan yang dianggap berat bagi sebagian 

orang. Ketika disuruh memilih, tentu banyak yang lebih memilih menonton atau 

mendengar, dibanding membaca. Ini sebuah realita dalam masyarakat kita, yang 

menganggap membaca adalah suatu kegiatan yang membosankan. Padahal sesuai 

dengan ajaran agama (Islam), membaca merupakan sebuah perintah yang 

langsung datang dari Allah SWT. Saat wahyu pertama diturunkan kepada Nabi 

Muhammad SAW, yang datang adalah perintah iqra‟ (bacalah) bukan perintah 

dengarlah, lihatlah, saksikanlah atau tontonlah. 

Rendahnya budaya literasi (membaca dan menulis) masyarakat tidak 

terlepas dari pengaruh semangkin berkembangnya teknologi audio visual saat ini. 

Kita terlalu dimanjakan dengan tontonan maupun bahan simakan yang menarik 

serta ditambah kemauan dan minat baca yang rendah, sehingga kegiatan membaca 

tidak menjadi pilihan yang menarik bagi sebagian masyarakat maupun siswa. 

mailto:firmantebas@gmail.com
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Padahal, membaca merupakan sebuah jalan masuknya ilmu pengetahuan, menjadi 

sebuah pondasi bagi siswa untuk berhasil di sekolah. Bagi siswa kebanyakan, 

kegiatan membaca selama ini hanya dilakukan pada saat akan menghadapi 

ulangan maupun ujian akhir saja, sedangkan pada waktu-waktu lain, buku yang 

ada nyaris tidak pernah dibaca. 

Sebelum era digital masuk ke Indonesia, banyak orang yang menjadikan 

buku sebagai jendela ilmu. Namun sekarang, banyak orang sudah mulai 

meninggalkan budaya membaca beralih ke budaya menonton. Kekhawatiran 

makin tinggi saat diketahui bahwa minat baca anak muda di masa ini makin 

rendah dari waktu ke waktu. Akibatnya, buku makin tak tersentuh dan kini hanya 

menjadi koleksi cantik di perpustakaan maupun di lemari rumah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Jhon W. Miller, Presiden Central Connecticut 

State University, New Britain baru-baru ini. Pada tahun 2016, The World‘s Most 

Literate. Nations (WMLN) telah merilis daftar panjang negara-negara dengan 

peringkat literasi di dunia. Hasil dari penelitian tersebut menempatkan Finlandia 

sebagai negara paling literat, sedangkan Indonesia menempati posisi ke-61, satu 

tingkat lebih tinggi dari Botswana. (Awanis, Shofia. 2016. Finlandia Peringkat 

Satu dalam Jajaran Negara Literasi di Dunia. http://www.thesun.co.uk, diakses 

tanggal 20 April 2017). 

Banyak faktor yang menyebabkan kegiatan membaca menjadi sesuatu 

yang kurang menarik dan membosankan, diantaranya sebagai berikut. 

 

(1) Ketidak sadaran bahwa rendahnya minat baca adalah masalah. 

(2) Minat baca yang rendah 

(3) Bahan bacaan yang kurang, 

(4) Sarana dan prasarana kurang mendukung. 

Kadang kala masyarakat kita kurang peduli dengan kegiatan membaca. 

Sebagai contoh, kita lebih senang menonton film Laskar Pelangi di bioskop dari 

pada membaca novelnya di perpustakaan. Masyarakat kita sudah terbiasa dengan 

budaya mendengar dan melihat (menonton) dari pada membaca. Tidak bisa 

dipungkiri bahwa tradisi budaya Indonesia adalah tradisi budaya lisan. Hal ini 

menyebabkan penyimpanan informasi dan ide-ide brilian hanya terjadi dalam 

ingatan dan hanya berpindah tempat melalui omonganmulut ke mulut. Padahal 

ada pepatah yang mengatakan, pena lebih tajam dari pedang. Hal ini dibuktikan 
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dari kisah pahlawan kemerdekaan kita, yaitu Mohammad Hatta. Beliau berjuang 

menggunakan diplomasi dengan kekuatan penanya tanpa mengangkat senjata. 

 

Minat baca yang rendah, bisa dipengaruhi oleh kebiasaan seseorang. 

Seseorang yang tidak terbiasa membaca biasanya karena kurang motivasi dari diri 

sendiri. Cara untuk membiasakan agar mau membaca adalah dengan memaksakan 

diri untuk terus membaca. Baca apa saja yang kita sukai, baik surat kabar, 

majalah, buku dan lain-lain. 

Menjawab keresahan tentang rendahnya budaya literasi masyarakat kita, 

maka pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy 

membuat sebuah peraturan tentang Gerakan Literasi Sekolah (GLS), yang dituangkan 

dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015. Salah 

satu kegiatan di dalam gerakan tersebut adalah kegiatan membaca buku nonpelajaran 

15 menit sebelum waktu belajar dimulai. Kegiatan ini dilaksanakan untuk 

menumbuhkan minat baca peserta didik, serta meningkatkan keterampilan membaca 

siswa, agar dapat menyerap ilmu pengetahuan secara lebih baik. 

Gerakan Literasi Sekolah (GLS) ini tentunya tidak bisa berjalan dengan baik 

tanpa dukungan dari seluruh pihak, baik pemerintah, sekolah dan masyarakat itu 

sendiri. Oleh karena itu diperlukan kemitraan dari beberapa pihak, baik kemitraan 

yang berkaitan materil, moril maupun kebijakan, agar dapat terwujudnya masyarakat 

literasi. Dalam makalah ini, penulis akan membahas kemitraan antara pemerintahan 

desa dengan sekolah demi mewujudkan budaya literasi masyarakat. 

Dari uraian di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang 

muncul dalam upaya kemitraan antara pemerintahan desa dengan sekolah demi 

mewujudkan budaya literasi masyarakat, yaitu sebagai berikut. 

 

(1)  Apa penyebab rendahnya budaya literasi masyarakat? 
 

(2) Bagaimana bentuk kemitraan antara pemerintahan desa dengan 

sekolah? 
 

(3) Apa manfaat kemitraan antara pemerintahan desa dengan sekolah? 
 
Tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut. 

 

(1) Mengetahui penyebab rendahnya budaya literasi masyarakat. 

(2) Mengetahui bentuk kemitraan antara pemerintahan desa dengan sekolah. 

(3) Mengetahui manfaat kemitraan antara pemerintahan desa dengan 

sekolah. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Rendahnya Budaya  Literasi Masyarakat 

 

Tingkat kualitas pendidikan suatu bangsa, akan berbanding lurus 

dengan tingkat literasi masyarakatnya. Karena literasi adalah salah satu 

komponen pendukung majunya kualitas sebuah pendidikan. Kita harus 

banyak belajar dari negara Finlandia, negara yang memiliki sistem 

pendidikan dan literasi terbaik di dunia. Pemerintah Finlandia benar-benar 

mendukung literasi anak sejak dini. Budaya membaca benar-benar 

ditanamkan di dalam lingkungan keluarga. Pemerintah sangat serius 

mendukung gerakan literasi, mulai dari mewajibkan para siswa untuk 

membaca buku di sekolah hingga menganjurkan orang tua untuk 

membacakan dongeng untuk anak-anaknya. 

Selain perpustakaan tersedia di mana-mana, di Finlandia juga, 

semua tontonan televisi yang berasal dari luar seperti film kartun untuk 

anak-anak hingga drama sinetron dan film untuk orang dewasa tidak 

pernah dialihsuarakan, namun hanya diberi teks terjemahan dengan tujuan 

agar anak-anak atau orang dewasa yang ingin mengetahui alur cerita 

filmnya mau tidak mau harus membaca. Secara tidak langsung, 

pemerintah Finlandia selalu membudayakan membaca pada 

masyarakatnya. 

Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) 

Muhadjir Effendy, menyebut permasalahan rendahnya budaya literasi di 

Indonesia, terjadi sejak zaman kolonial. Merupakan bagian dari strategi 

pemerintah kolonial untuk melanggengkan kekuasaan melalui program 

pembuta hurufan pribumi. Menurut beliau, salah satu solusinya, yakni 

pendekatan struktural dan kultural atau penyadaran. Mendikbud 

menjabarkan, untuk pendekatan struktural antara lain, mereformasi sistem 

persekolahan yang tidak menggunakan norma serba kelas dan 

menggalakkan metode cara belajar siswa aktif (CBSA). Sementara 

pendekatan penyadaran, yakni dengan mengobarkan daerah pada budaya 

baca di lingkungan 

keluarga, sekolah maupun masyarakat. (Republika. 2017. Mendikbud: 

Masalah Rendahnya Budaya Literasi Indonesia Sejak Zaman Kolonial. 
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http://nasional. 

republika.co.id/berita/nasional/umum/17/03/23/on9snw282-mendikbud-

masalah-rendahnya-budaya-literasi-indonesia-sejak-zaman-kolonial 

diakses tanggal 20 April 2017). 

 

Banyak faktor penyebab budaya literasi masyarakat kita sangat 

rendah, misalnya sebagai berikut. 

 

6. Keberadaan perpustakaan yang kurang memadai baik fasilitas 

maupun buku-bukunya serta tingkat kunjungan pembaca yang 

rendah. Hal ini juga berlaku hampir diseluruh perpustakaan, 

baik perpustakaan sekolah maupun perpustakaan daerah. 

Gagalnya Program Perpustakaan Sekolah maupun perpustakaan 

daerah dapat dilihat dari indikator rendahnya angka pengunjung 

dan jumlah peminjam buku. Hal ini bisa disebabkan beberapa 

faktor, antara lain: 

 
 Jumlah buku koleksi perpustakaan tidak cukup dan kurang 

memenuhi tuntutan kebutuhan pembaca sehingga tidak ada 

pilihan lain. Sebenarnya, jumlah koleksi buku dapat 

diantisipasi dengan program pengadaan buku secara 

berkala. 
 

 Peralatan, perlengkapan, dan petugas perpustakaan tidak 

sesuai kebutuhan. Sebagian petugas bukanlah tenaga 

pustakawan khusus dan minim mendapatkan peningkatan 

(pendidikan atau pelatihan kepustakaan). Bahkan kadang-

kadang karena kekurangan petugas piket, sehingga 

perpustakaan terpaksa tutup pada hari atau jam tertentu. 
 

 Sekolah tidak mengalokasikan anggaran khusus yang 

memadai untuk pengembangan perpustakaan sekolah. 

Anggaran khusus tersebut tidak hanya digunakan untuk 

keperluan menambah koleksi bacaan, namun bisa juga 

digunakan untuk kegiatan-kegiatan penyemangat 

pengunjung dan peminjam buku, seperti pemberian 

 
 
 

http://nasional/
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undian berhadiah atau hadiah bagi pengunjung

 tersering dan terbanyak meminjam buku. 

 

d. Kurangnya motivasi dari guru dan orang tua siswa dan 

masyarakat untuk memberi contoh dan mengajak anak atau 

siswanya untuk membiasakan membaca. Di sekolah, guru 

jarang sekali masuk ke perpustakaan maupun menyuruh siswa 

meminjam buku di perpustakaan untuk mengerjakan tugas. 

Begitu juga orang tua di rumah, jarang sekali memberi contoh 

pada anaknya untuk membaca, meskipun sekedar membaca 

surat kabar. Anak-anak lebih senang menonton televisi, karena 

lebih mudah dan cepat serta tidak bertele-tele. Bandingkan 

dengan kesulitan membaca buku, membutuhkan ketelatenan 

menelusuri teks dan mengolahnya untuk mendapatkan persepsi 

tertentu. Selain itu, terdapat dua masalah lain yang berkaitan 

dengan rendahnya budaya literasi di Indonesia. Pertama, daya 

beli masyarakat yang rendah terhadap buku. Kedua, minat 

baca yang rendah. Masalah yang pertama memang dapat 

dimaklumi. Mahalnya buku-buku bacaan membuat masyarakat 

yang tingkat ekonominya rendah tidak akan membeli buku. 

Namun, hal itu dapat tertolong dengan adanya perpustakaan 

dan taman-taman baca. Memang, perpustakaan yang ada masih 

cukup memprihatinkan dan belum bisa menyediakan buku 

yang lengkap dan bagus, namun hal ini masih lebih baik 

daripada tidak ada sama sekali. 

Maka yang harus ditingkatkan disini adalah budaya baca 

masyarakat, bagaimana caranya agar masyarakat umum dan 

pelajar lebih asyik membaca buku daripada memelototi 

televisi. Salah satu caranya adalah dengan pembiasaan. 

Biasakan dan budayakan membaca sejak kecil, buatlah anak-

anak kita mencintai buku sejak dini, sehingga dalam hatinya 

akan tumbuh perasaan menyukai membaca dan bukannya 

menonton televisi saja. 
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3. Kurangnya kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah dalam 

menumbuhkan budaya literasi bagi masyarakat. Sehingga anggapan 

yang berkembang di masyarakat saat ini adalah, perpustakaan hanya 

khusus milik kelompok pelajar atau akademisi saja, sehingga 

masyarakat umum tidak perlu pergi ke perpustakaan. Masih ada 

anggapan masyarakat bahwa membaca itu membuang-buang waktu, 

lebih baik waktu yang ada digunakan untuk berkerja karena kelihatan 

hasilnya. Oleh karena itu dibutuhkan usaha bersama seluruh stake 

holder agar bisa bersama-sama mengubah paradigma yang ada. 

Tidak ada perpustakaan, buku mahal dan sebagainya bukanlah sebuah alasan, 

karena kita bisa cari bahan bacaan di internet yang sangat lengkap dan tidak 
 
memerlukan biaya yang mahal. Bahkan seorang Bill Gates yang menjadi orang 

terkaya di dunia ini saja selalu ―memaksa‖ dirinya harus selesai membaca sebuah 

buku setiap minggunya. Itulah yang harus kita tiru, karena semangkin banyak kita 

membaca, semangkin banyak kita tahu, maka semangkin kita sadar bahwa masih 

banyak hal yang belum kita ketahui, artinya semangkin banyak kita membaca, 

maka kita akan selalu merasa menjadi orang yang bodoh karena baru tahu dan 

masih banyak yang belum kita ketahui. 

Di bawah ini langkah awal untuk meningkatkan minat baca kita : 
 

(2) Bangunlah Motivasi Minat Membaca. Meningkatkan minat baca harus 

dimulai dengan motivasi diri dalam membaca. Bagi saya pribadi pandangan 

selintas di atas sudah cukup untuk memicu akan pentingnya membaca bagi 

masyarakat, sebab itu adalah sebuah keharusan bila kita ingin menguasai 

dunia. Dengan membaca, pandangan kita menjadi terbuka terhadap hal-hal 

baru yang tidak kita ketahui sebelumnya. 
 
(2) Mulailah Membaca Sesuatu yang Kita sukai. Salah satu kesalahan terbesar dari 

seseorang yang ingin mulai membiasakan diri untuk membaca adalah image 

buku dan bacaan yang sebenarnya ia buat sendiri: berat dan membosankan. 

Padahal banyak sekali jenis buku dengan karakteristik yang 
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beragam. Saya dulu memulainya dengan membaca cerita fiksi seperti 

cerpen dan novel, berlanjut ke buku-buku praktis (yang pake kata kunci: 

cara, langkah, tips, kiat, dll), lalu berlanjut lagi ke buku motivasi dan 

pengembangan diri, hingga sekarang saya sudah mulai baca buku-buku 

politik dan sejarah. Satu hal yang pasti: sesuaikanlah dengan minat anda. 

Agar niat untuk membaca tidak hanya berasal dari pikiran, tetapi juga dari 

hati. 
 
h) Menyisihkan waktu yang tepat dan nyaman untuk Membaca. Bila 

anggapan penting membaca itu sudah melekat, maka tidak semuanya yang 

baca berhasil memindahkan semua informasi yang didapat dari bacaannya 

itu pada memori otaknya, disebabkan momentum waktunya yang kurang 

tepat. Atau seringkali malas baca disebabkan waktunya kurang tepat. 

Beragam orang yang punya momentum baca yang tepat: ada yang suka 

membaca saat jam pelajaran kosong saat sekolah, atau lagi istirahat di 

sekolah, ada juga yang nyaman membacanya membaca saat perjalanan, 

beberapa saat sebelum tidur, dan saat di perpustakaan. Pakailah waktu-

waktu yang biasa kita habiskan untuk bengong dan menunggu dengan 

membaca! 
 
i) Menumbuhkan Rasa Ingin Tahu Minat baca harus dipicu dari diri kita untuk 

menumbuhkan rasa ingin tahu. Kita harus membuat pertanyaan setiap hal 

yang ada di sekitar kita dan carilah jawabannya di buku. Atau bisa juga 

melihat-lihat buku di toko atau perpustakaan dan cobalah pertanyakan, 

―Apasih isi buku ini?‖ Biasanya rasa ingin tahu dan penasaran sangat efektif 

untuk menggerakkan diri ini untuk melakukan sesuatu. 
 
j) Minta Seseorang Merekomendasikan Buku Ini juga salah satu cari yang 

efektif nih untuk lebih ‗memaksa‘ diri ini untuk segera mulai membaca. 

Karena buku yang direkomendasikan biasanya punya nilai lebih yang akan 

membuat kita lebih semangat membacanya. Tanyakanlah pada teman, ―Eh, 

punya buku bagus gak? Minjem dong?‖ 
 
k) Membacalah Seperlunya Saja Selagi masih belajar membacalah seperlunya 

saja. Tak usah berlebihan. Keperluan orang itu tergantung dari hasratnya 
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masing-masing untuk memperoleh informasi. Makin perlu anda terhadap 

informasi, maka sudah pasti kuantitas dan kualitas membaca anda pun pasti akan 

makin banyak dan baik. 

 

Kemitraan antara Pemerintahan Desa dengan Sekolah 
 

Selalu muncul pertanyaan, mengapa negara kita susah bersaing dengan negara-

negara lain, apa ada yang salah dalam sistem kehidupan bangsa kita. Sejarah 

membuktikan, Budaya suatu bangsa biasanya berjalan seiring dengan budaya literasi, 

faktor kebudayaan dan peradaban dipengaruhi oleh kebiasaan membaca dan menulis 

yang dihasilkan dari temuan-temuan para kaum cerdik pandai yang direkam dalam 

bentuk tulisan yang menjadikan warisan literasi informasi yang sangat berguna bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan. 

Rendahnya budaya literasi masyarakat, sangat berpengaruh terhadap kualitas 

bangsa Indonesia, sebab dengan rendahnya minat baca, kita tidak bisa mengetahui dan 

mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan informasi di dunia. Pada ahirnya akan 

berdampak pada ketertinggalan bangsa Indonesia dari bangsa lain. Oleh karena itu, 

untuk mengejar kemajuan yang telah dicapai oleh negara tetangga, perlu kita tiru hal 

positif apa yang menjadikan mereka lebih maju. Semua bangsa yang maju, memiliki 

sumber daya manusia yang unggul. Sumberdaya yang unggul sejalan dengan budaya 

literasi yang mereka miliki. Budaya literasi mereka telah mendarah daging dan sudah 

menjadi kebutuhan mutlak dalam kehidupan sehari-harinya. Untuk itu, kita harus bisa 

menumbuhkan minat baca sejak dini pada generasi muda, agar bisa menjadi generasi 

yang berwawasan luas dan berdaya saing tinggi di tengah masyarakat. 

Melihat persoalan bangsa yang sedemikian krusial dalam hal kesadaran literasi, 

dibutuhkan kerjasama banyak pihak untuk mengatasinya. Paling penting adalah adanya 

tindakan nyata yang bisa dilaksanakan dengan mudah dan memanfaatkan sumber daya yang 

sudah tersedia. Dibutuhkan komitmen yang kuat untuk menumbuhkan budaya literasi 

masyarakat. Pendekatan yang dianggap paling 

efektif adalah penyadaran literasi sejak dini dengan melibatkan dunia pendidikan dan 

pemerintahan desa sebagai refresentasi masyarakat. 
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Bentuk kemitraannya diwujudkan dengan menjadikan perpustakaan sekolah 

tidak hanya untuk siswa, tetapi terbuka untuk umum bagi masyarakat sekitar dan orang 

tua siswa. Mengingat kendala di lapangan adalah kurangnya sarana dan prasarana yang 

mendukung untuk mewujudkan budaya literasi di masyarakat, maka dengan 

memfungsikan perpustakaan sekolah menjadi perpustakaan umum dapat menjadi 

solusinya. Pemerintah tinggal membuatkan regulasi sebagai dasar hukumnya, diikuti 

oleh komitmen yang jelas antara pihak pemerintahan desa dan sekolah untuk 

mewujudkannya. 

Pihak desa melalui karang taruna maupun bidang pengembangan SDM 

masyarakat dapat berkolaborasi dengan pihak sekolah untuk bersama-sama memajukan 

dan memanfaatkan perpustakaan yang ada. Pemerintahan desa bersama tokoh 

masyarakat setempat dapat menghimbau bahkan membantu secara bersama-sama 

melengkapi literatur serta fasilitas perpustakaan agar lebih menarik minat pengunjung. 

Pemerintahan desa dapat menyisihkan sedikit dari dana pembangunan desa untuk 

membangun SDM masyarakatnya yang disalurkan melalui perpustakaan bersama. 

Begitu juga bagi masyarakat dapat dihimbau untuk menyumbangkan buku bekas guna 

menambah koleksi buku agar lebih bervariasi, selain mebambah koleksi dengan cara 

membeli. 

Orang tua siswa yang biasa menjemput anaknya menunggu di luar pagar sekolah, 

bisa diarahkan menunggu sambil membaca diperpustakaan oleh pihak sekolah. Dengan 

fasilitas yang refresentatif sehingga membuat orang betah berlama-lama berada di 

dalamnya. Bagi orang tua yang mengantar jemput anaknya, selain mendukung pendidikan 

anak, juga dapat menambah ilmu pengatuan dan membuka wawasannya melalui kegiatan 

membaca. Sehingga kita berharap budaya membaca dapat menular dalam lingkungan 

keluarga dan masyarakat secara masif. 

Setidaknya ada empat strategi yang dapat dilakukan oleh pihak sekolah dan 

pemerintahan desa untuk melaksanakan upaya literasi masyarakat, yaitu: 

 

(1) Menggunakan pendekatan face to face strategy, yaitu diperlukan pertemuan 

secara langsung antara pimpinan dua lembaga yang bersangkutan, guna untuk 

menyamakan visi dan misi antara dua lembaga, untuk menyamakan pemikiran 

agar upaya mewujudkan gerakan masyarakat literasi dapat terwujud. 
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(2) Menggunakan pendekatan direct mail strategi, yaitu menjalin komunikasi yang 

intens antar lembaga dan membuat perjanjian yang jelas tentang wewenang dan 

tanggung jawab tiap lembaga dalam usaha mewujudkan masyarakat literasi. 
 

(3) Menggunakan   pendekatan   special   event   strategi   campaign 
 

(kampanye), yaitu melakukan kegiatan bersama dalam momen tertentu untuk 

menambah hbungan yang harmonis, guna menyatukan visi dan misi mewujudkan 

masyarakat literasi. 
 

(4) Menggunakan pendekatan publishing melalui beberapa media baik media cetak 

maupun elektronik, agar gerakan dan usaha membudayakan gerakan literasi 

masyrakat terdengar gaungnya hingga ke luar dan mendapat apresiasi dari 

masyarakat banyak. 

 

Budaya gemar membaca bisa dilaksanakan di Indonesia, asalkan adanya 

kemauan kita bersama, baik pemerintah, orang tua, guru dan seluruh masyarakat mau 

bersama-sama memaksakan diri hingga terbiasa membaca. Di sekolah guru-guru bisa 

memberi contoh dengan sering masuk ke perpustakaan membaca buku, memberi tugas 

kepada siswa untuk membaca buku. 

Selalu sedikan buku-buku bacaan yang bervariasi dan buat suasana yang nyaman di 

perpustakaan, agar pengunjung betah dan senang membaca buku berlama-lama di 

perpustakaan. Dengan menjadikan perpustakaan sekolah terbuka untuk masyarakat sekitar 

yang ingin membaca, sehingga manfaat perpustakaan sekolah juga akan dirasakan oleh 

masyarakat di sekitarnya, tentunya dengan melengkapi bahan bacaan agar lebih menarik. 

Dengan kata lain kita bisa kampanyekan perpustakaan masuk desa dengan memanfaatkan 

fasilitas yang sudah ada. Mengingat saat ini gedung sekolah sudah tersedia hingga di 

pelosok desa, sehingga hal ini tidak sulit untuk dilakukan, asalkan ada kemauan dari kita 

bersama 

dan dengan dorongan serta bantuan pemerintah. 
 
 
 

Manfaat  Kemitraan antara Pemerintahan  Desa dengan Ssekolah 

 

Indonesia sedang memasuki sebuah tahapan darurat literasi, hal ini dapat 

dibuktikan dari dirilisnya hasil penelitian yang menempatkan Indonesia berada diposisi 

61. Penelitian ini tidak perlu diperdebatkan, karena secara kasat mata saja kita sudah 

bisa menilai budaya literasi masyarakat kita memang masih rendah. Perlu usaha bersama 
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untuk membudayakan literasi ditengah masyarakat kita yang sekarang cenderung 

menganggap membaca adalah suatu perbuatan yang kurang penting. 

 

Secara khusus, manfaat dengan adanya kemitraan antara pemerintahan desa dan 

sekolah, antara lain: 

 

(1) Dapat membantu mempercepat usaha pemerintah dalam meningkatkan budaya 

literasi (membaca dan menulis) dalam masyarakat. 
 

(2) Mengubah paradigma masyarakat, bahwa membaca hanya dikhusukan milik 

kelompok pelajar dan akademisi saja menjadi membaca adalah usaha untuk 

mengembangkan diri dan sangat bermanfaat bagi semua profesi lapisan 

masyarakat. 
 

(3) Dapat membiasakan literasi sejak dini kepada para generasi muda melalui peran 

serta keluarga dan masyarakat. 
 

(4) Dapat meringankan biaya yang diperlukan untuk pengembangan perpustakaan 

sekolah, guna menunjang gerakan literasi di sekolah, di keluarga dan di 

masyarakat. 
 

(5) Dapat menyatukan visi dan misi antara pemerintah desa dan sekolah, agar tujuan 

literasi di masyarakat dapat tercapai. 

(6) Mengembalikan fungsi utama perpustakaan, agar bermanfaat bagi masyarakat 

banyak, tidak hanya dirasakan oleh siswa, namun orang tua siswa dan 

masyarakat sekitar juga dapat merasakannya. 

 

 

SIMPULAN 

 

Rendahnya budaya literasi masyarakat, sangat berpengaruh terhadap kualitas 

bangsa Indonesia, sebab membaca adalah kunci dari ilmu pengetahuan sedangkan buku 

adalah gudangnya ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, kita tidak bisa mengikuti 

perkembangan ilmu pengetahuan dan informasi di dunia kalau kita malas membaca. 

Untuk itu, kita harus bisa menumbuhkan minat baca sejak dini pada generasi muda, agar 

bisa menjadi generasi yang berwawasan luas dan berdaya saing tinggi di tengah 

masyarakat. 

Dibutuhkan komitmen yang kuat untuk menumbuhkan budaya literasi 

masyarakat. Pendekatan yang dianggap paling efektif adalah penyadaran literasi sejak 

dini dengan melibatkan dunia pendidikan dan pemerintahan desa sebagai refresentasi 
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masyarakat. Bentuk kemitraannya diwujudkan dengan menjadikan perpustakaan sekolah 

tidak hanya untuk siswa, tetapi terbuka untuk umum bagi masyarakat sekitar dan orang 

tua siswa. Mengingat kendala di lapangan adalah kurangnya sarana dan prasarana yang 

mendukung untuk mewujudkan budaya literasi di masyarakat, maka dengan 

memfungsikan perpustakaan sekolah menjadi perpustakaan umum dapat menjadi 

solusinya. Pemerintah tinggal membuatkan regulasi sebagai dasar hukumnya, diikuti 

oleh komitmen yang jelas antara pihak pemerintahan desa dan sekolah untuk 

mewujudkannya. 

Dengan adanya perpustakaan umum di sekolah, maka apabila ada orang tua 

siswa yang ingin menjemput anaknya bisa diarahkan lanngsung menunggu sambil 

membaca diperpustakaan oleh pihak sekolah. Dengan fasilitas yang refresentatif 

sehingga membuat orang betah berlama-lama berada di dalamnya. Sehingga kita 

berharap budaya membaca dapat menular dalam lingkungan keluarga dan masyarakat 

secara masif. 
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ABSTRAK 

 

Pasca revitalisasi Komite Sekolah melalui Permendikbud nomor 75 tahun 2016, masih 

menyisakan pekerjaan rumah besar untuk mengejawantahkan peraturan tersebut dalam 

kegiatan nyata komite sekolah sebagai pendongkrak mutu satuan pendidikan. 

Kenyataannya masih banyak komite sekolah yang gagal paham dan kinerjanya masih 

sama dengan sebelumnya, bahkan ada yang tidak berperan sama sekali di sekolah dan 

terasa keberadaannya hanya sebagai pelengkap birokrasi semata. Penelitian ini bertujuan 

untuk mendapat gambaran tentang revitalisasi komite sekolah, hambatan optimalisasi 

peran komite sekolah,  dan gagasan alternatif mengoptimalkan peran revitalisasi komite 

sekolah. Metode penelitian adalah studi kasus berdasarkan survey dan wawancara. 

Hasilnya dari 10 komite sekolah yang dipilih secara random sebagai sampel penelitian 

rata-rata komite sekolah jenjang satuan pendidikan dasar kurang berperan dalam 

meningkatkan mutu sekolah dibandingkan dengan komite sekolah jenjang pendidikan 

menengah, penyebabnya slogan ―Sekolah Gratis‖. Solusi yang dapat dicoba untuk 

dilakukan melalui instruksi Mendikbud kepada komite sekolah untuk membuat action 

plan dan salah satunya menggerakkan pembentukan BUMS. 

 

Kata kunci: optimalisasi; revitalisasi;  komite sekolah;  mutu 

 

 

PENDAHULUAN  

Menelisik kondisi pendidikan di Indonesia beberapa tahun terakhir ini 

menunjukkan perkembangan yang sangat menggembirakan mulai dari ketercapaian 

passing grade nilai ujian nasional yang meningkat, ketercapaian passing grade nilai 

Ujian Kompetensi Guru (UKG) pun meningkat, kesadaran guru untuk meningkatkan 

kompetensi dan profesionalisme yang semakin membaik dan ketersediaan sarana dan 

prasarana sekolah pun semakin baik. Pendidikan yang bermutu sudah mulai dapat 

dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dari ujung barat sampai ke ujung timur 

Indonesia. Hal ini tidak lepas dari peran pemerintah melalui Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan yang terus berbenah dan berupaya meningkatkan kualitas pendidikan 

di Indonesia melalui berbagai macam program kegiatan unggulan, seperti 

mengembangkan budaya kompetensi diantara guru dan tenaga kependidikan dengan 

sederet program bermutu yang memiliki motto ―guru mulia karena karya‖. Intisari 

semua itu merupakan implementasi dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 

mailto:syifahayu6@gmail.com
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tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah ini dijabarkan 

dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Satuan Pendidikan yang mencakup delapan 

standar; standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan 

tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar 

pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.   

Peraturan pemerintah tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 28 tahun 2016 tentang 

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam pasal 5 ayat 2 yang menyebutkan 

bahwa SPMI-Dikdasmen mencakup seluruh  aspek penyelenggaraan pendidikan dengan 

memanfaatkan sumber daya untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan. Kemudian 

dilanjutkan dengan penjelasan tentang tugas pokok dan fungsi dari Tim SPMI dimana 

satuan pendidikan pada pasal 11 ayat 1 sampai dengan 6, Tim SPMI terdiri pimpinan 

satuan pendidikan, perwakilan guru, perwakilan tenaga kependidikan dan perwakilan 

komite sekolah. Dengan sanksi tegas akan diberikan peringatan dan atau penghentian 

bantuan peningkatan mutu, bunyi pasal 13 ayat 1 Permendikbud Nomor 20 tahun 2016 

tersebut.  

Komite Sekolah sebagai mitra sekolah sekaligus tim dalam SPMI tentu memiliki 

tugas dan tanggung jawab yang besar, menjamin terselenggaranya dan tercapainya mutu 

sekolah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Komite sekolah sebagai wadah dari 

perwakilan orang tua/wali peserta didik, guru, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, 

dunia usaha/industri, organisasi profesi tenaga kependidikan, wakil alumni dan wakil 

peserta didik harus ambil bagian didalamnya dan berperan aktif mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional secara umum dan tujuan sekolah tempat komite sekolah tersebut 

berkedudukan secara khusus. Peran aktif dan kepedulian pendidikan komite sekolah 

tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu indikator kemajuan suatu satuan pendidikan 

atau sekolah. Sekolah yang maju dan berprestasi ditunjang dengan komite sekolah yang 

berperan aktif dan sekolah yang tertinggal karena komite sekolah kurang berperan aktif.  

Untuk meningkatkan peran komite sekolah tersebut pemerintah mengikat komite 

sekolah dengan Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah. 

Revitalisasi Komite Sekolah melalui Permendikbud tersebut mestinya memberikan 

kekuatan dan keberanian kepada Komite Sekolah untuk menggalang dana dalam bentuk 

bantuan/sumbangan untuk menutupi biaya satuan pendidikan, pembiayaan 

program/kegiatan yang tidak dianggarkan, pengembangan sarana prasarana dan kegiatan 

operasional Komite Sekolah yang tidak tertutupi oleh Bantuan Operasional Sekolah 
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(BOS). Karena Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak mungkin dapat mencukupi 

semua kebutuhan dan pembiayaan operasional sekolah. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa komite sekolah dapat menarik dana/sumbangan dari pihak lain untuk 

kepentingan sekolahnya.  

Faktanya, pasca revitalisasi Komite Sekolah melalui Permendikbud nomor 75 

tahun 2016, masih menyisakan pekerjaan rumah besar untuk mengejawantahkan 

peraturan tersebut dalam kegiatan nyata pendongkrak mutu satuan pendidikan tempat 

komite sekolah tersebut berkedudukan. Tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak 

komite sekolah yang gagal paham dan kinerjanya masih sama dengan sebelumnya, 

bahkan ada yang tidak berperan sama sekali di sekolah dan terasa keberadaannya hanya 

sebagai pelengkap birokrasi semata. Bahkan ada komite sekolah yang operasionalnya 

dibebankan kepada anggaran sekolah. Sementara itu disisi lain, orang tua/wali peserta 

didik beranggapan bahwa sekarang sekolah dilarang melakukan pungutan/penarikan 

sumbangan dalam bentuk apapun kepada peserta didiknya. Slogan ―Sekolah Gratis‖ 

telah membius dan membutakan para orang tua/wali peserta didik. Mereka beranggapan 

dana BOS cukup untuk membiayai seluruh kebutuhan sekolah dalam melaksanakan 8 

standar pendidikan tersebut. Hal inilah yang melatarbelakangi penulisan artikel ini.  

Berdasarkan permasalahan tersebut maka pertanyaan penelitian dalam artikel ini 

adalah: “Bagaimanakah optimalisasi peran revitalisasi komite sekolah sebagai mitra 

peningkatan mutu pendidikan?”. Tujuan dari penulisan artikel ini sendiri adalah untuk 

mendapatkan informasi tentang revitalisasi komite sekolah, hambatan/kendala 

optimalisasi peran komite sekolah,  dan solusi berupa ide/gagasan mengoptimalkan 

peran revitalisasi komite sekolah tersebut.   

Revitalisasi organisasi disini diartikan sebagai perubahan organisasi yang 

ditujukan untuk memacu pertumbuhan organisasi dengan cara menselaraskan organisasi 

dengan lingkungannya. Dalam konteks ini perlu dilakukan revitalisasi agar komite 

sekolah dapat meningkatkan peran dan fungsinya (Noprigawati, 2009;82). Komite 

Sekolah sendiri adalah suatu lembaga mandiri di lingkungan sekolah dan berperan 

dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arah dan 

dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pada tingkat satuan pendidikan 

(sekolah). Komite Sekolah terbentuk berdasarkan Kemendiknas No. 014/U/2002 tanggal 

2 April 2002 bersamaan dengan dibubarkannya Badan Pembantu Penyelenggara 

Pendidikan (BP3). Dan diperkuat dalam UU Nomor 20 tahun 2003 pasal 56 ayat 3 yang 

menyatakan: ―komite sekolah adalah lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam 
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peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dana, 

dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat 

satuan pendidikan. 

Komite sekolah akan selaras dengan lingkungannya bila dapat menjalankan 

peran dan fungsinya dengan benar. Peran Komite Sekolah menurut Sumedi (2010;169) 

adalah sebagai berikut: (1) pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan 

dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan; (2) pendukung (supporting 

agency) baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam 

penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; (3) pengontrol (controlling agency) 

dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di satuan 

pendidikan; (4) mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan 

pendidikan.  

 

 

Gambar 1. Revitalisasi Komite Sekolah 

Adapun tugas komite sekolah sebagaimana yang dijelaskan Permendikbud Nomor 

75 tahun 2016 antara lain: (a) memberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan 

kebijakan pendidikan terkait; 1) kebijakan dan program sekolah; 2) RAPBS/RKAS; 3) 

kriteria kinerja sekolah; 4) kriteria fasilitas pendidikan di sekolah; 5) kriteria kerjasama 

sekolah dengan pihak lain; (b) penggalangan dana dan sumber daya pendidikan dari 

masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku 

Sumber: Pudjo Sumedi, 2010  
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kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif; (c) mengawasi pelayanan 

pendidikan di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (d) 

menindaklanjuti keluhan, saran, kritik dan aspirasi dari peserta didik, orang tua dan 

masyarakat serta hasil pengamatan komite sekolah atas kinerja sekolah. 

 

METODE  

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus. Penelitian kasus atau studi 

kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam 

terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu (Given, 2008; 68). Ditinjau dari 

wilayahnya, maka penelitian kasus hanya meliputi daerah atau subjek sangat sempit. 

Tetapi ditinjau dari sifat penelitian, penelitian kasus lebih mendalam (Arikunto, 2010; 

120). Oleh sebab itu penelitian studi kasus ini dilakukan di wilayah UPTD Kec. Hulu 

Sungkai Kabupaten Lampung Utara. Sampel dari penelitian ini adalah 10 komite 

sekolah dari total .... sekolah yang ada di kecamatan Hulu Sungkai. SMP di wakili oleh 

3 komite sekolah dan SD diwakili oleh 7 komite sekolah. Metode penelitian 

menggunakan metode survey dan wawancara.  Instrumen pengumpulan data dari 

penelitian ini adalah menggunakan lembar observasi dan lembar pertanyaan wawancara.  

Analisis data penelitian ini menggunakan prosentase jawaban dari seluruh 

responden komite sekolah yang dijadikan sampel penelitian. Survey dan wawancara 

digunakan hanya untuk mengungkapkan masalah yang menjadi kendala kurang 

optimalnya peran komite sekolah sebagai mitra peningkatan mutu pendidikan. Dari data 

hasil survey dan wawancara tersebut akan dideskripsikan ide/gagasan untuk 

menyelesaikan masalah tersebut. 

 

Pembahasan 

Dari hasil survey diperoleh data sebagai berikut: 
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Gambar 2. Grafik Jawaban pertanyaan peran Komite Sekolah 

Keterangan gambar: 

P1 : Pengetahuan tentang Permendikbud Nomor 75 tahun 

2016. 

P2 : Pendapat tentang sekolah gratis 

P3 : Persetujuan larangan penarikan bantuan/sumbangan/dana 

pungutan di sekolah 

P4 : BOS mencukupi seluruh kebutuhan operasional sekolah 

P5 : Komite Sekolah membantu mencukupi kekurangan 

operasional sekolah 

P6 : Komite sekolah memberikan pertimbangan kepada 

sekolah dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan 

pendidikan 

P7 : Komitmen melakukan penggalangan dana untuk untuk 

kepentingan sekolah dan operasional komite sekolah 

P8 : berperan aktif dalam kegiatan monitoring dan evaluasi 

program sekolah 

P9 : menindaklanjuti keluhan, saran, kritik dan aspirasi dari 

peserta didik, orang tua dan masyarakat serta hasil 

pengamatan komite sekolah atas kinerja sekolah 
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Berdasarkan gambar grafik tersebut dapat diketahui bahwa dari 10 komite 

sekolah di kecamatan Hulu Sungkai yang telah didata, pada pertanyaan pertama, 4 

komite sekolah belum mengikuti sosialisasi tentang revitalisasi komite sekolah melalui 

Permendikbud Nomor 75 tahun 2006. Pada pertanyaan kedua, seluruhnya setuju bila 

sekolah digratiskan dari seluruh biaya. Pada pertanyaan ketiga, 9 komite sekolah setuju 

dengan larangan menarik bantuan/sumbangan/pungutan dana dalam bentuk apapun di 

sekolah dan 1 komite lainnya tidak setuju. Alasannya, adanya sedaran dari pemerintah 

tentang pelarangan melakukan pungutan liar di sekolah. Pertanyaan keempat, 5 komite 

sekolah yakin Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan oleh pemerintah 

selama ini mencukupi seluruh kebutuhan operasional sekolah. 5 komite sekolah tidak 

yakin Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan oleh pemerintah selama ini 

mencukupi seluruh kebutuhan operasional sekolah karena  pembiayaan untuk 

pengembangan diri peserta didik yang dianggarkan dari dana BOS masih kurang dapat 

mengakomodir seluruh aspirasi warga sekolah dalam mengembangkan diri sesuai 

potensi yang dimiliki. Pertanyaan kelima, 6 komite sekolah berkomitmen untuk 

membantu sekolah menutupi kekurangan anggaran sekolah dan 4 komite sekolah tidak 

berkomitmen untuk membantu sekolah menutupi kekurangan anggaran sekolah. 

Pertanyaan keenam, 9 komite sekolah memberikan pertimbangan kepada sekolah dalam 

penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan (RKAS,program sekolah, fasilitas 

sekolah dll) dan 1 komite sekolah tidak memberikan pertimbangan kepada sekolah 

dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan? (RKAS,program sekolah, 

fasilitas sekolah dll). Pertanyaan ketujuh, 5 komite sekolah belum pernah melakukan 

penggalangan dana untuk untuk kepentingan sekolah dan operasional komite sekolah 

dan 5 komite sekolah sudah pernah melakukan penggalangan dana.. Pertanyaan 

kedelapan,  8 komite sekolah berperan aktif dalam kegiatan monitoring dan evaluasi 

program sekolah dan 2 sekolah tidak berperan aktif dalam kegiatan monitoring dan 

evaluasi program sekolah. Pertanyaan kesembilan, 7 komite sekolah menindaklanjuti 

keluhan, saran, kritik dan aspirasi dari peserta didik, orang tua dan masyarakat serta 

hasil pengamatan komite sekolah atas kinerja sekolah dan 3 komite sekolah 

menindaklanjuti keluhan, saran, kritik dan aspirasi dari peserta didik, orang tua dan 

masyarakat serta hasil pengamatan komite sekolah atas kinerja sekolah. 

Dengan demikian teridentifikasi beberapa pokok permasalahan yang berkaitan 

dengan optimalisasi peran revitalisasi komite sekolah, yaitu masih rendahnya kesadaran 

komite sekolah akan tupoksinya, terlihat dari data seluruh komite sekolah masih 
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menghendaki sekolah itu gratis dari seluruh biaya pendidikan, mayoritas komite sekolah 

melarang segala bentuk penarikan sumbangan bantuan/dana, komite sekolah masih 

berasumsi dana BOS mencukupi seluruh kebutuhan sekolah, sebagian besar komite 

sekolah keberatan menanggulangi kekurangan biaya pendidikan di sekolah dan peran 

komite sekolah dalam kegiatan monitoring dan evaluasi pendidikan pun masih kurang 

optimal. 

Dari sederet analisa jawaban komite sekolah tersebut dapat disimpulkan bahwa 

kinerja komite sekolah pasca revitalisasi melalui permendikbud nomor 75 tahun 2016, 

belum optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari lembaga dan instansi 

terkait atau pihak yang peduli pendidikan yang mengetahui tentang pemberlakuan 

peraturan tersebut. Dari hasil wawancara diperoleh informasi bahwa komite sekolah 

kurang berperan aktif dalam peningkatan mutu sekolah karena banyak komite sekolah 

yang tidak dilibatkan oleh pihak sekolah dalam penyusunan program sekolah dan 

RKAS. Hal ini bertolak belakang dengan sejumlah hasil penelitian serta hasil 

monitoring dan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) Komite Sekolah yang dilaporkan dan 

terdata belum mewakili kondisi riil di lapangan. Sudah menjadi kebiasaan di daerah bila 

ada angket atau isian kuisioner yang dititipkan di dinas pendidikan kabupaten/kota atau 

Unit Pelaksana Tugas Dinas (UPTD) berkaitan dengan berbagai hal maka 

angket/kuisioner tersebut diserahkan untuk ditindaklanjuti kepada sekolah yang cakap 

sehingga cekatan dalam mengolah informasi tersebut dan menyerahkan tugasnya tepat 

waktu. Hal ini dimungkinkan pula terjadi pada angket/kuisioner tentang komite sekolah. 

Dampaknya pada hasil analisis data yang baik dan memuaskan bagi penentu kebijakan, 

meski kenyataan sesungguhnya belum mencerminkan itu semua.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang 

membuktikan bahwa kinerja komite sekolah kurang berhasil dalam meningkatkan mutu 

sekolah. Rerata indeks kinerja komite sekolah yang juga menggambarkan kinerja komite 

sekolah se-kabupaten Buleleng dari aspek kegiatan operasional menurut kepala sekolah 

dan pengurus komite sekolah sama-sama menilai kurang berhasil (Gelgel, 2005; 437).  

Menghadapi kondisi seperti ini perlu dicari solusi pemecahannya. Gagasan yang 

dapat dijadikan solusi pemecahan masalah optimalisasi peran revitalisasi komite sekolah 

yang dapat penulis sampaikan disini antara lain: 

1) Mensosialisasikan kembali Permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang 

Revitalisasi Komite sekolah kepada seluruh pengurus komite sekolah yang ada di 

wilayah UPTD Kecamatan Hulu Sungkai.   
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2) Menyelenggarakan Bimtek Peningkatan Mutu Pendidikan untuk Komite 

Sekolah. 

3) Mempertegas kriteria keanggotaan komite sekolah melalui instruksi menteri atau 

sejenisnya yang mengikat. 

4) Mewajibkan setiap komite sekolah membuat action plan/Rencana Tindak Lanjut 

(RTL) peningkatan mutu pendidikan di sekolah tempat komite tersebut 

berkedudukan.  

5) Menyelenggarakan kompetisi komite sekolah berprestasi untuk mendorong 

komite sekolah meningkatkan kinerjanya. 

6) Mewajibkan komite sekolah dan pengelola sekolah untuk mendirikan Badan 

Usaha Milik Sekolah (BUMS).  

 

Semua gagasan tersebut dapat terlaksana setelah ada kata mufakat dalam 

musyawarah yang dilakukan oleh semua unsur yang berkepentingan terhadap kemajuan 

mutu pendidikan di sekolah tersebut. Terlebih dalam hal pengadaan kelengkapan sarana 

dan prasarana pendidikan di sekolah yang tidak tercukupi dengan anggaran dana 

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang ada. Solusi komite sekolah dalam 

menghadapi hambatan pengadaan sarana dan prasarana yaitu melakukan rapat supaya 

kendala dapat diselesaikan bersama dan menemui hasil akhir yang dapat diterima oleh 

semua pihak (Mayarani & Nurhikmahyanti, 2014; 163). 

 

SIMPULAN  

Simpulan dari artikel ini untuk mengoptimalkan peran revitalisasi komite 

sekolah antara lain melalui beberapa terobosan, yaitu: 1) Mensosialisasikan kembali 

Permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang Revitalisasi Komite sekolah kepada 

seluruh pengurus komite sekolah yang ada di wilayah UPTD Kecamatan Hulu Sungkai;  

2)  Menyelenggarakan Bimtek Peningkatan Mutu Pendidikan untuk Komite 

Sekolah; 3) Mempertegas kriteria keanggotaan komite sekolah melalui instruksi 

menteri atau sejenisnya yang mengikat; 4) Mewajibkan setiap komite sekolah 

membuat action plan/Rencana Tindak Lanjut (RTL) peningkatan mutu pendidikan di 

sekolah tempat komite tersebut berkedudukan; 5) Menyelenggarakan kompetisi 

komite sekolah berprestasi untuk mendorong komite sekolah meningkatkan kinerjanya; 

6) Mewajibkan komite sekolah dan pengelola sekolah untuk mendirikan Badan 

Usaha Milik Sekolah (BUMS).  
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ABSTRAK 

Kurangnya perhatian siswa dan orang tua terhadap kesehatan gigi merupakan 

permasalahan penting. Penelitian ini menjelaskan bentuk kerjasama sekolah dengan 

Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Tujuan penelitian ini mengetahui  pelaksanaan 

kemitraan SDN 2 Pengadilan dengan Persatuan Dokter Gigi Indonesia dan menentukan 

pengendalian pelaksanaan program kemitraan SDN 2 Pengadilan dengan Persatuan 

Dokter Gigi Indonesia. Metode  penelitian yang digunakan adalah survey desain 

longitudinal. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini kuesioner.  Hasil yang 

didapat dalam penelitian  pelaksanaan program kemitraan SDN 2 Pengadilan dengan 

Persatuan Dokter Gigi Indonesia ditentukan oleh perencanaan yang matang dan 

pengendalian pelaksanaan program kemitraan SDN 2 Pengadilan dengan Persatuan 

Dokter Gigi Indonesia dilakukan dengan cara melibatkan peran orang tua. Dengan 

demikian program kemitraan sekolah dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia dapat 

berjalan optimal. 

Kata Kunci: kesehatan gigi,  kemitraan sekolah,  Persatuan Dokter Gigi  Indonesia 

 

PENDAHULUAN 

 

Dalam peraturan Menteri  Pendidikan dan Kebudayaan No. 20  tahun 2016, 

disebutkan salah satu standar kelulusan kompetensi sikap siswa SD adalah memiliki 

perilaku yang mencerminkan sehat jasmani dan rohani. Untuk mengembangkan 

kompetensi tersebut, sekolah seyogyanya memberikan pelayanan kesehatan bagi siswa-

siswinya. Salah satunya adalah kesehatan gigi dan mulut. 

Gigi dan mulut adalah bagian penting yang harus dipertahankan kebersihannya, 

karena melalui organ ini berbagai kuman dapat masuk. Kesehatan rongga mulut 

merupakan cerminan dari kesehatan tubuh seseorang. Seringkali gangguan awal 

kesehatan tubuh terlihat pada kondisi rongga mulutnya.  

Gangguan kesehatan gigi dan mulut seseorang tentunnya dapat mengurangi 

tingkat konsentrasinya. Hal ini akan mempengaruhi kualitas hidup anak-anak karena 

mereka merasakan sakit, ketidaknyamanan, juga dapat meningkatkan risiko rawat inap 

sehingga anak tidak hadir ke sekolah dan dapat mempengaruhi proses pembelajaran 

anak. Hal ini diuraikan juga oleh Baginska dkk (2013) yang menyatakan bahwa karies 

yang sudah lanjut dapat mempengaruhi kesehatan dan kualitas hidup seseorang yang 
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menyebabkan rasa sakit, sulit tidur dan makan, menurunnya indeks massa tubuh, tidak 

masuk sekolah. Dengan demikian kesehatan gigi dan mulut adalah satu kesatuan dari 

kesehatan tubuh secara keseluruhan.  

Data menunjukkan masih tingginya angka kesakitan gigi dan mulut di 

masyarakat, khususnya anak usia Sekolah Dasar. Hasil Riset Kesehatan Dasar 

(Riskesdas) 2013 diperoleh bahwa penyakit gigi dan mulut menduduki urutan pertama.     

Demi mengurangi permasalahan di atas, sekolah berinisiatif untuk melakukan 

kemitraan dengan Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Kemitraan ini bertujuan untuk 

mengembangkan kebersamaan dan kerjasama yang erat untuk  memajukan program 

layanan pendidikanyang bermutu. Carannya yaitu pemeriksaan gigi secara rutin dan 

terjadwal yang dimasukkan dalam program sekolah (Dokumen 1). 

 Menurut kemendikbud, tujuan umum program kemitraan adalah untuk menjalin 

kerjasama dan keselarasan program pendidikan sekolah, keluarga, dan masyarakat 

dalam membangun ekosistem pendidikan yang kondusif untuk menumbuhkembangkan 

karakter dan budaya berprestasi pada peserta didik. 

Sejalan dengan hal tersebut Persatuan Dokter Gigi Indonesia memiliki program 

yang bernama Rencana aksi nasional pelayanan kesehatan gigi dan mulut 2015-2019 

dengan tujuan untuk memperkuat pelayanan kesehatan gigi dan mulut guna mendukung 

tercapainya Indonesia Sehat Bebas karies 2030.   

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis melakukan kajian 

mengenai kemitraan sekolah dengan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk 

meningkatkan kesehatan gigi siswa kelas 5 SDN 2 Pengadilan. 

 

METODE 

 

Penelitian ini dilakukan di SDN 2 Pengadilan Kota Tasikmalaya dan Persatuan 

Dokter Gigi Indonesia cabang Kota Tasikmalaya. Penelitian ini mengukur sejauh mana 

kesehatan gigi siswa pada kurun 21 hari melalui perubahan perilakunya. Metode  

penelitian yang digunakan adalah survey desain longitudinal. Dalam desain survey 

longitudinal data yang diperoleh mengenai perubahan perilaku partisipan yang sama 

dari kurun waktu tertentu. Partisipan penelitian ini adalah siswa kelas 5 SDN 2 

Tasikmalaya yang berjumlah 40 orang. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini 

adalah kuesioner. Partisipan memilih jawaban dari pertanyaan yang disediakan. 
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Instrument yang digunakan adalah perilaku siswa dan orang tua terhadap kebiasaannya 

dalam menyikat gigi. 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam peneleietian ini adalah: 

(1) Mengidentifikasi fokus permasalahan yang terjadi di sekolah 

(2) Merencanakan jadwal penelitian 

(3) Menyusun instrument  

(4) Menganalisis instrument 

(5) Melaksanakan penelitian 

(6) Pengolahan data dan analisis data. 

Data yang terkumpul dalam penelitian ini berupa data kuantitatif yang diolah 

dengan teknik perhitungan secara statistic menggunakan program SPSS versi 16. Data 

tersebut kemudian menjadi bahan rujukan pengambilan keputusan. Untuk mengetahui 

besarnya peningkatan kesehatan gigi siswa, peneliti menganalisis data hasil tes dengan 

normalisasi gain yang dihitung menggunakan rumus gain ternormalisasi yang 

dikembangkan oleh Hake (Meltzer, 2002) yaitu: 

Gain ternormalisasi <g> =               –               

                       –               
 

Untuk menentukan taraf peningkatan kesehatan gigi berdasarkan gain 

ternormalisasi, dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 1 

Klasifikasi Peningkatan Kemampuan 

 

Indeks Gain Ternormalisasi Interpretasi 

g > 0,70 Tinggi 

0,30 < g ≤ 0,70 Sedang 

g ≤ 0,30 Rendah 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Sebagai penyelenggara pendidikan terlebih dahulu sekolah melakukan analisis 

kebutuhan melalui jajak pendapat antara sekolah dan orang tua.  Hal ini berdampak 

kepada sasaran yang akan diajak bermitra. Selanjutnya sekolah dengan mitra membuat 

program yang akan dikembangkan. Pengorganisasian program kemitraan adalah proses 



  947 

 

penentuan, pengelompokkan, dan pengaturan bermacam-macam kegiatan yang 

diperlukan untuk mencapai program kemitraan. 

Kemitraan pendidikan adalah kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga, dan 

masyarakat yang berlandaskan pada asas gotong royong, kesamaan kedudukan, saling 

percaya, saling menghormati, dan kesediaan untuk berkorban dalam membangun 

ekosistem pendidikan yang menumbuhkan karakter dan budaya prestasi peserta didik 

(Hidayat,N., dkk, 2016). Kemitraan pendidikan dewasa ini merupakan suatu keharusan 

demi mewujudkan lingkungan pendidikan yang lebih bermutu. Kemitraan dalam 

penelitian ini adalah melibatkan  peserta didik, orang tua, guru dan organisasi 

keprofesian dalam hal ini adalah Persatuan Dokter Gigi Indonesia cabang Kota 

Tasikmalaya.  

Hasil penelitian ini pertama akan mengungkapkan data tentang kesehatan gigi 

siswa SDN 2 Pengadilan dalam kurun waktu 21 hari, melalui kemitraan sekolah dengan 

Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Kedua mengungkapkan pengendalian pelaksanaan 

kemitraan sekolah dengan Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Untuk mengungkap data 

tersebut, peneliti menggunakan prates dan pascates. Kemudian dilakukan pengolahan 

data dengan menggunakan program SPSS 16 for window dengan taraf signifikansi 0,05. 

Penelitian ini dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan program PDGI cabang 

Kota Tasikmalaya di SD Pengadilan yaitu pada bulan Maret 2017. Dalam melaksanakan 

aksinya, PDGI yang merupakan satu-satunya organisasi profesi yang menghimpun 

dokter gigi di Indonesia ini terlebih dahulu memeriksa kesehatan ronga mulut, 

khususnya gigi pada siswa SDN 2 Pengadilan.  

Kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan PDGI itu sendiri yaitu menyumbangkan 

darma baktinya demi kepentingan bangsa dan negara serta meningkatkatkan derajat 

kesehatan gigi dan kesehatan umum dalam rangka menunjang kesejahteraan rakyat. Di 

samping itu, pelayanan kesehatan gigi didasarkan pada Undang-undang No. 36 tahun 

2009 pasal 93 ayat 1 yang menyatakan pelayanan gigi dan mulut ditujukan untuk 

memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk peningkatan 

kesehatan gigi, pencegahan penyakit gigi, pengobatan penyakit gigi dan pemulihan 

kesehatan gigi oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat yang dilakukan 

secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan. 

Kegiatan yang dilakukan meliputi pemeriksaan awal rongga mulut siswa kelas 5 

SDN 2 Pengadilan. Pada pemeriksaan awal ditemukan banyak gangguan kesehatan 

rongga mulut siswa kelas 5, meliputi: gigi berlubang, karang gigi, dan sariawan. Hal ini 
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dikarenakan pengetahuan siswa dan orang tua terhadap kesehatan gigi dan mulut masih 

kurang. Di samping itu, perhatian oranng tua terhadap kesehatan gigi masih kurang, 

anak tidak terbiasa diajak untuk memeriksakan giginya minimal enam bulan sekali.  

Kelemahan lainnya yang terdapat di ekosisitem sekolah, yaitu upaya pelayanan 

kesehatan gigi lebih banyak bersifat kuratif daripada preventif. Ditambah lagi dengan 

perilaku dan kesadaran masyarakat dalam menerapkan gaya hidup bersih dan sehat 

khususnya terhadap kesehatan gigi dan mulut untuk kalangan social ekonomi ke bawah 

masih rendah. 

Sebagai tindakan dari itu semua, pihak PDGI kemudian memberikan 

angket/kuesioner yang berisi enam pertanyaan tentang perilaku siswa menyikat gigi. 

Contoh angket seperti berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selain itu PDGI memberikan kalender 21 hari sebagai buku penghubung antara 

pihak orang tua dan PDGI. Kalender tersebut diisi oleh orang tua dan anak. Dalam hal 

ini kebiasaan yang dinilai bukan hanya pada anak, melainkan kebiasaan orang tua akan 

menentukan perilaku anak.  
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Data hasil penelitian diperoleh skor prates, skor pascates, dan juga N-Gain pada 

siswa kelas 5 SDN 2 Pengadilan adalah sebagai berikut. 

Tabel 2 

Peningkatan Perilaku Siswa terhadap Kegiatan Menyikat Gigi 

 

KELAS PRATES PASCATES N-GAIN 

V 60.00 74.00 0.33 

 

Dari tabel di atas terlihat hasil pascates mengalami peningkatan yang cukup 

signifikan. Berdasarkan hasil rata-rata N-Gain, peningkatan perilaku menyikat gigi 

siswa masih termasuk ke dalam kategori rendah.  

Hal ini didasarkan pula pada kalender 21 hari yang diisi anak dan orang tua. 

Terlihat bahwa selama 21 hari rata-rata anak sering lupa untuk menyikat gigi malam 

hari. Hal ini dikarenakan perilaku orang tuanya yang sering melalaikan untuk menyikat 

gigi malam hari, sehingga kebiasaan orang tua ditiru oleh anak-anaknya.  
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 Untuk melihat kebermaknaan dari hasil penelitian tersebut, maka pihak sekolah 

melakukan pengendalian atau tindak lanjut terhadap pelaksanaan program yang sudah 

terselenggarakan. Tujuan pengendalian kemitraan ini adalah mengendalikan program 

kemitraan supaya terus berjalan semakin baik. Sekolah bersama PDGI akan 

melaksanakan evaluasi perubahan perilaku orang tua dan siswa dalam hal kebiasaan 

menyikat gigi. Orang tua diharapkan membantu dan mendukung program tersebut. 

Peran positif dan tanggung jawab orang tua terhadap permasalahan anak akan 

meningkatkan kerjasama yang harmonis antara orang tua dan sekolah. 

Pengendalian kemitraan dapat dilaksanakan melalui pemeriksaan gigi secara rutin 

minimal tiap enam bulan sekali. Pemeriksaan gigi secara berkala ini dapat dilakukan di 

sekolah atau di klinik PDGI. Dengan adanya hal tersebut akan terwujudnya kemitraan 

yang berdaya guna tinggi, karena kedua pihak dapat melihat efektivitas implementasi 

program kemitraan. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis pengolahan data, hasil penelitian dan temuan tentang 

kemitraan sekolah SD Negeri 2 Pengadilan  kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, 

dapat disimpulkan sebagai berikut. 

(1)   Rencana pelaksanaan program dimaksudkan untuk meningkatkan kesehatan 

gigi siswa. 

(2)   Proses pelaksanaan program kemitraan meliputi kegiatan orang tua dan  siswa.  

(3)   Sekolah bersama Persatuan Dokter Gigi Indonesia akan melaksanakan 

pemeriksaan gigi siswa secara ritun sebagai tindak lanjut program kemitraan. 

(4)   Terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam kemitraan sekolah dan 

PDGI yaitu faktor orang tua, siswa dan lingkungan. 

(5)   Kebiasaan menyikat gigi yang baik pada orang tua akan berdampak pada 

perilaku menyikat gigi anaknya.  
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ABSTRAK 
 

Peserta didik umur 7-12 tahun merupakan usia pertumbuhan dan perkembangan 

Jasmani serta Emosional yang sangat urgen. Permasalahan di SDN 44 Alur Tengah 

adalah kurangnya kerjasama ( Kemitraan ) antara pihak sekolah dengan stackholder 

terkait tentang Kantin di lingkungan sekolah menjual Makanan tidak layak konsumsi 

berdasarkan temuan dari Dinas Kesehatan. Penjualanan Makanan yang tidak layak akan 

berakibat kepada kualitas pembelajaran. Tujuan dari Program BABAKO ( Bawa Bekal 

Sekolah) di SDN 44 Alur Tengah untuk meningkatkan kemitraan dengan Pihak terkait 

tentang mengatasi masalah makanan dan jajan yang tidak layak. Program BABAKO 

tidak terlepas dari kerjasama ( Kemitraan )  antara pihak sekolah dan Masyarakat untuk 

menghasilkan generasi cerdas yang sehat. Karena di dalam tubuh yang sehat terdapat 

otak yang cerdas. Simpulan dari Penelitian ini adalah Penerapan Program BABAKO 

dapat meningkatkan hasil Belajar dan menurunkan  kasus ―Siswa sakit ― di SDN 44 Alur 

Tengah. 

 

Kata Kunci : babako, kemitraan, rancak bana  

 

PENDAHULUAN 

Peserta didik pada tingkatan sekolah dasar berada pada perkembangan yang 

cepat dalam aspek Jasmani dan emosional. Peserta didik memiliki  keterampilan fisik 

yang aktif.  Untuk menunjang perkebangan fisik yang dilakukan oleh anak sekolah dasar 

tersebut membutuhkan energi dan zat makanan  yag bergizi untuk untuk tubuh. Baik 

buruknya  Gizi makanan yang dikonsumsi  sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar 

peserta didik. 

Menurut Moehji, 2003 (dalam Riska Syatyawati) menyatakan bawah Gizi buruk 

pada anak usia muda membawa dampak anak mudah menderita salah mental, sukar 

berkonsentrasi, rendah diri, dan pretasi belajar menjadi rendah. Dari berbagai penelitian 

terbukti bahwa penderita gizi buruk terjadi hambatan terhadap pertumbuhan otak dan 

tingkat kecerdasan. 

Berdasarkan pernyataan pendapat ahli di atas bahwa gizi sangat berpengaruh 

terhadap perkembangan dan proses belajar peserta didik. Kenyataan yang terjadi di 

lapangan yaitu di SDN 44 Alur Tengah Kacamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah 

Datar Sumatra Barat ditemukan makanan yang tidak layak konsumsi oleh Dinas 

mailto:sdn44alurtengah@gmail.com
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Kesehatan. Hal ini merupakan permasalahan yang urgen dalam dunia pendidikan. 

Karena Makanan yang bergizi sangat berpengaruh terhadap perkembangan peserta 

didik. Makanan yang bergizi akan berdampak pada kesehatan. Sehat atau tidak peserta 

didik akan berakibat kepada daya tangkap dalam belajar. Di dalam tubuh yang sehat 

terdapat otak yang cerdas.  Gejala awal yang timbul akibat jajan yang tidak sehat adalah 

pada saat upacara bendera peserta didik ditemukan muntah – muntah. Setelah dianalisa 

peserta didik yang bersangkutan barusan jajan chiken, sosis dan makanan ringan lainnya 

di kantin.  Terkait hal tersebut Sekolah bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten 

Tanah Datar dalam hal ini di wakili oleh Tenaga Kesehatan Bidang Gizi Puskesmas 

Kecamatan Lintau Buo Utara. Kepala Sekolah SDN 44 Alur Tengah mengundang Dinas 

Kesehatan untuk melakukan pengecekan terhadap beberapa sampel Jajanan yang dijual 

di Kantin  dan sekitar Lingkungan sekolah. Hasilnya ditemukan beberapa makanan yang 

tidak layak konsumsi.  Tahu isi yang sudah basi. Chiken yang hanya tepung saja tanpa 

adanya daging dan beberapa minuman pewarna dan pemanis buatan yang berlebihan 

pada Makanan. Pihak sekolah langsung membekukan Kantin sekolah. Beberapa penjual 

makanan yang berada di kantin dipanggil oleh Kepala Sekolah dan Dinas Kesehatan.  

Kepala Sekolah dan Majelis Guru mengadakan rapat khusus mengenai Jajanan 

yang tidak layak konsumsi yang ditemukan oleh Dinas Kesehatan. Ditemukanlah 

beberapa Alternatif jalan keluar untuk mengatasi Jajanan yang tidak layak. Kepala 

Sekolah dan Komite sepakat untuk meluncurkan Program BABAKO ( Bawa Bekal 

Sekolah ). Program BABAKO adalah program yang digagas untuk mengatasi masalah 

Makanan yang tidak layak yang dijual dikantin sekolah. Program ini selain untuk 

mengatasi masalah makanan  manfaat lainnya adalah Makanan yang dikonsumsi oleh 

peserta didik lebih terjamin kesehatan dan gizinya karena dimasak sendiri oleh orang tua 

di rumah.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk  meningkatkan kerjasama ( Kemitraan 

antara pihak sekolah dengan masyarakat, Komite dan Stackholder lainnya tentang 

penanganan Jajanan sehat di SDN 44 Alur Tengah. 

Manfaat dari penelitian ini antara lain terwujudnya kerjasama yang harmonis 

antara Pihak sekolah dengan Masyarakat, wali Murid dan Instansi terkait untuk menjalin 

kerjasama yang efektif guna menghasilkan peserta didik yang sehat,  pintar, berkualitas 

sehingga munculah sekolah yang RANCAK BANA, sekolah  idaman bagi Masyarakat 

sekitar sekolah.   
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Program BABAKO (Bawa Bekal Sekolah)  adalah program yang digagas oleh 

Pihak Sekolah dengan Masyarakat dalam penanganan kasus jajanan yang tidak layak 

konsumsi di SDN 44 Alur Tengah. Program ini mewajibkan peserta didik untuk 

membawa bekal  berupa makanan seperti nasi atau cemilan yang dibuat oleh Orang tua 

untuk dikonsumsi di sekolah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama 

antara Orang tua dan wali murid dalam menjaga kesahatan peserta didik yang 

merupakan Aset bangsa dan Negara.  

Menurut Hidayat Nandang, 2016 : hal 17 . Kemitraan Pendidikan adalah 

kerjasama antar satuan pendidikan , keluarga dan masyarakat yang berlandaskan pada 

asa gotong royong , kesamaan kedudukan, saling percaya, aling menghormati, dan 

kesediaan untuk berkorban dalam membangun ekosistem pendidikan yang 

menumbuhkan karakter dan budaya prestasi peserta didik.  

 ―Rancak Bana‖ berasal dari Bahasa Minangkabau yang artinya bagus sekali. 

Maksud dari sekolah rancak bana adalah sekolah yang sesuai dengan harapan dan 

keinginan antara pihak sekolah dengan orang tua, wali murid dan Masyakarat sekitar 

lingkungan sekolah.   Penerapan program BABAKO ( Bawa Bekal Sekolah ) bertujuan 

untuk menjadikan sekolah yang rancak bana. Bagus dan sukses  dalam kualitas, 

kesehatan dan prestasi belajar peserta didik. Tentunya hal ini tidak bisa lepas dari 

Kemitraan Pihak sekolah dengan Stacholder terkait untuk mewujudkan sekolah yang 

berprestasi.  

 

METODE 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Tindakan. Menurut Sumardyono 

(http://mgmpmatsatapmalang.files.wordpres.). Melakukan Pekerjaan terkait profesi 

tertentu, kita menemukan masalah yang menghambat pekerjaan. Untuk itu, diperlukan 

suatu tindakan untuk memecahkan masalah yang menghambat itu untuk mempeibaiki 

kinerja. Namun, diperlukan rasional dalam melilih tindakan yang tepat, serta diperlukan 

perbaikan terus menerus agar tindakan tersebut benar – benar  memecahkan masalah. 

Untuk desain penelitian dapat di lihat pada gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

http://mgmpmatsatapmalang.files.wordpres/
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Gambar 1 

 Desain penelitian 

 

Subjek dari Penelitian ini adalah Peserta Didik di SDN 44 Alur Tengah 

Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, yang 

berjumlah lebih kurang 130 orang pada tahun ajaran 2013 s.d 2016 dan berasal dari 

berbagai latar belakang sosial. Waktu penelitian berada pada tahun ajaran 2016/2017.   

Instrumen Pengumpulan data adalah survey lapangan dan wawancara langsung  

kepada peserta didik terkait tentang ditemukannya makanan yang tidak untuk 

dikonsumsi. Selain dari wawancara instrument yang digunakan adalah lembar observasi. 

Instrumen penelitian sebagai alat pengumpul data memiliki peran yang sangat penting 

dalam proses penelitian. Penarikan kesimpulan penelitian ditentukan oleh data yang 

terjaring melalui instrumen penelitian. Bentuk instrumen penelitian dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini 

              Tabel 1: Bentuk Instrumen Penilaian 

PERMASALAHAN 
Ditemukannya Makanan 

tidak layak di Kantin dan 

sekitar lingkungan 

sekolah 

Kurangnya kerjasama ( 

kemitraan antara Pihak 

sekolah dengan 

stackholder terlait 

 

PEMECAHAN PERMASALAHAN 

- Meningkatkan Program kemitraan ( 

Kerjasama dengan stackholder 

terkait ) 

- Meningkatkan pengawasan terhadap 

kantin yang bermasalah 

- Meningkatkan kerjasama dengan 

dinas terkait 

METODE KEGIATAN 

- Mengadakan sosialisasi kepada 

pihak kantin, dan Masyarakat 

bekerjasama( bermitra ) dengan 

Dinas kesehatan Kabupaten Tanah 

Datar ) bahaya makanan yang tidak 

layak konsumsi terhadap peserta 

didik 

- Mengadakan pelatihan Kantin Sehat  

- Evaluasi Kegiatan kemitraan 

 ALTERNATIF 

PEMECAHAN PERMASALAHAN 

- Bermusyawarah antara pihak 

sekolah, Komite, wali murid , 

masyarakat dengan 

mengundang Dinas kesehatan  
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Tujuan  

Teknik 

pengambilan 

Data 

 

Instrumen Penelitian 

Mengukur Peningkatan hasil 

Belajar peserta didik 

Tes  Soal – Soal Ujian USBN 

Mengetahui pendapat  Stackholder 

terkait  

Wawancara - Pedoman wawancara 

Menilai performa/kinerja 

Program kemitraan sekolah 

Observasi  - Lembaran observasi 

- Unjuk kerja 

- Catatan lapangan  

 

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut. 

a. Data Kuantitatif 

Data yang didapat berupa peningkatan hasil belajar peserta didik terhadap 

diterapkannya program kemitraan antara pihak sekolah dengan masyarakat dan 

stacholder terkait. Adanya korelasi hasil belajar terhadap program BABAKO ( 

Bawa Bekal Sekolah). 

Untuk menghitung rata – rata hasil belajar dihitung dengan rumus : 

 

 

 

b. Data Kualitatif.  

Data kualitatif berupa hasil data observasi terhadap penerapan Program 

BABAKO ( Bawa Bekal Sekolah ) terhadap program kemitraan dan  hasil 

belajar peserta didik. Data Dipaparkan dalam kalimat yang dipisahkan menurut 

kategori untuk memperoleh kesimpulan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perencaan Program Kemitraan 

Menurut Nandang Hidayat dkk, hal 23 mengatakan bahwa perencanaan 

merupakan hal penting yang harus dilakukan agar program – program yang terkait 

dengan kemitraan pendidikan dapat terlaksana dengan baik dan tujuan yang 

direncanakan dapat tercapai. 

Untuk tahap – tahap pelaksanaan Kemitraan  Penerapan Program BABAKO ( Bawa 

Bekal Sekolah )  sesuai dengan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut : 

1. Analisis Kebutuhan 

S =   R  x 100 

           N 
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Sekolah sebagai kunci utama dalam proses pelaksanaan program Mitra antara 

sekolah dengan Masyarakat. Pihak sekolah menganalisa kebutuhan program. 

Melibatkan beberapa pihak terkait seperti Dinas Kesehatan, Komite dan Wali 

murid dalam mewujudkan Program BABAKO ( Bawa Bekal sekolah). Setelah 

itu sekolah mengidentifikasi program sebelum nya yang sudah diterapkan 

disekolah. Selanjutnya sekolah mengidentifikasi kesamaan program visi dan misi 

antara sekolah dengan orang tua dan masyarakat. Program Sekolah dan Orang 

tua memiliki kesamaan diantaranya adalah menghasilkan anak yang cerdas dan 

sehat.  

2. Penyusunan Rencana Kegiatan BABAKO 

Pihak sekolah dan masyarakat menyusun program BABAKO secara bersama dan 

menganalisa kesulitan yang dihadapi. Pada saat penyusun program ada 

permasalaha yang dihadapi antara lain : 

 

 

Tabel 1. Permasalahan yang Dihadapi dan Penanganan 

Permasalahan Cara mengatasi 

Orang tua enggan untuk 

membuatkan bekal anak yang akan 

dibawa kesekolah karena tidak 

terbiasa memasak di pagi hari 

 

Membiasakan untuk membuatkan 

makanan anak pada pagi hari 

Beberapa pedagang kantin merasa 

dirugikan karena  dagangan mereka 

tidak laku 

Memberikan pengarahan kepada 

pedagang yang melanggar aturan agar 

membuat jajanan yang sehat 

Orang tua tidak tahu kriteria 

makanan sehat dan tidak sehat untuk 

dikonsumsi 

Memberikan pengarahan dan diklat 

tentang Makanan sehat dan tidak sehat 

kepada penjual kantin dengan 

mendatangkan Dinas kesehatan. 

 

3. Pelaksanaan Program Kemitraan BABAKO ( Bawa Bekal Sekolah ) 

Pelaksanan Kegiatan Program BABAKO ( Bawa bekal Sekolah ) sangat di 

apresiasi oleh seluruh pihak terkait. Mulai dari Unit Pelaksana Teknis  ( UPT ) Dinas  

Pendidikan dan Kebudayaan  Kecamatan Lintau Buo Utara, Dinas Kesehatan, Orang 

tua dan Wali Murid.  Pelaksanaan program BABAKO dapat meningkatkan 

Kerjasama antara Sekolah dengan Dinas terkait. Terlihat dalam 1 minggu 

terlaksananya program terdapat beberapa perubahan. Salah satunya adalah peserta 
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didik yang sakit dan bermasalah dalam proses belajar mengajar mengalami 

penuruan. Secara teknis memang banyak faktor – faktor yang menyebabkan peserta 

didik sakit. Namun sejak diterapkannya program BABAKO,  kasus peserta didik 

mengalamai penurunan.  

Berdasarkan rata – rata hasil belajar peserta didik juga mengalami peningkatan. 

Karena kesehatan peserta didik sangat berpengaruh terhadap prestasi dan kualitas 

pembelajaran. Secara toeritis hasil belajar dipangurhi oleh beberapa Faktor. Menurut 

Slameto ( 2003) dan Suryabrata ( 2002) dalam Riska Syatyawati menyatakan bahwa 

hasil belajar ditentukan oleh faktor yang dikelompokan menjadi (a)Faktor Eksternal 

yaitu : 1) Kondisi Fisiologis,2)kondisi Psikologis, 3) Panca Indra , 4) 

Intelengensi/Kecerdasan , 5) Bakat dan 7) Motivasi . sedangkan Faktor Eksternal 

meliputi : 1) Lingkungan , 2) Keluarga 3) Les Privat 

Berdasarkan pendapat ahli di atas untuk mengukur prestasi belajar peserta didik 

sangat tergantung kepada beberapa faktor. Dan kesehatan merupakan salah satu 

faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pecapaian karena termasuk dalam 

kondisi psikologis dan kondisi Psikis. Peserta didik yang sehat tentu akan siap 

menerima materi pelajaran yang di sampaikan oleh guru.   

Dilihat dari rata – rata hasil belajar Ujian Nasional sebelum dan sesuadh 

diterapkanya Program BABAKO ( Bawa Bekal Sekolah ) 

 

Tahun ajaran Nilai  

Rata – Rata 

USBN 

Rengking 

Kecamatan 

Ket 

2013/2014 7.51 3 Sebelum diterapkan 

Program 

2014/2015 8.30 1 Sesudah diterapkan 

Program 

2015/2016 8.96 1 Sesedah diterapkan 

Program 

 

Berdasarkan rata – rata hasil belajar USBN di atas terlihat adanya peningkatan 

hasil belajar setelah diterapkan Program BABAKO ( bawa Bekal Sekolah. Pada tahun 

ajaran 2013 /2014 rata – rata hasil belajar hanya mencapai 7.51 sedangkan pada tahun 

ajaran 2014/2015 mengalami peningkatan rata – rata menjadi 8.30. 
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Berdasarkan jumlah kunjungan dinas Kesehatan mengalami peningkatan setelah 

diterapkannya Program BABAKO. Berikut grafik Kunjungan Dinas Kesehatan ke SDN 

44Alur Tengah 

 

 

Gambar 1 

Jumlah Kunjungan Dinas Kesehatan 

Meningkatnya kunjungan dinas kesehatan disebabkan karena kerjasama antara 

pihak sekolah dengan dinas kesehatan tentang pelaksanan Program BABAKO. Selain itu 

dinas kesehatan juga terbantu dalam mewujudkan program yang telah disusun. Pada 

tahun 2014 kunjungan dinas kesehatan hanya 6 kali. Pelaksanaan Program hanya suntik 

cacar, pemberian obat cacing dan beberapa penyuluhan lainnya. Dengan diterapakannya 

Program BABAKO mengakibatkan intensitas kunjungan ke sekolah Mitra yaitu ke  

SDN 44 Alur Tengah. 

 

Supervisi dan Evaluasi Program 

Supervise dan Evaluasi program dilaksanakan untuk memastikan sejauh mana 

efektifitas program BABAKO ( Bawa Bekal Sekolah ) terhadap kemitraan sekolah dan 

kualitas pembelajaran. Berdasarkan temuan dalam pelaksanaan kegiatan ditemukan 

beberapa evaluasi program BABAKO 

1. Pentingnya kerjasama dan saling memahami antara Sekolah dan Masyarakat 

terkait temuan dinas kesehatan di SDN 44 Alur Tengah tentang jajanan  tidak 

layak konsumsi. 
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2. Diperlukan pelatihan Makanan sehat kepada Penjual yang menjajakan 

makanannya untuk peserta didik agar tidak terulang lagi kasus temuan jajan tidak 

kayak 

 

SIMPULAN 

Program BABAKO dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik, selain 

dapat meningkatkan prestasi belajar, Program BABAKO dapat meningkatkan kerjasama 

( kemitraan) dengan instansi terkait.  
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MENINGKATKAN PENCAPAIAN PRESTASI SEKOLAH 

MELALUI KEMITRAAN SEKOLAH  

PADA SDN 87 TALOTENRENG KAB. WAJO 

 

Faisal 

Faisal87talotenreng@gmail.com 

 

 

ABSTRAK 
 

Tujuan penelitian ini adalah  (1) untuk mendapatkan informasi bagaimana  

kemitraan sekolah dapat meningkatkan pencapaian prestasi sekolah SDN 87 Talotenreng 

Kabupaten Wajo, (2) untuk mengetahui apakah prestasi sekolah dapat meningkat dengan 

adanya  kemitraan sekolah SDN 87 Talotenreng. Sumber data yang di ambil adalah 

catatan prestasi yang telah di raih pada sekolah SDN 87 Talotenreng Kabupaten Wajo. 

Beberapa prestasi bidang olahraga hanya bisa di raih di tingkat sekolah. Itu karena 

kurangnya latihan, kurangnya sarana dan prasarana yang ada di sekolah.  Jadi, dengan 

adanya kemitraan yang dijalin oleh pihak sekolah dan pihak kemitraan masyarakat, ada 

beberapa kegiatan yang dapat diikuti oleh peserta didik dalam rangka meraih prestasi. 

Peserta didik dapat merasakan fasilitas yang menumbuhkan rasa kepercayaan diri dan 

berjuang untuk meraih prestasi. Jadi, bisa di simpulkan bahwa peran kemitran sekolah 

sangat berpengaruh terhadap peningkatan prestasi sekolah. 

 

Kata Kunci ; prestasi  sekolah,  kemitraan  sekolah 

 

PENDAHULUAN 

 Di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, pasal 54 dikemukakan (1) peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi 

peran setrta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaka dan 

organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan 

pendidikan; (2) masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksanaan dan 

pengguna hasil pendidikan.  

Di jelaskan lebih khusus dalam pasal 56 disebutkan bahwa (1) masyarakat 

berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, 

pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melaui dewan pendidikan dan komite 

sekolah/madrasah. (3) komite sekolah/madrasah sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan 

berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan pendidikan dengan memberikan 

pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana serta pengawasan 

pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. 

 Masyarakat dalam hal ini berperan sebagai sumber pendanaan sekolah, 

pengawas pendidikan, penyediakan tempat pendidikan/sumber belajar seperti gedung 
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meseum, perpustakaan, panggung kesenian, penyediakan berbagai sumber untuk sekolah 

seperti, atlet, dokter, peternak dan pekebun, polisi serta tenaga ahli lainnya, yang 

sewaktu-waktu dapat diundang ke sekolah memberikan informasi tentang hal-hal yang 

dipelajari siswa yang menyangkut bidang keahliannya serta sebagai sumber belajar atau 

laboratorium. 

Prestasi sangat erat kaitannya dengan peserta didik, sekolah dan masyarakat. 

Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang diciptakan oleh masyarakat untuk membantu 

proses peserta didik dalam menghadapi kehidupan social. Secara keseluruhan, 

masyarakat menuntut pengembangan kondisi fisik, intelektual dan moral peserta didik.. 

Fungsi sekolah sebagai lembaga yang dikembangkan masyarakat adalah untuk tugas 

melaksanakan pendidikan bagi anak dan pemuda.. Sebagaimana realita masyarakat yang 

terus menerus berubah dan berkembang maka apa yang dilakukan oleh sekolah untuk 

menyiapkan anak dalam meningkatkan prestasi harus terus menerus melakukan 

perubahan.  

Kemitraan antara sekolah dan masyarakat merupakan hubungan kerja sama 

antara sekolah dan masyarakat dalam upaya pengembangan sekolah. Sekolah tidak dapat 

dipisahkan dari masyarakat lingkungannya, sebaliknya masyarakat pun tidak dapat 

dipisahkan dari sekolah. Karena keduanya memiliki kepentingan, sekolah merupakan 

lembaga formal yang diserahi mandat untuk mendidik, melatih dan membimbing 

generasi muda bagi peranannya di masa depan, sementara masyarakat merupakan jasa 

pendidikan. Sekolah menghendaki agar peserta didik kelak menjadi manusia 

pembangunan yang berkualitas. Demikian halnya dengan masyarakat, mengharapkan 

agar sekolah dapat menciptakan sumber daya manusia yang produktif dan berkualitas 

sehingga dapat mengembangkan berbagai potensi masyarakat setelah kembali dan hidup 

bermasyarakat. Karena itu antara sekolah dan masyarakat mempunyai kesamaan tujuan. 

Jadi permasalahan pokok penelitian ini adalah sebagai berikut. 

(1) Bagaimana kemitraan sekolah dapat meningkatkan pencapaian prestasi 

sekolah? 

(2) Bagaimana proses penyelenggaraan kemitraan pendidikan di sekolah ? 

(3) Siapa saja yang berperan pada pengembangan kemitraan dalam meningkatkan 

prestasi sekolah ? 

(4) Faktor – faktor apa saja yang menghambat pengembangan kemitraan sekolah? 

Atas dasar masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 
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(1) Untuk mengetahui kemitraan sekolah dapat meningkatkan pencapaian   

prestasi sekolah. 

(2) Untuk mengetahui proses penyelenggaraan kemitraan pendidikan di sekolah 

(3) Untuk mengetahui siapa saja yang berperan pada pengembangan kemitraan 

dalam meningkatkan prestasi sekolah 

(4) Untuk mengetahui faktor – faktor apa saja yang menghambat pengembangan 

kemitraan sekolah  

 

METODE 

 Kemitraan pendidikan khususnya hubungan sekolah dan masyarakat dalam 

dilakukan dengan beberapa cara. Masing-masing cara mempunyai kelebihan dan 

kekurangan, tergantung sasaran dan jangkauannya. Oleh karena itu, kepala sekolah 

beserta guru, diharapkan dapat memilih satu atau lebih  cara yang diperkirakan paling 

cocok untuk mencapai tujuan kegiatan itu, berdasarkan formulasi kebijaksanaan serta 

keadaan masyarakat dimana dilakukan kegiatan tersebut. Cara yang ditempuh tersebut 

dapat dilakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Pendekatan langsung dapat dilaksanakan dengan tatap muka kelompok misalnya 

dalam rapat, dan tatap muka individual misalnya kunjungan pribadi atau dengan melalui 

surat kepada orang tua siswa, dapat juga melalui media elektronik dan media social. 

Yang dimaksud dengan pendekatan tidak langsung disini adalah kegiatan-

kegiatan yang secara tidak sengaja dilakukan oleh pelaku atau pembawa pesan akan 

tetapi mempunyai nilai positif untuk kepentingan kemitraan pendidikan. Berita menjalar 

pun dapat merupakan salah satu pendekatan tidak langsung dalam melakukan kemitraan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pentingnya Kemitraan dalam Peningkatan Prestasi Sekolah 

Kemitraan Pendidikan adalah suatu proses komunikasi antara sekolah dengan 

masyarakat untuk meningkatkan pengertian tentang kebutuhan kegiatan pendidikan serta 

mendorong kerjasama dalam peningkatan prestasi sekolah.  

Ada beberapa prestasi yang dapat dicapai oleh setiap orang, antara lain sebagai berikut. 

(1)   Prestasi Belajar 

Hasil yang diperoleh atas usaha belajar. Misalnya prestasi siswa di sekolah, 

menjadi juara umum setiap tahunnya.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Siswa
https://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah
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(2) . Prestasi Kerja  

Merupakan hasil yang didapatkan dari usaha kerja yang telah dilakukan. 

Misalnya naiknya jabatan atas kerja keras selama ini.  

(3)  Prestasi Seni.  

Merupakan hasil yang diperoleh dari usaha seni. Misalnya prestasi 

seorang penyanyi ataupun seniman lainnya yang berupa penghargaan.  

(4)  Prestasi Olah raga 

Merupakan hasil yang diperoleh atas usaha dan kerja keras di bidang olah raga. 

misalnya seorang olahragawan mendapat medali emas atas juara pertama yang 

dicapai saat mengikuti Pekan Olah Raga Nasional (PON).  

 

(5)   Prestasi Lingkungan Hidup 

      Prestasi lingkungan hidup merupakan prestasi yang diperoleh atas usaha 

penyelamatan lingkungan hidup.  Misalnya individu maupun kelompok 

mendapatkan penghargaan atas usaha penyelamatan lingkungan hidup berupa 

menanam pohon kembali atau reboisasi di hutan.  

Proses Penyelenggaraan Kemitraan Pendidikan di Sekolah 

 Proses penyelenggaraan program data ditinjau dari dua segi. Pertama dari segi 

prosesnya dan kedua dari segi jenis kegiatannya. Dibawah ini diuraikan dua hal tersebut. 

Proses penyelenggaraan hubungan sekolah masyarakat 

a. Perencanaan program  

Perenanaan program kemitraan sekolah harus memperhatikan dana yang 

tersedia, cirri masyarakat, daerah jangkauan , sarana atau media, dan pendekatan 

yang akan digunakan dalam mengadakan hubungan dengan masyarakat. Kalau 

perencanaan tidak memperhatikan hal-hal diatas, di khawatirkan kegiatan 

tersebut tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan. 

b. Pengorganisasian 

Pada dasarnya, semua komponen sekolah adalah pelaksanaan kemitraan sekolah 

– masyarakat. Oleh karena itu, tugas-tugas mereka perlu dipahami dan ditata, 

sehingga penyelenggaraan kemitraan dapat berjalan efektif dan efisien. 

c. Pelaksanaan 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Jabatan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Penyanyi
https://id.wikipedia.org/wiki/Seniman
https://id.wikipedia.org/wiki/Olahragawan
https://id.wikipedia.org/wiki/Medali
https://id.wikipedia.org/wiki/Emas
https://id.wikipedia.org/wiki/Juara
https://id.wikipedia.org/wiki/PON
https://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan
https://id.wikipedia.org/wiki/Hidup
https://id.wikipedia.org/wiki/Pohon
https://id.wikipedia.org/wiki/Reboisasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Hutan
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Dalam pelaksanaan kemitraan sekolah – masyarakat perlu diperhatikan 

kooadinasi antara berbagai bagian dan kegiatan, dan didalam penggunaan waktu 

perlu adanya sinkronisasi. 

d. Evaluasi 

Kemitraan dapat dievalusi atas dua kriteria. Pertama efektifitasnya yaitu sampai 

seberapa jauh tujuan telah tercapai, misalnya apakah memang masyarakat sudah 

merasa terlibat dalam masalah yang dihadapi sekolah, apakah ada perhatian 

terhadap kemajuan prestasi sekolah. Apakah meeka menunjukkan perhatian 

terhadap keberhasilan sekolah, apakah mereka telah mau memberikan masukan 

untuk perbaikan sekolah dsb. Kedua, efisiensinya,yaitu sampai seberapa jauh 

sumber yang ada atau yang potenesial yang telah digunakan secara baik untuk 

kepentingan kegiatan hubungan masyarakat.evaluasi ini dapat dilakukan pada 

waktu proses kegiatan sedang berlangsung atau pada akhir suatu program itu 

untuk melihat sampai seberapa jauh keberhasilannya. 

Peran guru, orang tua dan masyarakat dalam pengembangan kemitraan 

pendidikan 

1. Peran guru  

 Guru merupakan kunci penting dalam kegiatan kemitraan. Ada beberapa hal 

yang dapat dilakukan guru dalam kegiatan kemitraan itu, yaitu :sebagai berikut. 

(1) Membantu sekolah dalam melaksanakan tehnik-tehnik kemitraan. Meskipun 

kepala seolah, orang kunci dalam pengelolaan kemitraan, akan tetapi kepala 

sekolah tidak mungkin melaksanakan program kemitraan tanpa bantuan 

guru-guru. Guru dapat ditugasi kepala sekolah melaksanakan hal-hal yang 

berkaitan dengan kemitraan, disesuaikan dengan jenis dan bentuk kegiatan 

yang ada. Sebagai contoh,  Apabila kepala sekolah ingin mengikuti 

lomba,maka kepala sekolah dapat mendelegasikan tugas itu kepada guru.  

(2) Membuat dirinya lebih baik lagi dalam bermasyarakat. Guru adalah tokoh 

milik masyarakat. Tingkah laku atau sepak terjang yang dilakukan guru di 

sekolah dan di masyarakat menjadi sesuatu yang sangat penting. Apa yang 

dilakukan atau tidak dilakukan guru menjadi panutan masyarakat. Dalam 

posisi yang demikian inilah, guru memperlihatkan perilaku yang prima. 

Apabila masyarakat telah mengetahui bahwa guru sekolah tertentu dapat 

dijadikan suri teladan dimasyarakat, kepercayaan masyarakat kepada sekolah 
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akan menjadi besar yang pada akhirnya bantuan atau dukungan positif 

masyarakat terhadap sekolah pun akan menjadi lebih besar. 

(3) Dalam melaksanakan semua itu, guru harus melaksanakan kode etiknya. 

Kode etik guru merupakan seperangkat aturan atau rambu-rambu yang perlu 

diikuti dan tidak boleh dilanggar. 

2. Peran Orang Tua 

 Tata kelola sekolah dan pengambilan keputusan. 

(1) Penataan untuk terciptanya pemerataan kesempatan pendidikan dan standar mutu 

tertentu. 

(2) Kurikulum dan implementasinya di kelas. 

(3) Bantuan terhadap PR atau tugas lainnya. 

3. Peran Masyarakat / Komite Sekolah 

  Kerjasama dengan masyarakat merupakan bagian penting dalam kemtriaan 

sekolah. Sekolah memperoleh masukan dan masyarakat membantu menyediakan 

sumber daya yang tidak dimiliki sekolah seperti kekurangan anggaran, mengurangi 

perbedaan ras, atau dukungan terhadap kebijakan sekolah dalam penetapan standar 

penerimaan siswa. 

 Berikut ini menurut beberapa peran masyarakat dalam pendidikan (sekolah):  

(1)   Masyarakat turut berperan serta dalam pendirian dan pendanaan sekolah. 

(2)   Masyarakat berperan dalam mengawasi pendidikan agar sekolah tetap 

membantu dan mendukung cita-cita dan kebutuhan masyarakat  

(3)   Masyarakat ikut menyediakan tempat pendidikan/sumber belajar seperti 

gedung meseum, perpustakaan, panggung kesenian dan sebagainya.  

(4)   Masyarakat menyediakan berbagai sumber untuk sekolah seperti, atlet, dokter, 

peternak dan pekebun, polisi serta tenaga ahli lainnya, yang sewaktu-waktu 

dapat diundang ke sekolah memberikan informasi tentang hal-hal yang 

dipelajari siswa yang menyangkut bidang keahliannya.  

(5)   Masyarakat itu sendiri sebagai sumber belajar atau laboratorium belajar bagi 

siswa.  

 Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang dibentuk berrdasarkan prakarsa 

masyarakat yang peduli pendidikan, bukan didasarkan pada arahan atau instruksi dari 

lembaga pemerintahan dengan menganut prinsip transparan, akuntabel, dan demokratis. 
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 Posisi Komite Sekolah menjadi semakin kokoh karena adanya payung hukum 

Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 tersebut kemudian diakomodasi ke dalam UU 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya dalam Pasal 56. 

 Komite Sekolah adalah lembaga mandiri sebagai wadah yang memiliki kekuatan 

hukum untuk menampung dan mewujudkan partisipasi keluarga dan masyarakat dalam 

pendidikan. Namun demikian, perlu dipahami apa sebenarnya makna dari Komite 

Sekolah sebagai lembaga mandiri dan dari segi apa saja dia mandiri. 

 Yang penting kedua adalah pelaksanaan peran dan fungsinya, yang sudah barang 

tentu tidak sama atau tidak tumpang tindih dengan peran dan fungsi lembaga lain. 

Dengan demikian, peran dan fungsi Komite Sekolah tidak dapat didekte oleh lembaga 

lain. 

 Dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil masyrakat, komite tidak berada di 

bawah kendali sekolah ataupun kepala sekolah. Sebagai lembaga perwakilan masyarakat 

Komite Sekolah merupakan dan menjadi jembatan antara keluarga, masyarakat dan 

sekolah. Tugas yang dilakukan komite adalah tugas koordinatif dan pengawasan. 

 Namun demikian, pada beberapa kasus, komite sekolah tidak bisa mendudukkan 

peran dan fungsinya dalam pelaksanaan tugas sehingga bertindak sebagai atasan 

sekolah. Komite berusaha mengendalikan dan turut campur terlalu dalam pada 

persoalan-persoalan teknis profesional bidang pendidikan. 

 

 Sebaliknya, ada komite yang terlalu lemah sehingga dia hanya diperankan 

sebagai subordinasi sekolah atau kepala sekolah. Hal ini terjadi karena, selain tidak 

mengerti tugas dan fungsinya, perekrutan anggota komite ditentukan oleh kepala 

sekolah. Kepala sekolah yang menentukan siapa saja yang ―layak‖ duduk sebagai 

anggota komite karena kepentingan tertentu. Pada kondisi semacam ini, komite sekolah 

hanya berfungsi tak ubahnya sebagai ―tukang stempel‖ kebijakan yang dibuat oleh 

sekolah. 

 Kelemahan dan ketimpangan seperti ini merupakan sebuah keprihatinan yang 

harus segera diupayakan pemecahannya meskipun hal ini sifatnya kasuistis. Ketika 

Komite Sekolah berada di bawah kendali atau menjadi bawahan sekolah atau kepala 

sekolah, sebenarnya saat itu juga partispasi dann kemitraan antara sekolah, keluarga dan 

masyarakat tidak pernah terjadi. Meskipun secara de facto dan de jure komite sekolah 

ada. Hubungan resiprokal interaktif tidak pernah terwujud. Keterwakilan orangtua dan 

masyarakat tidak pernah terlaksana. 
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 Kemitraan dalam opersionalnya merupakan sebuah kerjasama antara orang atau 

kelompok orang yang berkomitmen untuk berbagi tanggungjawab untuk mencapai satu 

tujuan bersama-pendidikan yang bermutu bagi semua, terutama bagi golongan 

masyarakat miskin. Dalam kerjsama tersebut terdapat berbagi jenjang, yakni sebagai 

berikut. 

(1) Jaringan (networking): berbagi informasi yang dapat membantu mitra untuk 

bekerja lebih baik. 

(2) Koordinasi (coordination): berbagi informasi, melakukan penyesuaian agar dapat 

mengakomodasi yang lain supaya tidak saling konflik. 

(3) Kooperasi (cooperation): berbagi informasi, melakukan penyesuaian agar dapat 

mengakomodasi yang lain dan secara nyata ada beberapa aspek pekerjaan yang 

menjadi tanggungjawab masing-masing. 

(4) Kolaborasi (collaboration): berbagi informasi, melakukan penyesuaian agar 

dapat mengakomodasi yang lain, beberapa aspek dari pekerjaan menjadi 

tanggungjawab masing-masing sesuai bidang keahlian dan akhirnya berbagi 

hasil bersama. 

4. Faktor Penghambat Pengembangan Kemitraan dalam Pendidikan 

Dari uraian tentang kemitraan masyarakat, maka muncul beberapa faktor 

penghambat antara lain, sebagai berikut.  

(1) Lemahnya sumber daya sekolah  dalam  mendorong pengelolaan pendidikan 

yang bermutu terutama pada sumber daya manusia dan anggaran 

(2) Kebijakan  strategi  pembangunan pendidikan  yang  lebih  cenderung  diatur 

oleh birokrasi ditingkat pusat sehingga proses untuk membangun mutu kurang 

inovatif dan lemah dalam pemberdayaan kemitraan 

(3) Institusi sekolah masih mengandalkan pola manajemen lama yang dianggap 

kurang efektif dan efisien dalam mengelola kemitraan 

(4) Desentralisasi pengelolaan sekolah terhambat masalah sumber daya dalam 

mendorong mutu pendidikan 

(5) Gaya kepemimpinan  yang kurang sesuai dengan upaya strategis memanfaat 

kemitraan sebagai sumber daya untuk penciptaan mutu pendidikan. 

SIMPULAN 
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 Kemitraan Pendidikan adalah suatu proses komunikasi antara sekolah dengan 

masyarakat untuk meningkatkan pengertian tentang kebutuhan kegiatan pendidikan serta 

mendorong kerjasama dalam peningkatan prestasi sekolah. 

 Prestasi sekolah akan meningkat apabila peran serta guru, orang tua dan 

masyarakat berkomunikasi dengan baik. Proses itu dapat dilakukan dengan tahap 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi.  

 Dalam menjalin kemitraan terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat atau 

menunjang prosesnya. Hal-hal tersebut sangat mempengaruhi terjalinnya kemitraan 

antara antara pihak sekolah, keluarga dan masyarakat. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi kemitraan adalah partisipasi ketiga pihak dalam melakukan kemitraan. 

Serta kurangnya Sumber Daya Manusia yang ada di sekitar sekolah, pendapatan anggota 

masyarakat yang terbatas. 
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PENTINGNYA KEMITRAAN SEKOLAH DALAM MEWUJUDKAN 

PENDIDIKAN BERKUALITAS SD NEGERI 1 MAYONG BALI 
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ABSTRAK 

 

Sekolah sebagai lembaga pendidikan merupakan tempat berkumpulnya siswa 

untuk menimba ilmu. Lembaga pendidikan tidak bisa berdiri sendiri, memerlukan 

dukungan dari pihak luar. Jarak atau kesenjangan antara sekolah dengan orang tua dan 

masyarakat dalam memajukan pendidikan. Makalah ini bertujuan untuk mengetahui 

pentingnya pengembangan  kemitraan sekolah, siapa berperan pada pengembangan 

kemitraan, faktor yang mendorong dan menghambat pengembangan kemitraan. Metode 

yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Isi makalah yaitu kemitraan sekolah 

sangat penting untuk membantu sekolah dalam melaksanakan tugas pendidikan, guru 

dalam mengajar ataupun siswa dalam menerima pelajaran. Peranan sekolah, orang tua 

dan masyarakat sangat berperan dalam pengembangan kemitraan sekolah. 

Mengembangkan kemitraan sekolah  terdapat faktor pendukung yaitu terdapat program 

dan perencanaan yang matang, dokumentasi, organisasi sekolah yang memungkinkan 

untuk melaksanakan kemitraan sekolah, sarana prasarana dan dana yang memadai. 

Faktor penghambat yaitu lemahnya sumber daya sekolah, sekolah masih mengandalkan 

pola manajemen lama. Dengan terwujudnya kemitraan sekolah akan dapat terwujud 

pendidikan yang berkualitas. 

 

Kata Kunci : Kemitraan Sekolah, Pendidikan berkualitas 

 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Seperti yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3, tujuan pendidikan nasional adalah 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.  Dengan 

terwujudnya tujuan pendidikan nasional tersebut, tentunya akan mewujudkan generasi 

muda bangsa yang mampu bersaing dengan bangsa lain. 

Sekolah sebagai lembaga pendidikan merupakan tempat berkumpulnya peserta 

didik atau siswa untuk mendapatkan pengetahuan. Sekolah diharapkan mampu 

memberikan pelayanan yang maksimal kepada siswa, sehingga siswa dapat menerima 

pelajaran dengan baik. Dengan perkembangan masyarakat yang terus berubah, tentunya 

mailto:madesutawan87@gmail.com
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sekolah harus mampu mengikuti perubahan tersebut. Perubahan di masyarakat tersebut 

dapat diatasi dengan meningkatkan kualitas tenaga pendidik atau guru serta 

meningkatkan sarana dan prasarana sekolah.  

Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, sekolah tentunya tidak bisa berdiri 

sendiri dan memerlukan dukungan dari pihak luar. Pihak luar yang dimaksud yaitu 

orang tua dan masyarakat. Selain guru, orang tua memegang peranan penting dalam 

pendidikan anak. Hal ini dikarenakan sebagian besar waktu anak berada dirumah, 

sedangkan di sekolah hanya beberapa jam saja. Sehingga orang tua juga berkewajiban 

memperhatikan pendidikan anak pada waktu berada di rumah. Masyarakat juga 

memiliki kewajiban dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas.  

Namun berdasarkan observasi awal, penulis menemukan berbagai masalah 

yang dihadapi sekolah khusunya di SD Negeri 1 Mayong, Kecamatan Seririt, Kabupaten 

Buleleng, Provinsi Bali. Masalah yang kami temukan antara lain : sarana prasarana 

sekolah yang masih minim, manajemen sekolah yang masih berpola lama, kurangnya 

perhatian orang tua terhadap anaknya dalam belajar, partisipasi masyarakat terhadap 

sekolah masih rendah. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis membuat makalah 

berjudul Pentingnya Kemitraan Sekolah dalam mewujudkan Pendidikan Berkualitas. 

Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut. 

a. Apa saja pentingnya pengembangan kemitraan sekolah dalam pendidikan? 

b. Siapa saja yang berperan pada pengembangan kemitraan sekolah dalam 

pendidikan di SD Negeri 1 Mayong? 

c. Faktor – faktor apa saja yang mendorong pengembangan kemitraan sekolah 

dalam pendidikan di SD Negeri 1 Mayong? 

d. Faktor – faktor apa saja yang menghambat pengembangan kemitraan sekolah 

dalam pendidikan di SD Negeri 1 Mayong ? 

 

Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan makalah berkaitan dengan 

rumusan masalah tersebut adalah untuk mengetahui: 

a. Pentingnya pengembangan kemitraan sekolah dalam pendidikan. 

b. Yang berperan pada pengembangan kemitraan sekolah dalam pendidikan di SD 

Negeri 1 Mayong. 
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c. Faktor – faktor yang mendorong pengembangan kemitraan sekolah dalam 

pendidikan di SD Negeri 1 Mayong. 

d. Faktor – faktor yang menghambat pengembangan kemitraan sekolah dalam 

pendidikan di SD Negeri 1 Mayong. 

 

METODE 

Lokasi Penelitian 

Lokasi dilaksanakan penelitian ini yaitu di SD Negeri 1 Mayong, Kecamatan 

Seririt, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali 

Subjek Penelitian 

Subjek penelitian yaitu guru dan Kepala Sekolah SD N 1 Mayong, orang tua 

siswa dan tokoh masyarakat. 

Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu 

dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Wawancara ialah suatu 

kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh seorang pewawancara sebagai penanya dan 

narasumber sebagai orang yang ditanya. Sedangkan menurut Denzig (dalam seputar 

ilmu, 2016) menyatakan bahwa Wawancara ialah suatu kegiatan yang dipandu dan 

rekaman pembicaraan atau tatap muka suatu percakapan yang di mana seseorang 

mendapat informasi dari orang lain. 

Menurut Hendryadi (2017) obrservasi merupakan salah satu teknik 

pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden (wawancara dan 

angket) namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi 

(situasi, kondisi). Teknik ini digunakan bila penelitian ditujukan untuk mempelajari 

perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang 

tidak terlalu besar. 

Menurut Sugiyono (2011:329-330) dokumentasi merupakan catatan peristiwa 

yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, 

sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan kebijakan. Dokumen yang berbentuk 

gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Sedangkan dokumen yang 

berbentuk karya seperti patung, film dan lain-lain.  
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PEMBAHASAN 

Kemitraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal hubungan 

(jalinan kerja sama dan sebagainya) sebagai mitra. Sedangkan sekolah menurut Yusuf 

(2001:54) mengungkapkan bahwa ―sekolah merupan lembaga pendidikan formal yang 

secara sistematis melaksanakan program bombingan, mengajar, dan latihan dalam ragka 

membantu siswa agar mampu mengembangkan potensinya, baik yang menyangkut 

aspek moral, spiritual, intelektual, emosional, maupun sosial.‖ Menurut Soedjiarto 

(2000:46), ―sekolah sebagai pusat pembelajaran yang bermakna dan sebagai proses 

sosialisasi dan pembudayaan kemampuan, nilai sikap, watak, dan perilaku hanya hanya 

dapat terjadi dengan kondisi infrakstruktur, tenaga kependidikan, sistem kurikulum, dan 

lingkungan yang sesuai.‖ 

Pentingnya Kemitraan dalam Pendidikan ( Kemitraan Sekolah, Orangtua, dan 

Masyarakat ) 

Sekolah merupakan tempat untuk melaksanakan tugas pendidikan atau belajar 

bagi mereka yang belum siap melaksanakan peran sosial dalam masyarakat seharusnya 

dapat membangun kerjasama atau kemitraan dengan lembaga-lembaga lain dalam 

masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala SD Negeri 1 Mayong 

Ibu Made Sariasih,S.Pd, menyatakan bahwa: 

―Kemitraan sekolah sangat penting dengan tujuan membantu sekolah melaksanakan 

tugas pendidikan atau belajar bagi siswa. Peran orang tua juga sangat penting terhadap 

pendidikan anak, hal ini dikarenakan anak didik berada di sekolah hanya beberapa jam 

saja. Sedangkan anak didik memiliki banyak waktu d rumah.‖ 

 Sedangkan menurut Ketua Komite SD Negeri 1 Mayong Bapak Putu Gede 

Selamat, menyatakan bahwa: 

―Kemitraan sekolah sangat penting untuk memajukan pendidikan di sekolah, 

yaitu untuk membantu sekolah dalam memanfaatkan sumber-sumber yang 

tersedia di masyarakat bagi kegiatan pendidikan dan belajar siswa. Sarana 

prasana sekolah yang terbatas bisa di bantu oleh masyarakat sekitar yang peduli 

akan pendidikan.‖ 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat di paparkan mengenai pentingnya 

kemitraan sekolah untuk mewujudkan pendidikan yang berkulitas yaitu untuk tujuan: 
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1. Membantu sekolah dalam memanfaatkan sarana prasarana yang ada di masyarakat 

bagi kepentingan belajar mengajar siswa. Sarana prasana yang tidak dimiliki oleh 

sekolah bisa dilengkapi dengan bantuan masyarakat. 

2. Memperkaya pengalaman belajar yang diperoleh oleh siswa di masyarakat. 

Pengalaman belajar siswa tidak hanya di dapat disekolah namun pengalaman belajar 

tersebut akan lebih bermakna bila diperoleh di masyarakat. 

3. Mendekatkan kegiatan belajar siswa dengan kehidupan yang nyata di masyarakat.  

4. Meningkatkan kebermaknaan kegiatan belajar siswa bagi perubahan kehidupan dan 

pemecahan masalah sosial. 

 Peran Sekolah, Orang tua dan Masyarakat dalam Kemitraan Sekolah 

Peran Sekolah 

Sekolah merupakan tempat siswa mendapatkan pendidikan yang diberikan oleh 

guru. Di dalam sekolah tentunya terdapat manajemen yang diberikan hak dan wewenang 

untuk mengatur sekolah agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. 

Kepala sekolah selaku pemimpin di sekolah tentunya memegang peranan penting dalam 

membangun kemitraan sekolah. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Gusti 

Putu Wijana selaku tokoh masyarakat, menyatakan bahwa: 

―Peranan sekolah dalam kemitraan sekolah tentunya sangat strategis. Hal ini 

dikarenakan segala bentuk kekurangan atau masalah yang dihadapi disekolah 

semestinya disampaikan kepada masyarakat ataupun orang tua. Sehingga orang 

tua ataupun masyarakat bisa membantu dalam menyelesaikan masalah 

tersebut.‖ 

Sedangkan menurut Putu Arjana, S.Pd.SD selaku guru di SD Negeri 1 Mayong 

menyatakan bahwa: 

― Peran sekolah dalam kemitraan sekolah akan terwujud apabila terjadi 

kerjasama yang baik antara pihak sekolah, orang tua dan masyarakat. Sekolah 

selaku ujung tombak pendidikan tentunya harus aktif meminta masukan kepada 

masyarakat maupun orang tua untuk memajukan pendidikan di sekolah.‖ 

 

Menurut Rizkinurazizah (2016) menyatakan bahwa peranan sekolah terbagi 

menjadi tiga model, yaitu: 

1. Model profesional 
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Model profesional mengandalkan pada layanan pegawai sekolah dan para pakar, 

sehingga hubungan yang terjalin dengan pihak orangtua atau masyarakat umumnya 

hanya satu arah. 

2. Model advokasi 

Model advokasi terkesan lebih mendudukkan dirinya sebagai usaha oposisi terhadap 

kebijakan pendidikan pada umumnya dan sekolah pada khususnya. 

3. Model kemitraan 

Model  kemitraan mengandung pembagian tanggungjawab dan inisiatif antara 

keluarga, sekolah dan masyarakat yang ditujukan pada pencapaian target 

kependidikan tertentu. 

Berdasarkan hasil paparan di atas dapat disimpulkan bahwa peranan sekolah 

dalam kemitraan sekolah sangat penting. Sekolah merupakan kunci dalam membangun 

kemitraan sekolah. Ketika ada masalah yang dihadapi sekolah mestinya bergerak aktif 

mencari solusi dengan menggandeng orang tua dan masyarakat.  

a. Peran Orang Tua 

Orang tua merupakan orang yang pertama memberikan pendidikan kepada 

anaknya. Namun kebanyakan orang tua saat ini berpikir bahwa pendidikan hanya terkait 

dengan materi. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Putu Mahardipa 

Yasa selaku orang tua siswa, menyatakan bahwa beliau tidak bisa memberikan perhatian 

yang maksimal kepada anaknya yang saat ini duduk di kelas V karena setiap hari 

bekerja sebagai buruh bangunan. Sehingga anaknya diserahkan begitu saja ke sekolah 

untuk mendapatkan pendidikan. Hal tersebut tentunya memerlukan perhatian 

dikarenakan orang tua memegang peranan yang penting dalam pendidikan anak di 

rumah. 

Peran orang tua terhadap anak menurut BKKBN (2016) menyatakan bahwa: 

1. Orang tua memberikan dukungan terhadap anak dalam belajar 

Dengan memberikan dukungan terhadap anak tentunya anak akan merasa 

semangat dalam belajar. Kunci untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas 

adalah ikut terlibatnya orang tua dan masyarakat yang penuh perhatian terhadap 

pendidikan. 

2. Kerja Sama dengan Guru 

Orang tua memiliki tanggung jawab terhadap penddikan anak di rumah, 

sedangkan guru memberikan pendidikan di sekolah. Sehingga orang tua 

hendaknya melakukan kerjasama yang baik dengan guru dalam mendidik anak. 
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Ketika terjadi masalah belajar di rumah hendaknya orang tua menanyakan kepada 

guru penyebab dan solusi yang akan di ambil terhadap masalah belajar anak. 

3. Sediakan waktu untuk anak 

Orang tua yang lebih mementingkan pekerjaan tentunya waktu bersama anak 

menjadi berkurang. Hal ini tentunya menjadi masalah bagi anak dalam belajar di 

rumah. Dengan menyediakan waktu untuk anak, tentunya anak akan semangat 

dalam belajar.  

4. Awasi kegiatan belajar di rumah 

Waktu belajar anak lebih banyak dihabiskan di rumah daripada di sekolah. Dengan 

banyaknya waktu belajar dirumah, tentunya perlu pengawasan oleh orang tua. 

5. Mengajari tanggung jawab 

Orang tua hendaknya mengajari tanggung jawab kepada anak. Hal ini bertujuan 

agar anak mulai terbiasa akan beban yang akan dihadapi kedepan. Tugas-tugas 

dari sekolah akan dikerjakan oleh anak karena sudah terbiasa dengan tanggung 

jawab. 

6. Jadi teman terbaik 

Orang tua adalah teman terbaik. Anak akan berbagi masavah dengan orang 

terdekatnya yaitu orang tua itu sendiri.  

Sedangkan menurut Bapak Putu Gede Selamat selaku Ketua Komite SD N 1 

Mayong, menyatakan bahwa: 

―Peran orang tua dalam kemitraan sekolah yaitu memberikan masukan dan 

dorongan terhadap sekolah untuk menjadi lebih baik lagi. Masalah yang 

dihadapi disekolah hendaknya orangtua ikut membantu memecehkannya. 

Selain itu orang tua berkewajiban memperhatikan anak ketika belajar dirumah. 

Hal ini dikarenakan anak berada disekolah hanya beberapa jam saja, sedangkan 

kebanyakan waktu anak berada di rumah.‖  

Ada dua bidang partisipasi orangtua, yaitu akademik dan non akademik. 

menyatakan contohnya sebagai berikut: 

1. Tata kelola sekolah dan pengambilan keputusan. 

Dalam mengambil keputusan biasanya sekolah tidak melibatkan orang tua seperti di 

bidang penganggaran sekolah. Hal ini sangat penting karena dengan melibatkan 

orang tua tentunya penganggaran akan bersifat terbuka dan transparan. 

2. Penataan untuk terciptanya pemerataan kesempatan pendidikan dan standar mutu 

tertentu. 
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3. Kurikulum dan implementasinya di kelas. 

4. Bantuan terhadap PR atau tugas lainnya, tentunya orang tua dapat membimbing 

anaknya dirumah ketika mengalami kesulitan dalam belajar. 

Peran Masyarakat 

Kerjasama sekolah dengan masyarakat merupakan bagian yang sangat penting 

dalam kemtriaan sekolah. Sekolah yang mengahadapi masalah dalam proses mendidik 

siswa memperoleh masukan dari masyarakat. Sedangkan  masyarakat membantu 

menyelesaikan masalah tersebut. Masalah yang dihadapi disekolah dapat berupa sarana 

prasarana yang masih minim, anggaran sekolah yang belum mencukupi, kekurangan 

tenaga pengajar.  

Berdasarkan hasi wawancara penulis dengan Bapak Made Artama selaku tokoh 

masyarakat di Desa Mayong, menyatakan bahwa: 

―Peran masyarakat dalam kemitraan sekolah masih kurang, hal ini dikarenakan 

masyarakat masih sibuk mementingkan pekerjaan mereka. Masyarakat Desa 

Mayong yang kebanyakan berprofesi sebagai petani sangat minim perhatiannya 

terhadap pendidikan. Meraka lebih mementingkan perkerjaan daripada 

pendidikan. 

Faktor Pendukung Pengembangan Kemitraan Sekolah dalam Pendidikan 

Kemitraan sekolah memegang peranan yang sangat penting dalam memajukan 

pendidikan di suatu sekolah.  Kegiatan kemitraan sekolah bisa berjaan dengan baik 

apabila didukung oleh beberapa faktor yakni: 

1. Terdapat  program dan perencanaan yang sistematis. 

Program dan perencanaan ini dibuat bersama-sama oleh pihak sekolah bersama 

komite sekolah serta tokoh masyarakat. Adapun program dan perencanaan ini 

memuat tentang rencana jangka pendek maupun panjang.  

2. Terdapat dokumentasi yang lengkap. 

Dokumentasi merupakan bukti-bukti kegiatan yang telah dilaksanakan dalam 

kemitraan sekolah ini. Seperti kerja bakti, rapat orang tua siswa dan lain-lain. 

3. Kondisi organisasi sekolah yang memungkinkan untuk meningkatkan kegiatan 

hubungan sekolah dengan masyarakat. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Putu Ardika, S.Pd.SD 

selaku Kepala UPP Kecamatan Seririt menyatakan bahwa:  

―Faktor penting yang sangat mendukung dalam terwujudnya kemitraan sekolah 

yaitu manajemen sekolah yang baik. Hal ini dikarenakan dengan majemen yang 
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baik, pihak orang tua dan masyarakat tidak merasa takut atau sungkan 

memberikan masukan kepada pihak sekolah. Kepala sekolah dan guru tentunya 

memegang peranan dalam hal ini.‖ 

Faktor Penghambat Pengembangan Kemitraan dalam Pendidikan 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala SD N 1 Mayong Ibu 

Made Sariasih, S.Pd, menyatakan bahwa: 

―Faktor penghambat dalam kemitraan sekolah di SD N 1 Mayong adalah 

pandangan orang tua dan masyarakat yang menyatakan bahwa berhasil 

tidaknya pendidikan dibebankan kepada sekolah. Mereka tidak menyadari 

bahwa pendidikan itu berhasil ketika adanya kerjasama yang baik antara pihak 

sekolah, orang tua dan masyarakat.‖ 

Ada beberapa faktor penghambat dalam pengembangan kemitraan sekolah 

antara lain : 

1. Lemahnya sumber daya sekolah baik itu kepala sekolah maupun guru dalam 

mendorong pengelolaan pendidikan yang bermutu terutama pada SDM dan 

anggaran. Banyak guru yang kurang berkompeten untuk mendidik siswa. 

2. Kurangnya perhatian orang tua siswa terhadap perkembangan pendidikan anaknya 

dan menyerahkan begitu saja kepada pihak sekolah. Perhatian diperlukan agar anak 

dapat berkembang dengan baik. 

3. Kebijakan strategi pembangunan pendidikan yang lebih bersifat “ input oriented” 

yang cenderung diatur oleh birokrasi ditingkat pusat sehingga proses untuk 

membangun mutu kurang inovatif dan lemah dalam pemberdayaan kemitraan 

4. Institusi sekolah masih mengandalkan pola manajemen lama yang dianggap kurang 

efektif dan efisien dalam mengelola kemitraan 

5. Desentralisasi pengelolaan sekolah terhambat masalah sumber daya dalam 

mendorong mutu pendidikan 

6. Gaya kepemimpinan yang kurang sesuai dengan upaya strategis memanfaat 

kemitraan sebagai sumber daya untuk penciptaan mutu pendidikan. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Kemitraan sekolah sangat penting dilaksanakan untuk memajukan pendidikan 

di sekolah. Perencanaan terhadap program Kemitraan dilakukan dengan mengevaluasi 

program kemitraan yang sudah ada, serta melakukan perbaikan terhadap program 
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kemitraan sebelumnya agar sesuai dan mampu menjawab tuntutan dunia usaha serta 

terserapnya lulusan. Kemitraan diilakukan antara pihak sekolah, keluarga dan 

masyarakat dengan peranan masing masing sehingga kemitraan dapat bermanfaat secara 

optimal. 

Kemitraan sekolah sangat penting untuk membantu sekolah dalam melaksanakan 

tugas pendidikan, baik itu guru dalam mengajar ataupun siswa dalam menerima 

pelajaran. Peranan sekolah, orang tua dan masyarakat sangat berperan dalam 

pengembangan kemitraan sekolah. Dalam mengembangkan kemitraan sekolah  terdapat 

faktor pendukung yaitu terdapat program dan perencanaan yang matang, dokumentasi, 

organisasi sekolah yang memungkinkan untuk melaksanakan kemitraan sekolah, sarana 

prasarana dan dana yang memadai. Sedangkan faktor penghambat yaitu lemahnya 

sumber daya sekolah, sekolah masih mengandalkan pola manajemen lama. Dengan 

terwujudnya kemitraan sekolah akan dapat terwujud pendidikan yang berkualitas. 
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ABSTRAK 

 

Perilaku kepemimpinan kepala sekolah merupakan faktor penting bagi disiplin 

kerja guru di sekolah dan sebagai bentuk penghargaan dan perlindungan terhadap 

guru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan perilaku 

kepemimpinan kepala sekolah berorientasi hubungan manusia terhadap disiplin kerja 

guru. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif korelasional. Populasi dalam 

penelitian ini sebanyak 207 guru yang tersebar di 27 Sekolah Dasar Negeri di 

Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten. Pengambilan sampel 

menggunakan teknik random sampling didapat sebanyak 67 responden. Pengumpulan 

data menggunakan kuisioner dan analisis menggunakan model persamaan regresi 

sederhana. Hasil penelitian dengan analisis regresi linier sederhana pada uji t 

dihasilkan t hitung sebesar 4,801 lebih besar dari t tabel sebesar 2,00 dengan tingkat 

signifikansi kurang dari 0,05 yaitu 0,00 sedangkan koefisien determinasi (R
2
) sebesar 

0,480, artinya perilaku kepemimpinan berorientasi hubungan manusia signifikan 

sebesar 48,00% dengan disiplin kerja guru, dan sisanya 52,00% ditentukan oleh faktor-

faktor lain. 

 

Kata kunci: perilaku  kepemimpinan kepala sekolah,  disiplin kerja guru 

 
 
 
PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan ujung tombak kemajuan suatu bangsa. Peran pendidikan 

yang profesional diperlukan sekali untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yakni 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan pengembangan manusia seutuhnya, sesuai dengan 

UU RI No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, bahwa jabatan guru 

sebagai pendidik merupakan jabatan profesional. 

Guru merupakan komponen yang paling menentukan dalam sistem pendidikan 

secara keseluruhan yang harus mendapat perhatian sentral, pertama, dan utama 

(Mulyasa, 2009: 5). Usaha inovasi pendidikan seperti implementasi pembelajaran dan 

pembaharuan kurikulum tergantung pada guru. Guru adalah agen terdepan pendidikan. 

Di tangan guru, pelaksana utama pendidikan, bergantung peningkatan kualitas 

pendidikan. Kualitas pendidikan ditentukan oleh kualitas guru. 
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Indikator penting dari kualitas adalah disiplin. Keberadaan disiplin menjadi sangat 

penting karena memacu pelaksanaan program secara efektif dan menjamin dipatuhinya 

aturan yang telah ditetapkan. Tata peraturan tersebut menjadi acuan bagi guru dalam 

melaksanakan tugas pokoknya dan berfungsi menyatukan serta menyelaraskan berbagai 

tujuan dan tata nilai individual yang dianut. 

Kedisiplinan adalah kesadaran seseorang menaati semua peraturan dan norma-

norma sosial yang berlaku. Hasibuan dalam (Rahayu, 2014: 97). Sebagai perwujudan 

tata aturan berperilaku, disiplin merupakan bagian yang amat penting dan menjadi syarat 

untuk kemajuan dan keunggulan (Soemarmo, 1998: 26), tak terkecuali dalam bidang 

pendidikan. 

Untuk menunjang semua itu perlu adanya pendukung yang dapat memotivasi 

disiplin kerja guru diantaranya adalah kepala sekolah, karena menurut Dinas Pendidikan 

(dulu: Depdikbud) (Mulyasa, 2009: 97-98) telah menetapkan bahwa kepala sekolah 

harus mampu melaksanakan pekerjaannya sebagai edukator, manajer, administrator, dan 

supervisor (EMAS). Dalam perkembangan selanjutnya, sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat dan perkembangan zaman, kepala sekolah juga harus mampu berperan 

sebagai leader, innovator, dan motivator di sekolahnya. 

Melalui perilaku kepemimpinan kepala sekolah yang produktif, situasi 

pembelajaran dapat dilakukan secara efektif, menarik, dan menyenangkan. Hal ini 

disebabkan karena di tangan kepala sekolah yang kreatif lahir berbagi ide-ide kreatif 

dalam menggunakan metode dan strategi pembelajaran yang variatif, inovatif, dan 

menyenangkan bagi peserta didik karena sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. 

Di sisi lain disiplin pegawai merupakan hal esensi bagi suatu organisasi, tanpa 

kecuali di lingkungan sekolah. Guru sebagai ujung tombak pendidikan perlu mempunyai 

sikap disiplin. Guru profesional merupakan pendukung tercapainya tujan pendidikan 

yang dirumuskan oleh sekolah dan mendukung tujuan pendidikan nasional. 

Guna untuk tercapainya itu, guru perlu melaksanakan pekerjaanya dengan penuh 

tanggung jawab, dalam arti melaksanakan keseluruhan kewajibannya sebagai insan 

perubahan (agen of change). Dengan perubahan kompetensi peserta didiknya dalam 

nilai perilakunya, keterampilanya, dan pengetahuannya yang menunjukan kepada norma 

yang positif, maka itu dapat membuktikan bahwa dispilin kerja guru pada suatu sekolah 

itu baik. 

Faktor pendukung dominan bagi kedisiplinan guru berasal dari dalam diri guru 

sendiri. Faktor-faktor tersebut yaitu kompetensi profesional, motivasi, kreativitas, dan 
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produktivitas guru, pendidikan, serta karakter guru. Bagi guru yang berdisiplin, karena 

sudah menyatu dalam dirinya, maka disiplin bukan lagi merupakan beban, namun 

sebaliknya membebani dirinya bila tidak berbuat disiplin. 

Faktor internal tidak mampu untuk merangsang kedisiplinan guru. Diperlukan 

faktor luar sebagai motor penggerak yang dirasa cukup kuat sesuai dengan lingkungan 

kerja dan bidang tugas guru, yaitu kepemimpinan kepala sekolah. Adler dalam 

(Permadi, 2009: 24) menegaskan bahwa kualitas pengajaran dan pembelajaran yang 

berlangsung di sekolah sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan kepala sekolah 

(the quality of teaching and learning that goes in a school is largely determined by the 

quality of principals leadership). 

Kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah hendaknya menerapkan perilaku 

yang dapat membangkitkan gairah kerja para staf khusunya guru sebagai bentuk 

penghargaan dan perlindungan terhadap guru. Hal ini sesuai dengan pendapat Mulyasa 

(2009:107) menyebutkan, perilaku kepemimpinan kepala sekolah harus mendorong 

kinerja para guru dengan menunjukan rasa bersahabat, dekat dan penuh pertimbangan 

terhadap guru, baik secara individu maupun kelompok. Untuk meningkatkan 

kedisiplinan guru salah satunya adalah dengan adanya penghargaan baik moril maupun 

materil dan perlindungan terhadap guru, orang terdekat dengan guru yaitu kepala 

sekolah yang bisa memberikan penghargaan dan perlindungan melalui perilaku 

kepimpinan yang menunjukkan adanya perilaku memberikan dukungan, 

mengembangkan, dan memberikan pengakuan sebagai pengahrgaan dan perlindungan 

terhadap guru. 

Penghargaan ialah sesuatu yang diberikan pada perorangan atau kelompok jika 

mereka melakukan suatu keulungan di bidang tertentu, penghargaan  merupakan 

perbuatan menghargai, penghormatan. Penghargaan biasanya diberikan dalam 

bentuk medali, piala, gelar, sertifikat, plakat atau pita. Jadi, penghargaan artinya 

perbuatan menghargai atau sebagai bentuk apresiasi kepada pegawai. Sedangkan 

perlindungan menurut kamus besar bahasa Indonesia: perlindungan artinya tempat 

berlindung, hal atau perbuatan memperlindungi. 

Mulyasa (2009:151) menjelaskan bahwa penghargaan sangat penting untuk 

meningkatkan produktivitas kerja dan untuk mengurangi kegiatan yang kurang 

produktif. Melalui penghargaan ini tenaga kependidikan dirangsang untuk meningkatkan 

kinerja positif dan produktif. Penghargaan ini akan bermakna. apabila dikaitkan dengan 

prestasi tenaga kependidikan secara terbuka, sehingga setiap tenaga kependidikan 
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memiliki peluang untuk meraihnya. Penggunaan penghargaan ini perlu dilakukan secara 

tepat, efektif, dan efisien, agar tidak menimbulkan dampak negatif. 

Pidarta (2005:196) kepemimpinan yang berorientasi kepada antar hubungan 

manusia hanya menekankan perkembangan para personalianya, kepuasan mereka, 

motivasi, kerja sama, pergaulan dan kesejahteraan mereka. Yang penting baginya adalah 

nasib para bawahan, tentang kepentingan organisasi adalah nomor dua. Pemimpin ini 

berasumsi bila para personalia diperhatikan perkembangan dan nasibnya otomatis tujuan 

organisasi pendidikan akan tercapai. 

Toha (2004:77) menjelaskan bahwa, perilaku hubungan ialah perilaku seorang 

pimpinan yang ingin memelihara hubungan-hubungan antar pribadi di antara dirinya 

dengan anggota-anggota kelompok atau para pengikut dengan cara membuka lebar-lebar 

jalur komunikasi, mendelegasikan tanggung jawab, dan memberikan kesempatan pada 

bawahan untuk menggunakan potensinya. Hal semacam ini disifati oleh dukungan 

sosioemosional, kesetiakawanan, dan kepercayaan bersama. Sedangkan menurut Yukl 

(2009:79). Berorientasi hubungan, jenis perilaku ini terutama memperhatikan perbaikan 

hubungan dan membantu orang, meningkatkan kooperasi dan kerja tim, meningkatkan 

kepuasan kerja bawahan, dan membangun identifikasi dengan bawahan. 

Bedasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku 

kepemimpinan berorientasi hubungan manusia merupakan bentuk penghargaan dan 

perlindungan terhadap guru, karena guru merasa dihargai, didukung, dikembangkan, dan 

diberikan pengakuan. Sebagaiaman dikatakan oleh Yukl (2009:85) menjelaskan tiga 

jenis khusus perilaku yang berorientasi hubungan yang sangat relevan bagi 

kepemimpinan efektif, perilaku itu meliputi (1) memberikan dukungan, (2) 

mengembangkan, (3) memberikan pengakuan. 

Karena berdasarkan pengamatan di lapangan yang penulis temui beberapa guru 

kurang disiplin bukan karena semata-mata kesalahan mutlak mereka sendiri, tetapi ada 

diantaranya karena kepala sekolah kurang tegas, kurang berperilaku baik, dan kurang 

transparan (open manajemen) serta kurang memperhatikan sisi hubungan manusia. Hal 

ini berarti kemungkinan adanya hubungan perilaku kepemimpinan kepala sekolah 

berorientasi hubungan manusia terhadap dispilin kerja guru. 

Gibson, dkk. (1988: 270) menjelaskan bahwa produktivitas naik 20 persen karena 

partisipatif karyawan. Pemimipin yang berpusat pada karyawan lebih banyak 

mendelegasikan pengambilan keputusan kepada bawahan dan membantu mereka 

memenuhi kebutuhan mereka dengan menciptakan suatu lingkungan pekerjaan yang 
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menyenangkan. Pemimpin yang bepusat pada karyawan memperhatikan kemajuan para 

pengikutnya, perkembangannya dan prestasinya. 

Walker , Jeffrey A. (2009: 15) bahwa keberhasilan guru secara signifikan 

dipengaruhi oleh perilaku kepala sekolah berdasarkan pengalaman guru lama mengajar. 

sedangkan guru baru diperlukan lebih banyak dukungan dan contoh perilaku yang baik 

dari kepala sekolah mereka, supaya guru lebih berpengalaman dipengaruhi oleh faktor 

emosional seperti inspirasi dan tujuan. 

Hasil penelitian Terek, Edit, dkk. (2015: 4), dalam jurnalnya bahwa hasil 

penelitian menunjukan adanya efek kepemimpinan pada kepuasan komunikasi guru. 

Data tersebut diperoleh dengan memberikan kuesioner kepada 362 guru dari 57 Sekolah 

Dasar di Serbia. Kepemimpinan terbukti memiliki dampak yang kuat dan positif pada 

kepuasan komunikasi guru di sekolah dasar Serbia. Hal yang utama kepala sekolah di 

Serbia harus mencurahkan perhatian yang cukup besar untuk mengembangkan 

kepemimpinan  dan  keterampilan  komunikasi.  Ini  akan  berpengaruh  untuk mencapai 

peningkatan komunikasi dan kepuasan kerja di kalangan guru, yang berpotensi 

menciptakan kondisi untuk meningkatkan dan efektif fungsi sekolah Berangkat dari 

permasalahan dan hasil penelitian terdahulu, peneliti meyakini  ada  pengaruh  perilaku  

kepemimpin  kepala  sekolah  berorietasi hubungan manusia sebagai penghargaan dan 

perlindungan terhadap guru dan efeknya terhadap peningkatan kedisipilinan guru, oleh 

karena itu tertarik untuk mengkaji  hubungan perilaku  kepemimpinan  kepala  sekolah    

berorientasi hubungan  manusia  terhadap  disiplin  kerja  guru  SD  Negeri  di  

Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang. 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian, maka yang menjadi rumusan 

masalah adalah: 

Adakah pengaruh perilaku kepemipinan kepala sekolah yang berorientasi pada 

hubungan manusia terhadap disiplin kerja guru SD Negeri di Kecamatan Pagelaran 

Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten? 

 

C. Tujuan 

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Untuk mengukur hubungan perilaku kepemimpinan kepala sekolah berorientasi 

pada hubungan manusia sebagai bentuk penghargaan dan perlindungan guru terhadap 

disiplin kerja guru di SD Negeri di Kecamatan Pagelaran Pandeglang Banten.  

 

METODE 

A. Desain Penelitian 

Dalam penelitian ini variabel perilaku kepemimpinan kepala sekolah berorientasi 

pada hubungan manusia sebagai variabel bebas yang akan diteliti hubungannya dengan 

variabel terikatnya yaitu disiplin kerja guru. Adapun rancangan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

 

X = Perilaku Kepemimpinan Kepala Sekolah Berorientasi Hubungan Manusia 

Y = Disiplin Kerja Guru 

 

B. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

 

1. Populasi 

Menurut Indarwan dan Yaniawati (2014:93). Populasi adalah kumpulan dari 

keseluruhan elemen yang akan ditarik kesimpulannya. Sedangkan menurut Sugiyono 

(2016:117) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang 

lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, 

tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu. 

Bertolak dari pengertian para ahli, maka dapat dinyatakan bahwa populasi dalam 

penelitian adalah komunitas yang terdiri dari individu yang memiliki kualitas dan ciri-

ciri tertentu yang telah ditetapkan, dirumuskan dengan baik, serta menjadi perhatian 

peneliti. Sedangkan populasi dalam penelitian ini adalah kepala sekolah dan guru-guru 

di SD Negeri se Kecamatan  Pagelaran.  Berikut  adalah  daftar  populasi SDNegeri  di 

Kecamatan Pagelaran:  
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Tabel 2.1 Populasi Guru SD Negeri di Kecamatan Pagelaran 

 

 

 

2. Sampel 
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Pengertian sampel menurut Arikunto  (Riduwan, 2013:56) 

mengatakan bahwa: ―Sampel adalah bagian dari populasi.‖ Sampel penelitian adalah 

sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh 

populasi. Menurut Sugiyono (2016:118), menyatakan bahwa sampel adalah bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimilki oleh populasi tersebut. 

Memperhatikan pernyataan tersebut, karena jumlah populasi lebih dari 100 orang, 

maka penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel secara acak (Random 

Sampling).  

 

Tabel. 2.2 Jumlah Sampel Guru SD se Kec. Pagelaran 

NO NAMA SEKOLAH Populasi Guru Sampel Guru 

1 2 3 4 

1 SDN. PAGELARAN 1 15 5 

2 SDN. SINDANGLAYA 1 7 2 

3 SDN. HARAPAN KARYA 1 7 2 

4 SDN. KARTASANA 1 7 2 

5 SDN. BULAGOR 1 7 2 

6 SDN. PAGELARAN 2 7 2 

7 SDN. HARAPAN KARYA 2 7 2 

8 SDN. MARGAGIRI 1 6 2 

9 SDN. TEGAL PAPAK 1 6 2 

10 SDN. BAMA 1 8 3 

11 SDN. MARGASANA 1 14 5 

12 SDN. BAMA 2 6 2 

13 SDN. SINDANGLAYA 2 8 3 

14 SDN. BAMA 3 5 2 

15 SDN. MONTOR 1 7 2 

16 SDN. SUKADAME 1 7 2 

17 SDN. KARTASANA 2 6 2 

18 SDN. SURAKARTA 1 7 2 

19 SDN. BULAGOR 2 7 2 

20 SDN. TEGAL PAPAK 2 10 4 
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21 SDN. MARGAGIRI 2 7 2 

22 SDN. SENANGSARI 10 4 

23 SDN. SUKADAME 2 7 2 

24 SDN. PAGELARAN 4 7 2 

25 SDN. SURAKARTA 2 7 2 

26 SDN. MARGAGIRI 3 6 2 

27 SDN. MONTOR 2 9 3 

 Jumlah 207 67 

 

Jadi jumlah responden yang diambil sebanyak 67 responden guru dari 207 anggota 

populasi guru. Karena penilaian ini menjadikan kepala sekolah sebagai evaluator untuk 

mengukur disiplin kerja guru, maka penelitian ini juga menggunakan responden kepala 

sekolah. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian 1. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang ditempuh dalam menjaring data 

yang diperlukan dalam mengambil suatu kesimpulan penelitian. Ada beberapa tahapan 

dalam proses pengumpulan data. Teknik penelitian yang digunakan dalam pengumpulan 

data dalam penelitian ini menggunakan kuisioner 

 

a. Kuisioner 

Menurut Sugiyono (2016:199). Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya. Kusioner menurut Arikunto (2010:194) adalah 

sejumlah pertanyaan terulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari 

responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui. 

Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu 

dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari 

responden. Selain itu, kuisioner juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup 

besar dan tersebar di wilayah yang luas. 

Penelitian ini menggunakan total 44 pernyataan menggunakan skala 1-4 dengan 

rincian sebagai berikut, 24 pernyataan dengan 5 indikator perilaku kepemimpinan kepala 

sekolah berorientasi hubungan manusia, yang diisi oleh 67 responden guru dari 27 
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sekolah, dan 20 pernyataan dengan 4 indikator disiplin kerja guru diisi oleh 67 

responden guru dan 27 kepala sekolah sebagai evaluator untuk menilai ke 67 responden 

guru. 

 

2. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur variabel yang akan diteliti, 

dengan demikian jumlah instrumen yang akan digunakan untuk penelitian akan 

tergantung pada jumlah variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel, 

maka terdapat instrumen berupa kuisioner sebagai berikut: 

 

a. Instrumen untuk mengukur variabel perilaku kepemimpinan kepala sekolah yang 

berorientasi hubungan manusia yang diisi oleh guru. 

b. Instrumen untuk mengukur variabel disiplin kerja guru  yang diisi oleh guru, dan 

kepala sekolah. 

Dalam penelitian ini menggunakan Skala Likert, yang mana skala likert digunakan 

untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena sosial. Dengan skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan 

menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak 

untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atu pertanyaan. 

Instrumen penelitian yang menggunakan skala Likert dapat dibuat dalam bentuk 

checklist ataupun pilihan ganda (Sugiyono, 2016:135). 

 

Tabel 2.3 Kisi-kisi Instrumen Kuisioner Penelitian Perilaku Kepemimpinan 

Berorientasi pada Hubungan Manusia 

Variabel 

Indikator Sub Indikator 

No. 

Penelitian Angket   

  a. Membantu dan memberikan  

  perhatian pada setiap guru 1-2 

  b. Membimbing dan memberi  

 

Memberi 

dukungan terhadap  

 

peningkatan profesionalitas 3-5  

dukungan 

Perilaku guru 

 

  

Kepemimpinan  c. Memotivasi guru yang  

Berorientasi  mempunyai masalah 6-8 
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pada  disiplin  

Hubungan  a. Memberikan kesempatan  

Manusia  pada guru untuk mengikuti  

 

Mengembang 

berbagai pelatihan dan 9-13 

 

meningkatkan kualifikasi 

 

 

-kan 

 

 

akademik 

 

   

  b. Memberikan dukungan  

  untuk mengikuti lomba- 14 

 

  lomba  

    

  a. Memberikan pujian,  

  penghargaan, dan  

 

Memberi 

pengakuan terhadap guru 15-17 

 

yang berprestasi 

 

 

Pengakuan 

 

 

b. Memberikan insentif dan 

 

   

  motivasi terus kepada guru 18-19 

  yang berhasil  

  a. Mengutamakan kerjasama 20-24 

 Kerjasama dalam hal tugas dan  

  program sekolah  

  a. Komunikasi dalam  

  kepentingan dinas dan 25-26 

 

Komunikasi 

program sekolah  

 

b. Menanggapi dan 

 

   

  memperhatikan keluhan 27-28 

  guru  

Jumlah Angket/kuisioner  28 

    

 

Sumber : Yukl (2009:85), Winardi (2000:87, 102) yang diolah dan dijabarkan dalam 

item soal angket. 

Tabel 2.4 Kisi-kisi Instrumen Quisioner Penelitian Disipilin Kerja Guru 

Variabel 

Indikator Sub Indikator 

 No. 

Penelitian 

 

Angket      

  a. Mematuhi tata  tertib  

  pegawai    1-2 

 Disiplin pada b. Melaksanakan  tugas  

 aturan atau kedinasan sesuai aturan 3-8 

 tata tertib c. Disipilin dalam berpakaian 9 
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  d. disipilin dalam penggunaan 10 

  alat kantor     

 Disiplin a. Memperhatikan  dan  

Disiplin Kerja 

teradap mendengarkan kebijakan 11-13 

perintah atasan 

    

Guru SD 

    

/instruksi b. Selalu melaksanakan 14  

 serta perintah atasan    

 petunjuk      

 atasan/pimpi      

 nan      

 Disiplin a. Kedisiplinan datang tepat  

 terhadap waktu    15-17 

 ketentuan b. Kedisiplinan melakasankan  

 waktu kerja tugas   mengajar di kelas 18-19 

 

 yang berlaku tepat waktu    

  c. Kedisplinan waktu dalam 20 

  menyerahkan nilai siswa  

  d. kedisiplinan dalam waktu  

  libur   21 

  a. Taat terhadap kesepakatan 22 

 Disiplin bersama    

 terhadap b. Saling menghormati  23 

 hubungan c. Melakukan tindakan yang  

 orang lain saling menguntungkan 24 

      

      

Jumlah Angket/kuisioner    24 

      

 

Sumber : Sutrisno (2012:86), PP 53/2010, Triyanto (1992:8), Mulyasa (2004:118) 

yang diolah dan dijabarkan dalam item soal angket. 

 

D. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kuantitaif dilakukan sejak sebelum memasuki 

lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Menurut Nasutioan 

(Sugiyono, 2013:402) analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan 

masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil 

penelitian. 



  993 

 

Kegiatan analisis data adalah mengelompokan dan mentabulasi data berdasarkan 

variabel dan jenis responden, menyajikan data, melakukan perhitungan untuk menguji 

hipotesis yang telah diujikan. 

 

1. Analisis Statistik Inferensial 

Statistik inferensial, (sering juga disebut statistik induktif atau statistik 

probabilitas), adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan 

hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik ini akan cocok digunakan bila sampel 

diambil dari populasi yang jelas, dan teknik pengambilan sampel dari populasi itu 

dilakukan secara random. Sugiyono (2016:209). 

Analisis statistik inferensial yang digunakan adalah regresi linear sederhana. 

Menurut Riduwan (2015:146) regresi atau peramalan adalah suatu proses 

memperkirakan secara sistematis tentang apa yang paling mungkin terjadi di masa yang 

akan datang berdasarkan informasi masa lalu dan sekarang yang dimiliki agar 

kesalahannya dapat diperkecil. Regresi dapat diartikan juga sebagai usaha 

memperkirakan perubahan. 

Kegunaan regresi dalam penelitian salah satunya adalah untuk meramalkan atau 

memprediksi variabel terikat (Y) apabila variabel bebas (X) diketahui. Menurut 

Riduwan (2015:146) Regresi sederhana dapat dianalisis karena didasari oleh hubungan 

fungsional atau hubungan sebab akibat (kausal) variabel bebas (X) terhadap variabel 

terikat (Y). Regresi linear sederhana untuk mengetahui korelasi masing-masing variabel 

bebas dengan variabel terikat. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil 

 

Dari hasil uji regresi linear sederhana dengan menggunakan program SPSS 16.0. 

Pengaruh Perilaku Kepemimpinan Berorientasi Hubungan (X) terhadap Disiplin Kerja 

Guru (Y). 

Tabel 3.1 Hasil Uji t pada Variabel X 

Coefficientsa 

    Unstandardized 

Standardize

d        
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    Coefficients Coefficients        

                   

Model 

   

B 

 

Std. Error Beta T 

   

Sig. 

 

        

                   

1   (Constant)   1.221  .462    2.642   .014  

Perilaku 

Hubungan .660  .137 .693  4.801   .000  

                   

a. Dependent Variable: Disiplin Kerja 

Guru           

ANOVA
b 

                 

  Sum of               

Model  Squares    Df  Mean Square F  Sig.  

                

1 

Regressio

n 1.026    1  1.026  

23.05

4  .000
a 

 

 Residual 1.112   25  .044        

 Total 2.138   26           

                

a. Predictors: (Constant), Perilaku 

Hubungan           

Dependent Variable: Disiplin Kerja 

Guru           

Model Summary
b 
                 

       Adjusted R  

Std. Error of 

the     

Model R  R Square   Square   Estimate       

                

1 .693
a 

 .480   .459   

.2109

5        

 

a. Predictors: (Constant), Perilaku Hubungan 
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b. Dependent Variable: Disiplin Kerja Guru 

 

Dari tabel 3.1 diatas pada tabel coefficient diperoleh nilai konstanta 

 

(a) = 1,221 dan beta (koefisien korelasi) b1 = 0,693 serta harga t-hitung = 4,801 

dan tingkat signifikansi 0,000. model regresi perilaku kepemimpinan orientasi hubungan 

(X) terhadap disiplin kerja guru (Y) adalah ŷ= 1,221 + 0,693 X2. Artinya variabel 

perilaku kepemimpinan kepala sekolah berorientasi hubungan (X) mempunyai koefsien 

0,693, artinya apabila variabel X2 naik satu satuan akan menambah nilai koefisien 

disiplin kerja guru. Disamping itu semakin tinggi perilaku kepemimpinan kepala sekolah 

berorientasi hubungan maka semakin tinggi pula disiplin kerja guru. Tanda positif 

menunjukan bahwa perilaku kepemimpinan kepala sekolah berorientasi hubungan 

memiliki pengaruh positif terhadap disiplin kerja guru, jika perilaku kepemimpinan 

kepala sekolah dipersepsikan positif oleh responden maka akan semakin tinggi pula 

disiplin kerja guru. 

Berdasarkan tabel hasil uji ANOVA diperoleh nilai F=23,054 dengan tingkat 

probabilitas sig. 0,000. Oleh karena probabilitas (0,000) jauh lebih kecil dari 0,05 sig. 

0,00 < 0,05 = α. maka model regresi bisa dipakai untuk memprediksi disiplin kerja guru. 

Sedangkan dari kotak summary diperoleh R-Square 0,480 (adalah pengkuadratan 

dari koefisien korelasi atau 0,693 x 0,693 = 0,480). Hal ini menunjukan pengertian 

bahwa disiplin kerja guru (Y) dipengaruhi sebesar 48,00% oleh perilaku kepemimpinan 

kepala sekolah berorientasi hubungan (X), sedangkan sisanya (100% - 48,00% = 

52,00%) dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. R square berkisar pada angka 0 sampai 1, 

dengan catatan semakin kecil angka R square, semakin lemah hubungan kedua variabel. 

Hal ini mengindikasikan bahwa variabel X berpengaruh signifikan terhadap Y. artinya 

perilaku kepala sekolah berorientasi hubungan manusia berpengaruh terhadap disiplin 

kerja guru. 

 

B. Pembahasan 

Penghargaan terhadap guru bisa berupa materil maupun moril, pegahrgaan yang 

paling membekas adalah penghargaan berupa dukungan atau moril, dalam hal ini bisa 

berupa perilaku pimpinan yang baik terhadap bawahan sehingga guru merasa lebih 

dihargai sebagai manusia. Perilaku kepemimpinan yang berorientasi pada hubungan 
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antara manusia menekankan pada komunikasi serta membangun dan mempertahankan 

hubungan yang efektif seperti motivasi, peningkatan kesejahteraan, dan kepuasan para 

staf/pegawai, ini merupakan bentuk pengahargaan terhadap guru sehingga tujuan 

organisasi dapat tercapai. 

Sedangkan perlindungan terhadap guru sebagaimana Undang-undang 

perlindungan guru sebenarnya sudah ada sejak tahun 2005. UU Nomor 14 tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen sudah mengatur tentang perlindungan guru dalam 

melaksanakan tugasnya. Pasal 39 UU No 14 tahun 2005 menegaskan bahwa pemerintah, 

pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib 

memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas. Perlindungan 

terhadap guru tersebut meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta 

perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Sesuai undang-undang di atas maka 

pimpinan yang terdekat dengan guru wajib memberikan perlindungan terhadap guru. 

Melalui perilaku kepemimpinan kepala sekolah yang baik yaitu mengutamakan 

hubungan sesama manusia yaitu dengan mengembangkan, memberikan dukungan, 

pengakuan, dan perlindungan maka guru merasa dihargai dan dilindungi hak-hak nya 

terutama hak keprofesionalannya dengan diberikan dukungan yang spenuhnya oleh 

kepala sekolah untuk mengembangkan profesi dan karirnya. 

Berdasarkan hasil perhitungan analisis korelasi antara variabel perilaku 

kepemimpinan kepala sekolah berorientasi hubungan terhadap disiplin kerja guru, 

diperoleh nilai koefisien korelasi antara X2 dan Y sebesar 0,693 dengan taraf signfikan 

0,000 kurag dari 0,05 yang artinya signifikan. Berdasarkan perhitungan koefisien 

dterminasi (R square) diperoleh nilai sebesar 0,480 yang artinya perilaku kepemimpinan 

berorientasi hubungan manusia berkontribusi sebesar 48,00% terhadap disiplin kerja 

guru. 

Perilaku kepala sekolah bisa meningkatkan disipilin kerja guru melalui hubungan 

manusia yang baik, sebagaimana yang dikemukakan oleh Robbins (2015:250) bahwa 

seorang pemimpin yang secara efektif menampilkan dan mengelola emosinya akan lebih 

mudah memengaruhi perasaan para pengikut dengan mengekspresikan simpati dan 

antusiasme yang tulus untuk kinerja yang baik, dan dengan tidak memperlihatkan 

kemarahan ketika para pekerja gagal dalam melaksanakan pekerjaannya. 

Dengan perilaku kepemimpinan ini guru sebagai pegawai merasa dihargai, 

diperhatikan, kemudian mereka juga akan termotivasi untuk menjalankan semua tugas 

dan tanggung jawabnya, sehingga tujuan pendidikan dengan guru sebagai ujung tombak 



  997 

 

akan tercapai, oleh karena itu kepala sekolah dengan perilaku kepemimpinan 

berorientasi hubungan akan mempengaruhi disiplin kerja guru, dengan perilaku ini 

kepala sekolah berusaha menjalin komunikasi, kerja sama, memberikan pengakuan, 

mengembangkan para staf (guru) serta memberikan motivasi. Dengan perlakuan ini 

disiplin kerja mereka juga akan meningkat, terutama bagi para guru yang selalu ingin 

mengembangkan diri. 

Hasil penelitian menunjukan kontribusi perilaku kepemimpinan berorientasi 

hubungan yaitu sebesar 48,00% terhadap disiplin kerja guru. Hasil penelitian ini hampir 

sama dengan penelitian yang pernah dilakukan di Universitas Michigan (Gibson, dkk. 

1988:270), produktivitas naik 20 persen dalam divisi yang partisipatif. dalam divisi 

partisipatif karyawan itu sendiri mengurangi jumlah tenaga kerja dan mengembangkan 

beberapa prosedur, bahwa produksi dalam divisi partisipatif naik karena usaha yang 

lebih terpadu dari kelompok dan berkurangnya kemangkiran. 

Penelitian yang dilakukan oleh Walker , Jeffrey A. (2009) juga mengungkapkan 

dari hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan guru secara signifikan 

dipengaruhi oleh perilaku kepala sekolah berdasarkan pengalaman guru lama mengajar. 

sedangkan guru baru diperlukan lebih banyak dukungan dan contoh perilaku yang baik 

dari kepala sekolah mereka, supaya guru lebih berpengalaman dipengaruhi oleh faktor 

emosional seperti inspirasi dan tujuan. 

Hasil penelitian Terek, Edit, dkk. (2015), dalam jurnalnya bahwa hasil penelitian 

menunjukan adanya efek kepemimpinan pada kepuasan komunikasi guru. 

Kepemimpinan terbukti memiliki dampak yang kuat dan positif pada kepuasan 

komunikasi guru di sekolah dasar Serbia. Hal yang utama kepala sekolah di Serbia harus 

mencurahkan perhatian yang cukup besar untuk mengembangkan kepemimpinan dan 

keterampilan komunikasi. Ini akan berpengaruh untuk mencapai peningkatan 

komunikasi dan kepuasan kerja di kalangan guru, yang berpotensi menciptakan kondisi 

untuk meningkatkan dan mengefektifkan fungsi sekolah. 

Komunikasi salah satu faktor utama dalam perilaku kepemimpinan kepala sekolah 

berorientasi hubungan, karena dengan membangun jaringan komunikasi dengan 

bawahan  maka  tujuan-tujuan  organisasi  akan  mudah dikendalikan dan tercapai sesuai 

tujuan yang sudah ditetapkan. Dengan komunikasi yang baik guru merasa dihargai 

sehingga diharapkan akan tercapai tujuan pendidikan yang lebih baik dan berkualitas. 

Oleh karena itu perilaku kepemimpinan berorientasi hubungan manusia ini tidak 

boleh diabaikan karena sesuai dengan kodrat manusia sebagai makhluk sosial, maka 
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akan membutuhkan orang lain dan ingin saling menghormati, menghargai baik dalam 

komunikasi maupun kerja sama. Apabila pemimpin bisa menjadi tauladan dengan 

perilaku kepemimpinan yang diterapkannya maka staf atau bawahan juga berusaha 

mengikutinya. 

Seperti yang dikemukaan Fedler (Robbins, 2015:254) menyatakan bahwa semakin 

baik hubungan pemimpin – anggota, maka semakin tinggi pula pekerjaan menjadi 

terstruktur, dan semakin kuat kekuatan posisi, maka semakin tinggi kendali yang 

dimilki. Artinya semakin bagus kualitas perilaku kepimpinan menjalin hubungan dengan 

bawahan maka semakin tinggi produktivitas pekerjaan dan menjadi lebih terstruktur 

sehingga mudah dikendalikan. 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan analisis hasil data dan pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan 

pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan antara perilaku kepemimpinan kepala sekolah berorientasi hubungan manusia 

dengan disiplin kerja guru SD Negeri di Kecamatan Pagelaran Pandeglang Banten . 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan diatas, maka peneliti menyarankan hal-hal 

sebagai berikut: 

1. Untuk Kepala Sekolah Dasar Negeri se Kecamatan Pagelaran, ada pengaruh yang 

kuat dan siginifikan apabila kepala sekolah menerapkan perilaku kepemimpinan 

yang berorientasi hubungan manusia terhadap disiplin kerja guru. Sebagai bentuk 

penghargaan dan perlindungan terhadap guru. 

2. Untuk UPT Dinas Pendidikan dan Pengawas Sekolah, disarankan agar 

mensosialisasikan kepada para Kepala Sekolah Dasar Negeri yang ada di 

Kecamatan Pagelaran bahwa perilaku kepemimpinan kepala sekolah yang 

berorientasi hubungan manusia dapat memberikan pengaruh yang kuat untuk 

meningkatkan kedisipilinan guru. 

3. Untuk guru SD Negeri se Kecamatan Pagelaran, disarankan untuk menanamkan 

disiplin dari dalam diri pribadi masing-masing, supaya ketika tidak ada pengaruh 

perilaku pimpinan maka disiplin yang tinggi itu akan tetap terjaga. 
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ABSTRAK 

 

Beberapa tahun belakangan ini, terjadi banyak kasus yang melibatkan guru, khususnya 

guru yang dilaporkan oleh orang tua peserta didik yang tidak terima anaknya diberikan 

hukuman disiplin. Selain itu, Pemerintah juga dianggap kurang menghargai profesi guru 

karena masih banyak guru yang tidak mendapat gaji yang layak. Sehingga menimbulkan 

pertanyaan bagaimanakah perlindungan dan penghargaan guru di Indonesia. Metode 

pengumpulan data dengan melakukan telaah terhadap undang-undang dan peraturan 

yang mengatur tentang guru serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan guru. 

Berdasarkan hasil telaah tersebut, perlindungan dan penghargaan guru diatur dengan 

jelas dalam Undang-Undang No 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dan sudah 

diimplementasikan. Selain itu, ada juga PP No 74 Tahun 2008 Tentang Guru dan Kode 

Etik Guru. Sehingga dapat disimpulkan perlindungan dan penghargaan guru sudah 

diatur dan diimplementasikan dengan baik di Indonesia. 

 

Kata kunci: Guru, Perlindungan, Penghargaan, Indonesia 

 

 

PENDAHULUAN 

Guru adalah profesi yang mulia. Profesi yang profesional. Profesi yang dapat 

menentukan arah suatu negara. Profesi yang dapat menentukan baik tidaknya generasi 

penerus suatu bangsa. Begitu juga di Indonesia. Guru adalah ujung tombak negara 

dalam mewujudkan salah satu cita-cita negara kita yang termaktub dalam Pembukaan 

Undang-Undang Dasar 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Guru adalah 

penentu mutu pendidikan di Indonesia. Tanpa peran aktif guru, kebijakan pembaharuan 

pendidikan yang dilakukan pemerintah akan sia-sia. 

Akan tetapi, beberapa tahun belakangan ini, dunia guru Indonesia dihebohkan 

dengan kasus-kasus yang melibatkan guru. Ada yang menyangkut kriminal murni 

seperti tindakan asusila oknum guru terhadap peserta didiknya, namun ada pula kasus 

yang dirasa masih ―abu-abu‖ seperti guru yang dilaporkan oleh orang tua peserta didik 

yang tidak terima anaknya diberikan hukuman disiplin yang dirasa tidak sesuai, yang 

pada akhirnya menyeret guru ke meja hijau. Contohnya Nurmayani seorang guru 

Biologi di Negeri 1 Bantaeng yang sempat ditahan karena dilaporkan orang tua peserta 

didik yang merupakan seorang anggota polisi. Anggota polisi ini tak terima anaknya 
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dicubit di bagian paha oleh Nurmayani. Hal itu dilakukan karena  peserta didik membuat 

keributan dan tidak mau ditegur oleh guru tersebut. Lain lagi yang dialami oleh Aop 

Saepudin, seorang guru honorer di SDN Penjalin Kidul V, Majalengka, Jawa Barat, 

harus diseret ke meja hijau hanya karena mendisiplinkan peserta didik laki-laki yang 

berambut gondrong dengan cara dicukur. Walaupun pada akhirnya Mahkamah Agung 

membebaskan guru Aop dari segala dakwaan. Kasus-kasus seperti ini membuat orang 

banyak berpikir, apakah profesi guru masih mulia seperti zaman dulu, dimana kita boleh 

berbangga, guru-guru negara kita banyak ―diekspor‖ ke negara tetangga. Apakah profesi 

guru masih dihargai di negara ini.  

Maraknya kasus-kasus di atas, membuat kita bertanya, adakah perlindungan dan 

penghargaan terhadap guru?. Jawabannya ada. Tapi mengapa kasus-kasus di atas 

terjadi?. Hal inilah yang akan penulis bahas dalam makalah ini. Selain membahas 

tentang perlindungan guru, penulis juga membahas tentang penghargaan guru, karena 

sebagian guru Indonesia merasa Pemerintah masih kurang menghargai profesi guru. Hal 

tersebut diindikasikan dengan minimnya gaji guru di Indonesia. Namun, yang perlu 

digaris bawahi, gaji adalah indikator dari sebuah kesejahteraan, bukan indikator dari 

suatu penghargaan. Sehingga, pemahaman tentang Pemerintah kurang menghargai 

profesi guru harus diluruskan melalui makalah ini yang berjudul ―Perlindungan dan 

Penghargaan Guru Indonesia‖. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana perlindungan dan penghargaan terhadap guru di Indonesia. 

 

METODE  

 

Data yang diperoleh dalam makalah ini didapat melalui telaah terhadap undang-

undang dan peraturan yang mengatur tentang guru serta peraturan-peraturan lain yang 

berkaitan dengan guru. Selain itu, diperkaya dari bahan bacaan lain yang berkaitan 

dengan tema makalah, baik cetak maupun elektronik. Adapun Undang-Undang dan 

Peraturan yang ditelaah dalam makalah ini antara lain Undang-Undang No 14 Tahun 

2005 Tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2008 Tentang Guru, 

dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 

Tahun 2017 Tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Pendidikan. Penulis juga 

menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia Online untuk menafsirkan makna kata 

kunci dan situs penyedia berita online untuk mencari berita berkaitan dengan tema 

makalah. 
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PEMBAHASAN 

 

Perlindungan Guru 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perlindungan memiliki makna 

tempat berlindung ataupun hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi 

(KBBI:Online). Sehingga dapat perlindungan guru dapat diartikan tempat berlindungnya 

guru. Dimanakah tempat berlindungnya guru? Tempat berlindung guru adalah 

pemerintah, selaku yang mempekerjakan guru. Pemerintah pun meresponnya dengan 

mengeluarkan Undang-Undang No 14 Tahun 2005 sebagai dasar perlindungan guru. 

Undang-Undang No 14 Tahun 2005 Bagian Ketujuh Tentang Perlindungan, 

pasal 39 yang berbunyi ―(1) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi 

profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru 

dalam pelaksanaan tugas. (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan 

kesehatan kerja. (3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan 

diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua 

peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. (4) Perlindungan profesi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pemutusan 

hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian 

imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan 

terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam 

melaksanakan tugas. (5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan 

kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan 

lingkungan kerja, dan/atau risiko lain‖.  

Undang-Undang Tentang Guru dan Dosen, diperkuat lagi dengan Peraturan 

Pemerintah No 74 tahun 2008 Tentang Guru, yaitu pada Bagian Kesembilan 

Perlindungan dalam Melaksanakan tugas dan Hak atas Kekayaan Intelektual pasal 40, 

41, dan 42. Pada intinya hampir sama dengan UU No 14 Tahun 2005 tentang guru dan 

dosen bagian perlindungan guru. Hanya ada tambahan di pasal 42 yang berbunyi ―Guru 

memperoleh perlindungan dalam melaksanakan hak atas kekayaan intelektual sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan‖. 
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Menteri Pendidikan dan Kebudayaan baru-baru ini juga mengeluarkan peraturan 

tentang perlindungan guru, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan. Pada pasal 2 ayat 1 berbunyi ―Perlindungan merupakan upaya 

melindungi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menghadapi permasalahan terkait 

pelaksanaan tugas‖. Artinya, bila ada permasalahan di sekolah ataupun yang terkait 

tugas sebagai guru, maka permendikbud inilah yang dapat dijadikan tempat 

perlindungan. 

Dasar hukum di atas yang menjadi tempat berlindung guru dalam melaksanakan 

profesinya sebagai guru. Namun, mengapa masih ada guru yang terseret ke meja hijau 

karena mendisiplinkan peserta didiknya? Hal ini terjadi karena juga ada dasar hukum 

yang melindungi peserta didik yaitu Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak apabila terjadi kekerasan pada peserta didik. Bagaimana cara 

mengatasinya?. 

Mediasi mutlak dilakukan dan semua pihak wajib menahan diri. Ketika terjadi 

kasus seperti ini, pihak berwajib yang menerima laporan dari orang tua peserta didik, 

hendaknya langsung berinisiatif mengadakan mediasi dengan mengundang pihak-pihak 

yang terkait. Sosialisasikan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah serta kode etik 

yang mengatur tindakan guru. Karena berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2008 tentang 

Guru, Pasal 39 ayat 1 berbunyi ―guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada 

peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, 

peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan Guru, peraturan tingkat satuan 

pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada 

di bawah kewenangannya‖. Kemudian, ayat 2 berbunyi ―sanksi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta 

hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik Guru, dan 

peraturan perundang-undangan‖. Inilah yang menjadi dasar seorang guru dalam 

mendisiplinkan peserta didiknya. Meskipun hal tersebut tidak dapat dijadikan 

pembenaran apabila terjadi kekerasan fisik yang melanggar hukum terhadap peserta 

didik. Lain halnya jika hukuman yang diberikan masih dalam kaidah pendidikan dengan 

tujuan untuk mendisiplinkan peserta didik, maka pasal tersebut dapat menjadi dasar 

hukum atas tindakan guru. 

Begitu juga sebaliknya, juga disampaikan tentang UU Perlindungan Anak. 

Dampak-dampak yang mungkin terjadi jika kasus tersebut sampai ke ranah hukum, juga 
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harus disampaikan, dengan harapan dapat menjadi bahan pertimbangan masing-masing 

pihak untuk bertindak. Sebagai contoh, kasus yang menimpa Aop Saepudin 

(Detik:Online), seorang guru honorer di SDN Penjalin Kidul V, Majalengka, Jawa 

Barat, harus diseret ke meja hijau hanya karena mendisiplinkan peserta didik laki-laki 

yang berambut gondrong dengan cara dicukur. Walaupun pada akhirnya Mahkamah 

Agung membebaskan guru Aop dari segala dakwaan. Pada akhirnya, kedua belah 

pihaklah yang dirugikan, hanya karena masing-masing pihak tidak mengetahui dasar 

hukum dari tindakan mereka. 

Maraknya kasus-kasus seperti ini dapat membuat para guru menjadi apatis 

terhadap peserta didik. Namun, apatis bukanlah solusi yang tepat. Tindakan preventif 

seperti membangun komunikasi yang baik antara sekolah, guru, peserta didik, dan orang 

tua peserta didik. Karena pada dasarnya kasus-kasus seperti ini terjadi karena miss 

komunikasi antara guru dan orang tua peserta didik. Sosialisasikan peraturan dan tata 

tertib yang ada di sekolah kepada orang tua peserta didik ketika pertama kali masuk ke 

sekolah. Selain itu, jelaskan pula konsekuensi-konsekuensi bila tidak mentaati peraturan 

dan tata tertib sekolah serta kalau memang diperlukan adakan hitam di atas putih dengan 

orang tua peserta didik, sehingga kasus serupa tidak sampai terulang. Komunikasi yang 

terbangun dengan baik akan membuat guru merasa aman dalam menjalakan tugasnya. 

Selain itu, dengan mengetahui dasar-dasar hukum seperti yang disebutkan di atas, ke 

depannya masing-masing pihak akan berhati-hati dalam mengambil tindakan.  

Pemerintah juga hendaknya dapat menambahkan penjelasan aturan yang lebih 

spesifik pada PP No 74 Tahun 2008 Tentang Guru Pasal 39  ayat 1 yang berbunyi ―Guru 

memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma 

agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis 

yang ditetapkan Guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-

undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya‖. 

Kemudian pada ayat 2 berbunyi ―Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang 

bersifat pendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik Guru, dan peraturan 

perundang-undangan‖. Yang perlu diperjelas secara spesifik adalah pada bagian kalimat 

―hukuman yang bersifat pendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik Guru, dan 

peraturan perundang-undangan‖, karena di penjelasan PP Nomor 74 Tahun 2008 tidak 

dijelaskan. Mungkin penjelasannya memang sulit, karena hal tersebut bersifat normatif 

dan ada Undang-Undang lain yang berkaitan yakni Undang-Undang No 23 Tahun 2002 
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Tentang Perlindungan Anak. Akan tetapi, paling tidak ada garis besar yang menjelaskan 

tentang hukuman yang bersifat mendidik tersebut agar tidak ada lagi guru yang terjerat 

kasus hukum karena dianggap melakukan kekerasan pada peserta didik. 

Penghargaan Guru 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penghargaan memiliki makna 

perbuatan menghargai; penghormatan. Sehingga penghargaan guru dapat dimaknai 

penghormatan yang diberikan kepada guru. Dasar hukum dari penghargaan guru ini 

adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Bagian 

Keenam Penghargaan Pasal 36, 37, dan 38. 

Pasal 36 menyebutkan guru yang berhak mendapatkan penghargaan adalah guru 

yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus. Selain itu, 

guru yang gugur dalam melaksanakan tugas di daerah khusus juga dapat memperoleh 

penghargaan. 

Berdasarkan penjabaran di atas, masalah gaji guru bukanlah ranah dari 

penghargaan guru, melainkan masuk dalam ranah kesejahteraan guru yang juga diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Bagian Hak 

dan Kewajiban Pasal 14, 15, 16, 17, 18, dan 19. Sehingga, harus dibedakan antara 

penghargaan dan kesejahteraan guru. 

Undang-Undang No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dijabarkan lagi 

lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru pada bagian 

penghargaan. Pasal 30 berbunyi ―Guru memiliki hak untuk mendapatkan penghargaan 

sesuai dengan prestasi kerja, dedikasi luar biasa,dan/atau bertugas di Daerah Khusus‖. 

Guru berprestasi adalah guru yang: memiliki kompetensi dan kinerja serta menjalankan 

tugas dan kewajiban sebagai guru dengan dedikasi yang baik  melampaui target yang 

ditetapkan satuan pendidikan; menghasilkan invensi dan inovasi pembelajaran yang 

diakui pada tingkat daerah, nasional dan/atau internasional; menghasilkan peserta didik 

yang memenangkan kejuaraan tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional. Guru 

Berdedikasi Luar Biasa adalah guru yang menjalankan tugasnya dengan komitmen, 

pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran yang jauh melampaui tuntutan tanggung jawab 

yang ditetapkan. Guru yang bertugas di Daerah Khusus dapat diberikan tambahan angka 

kredit setara untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi 1 (satu) kali selama masa 

kariernya sebagai Guru. Guru yang gugur dalam melaksanakan tugas pendidikan 
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memiliki hak untuk mendapatkan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Bentuk penghargaan yang dapat diberikan kepada guru yang telah disebutkan 

pada pasal 36 tersebut antara lain, tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa atau jabatan, 

uang atau barang piagam, atau bentuk penghargaan lain seperti pendidikan dan pelatihan 

ataupun bantuan peningkatan kualifikasi akademik. Namun, penghargaan paling besar 

yang diberikan pemerintah kepada guru adalah penetapan hari guru nasional (HGN) 

seperti yang diatur pada pasal 38. Hari guru nasional diperingati setiap tanggal 25 

Nopember berdasarkan Keppres. Nomor 78 tahun 1994. Tanggal tersebut bertepatan 

dengan lahirnya organisasi guru terbesar di Indonesia yaitu Persatuan Guru Republik 

Indonesia (PGRI). 

Penghargaan bagi guru dapat diberikan oleh Presiden, Menteri, Gubernur, 

Bupati, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Satuan Pendidikan ataupun 

masyarakat. Pemberian penghargaan ini biasa dilakukan pada saat peringatan hari 

kemerdekaan, hari guru nasional, hari pendidikan nasional, hari jadi provinsi, kabupaten 

atau kota maupun hari besar lainnya. 

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara 

rutin setiap tahun memberikan penghargaan kepada guru-guru Indonesia. Biasanya 

pemberian penghargaan diberikan pada saat lomba Guru dan Tenaga Kependidikan 

Berprestasi, dan lomba-lomba serta kegiatan lain yang diadakan Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Oleh karena itu, hendaknya guru-guru Indonesia 

agar lebih meningkatkan lagi prestasi dan dedikasi untuk kemajuan pendidikan di 

Indonesia. Prestasi dan dedikasi adalah kewajiban, penghargaan merupakan hak atau 

bonus dari prestasi dan dedikasi yang diberikan. Pemerintah dalam hal ini Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan tidak tinggal diam dalam meningkatkan prestasi dan 

dedikasi guru. Melalui kegiatan seperti lomba, pelatihan, bimbingan teknis, seminar, dan 

simposium, pemerintah mencoba meningkatkan prestasi dan dedikasi guru. Setelah 

berhasil meningkatkan prestasi dan dedikasi guru, pemerintah juga mengganjar guru 

yang berprestasi dan berdedikasi dengan berbagai macam penghargaan. Penulis pernah 

mengikuti kegiatan guru berprestasi dan berdedikasi tahun 2015 melalui lomba karya 

inovasi pembelajaran (Inobel). Penulis merasakan sendiri betapa dihargainya seorang 

guru yang memiliki prestasi dan dedikasi. Sehingga jargon ―Guru Mulia Karena Karya‖ 

benar-benar dirasakan oleh guru. Penghargaan-penghargaan yang diberikan pemerintah 

juga membuat para guru termotivasi untuk berprestasi dan berdedikasi. Sehingga dapat 
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dikatakan, selain kesejahteraan, penghargaan pun dapat meningkatkan prestasi dan 

dedikasi guru. Peningkatan prestasi dan dedikasi guru inilah yang pada akhirnya akan 

meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, karena guru adalah ujung tombak 

pendidikan di Indonesia yang bertugas mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan 

yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan uraian pembahasan dapat disimpulkan bahwa perlindungan dan 

penghargaan guru di Indonesia dapat dikatakan sudah sangat baik. Hal ini dibuktikan 

dengan adanya dasar hukum yang kuat terhadap perlindungan dan penghargaan guru, 

yakni Undang-Undang No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Peraturan 

Pemerintah No 74 Tahun 2008 Tentang Guru, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Bagi 

Pendidik dan Tenaga Pendidikan. Selain memiliki dasar hukum yang kuat, implementasi 

dari dasar hukum tersebut juga sudah terlaksana dengan baik dengan terlindunginya 

guru meskipun belum maksimal dan kegiatan pemberian penghargaan yang rutin 

dilaksanakan setiap tahun kepada guru-guru yang berprestasi dan berdedikasi. 

Hendaknya setiap Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah 

disosialisasikan sampai ke tingkat sekolah. Sehingga guru maupun orang tua peserta 

didik dapat mengetahui maksud dari UU atau PP tersebut, sehingga kedepannya tidak 

terjadi kesalahpahaman. Selain itu, hendaknya diberikan penjelasan yang spesifik pada 

UU, PP, dan Permen yang berkaitan dengan guru, agar pada implementasinya tidak 

terjadi kesalahpahaman. 
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ABSTRAK 

 
Saat bertugas seorang guru harus memperhatikan norma, hukum dan kode etik 

sebagai alat kontrol perilaku, karena kondisinya langsung berhadapan dengan siswa 

yang menjadi bagian suatu struktur sosial. Saat berinteraksi, guru berhadapan dengan 

watak, dan karakter siswa akibat kondisi budaya masyarakat setempat. Tahapan 

perkembangan siswa dapat juga memengaruhi suasana psikologis dan perilakunya. 

Keberadaan seperangkat hukum dan peraturan yang ada, seharusnya menjamin 

keamanan dan kenyamanan guru saat bertugas. Guru dapat berperan sebagai agen 

perubahan melalui proses pendidikan dan pembelajaran. Munculnya permasalahan 

hukum adalah dampak perilaku guru saat melakukan proses pendidikan dan 

pembelajaran seharusnya dapat dihindari karena dapat memunculkan apatisme 

terhadap perkembangan siswa. Dampak akhirnya adalah tidak tercapainya kualitas 

pendidikan dan pembelajaran yang holistik, ditandai dengan keunggulan kompetensi 

kognitifnya tetapi abai pada kompetensi sosial dan religiusnya. 
 
Kata Kunci : perlindungan hukum, keniscayaan  

 

 

PENDAHULUAN 
 

Saat menjalankan tugas kesehariannya, seorang guru dihadapkan pada tugas utama 

untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Suatu peran yang dijalankan melalui proses 

pembelajaran suatu konsep terhadap para siswa di kelas yang menjadi 

tanggungjawabnya. Dalam suatu proses pembelajaran akan terjadi 2 proses sekaligus, 

yaitu pengajaran dan pendidikan yang akan merubah pengetahuan dan perilaku siswa. 

Ini artinya seorang guru berperan untuk meningkatkan kompetensi sekaligus juga 

dituntut untuk merubah budaya siswanya. 

Proses perubahan budaya siswa terjadi saat mereka melakukan partisipasi dalam 

pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru. Pada saat pembelajaran terjadi seorang 

guru memiliki kewajiban melakukan kontrol terhadap perilaku baik tata cara bertutur, 

bersikap, dan berbuat. Seorang guru diharuskan mempertahankan perilaku siswa yang 

sudah benar atau memperbaikinya bila ditemukan kejanggalan atau ketidaksesuaian 

dengan aturan yang telah disepakati dan diberlakukan. 
 

Pada proses merubah budaya siswa inilah, acapkali guru dihadapkan pada dilema 

bahkan fobia. Saat suatu proses dilaksanakan akan selalu muncul potensi penyimpangan 

yang harus segera diperbaiki agar tidak merugikan dan merusak proses atau sistem yang 
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ada. Akan muncul pertentangan dalam diri guru untuk melaksanakan kewajiban 

profesionalnya sebagai pendidik melalui pemberian sangsi tertentu atau bersikap apatis 

dengan membiarkannya berlalu begitu saja. 
 

Munculnya berbagai masalah yang tidak jarang berimplikasi hukum pidana atau 

perdata pada beberapa orang guru di Indonesia menjadikannya sebagai alasan 

pembenaran bagi mereka untuk bertindak apatis. Mereka takut untuk membenahi 

pelanggaran yang terjadi agar terhindar dari kemungkinan tuntutan pidana. Ketakutan 

yang justru membawa dampak sangat buruk karena budaya yang berkembang di sekolah 

cenderung mengarah ke budaya negatif, anti sosial, dan jauh dari budaya konstruktif. 
 

Diperlukan upaya untuk mengurangi dan menghentikan munculnya apatisme yang 

dapat terjadi pada seorang guru. Adanya hak-hak istimewa yang diakui oleh konstitusi 

negara diperlukan oleh seorang guru untuk melindungi diri saat menjalankan tugas 

profesionalnya sebagai pendidik dan pengajar. Diperolehnya kebebasan professional 

yang bertanggungjawab untuk bertindak dalam koridor mendidik menjadikan seorang 

guru dapat mengembangkan potensi positif dirinya untuk melaksanakan tugas mulia 

mempersiapkan masa depan siswa kearah yang baik dan benar. Hal ini berarti pula masa 

depan Bangsa dan Negara Indonesia sedang dikelola menuju kegemilangan. 

Memperhatikan uraian latar belakang tersebut, dapat dibuatkan matriks identifikasi 

dan alternatif solusi untuk masalah yang akan dibahas dalam makalah 
 
ini.  Uraian matriks tersebut dikemukakan dalam tabel 1.1. berikut. 
 

Tabel 1.1. Matriks Identifikasi dan Alternatif Solusi  
     

Masalah  Penyebab  Alternatif Solusi 
     

Munculnya potensi Guru bersikap apatis  
Perlindungan terhadap 

berkembangnya budaya akibat fobia saat  

 hak dan kewajiban guru 
siswa yang negatif dan melakukan tugas  

 saat melakukan kegiatan 
anti sosial di sekolah professional sebagai  

 Profesionalnya   
pendidik dan pengajar 

 

    

 

Rumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam makalah sebagai berikut. (1) 

Perlindungan apa saja yang dapat diperoleh seorang guru saat menjalankan kewajiban 

profesionalnya? (2) Bagaimana perlindungan dapat dilakukan terhadap guru agar 

diperoleh kebebasan profesional yang bertanggungjawab ? 

Tujuan yang hendak dicapai melalui penulisan makalah ini adalah dipeolehnya 

informasi tentang proses perlindungan yang dapat dimiliki oleh seorang guru saat 

menjalankan tugas profesionalnya sebagai pendidik dan pengajar. 

PEMBAHASAN 
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Guru dan Karakteristik Perlindungan 

Secara harfiah kata perlindungan memiliki makna tempat berlindung atau hal yang 

menyebabkan berlindung, sedangkan kata guru memiliki arti orang yang pekerjaannya 

atau profesiya mengajar. Bila digabungkan maka perlindungan guru memiliki makna 

orang yang memiliki profesi mengajar dan terlindung oleh sesuatu hal. 

Secara hukum perlindungan terhadap guru sudah diakomodasi dalam beberapa 

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Makna perlindungan 

diperluas dengan unsur adanya kewajiban oleh pihak luar untuk memberi perlindungan 

terhadap guru dalam menjalankan tugasnya. Pihak luar dimaksud adalah Pemerintah, 

masyarakat, organisasi profesi dan atau sekolah tempatnya bertugas. 
 

Selain itu diketahui pula batasan perlindungan yang diperoleh oleh seorang guru 

saat menjalankan kewajiban profesionalnya. Seorang guru wajib dilindungi dari 

pemutusan hubungan kerja sepihak, imbalan kerja yang tidak wajar, pembatasan 

penyampaian pendapat, pelecehan profesi, dan pembatasan lain yang menghambat tugas 

serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja guru. Ketentuan tersebut termaktub 

secara khusus pada Pasal 39 dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 Bagian 

Ketujuh tentang Perlindungan. 
 

Menurut Dewanto (2016:3) disebutkan beberapa hak dan kewajiban yang melekat 

pada guru seperti terlihat dalam tabel 2.1 berikut. Pemenuhan atas hak tersebut menjadi 

kewajiban 4 komponen seperti telah dikemukakan sebelumnya, sedangkan kewajiban 

yang harus ditunaikan merupakan tanggungjawab sepenuhnya dari guru yang 

bersangkutan dan merupakan pemenuhan kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh 

guru saat bertugas mendidik dan mengajar. Sebagai salah satu komponen pembelajaran, 

seorang guru dituntut memiliki kompetensi profesional. Ciri seorang guru yang 

profesional menurut Suryabrata (2005) dalam Komara (2016:153) akan terlihat pada 

pelaksanaan tugas bercirikan keahlian, baik materi maupun metode serta bertanggung 

jawab. 
 

Menurut Turnbull (2013:3) ada 3 komponen besar pada diri seorang guru agar 

dapat bertugas secara efektif, karena saat ini guru sudah dipandang sebagai profesi 

khusus yang diperoleh dengan persyaratan tertentu. Pada kesehariannya profesi guru 

akan mendapatkan tekanan dan pengawasan ketika standar, akuntabilitas dan 

kualitasnya terbuka untuk dievaluasi oleh pihak eksternal. 
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Tabel 2.1. Hak dan Kewajiban Seorang Guru 
 

  Hak-hak Guru   Kewajiban Guru 
    

1. Penghasilan kebutuhan hidup dan 1. Merencanakan pembelajaran, proses 
 kesejahteraan sosial;   evaluasi;   

2. Promosi dan penghargaan;  2. Meningkatkan dan mengembangkan 

3. Perlindungan melaksanakan tugas;  kualifikasi akademik;  

4. Kesempatan  meningkatkan 3. Bertindak obyektif dan    tidak 

 kompetensi;     diskriminatif;  

5. Memanfaatkan sarana dan 4. Menjunjung tinggi perundang- 

 prasarana;     undangan; dan  

6. Kebebasan penilaian,  penentuan 5. Memelihara persatuan dan kesatuan 

 kelulusan, dan penghargaan;     

7. Rasa aman dan jaminan     

 keselamatan;       

8. Kebebasan  berserikat dalam     

 organisasi profesi;      

9. Kesempatan  berperan dalam     

 kebijakan pendidikan;      

10. Kesempatan  meningkatkan     

 kualifikasi  akademik dan     

 kompetensi; dan      

11. Pelatihan danpengembangan     

 profesi         

Sumber : Dewanto, 2016. 
 

Untuk itulah diperlukan efektivitas kinerja seorang guru seperti dikemukakan 
 

oleh Turnbull (2013:3) dalam uraian berikut, yaitu : 
 

7. Manajemen diri, karakter yang termasuk dalam komponen manajemen diri adalah 

(a) Kebiasaan memahami diri sendiri, (b) Belajar sepanjang hayat, (c) Aktif 

mengatasi stress, dan (d) Menghargai waktu. 
 
8. Melibatkan diri, mengandung karakter (a) Afektif, (b) Pendengar yang baik, dan (c) 

Memberikan pengaruh. 
 
9. Menebar pengaruh, karakter yang dikandungnya adalah (a) Karismatik, dan 
 

(b) Berpengaruh luas. 
 

Keberadaan guru di tengah masyarakat acapkali belum sepenuhnya diberi 

penghargaan yang memadai, bahkan tidak jarang didapatkan adanya pengakuan yang 

minimalis terhadap guru dan profesinya. Bila ditelisik secara mendalam akan diperoleh 

3 faktor penyebabnya seperti dikemukakan oleh Usman (1999:). 
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Faktor-faktor penyebab tersebut adalah : 
 

7. Adanya pandangan sebagian masyarakat, bahwa siapapun dapat menjadi guru 

asalkan ia berpengetahuan; 
 
8. Kekurangan guru di daerah terpencil, memberikan peluang untuk mengangkat 

seseorang yang tidak punya keahlian untuk menjadi guru; dan 
 
9. Banyak   guru   yang  belum   menghargai   profesinya,  apalagi   berusaha 
 

mengembangkan profesinya. 
 

Serbaneka tantangan baik internal maupun eksternal yang ada di hadapan medan 

tugas guru menjadikan perlindungan profesi guru menjadi urgen. Seperti dikemukakan 

oleh Abduhzen (2008) dalam Saragih (2016:7) bahwa sebagai sebuah profesi, dalam 

bekerja guru memerlukan jaminan dan perlindungan perundang-undangan dan tata 

aturan yang pasti. 
 

Nilai pentingnya adalah selain diperolehnya rasa aman, para guru akan 

memperoleh kejelasan hak dan kewajiban yang harus dijalaninya. Selain itu juga 

batasan perbuatan yang dapat dilakukan berkaitan dengan peran gandanya sebagai 

masyarakat dan sebagai profesional serta bagaimana mereka berperilaku bila 

berhadapan dengan pihak lain baik secara kedinasan maupun tidak. 

 

Tantangan Eksternal 

Seorang  guru  saat  bertugas  melakukan  pembelajaran  selalu  berhadapan 

dengan para siswa yang menjadi tanggungjawabnya. Kehadiran siswa di kelas tentu 

juga membawa sifat, watak dan karakter mereka masing-masing. Para siswa dengan 

‗bawaan‘ yang ada pada dirinya masing-masing tentu memberi dinamika tersendiri saat 

mereka mengikuti proses pembelajaran oleh gurunya. Selain itu juga karakter DNA 

masing-masing siswa juga menambah dinamisme pembelajaran yang diikutinya. 

Menjadi tugas guru untuk dapat mengakomodasi semua dinamika yang muncul 

dari diri para siswanya. Melalui proses pembelajaran yang dilakukan, para guru harus 

dapat menggali dan menumbuhkembangkan potensi positif yang ada pada diri siswa. 

Para guru juga dapat meminimalkan bahkan menghilangkan potensi negatif siswanya. 
 

Proses yang acap dilakukan adalah pemberian reward untuk hal-hal positif yang 

diekspresikan oleh siswanya. Pemberian pujian, penghormatan, hadiah, dan tanda 

penghargaan baik verbal dan non verbal merupakan beberapa contoh reward yang dapat 
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diberikan oleh guru kepada siswanya. Selain itu pemberian punishment untuk hal-hal 

negatif dengan alasan tertentu seperti karena akibat pelanggaran dan kesalahan yang 

telah diperbuat dan bertujuan untuk mengindari terulangnya pelanggaran. 
 

Menurut Khoiriah (2015:3), istilah reward dan punishment memiliki makna suatu 

alat pendidikan atas usaha pendidik untuk memperbaiki perilaku dan budi pekerti 

sebagai sebuah konsekuensi sesuai dengan perbuatan siswa. Reward diberikan atas 

konsekuensi perbuatan baik, sedangkan punishment diberikan atas konsekuensi 

perbuatan buruk. Akan tetapi pada praktiknya, penerapan metode tersebut di atas pada 

proses pembelajaran di kelas sering mendatangkan masalah hukum terhadap guru. 
 

Beberapa hal dapat dijadikan alasan atas munculnya fenomena tersebut, antara 

lain keberadaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang 
 
Perlindungan Anak Pasal 54 ―Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib 

dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau 

teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan 

lainnya.‘ Pasal ini dirasakan dapat membelenggu perbuatan guru untuk melakukan 

proses pendidikan dalam rangka menekan karakter buruk seorang siswa. 
 

Seringkali dijumpai seorang guru yang menjalankan perannya sebagai pendidik 

di kelas justru mendapat ‗imbalan‘ yang sangat tidak manusiawi. Hanya karena hal-hal 

sepele, seorang guru dapat memperoleh ganjaran proses pidana tanpa pernah dilihat 

proses awalnya. 

Munculnya reaksi oleh guru tentu didahului oleh aksi para siswanya. Secara 

ringkas beberapa masalah hukum yang telah menjerat guru dikemukakan dalam tabel 

3.1 berikut. 
 

Tabel  1 Beberapa Kasus Pidana Terhadap Guru Dengan Berbagai Sebab 
 

No  Kasus Tahun Keterangan  

1. Guru  SD  diadili  karena  pukul 2010 3   Siswi memukul dan 
 muridnya pakai penggaris  menendang 1 siswi; Bebas 

2. Guru honorer   diadili   karena 2012 Rambut siswa   gondrong; 

 mencukur rambut muridnya  Bebas tingkat kasasi  

3. Guru dikeroyok keluarga siswa 2013 Siswa ditegur dan dipukul 

4. Guru alami luka pada mata karena 2015 Siswa membolos  

 pukulan siswanya     

5. Guru SMP   harus   mendekam 2015 Siswi bermain air sisa pel; 
 dipenjara    gara-gara    mencubit  Proses   

 muridnya 2016 Siswa membolos  

6. Pak Guru masuk jeruji besi akibat 2016 Siswa bermain saat 
 menghukum muridnya  pelajaran sholat; Proses  

7. Guru  alami  patah  tulang  hidung 2016 Siswa ditegur  
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 karena ditinju siswa     

Sumber : Atmasari (2016) dan Mahany (2016). 
 

Pada tabel 3.1. di atas terlihat ragam sebab munculnya proses pidana bagi guru, 

mulai dari upaya penegakan peraturan sekolah hingga gangguan partisipasi 

pembelajaran oleh siswa. Semuanya menunjukkan bahwa guru telah menjadi obyek 

hukum akibat perilaku siswanya. 

 

Urgensi Perlindungan Guru 
 

Guru dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari akan menjalankan 2 fungsi 

sekaligus yang melekat erat. Peran sebagai anggota masyarakat yang harus 

memperhatikan norma hukum, agama dan etika yang ada serta sebagai profesional 

dengan beban tugas dan kewajiban untuk ditunaikan sesuai dengan tuntutan 

profesinya. Keberadaan siswa yang menjadi subyek pembelajaran juga acapkali 

memberi dinamika tugas tersendiri. 
 

Terlihat dalam uraian sebelumnya bahwa secara faktual perlindungan terhadap 

guru saat menjalankan tugas profesionalismenya ternyata masih minimal jika tidak 

mau dikatakan tidak ada. Seperangkat peraturan yang memberi ruang perlindungan 

bagi guru sebenarnya sudah ada. 

Dikutip dari pendapat Setiyadin (2017:183) yang menyatakan bahwa Negara 

Indonesia telah memiliki UUD 45 Bab X tentang Warga Negara dan Penduduk, Bab 

XA tentang Hak Asasi Manusia; UU No. 14/2005 Pasal 39 dan Peraturan Pemerintah 

No. 74/2008; UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan; dan UU No. 39/1999 tentang 

Hak Asasi Manusia serta Peraturan dan Perundang-undangan lainnya sebagai upaya 

perlindungan bagi guru. 
 

Seperangkat ketentuan yuridis formal tersebut ternyata belum cukup untuk 

menghindarkan guru dari kemungkinan proses pidana akibat melaksanakan tugas 

profesional sebagai pendidik, dengan penegakan aturan sebagai salah satu komponen di 

dalamnya. Demikian juga dengan pemberian punishment sebagai salah satu upaya 

meningkatkan kompetensi siswanya. Hal-hal tersebut sering disalahartikan sebagai 

kekerasan oleh guru kepada siswanya sesuai terminologi dalam naskah Undang-undang 

Perlindungan Anak. 
 

Selanjutnya Komara (2016:157) menuliskan bahwa keberadaan hak-hak siswa 

memang sangat baik. Tapi jangan dilupakan bahwa guru juga punya hak untuk 

mendidik anak dengan cara-cara yang edukatif. Perlakuan guru terhadap anak dengan 
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maksud untuk ―mendidik‖ acapkali ditafsirkan sebagai melanggar hak-hak anak. Pada 

titik ini seharusnya kita semua segera sadar perlunya ada sinkronisasi antara ketentuan 

yuridis formal bagi perlindungan guru dengan implementasinya di masyarakat. 

 

Solusi 

Sebagai  solusi  alternatif tentang perlindungan  guru adalah sangat  penting 

dilakukannya sinkronisasi implementasi dengan ketentuan yuridis yang telah ada. 

Semua itu diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan pada suatu aturan 

yang dapat menimbulkan benturan dan merugikan aktivitas guru. 

Dampak yang tidak diinginkan adalah munculnya keengganan guru untuk berbuat 

sebagai pendidik yang fokus pada pembenahan perilaku siswanya. Guru terhindar dari 

perasaan takut untuk menegakan peraturan dan juga memberikan perlakuan kepada 

siswanya saat melanggar ketentuan dalam proses pembelajaran. 

Beberapa usulan yang diharapkan dapat diterapkan antara lain : 
 

1. Pemberian hak ‗imunitas‘ bagi guru saat bertugas di kelas. 
 

Guru diberikan kebebasan untuk berbuat dalam koridor pendidikan dan pengajaran 

di kelas, tanpa rasa takut adanya intervensi oleh pihak luar manapun. Dampak 

positifnya adalah akan muncul inovasi dan kreativitas guru untuk berupaya 

maksimal mencapai tujuan pembelajaran yang telah direncanakannya. 
 
2. Penguatan peran serta organisasi profesi. 

 
Organisasi profesi guru harus dapat berperan sebagai rumah pelindung bagi guru 

yang menjalankan tugas prosesionalnya. Gesekan yang mungkin muncul saat 

proses pendidikan dan pengajaran terhadap siswanya dapat diatasi oleh keberadaan 

organisasi profesi. Mereka akan merasa nyaman karena terlindung oleh aktivitas 

organisasi yang progrsif dan nyata-nyata berpihak kepada kepentingan proses 

pendidikan walaupun harus berhadapan dan berseberangan dengan pengambil 

kebijakan di daerahnya, 
 
3. Penyusunan peraturan yang memberikan tambahan perlindungan bagi guru disertai 

implementasi oleh aparat penegak hukum yang sebenarnya.  
Proses penegakan hukum seringkali bermasalah bila indvidu yang terlibat 

bersinggungan dengan kekuasaan. Seorang guru sering dihadapkan dengan 

kesulitan untuk menegakan aturan apabila berhadapan dengan siswa yang 

kebetulan berasal dari keluarga birokrasi. 
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SIMPULAN 
 

Perlindungan yang diperoleh seorang guru saat menjalankan kewajiban 

profesionalnya adalah perlindungan dari pemutusan hubungan kerja sepihak, imbalan 

kerja yang tidak wajar, pembatasan penyampaian pendapat, pelecehan profesi, dan 

pembatasan lain yang menghambat tugas serta perlindungan keselamatan dan kesehatan 

kerja guru. Upaya perlindungan tersebut dapat diupayakan melalui pemberian hak 

‗imunitas‘ bagi guru saat bertugas di kelas; penguatan peran serta organisasi profesi; 

dan penyusunan peraturan tambahan untuk perlindungan bagi guru disertai 

implementasi oleh aparat penegak hukum. 

Hal  lain  yang  lebih  penting  saat  mengupayakan  perlindungan  profesi 

sekaligus  pemenuhan  hak  guru  harapan agar  setiap  individu  guru  seharusnya selalu 

menempa diri secara berkelanjutan untuk lebih profesional disertai dengan membangun 

solidaritas komunitas profesional. 
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ABSTRAK 

 

Modernisasi telah melahirkan sebuah paradigma baru di dunia pendidikan saat 

ini, yaitu digital natives dan digital immigrants. Realita yang terjadi bahwa 

peserta didik (siswa) merupakan produk era digital. Sedangkan pendidik 

(guru), mayoritas merupakan produk era manual. Hal tersebut mengantarkan 

pada fenomena dikotomi dalam implementasi pendidikan. Padahal, pendidikan 

memegang peranan penting untuk mengawal dan membimbing peserta didik 

dari dampak negatif modernisasi itu sendiri. Tujuan penelitian ini adalah 

menganalisis tantangan global pendidik digital immigrants dalam 

pembelajaran, yang dapat mengakomodasi para peserta didik digital natives. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian 

menunjukan terdapat 74% peserta didik mampu mengoperasikan komputer dan 

26% belum mampu mengoperasikan. Selain itu, 87% peserta didik mempunyai 

smartphone dan 13% belum mempunyai. 35% pendidik telah menerapan media 

IT dalam pembelajaran, dan 65% belum pernah menerapkan IT dalam 

pembelajaran. dari 96% pendidik yang mengoperasikan smartphone masih 

belum ada yang menerapkannya dalam proses pembelajaran baik sebagai 

media maupun sumber belajar.  

 

Kata Kunci: digital natives; digital immigrants 

 

PENDAHULUAN 

 Modernisasi telah melahirkan sebuah paradigma baru di dunia pendidikan saat 

ini, yaitu digital natives dan digital immigrants. Istilah digital natives sebenarnya 

mengacu pada generasi yang sejak lahir mengenal digital, sedangkan digital immigrants 

merupakan generasi digital pendatang (Prensky, 2001a:1). Selain itu, era perkembangan 

teknologi mempengaruhi gaya hidup masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan 

(Manaf, dkk., 2015:1). Fenomena tersebut sangat menarik ketika dianalisis secara 

ilmiah dengan keterkaitan problematika yang selama ini terjadi dalam dunia pendidikan. 

Pemikiran ini muncul dari perubahan siswa secara radikal yang terjadi masa kini, 

sedangkan sistem pendidikan belum mengakomodasi perubahan tersebut.  

 Kehidupan peserta didik yang notabene adalah para generasi digital natives 

dikelilingi oleh teknologi digital. Peserta didik digital natives cenderung menghabiskan 

kegiatan disamping komputer, video game, pemutar musik (mp3), tablet, atau 
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ponsel.Tidak mengherankan apabila media sosial dapat dikatakan sebagai dunia kedua 

mereka. Prensky (2001a:1) mengatakan bahwa rata-rata generasi digital natives 

menghabiskan kurang dari 5.000 jam hidup mereka untuk membaca, akan tetapi lebih 

dari 10.000 jam untuk bermain video game. Hal ini tentunya sangat berpengaruh pada 

pola pikir dan cara dalam memproses informasi. 

 Realita yang terjadi bahwa peserta didik (siswa) merupakan generasi yang 

terlahir di era digital. Sedangkan pendidik (guru), mayoritas merupakan ―produk‖ era 

manual. Hal tersebut mengantarkan pada fenomena dikotomi dalam implementasi 

pendidikan. Salah satu dikotomi pembelajaran yang terjadi adalah adanya 

ketidaksamaan sudut pandang proses pembelajaran antara pendidik dan peserta didik. 

Prensky (2001a:3) mengatakan bahwa hal ini sangat serius dan menjadi tantangan besar 

dalam dunia pendidikan. Para pendidik digital immigrants berbicara dengan bahasa 

usang, dan berjuang untuk mengajar penduduk yang berbicara dengan bahasa yang baru 

sama sekali. 

 Pendidik masih cenderung belum sepenuhnya merubah mindset sebagai pengajar 

dan peserta didik sebagai pembelajar. Pola pembelajaran digital immigrants yang 

berlangsung biasanya memilih mengajar perlahan dan langkah demi langkah dan 

memiliki sedikit penghargaan (Prensky, 2001a:3-4). Hal ini senada dengan pendapat 

Freire (2008:63) bahwa pembelajaran yang konvensional cenderung akan membawa 

pandangan pada guru mengajar-siswa diajar, guru memberi tugas-siswa mengerjakan 

tugas, guru menyuruh-siswa disuruh, dan guru sebagai subyek-siswa sebagai obyek 

belajar. Sedangkan peserta didik masih memerlukan bimbingan dalam mengaplikasikan 

kedigitalan kehidupan. Padahal, pendidikan memegang peranan penting untuk 

mengawal dan membimbing peserta didik dari dampak negatif modernisasi itu sendiri. 

 Sebuah reformasi mindset para pendidik sangat dibutuhkan baik dalam proses 

pembelajaran dan pembimbingan para peserta didik digital natives. Harmanto (2015:1) 

mengatakan bahwa kunci pokok pendidik yang profesional adalah keberhasilan sebuah 

pembelajaran. Lebih lanjut Pendit (2013:26) mengatakan bahwa, diperlukannya sebuah 

program pembelajaran yang jelas, ilmiah, dan sistematis untuk mempersiapkan dan 

merespon perkembangan peserta didik yang amat dinamis. Sebuah chemistry 

pembelajaran antara peserta didik dan pendidik diharapkan melahirkan generasi emas  

digital native yang kreatif dan unggul dalam persaingan global. 

 

METODE 
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 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Data dalam penelitian 

ini yaitu data keadaan usia guru dan usia peserta didik di Indonesia berdasarkan sumber 

Indonesia Educations Statistics in Brief (IESIB) tahun terakhir, yaitu tahun ajaran 

2015/2016. Sumber data lainnya diperoleh melalui angket yang dengan subyek 

penelitian para pendidik dan peserta didik di SMPN 3 Yowoilangun tahun ajaran 

2015/2016.  

 Data dianalisis menggunakan skala likert. Langkah selanjutnya, data ditelaah 

dengan hasil penelitian yang terkait dengan problematika pembelajaran yang terjadi. 

Tujuannya adalah mengurai permasalahan dengan mencari jalan solusi pemecahan 

masalah tersebut. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Digital Native (Peserta Didik) di Indonesia 

 Istilah digital natives sebenarnya mengacu generasi yang sejak lahir  telah 

mengenal era digital. Mereka cenderung menerima informasi dengan begitu cepat, lebih 

menyukai grafis, lebih memilih secara acak, berkembang pada kepuasan instan, dan 

lebih memilih permainan untuk bekerja (Prensky, 2001a:3). Peserta didik digital natives 

cenderung lebih banyak berinteraksi dan bersosialisasi melalui media sosial di dunia 

maya. 

 Era digital tersebut, mengantar pada distorsi ruang, jarak, dan waktu. Selain itu, 

peristiwa kehidupan baik yang baik maupun yang buruk dengan mudah dipertontonkan. 

Tantangan yang berat yaitu, dampak yang ditimbulkan dari tontonan yang buruk bagi 

peserta didik antara lain; peredaran video porno, bullying, tindakan kekerasan, ataupun 

tindakan SARA. Dampak dari tontonan tersebut, haruslah diminimalisis, mengingat 

rata-rata usia peserta didik yang masih dalam usia perkembangan. Perlu kita ingat 

bahwa masa ini menurut Erikson merupakan krisis psikososial antara mencari identitas 

vs kebingunan peran (Slavin, 2008:65). 

 Berdasarkan data dari Indonesia Educations Statistics in Brief (2016) tentang 

rata-rata usia peserta didik sebagai berikut. Peserta didik pada Sekolah Dasar berjumlah 

25.885.053.  Rincian sebagai berikut, peserta didik berusia 7 s.d 12 tahun sebesar 

73,80%, lebih 12 tahun sebesar 25,84%, dan kurang dari 7 tahun sebesar 0,34%. 

Sedangkan pada tingkat SMP berjumlah 10.030.277. Dengan rincian 82% berusia 13 s.d 

15 tahun, 15,91% berusia lebih dari 15 tahun, dan 2,09% berusia kurang dari 15 tahun. 

Selanjutnya pada pendidikan sekolah menengah sejumlah 8.647.394 peserta didik, 
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dengan rincian 69,08% berusia 16 s.d 18 tahun, 10,73 berusia lebih dari 18 tahun, dan 

20,19% berusia kurang dari 16 tahun. 

 

Digital Immigrants di Indonesia 

 Istilah  digital immigrants merupakan generasi digital pendatang atau generasi 

yang mulai mengenal teknologi digital pada saat usia dewasa. Generasi digital 

immigrants cenderung beradaptasi pada lingkungan yang dikelilingi oleh teknologi. 

Menurut Prensky (2001a:4) bahwa guru digital immigrants cenderung mengasumsikan 

bahwa peserta didik adalah sama dengan mereka. Selain itu, metode pembelajaran yang 

didapat pada waktu digital immigrants alami dianggap masih relevan digunakan pada 

saat sekarang. 

 Data tentang pendidik di Indonesia menunjukkan bahwa rata-rata pendidik di 

Indonesia berada pada usia 44 tahun. Sebagai contoh berdasarkan sumber data 

Indonesia Educations Statistics in Brief (2016) diperoleh data usia pendidik pada tingkat 

SMP sebagai berikut; 18% berusia antara 41-45, 17% berusia 46-50, 16% bersia 51-55, 

14% berusia dibawah 30 tahun, 14% berusia 36-40 tahun, 12% berusia lebih dari 56 

tahun, dan 9% berusia 31-35 tahun. Sedangkan data pendidik pada tingkat SMA terdiri 

atas 26% berusia dibawah 30 tahun, 17 % berusia antara 31-35, 14% berusia antara 46-

50, 13% berusia 36-40 tahun, 12% berusia antara 41-45 tahun, dan 6% berusia lebih 

dari 56 tahun. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas pendidik 

Indonesia adalah para digital immigrants. Akan tetapi lebih dari 50% jumlah pendidik 

yang berusia antara 30-45 tahun merupakan sebuah catatan optimis sebagai 

pembimbing peserta didik digital natives. Mengingat pada usia itu, masih dapat dengan 

mudah beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Hanya saja motivasi dan reformasi 

mindset pendidik sangat dibutuhkan disini. 

Problematika Dikotomi Pembelajaran 

 Permasalahan-permasalahan yang sering kali dijumpai dalam proses 

pembelajaran antara lain, rendahnya minat belajar peserta didik, aktivitas belajar yang 

pasif, atau sulitnya menyuruh peserta didik untuk membaca buku cetak. Hal tersebut 

sangat identik dengan ciri khas generasi digital. Generasi digital native jengah ketika 

disuruh membaca Ensiklopedi, mereka lebih suka mencari informasi melalui media 

google atau wikipedia (Santi, 2016:5). Perbedaan persepsi pembelajaran antara peserta 

didik dan pendidik merupakan hal yang harus disamakan. 
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 Salah satu potret dikotomi pembelajaran di sekolah dapat diperoleh dari data 

berikut. Berdasarkan data yang melalui angket bahwa di SMPN 3 Yosowilangun terdiri 

atas 26 guru dengan 73% merupakan pendidik profesional, dengan usia rata-rata 44 

tahun atau lahir pada tahun 1973. Terdapat 69% pendidik yang bisa mengoperasikan 

komputer, sementara 31% belum bisa mengoperasikan komputer. Terdapat 96% 

pendidik yang mempunyai smartphone, dan 4% belum bisa mengoperasikan 

smartphone. Berdasarkan data di atas dapat digambarkan grafik sebagai berikut. 

Rincian data tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah ini. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Grafik Kemampuan IT Guru SMPN 3 Yosowilangun 

 

 Selain itu, 35% pendidik telah menerapan media IT dalam pembelajaran, dan 

65% belum pernah menerapkan IT dalam pembelajaran. Dari 96% pendidik yang 

mengoperasikan smartphone masih belum ada yang menerapkannya dalam proses 

pembelajaran baik sebagai media maupun sumber belajar. Berdasarkan data tersebut 

dapat digambarkan diagram sebagai berikut. 
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Gambar 2. Diagram Aplikatif Komputer dan Smartphone dalam Pembelajaran Oleh 

Pendidik di SMPN 3 Yosowilangun. 

 

 

 Berdasarkan data di atas, terdapat fenomena unik yang terjadi. Pendidik pada 

umumnya juga tengah berada pada kehidupan digital. Hal tersebut dibuktikan dengan 

96% pendidik yang menggunakan smartphone bukan sebagai alat komunikasi saja. 

Selain itu, juga alat untuk mendapatkan sumber informasi. Sayangnya, alat yang dapat 

dijadikan sebagai sumber belajar yang luas tersebut belum dimanfaatkan dalam proses 

pembelajaran. oleh karena itu, sangat diperlukan reformasi mindset penggunaan alat 

komukasi seperti smartphone agar juga bermanfaat dalam proses pembelajaran. 

 Data lain tentang peserta didik di SMPN 3 Yosowilangun terdiri atas 370 siswa, 

223 laki-laki dan 147 perempuan. Usia rata-rata peserta didik 14 tahun  atau lahir pada 

tahun 2003. Terdapat 74% peserta didik mampu mengoperasikan komputer dan 26% 

belum mampu mengoperasikan. Selain itu, 87% peserta didik mempunyai smartphone 

dan 13% belum mempunyai. 

 Berdasarkan data di atas, sebuah muara tantangan dalam pembelajaran di 

sekolah muncul. Pendidik belum mampu menggunakan teknologi yang menjadi 

mayoritas dikuasai oleh peserta didik. Fakta di lapangan yang ditemukan, ada beberapa 

alasan khususnya terkait dengan penggunaan smartphone sebagai sumber belajar. Yang 

pertama, adanya persepsi oleh mayoritas pendidik yang menganggap bahwa 

penggunaan smartphone cenderung akan digunakan oleh peserta didik untuk 

beraktivitas selain pembelajaran. Yang kedua, belum adanya aturan sekolah yang 

mengatur mengenai penggunaannya dalam pembelajaran. ketiga, masih minimnya 

sarana pendukung seperti komputer atau terbatasnya jaringan internet di sekolah. Hal 

tersebut senada dengan hasil penelitian Dopo dan Ismaniati (2015:15), bahwa minimnya 

pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran disebabkan komputer self-efficacy, 

pengalaman mengajar, keterbatasan sarana, praktek pedagogis dan keprofesionalan guru 

dalam menggunakan teknologi. 

 Selain itu, realita yang ironis juga terjadi. Akhir-akhir ini sering dijumpai 

berbagai media sosial sebagai sarang  perbuatan maksiat, seperti peredaran pornografi, 

bullying, traficking, judi online, kejahatan dunia maya (cyber crime). Regulasi yang 
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diterapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika belum 

mampu menyaringnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengawalan potensi generasi 

digital natives agar tidak tercemar dengan dampak buruk dunia maya yang notabene 

adalah kehidupan sosialnya. Sinergi dan kepedulian pelaksana pendidikan, baik 

pendidik, peserta didik, maupun orang tua sangat diperlukan untuk mengatasi hal 

tersebut. 

    

Solusi Alternatif dan Masif 

 Dinamika permasalahan yang muncul dalam pembelajaran sudah seyogyanya 

dicari solusi alternatifnya. Pendidik yang mayoritas merupakan generasi digital 

immigrants sudah seharusnya mereformasi mindset khususnya penggunaan teknologi 

digital sebagai media maupun sumber belajar. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan 

sebuah pembelajaran yang dapat mengakomodasi minat dan motivasi belajar para 

peserta didik digital native. Harmanto (2015:1) mengatakan bahwa pendidik sudah 

saatnya melakukan penyesuaian dengan kebutuhan dan keinginan peserta didik digital 

native dengan teknologi sebagai ciri khas. 

 Oleh karena itu, untuk merubah potensi peserta didik digital natives menjadi 

sebuah kompetensi sangat dibutuhkan sosok pembimbing. Seorang pembimbing yang 

berperan mengarahkan peserta didik agar tidak terjebak dalam dunia maya yang semu. 

Oleh karena itu, seorang pendidik profesional juga sudah selayaknya menguasai 

teknologi.  Berdasarkan hasil penelitian Dopo dan Ismaniati (2015:22) bahwa persepsi 

guru tentang sumber belajar digital yang baik, maka berdampak pula pada tingginya 

motivasi guru dalam mengaplikasikan teknologi tersebut dalam pembelajaran. Selain 

itu, untuk mengarungi era global juga diperlukan berbagai sikap dalam hidup. Sikap 

yang perlu dikembangkan bagi peserta didik tersebut yaitu, rasa senang, optimis, dan 

kemampuan adaptasi dengan lingkungan (Mulyasa, 2007:55). 

 Selain itu, sebuah persamaan persepsi penggunaan teknologi khususnya 

smartphone dan web dalam pembelajaran penting untuk dilakukan. Sehingga teknologi 

dapat digunakan secara maksimal sebagai media maupun sumber belajar. Dengan 

demikian, peserta didik juga lebih mendapat bimbingan dalam penggunaan smartphone 

dan web dalam hal yang positif. Pada akhirnya tercapai sebuah keadaan mindset 

pendidik dan peserta didik yang sama, yaitu smartphone merupakan sebuah alat 

komunikasi sebagai sumber belajar. Bukan hanya sebagai alat media sosial ataupun 

media permainan semata, akan tetapi pentingnya smartphone dan web dalam 
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pembelajaran. Berdasarkan hasil penelitian Manaf, dkk. (2015:14) bahwa melalui 

penggunaan web, aktivitas pembelajaran dapat dilakukan dimana saja. 

 Solusi yang masif harus dilakukan oleh para pendidik yaitu adaptasi sebuah 

pembelajaran yang mampu mengakomodasi belajar peserta didik digital native. Salah 

satu pembelajaran yang dapat mengakomodasi yaitu pembelajaran aktif, kreatif, efektif, 

dan menyenangkan (PAKEM). Pembelajaran tersebut memiliki korelasi dengan gaya 

belajar peserta didik digital native. Menurut Lancaster dan Stillman (dalam Reilly, 

2012) beberapa gaya belajar para generasi digital native, yaitu; 1) lebih suka belajar 

dengan melakukan; 2) lebih nyaman dengan adanya media; dan 3) menyukai kerjasama 

tim dalam belajar dan memecahkan permasalahan. Unsur kunci untuk mewujudkan dan 

mengimplementasikan visi pembelajaran yang mengakomodasi para peserta didik 

digital native yaitu guru yang inspiratif dan dapat memotivasi (Prensky, 2001b:2). 

 

SIMPULAN 

 Modernisasi melahirkan sebuah paradigma baru di dunia pendidikan saat ini, 

yaitu digital natives dan digital immigrants. Hal tersebut mengantarkan pada fenomena 

dikotomi dalam implementasi pendidikan. Padahal, pendidikan memegang peranan 

penting untuk mengawal dan membimbing peserta didik dari dampak negatif 

modernisasi itu sendiri. Reformasi mindset, dan adaptasi pelayanan pendidik secara 

menyeluruh sangat diperlukan dalam proses pembelajaran. Sehingga diharapkan muncul 

generasi emas yang kreatif dan unggul dalam persaingan global, tetapi juga tidak 

kehilangan jati diri karakter mulia sebagai bangsa Indonesia. 
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ABSTRAK 

World Economic Forum merancang kerangka ketrampilan Abad 21 dengan tiga 

pilar utama yaitu literasi dasar, kompetensi dan karakter yang berkualitas. Salah satu 

aktifitas literasi adalah literasi digital. Penelitian ini bertujuan meningkatkan motivasi 

belajar dan prestasi belajar IPS Kelas VIID SMP Negeri 2 Ponjong Tahun Pelajaran 

2014/2015 dengan pembelajaran berbasis literasi digital melalui model Problem Based 

Learning dengan Geographic Information System (PBL-GIS) menggunakan aplikasi 

Googleearth. Penelitian menggunakan desain Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subyek 

penelitian yaitu siswa kelas VIID SMP Negeri 2 Ponjong Tahun Pelajaran 2014/2015. 

Metode pengumpulan data melalui tes dan angket dengan validasi hasil observasi. 

Penelitian dilakukan dalam dua siklus, dengan masing-masing siklus tiga pertemuan. 

Prestasi pembelajaran PBL-GIS berbasis Googleearth dapat meningkatkan motivasi 

menjadi 67% pada siklus I dan 88% pada siklus II. Prestasi belajar meningkat menjadi 

63% pada siklus I dan 79% pada siklus II. 

 

Kata Kunci : Literasi digital,  pemebelajaran abad 21 

 

 

PENDAHULUAN 

Kerangka pembelajaran Abad 21 dikembangkan berdasarkan masukan pendidik, 

ahli kependidikan dan dunia bisnis untuk mendefinisikan ketrampilan dan pengetahuan 

untuk kebutuhan hidup di Abad 21. Berdasarkan kerangka pembelajaran Abad 21, 

harapannya siswa menguasai konten pengetahuan sesuai tema Abad 21 yang di 

dalamnya mencakup tiga ketrampilan inti yaitu kecakapan hidup dan karir, kemampuan 

pembelajar dan berinovasi serta kemampuan menguasai media informasi dan teknologi. 
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Gambar 1. Kerangka Pembelajaran Abad 21 

(Sumber : P21, 2016 : 1) 

 

Ketrampilan pembelajar dan berinovasi dipercaya sebagai ketrampilan yang 

dapat mempersiapkan bekal hidup dan bekerja di kompleks Abad 21. Ketrampilan 

tersebut meliputi kreativitas dan berinovasi, berpikir kritis dan problem solving serta 

ketrampilan berkomunikasi dan berkolaborasi. Ketrampilan tersebut perlu didukung 

kecakapan hidup dan karir seperti kemampuan beradaptasi, fleksibel, produktif, 

akuntabel dan bertanggungjawab. Selain itu, agar tindakan dalam Abad 21 menjadi 

efektif perlu memanfaatkan literasi digital yang meliputi literasi informasi, literasi 

media dan literasi teknologi. (P21, 2016 : 3) 

Lebih lanjut, World Economic Forum (2015 : 3) merancang kerangka 

ketrampilan Abad 21 dengan tiga pilar utama yaitu literasi dasar, kompetensi dan 

karakter yang berkualitas. Literasi dasar mencakup aktivitas mengimplementasikan 

keahlian dasar dalam kehidupan sehari-hari yang meliputi literasi bahasa, literasi angka, 

literasi ilmiah, literasi digital, literasi keuangan dan literasi sosial-budaya. 
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Gambar 2. Ketrampilan Abad 21  

(Sumber : World Economic Forum, 2015 : 3) 

 

 Pemahaman dan pelaksanaan gerakan literasi di sekolah umumnya hanya 

sebatas pada ―seremonial‖ literasi bahasa dengan kegiatan pembiasaan membaca dan 

menulis 15 menit sebelum pembelajaran. Perlu dipahami bersama bahwa gerakan 

literasi di sekolah adalah milik seluruh warga sekolah, lintas subyek/mata pelajaran dan 

berorientasi pada olah pikir sebagai modal kecakapan hidup sehari-hari. 

 Berdasarkan kerangka keahlian Abad 21, salah satu aktifitas literasi adalah 

literasi digital. Literasi digital adalah ketertarikan, sikap dan kemampuan individu 

dalam menggunakan teknologi digital dan alat komunikasi untuk mengakses, 

mengelola, mengintegrasikan, menganalisis dan mengevaluasi informasi, membangun 

pengetahuan baru, membuat dan berkomunikasi dengan orang lain agar dapat 

berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat. Literasi digital idealnya dikembangkan 

dalam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran, bukan hanya TIK. Hal ini untuk 

menjawab tantangan kehidupan siswa yang terlahir sebagai generasi Z (generasi 

internet).  

 Oleh karena itu, untuk menunjang kecakapan Abad 21 perlu dikembangkan 

kegiatan pembelajaran yang membangun kreativitas, mengembangkan kecakapan hidup 

dan mengembangkan aktifitas literasi digital. Dalam pembelajaran IPS di SMP Negeri 2 

Ponjong, siswa dilibatkan dalam kompetensi berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi dan 

kreativitas melalui isu-isu sosial yang ada di sekitar siswa. Penugasan dengan 

memanfaatkan teknologi digital dilaksanakan di dalam dan luar kelas. Kegiatan 
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pembelajaran dilakukan dengan pemanfaatan internet, pemanfaatan media digital, 

pembangunan e-learning dan pemanfaatan kuis digital baik berbasis PC maupun 

smartphone. Selain itu, pembelajaran diprogramkan dengan membuat produk 

multimedia seperti slide presentasi, rekaman video lingkungan dan kegiatan reportase 

dengan masyarakat sekitar. 

Salah satu aplikasi digital yang digunakan sebagai sumber belajar, materi 

belajar dan media pembelajaran dalam pembelajaran IPS di SMP Negeri 2 Ponjong 

adalah Googleearth. Googleearth mampu menyajikan informasi persebaran gejala–

gejala dan permodelan permukaan bumi. Googleearth adalah aplikasi yang tidak hanya 

memiliki fungsi menunjukkan obyek dalam suatu lokasi, namun juga mampu 

menampilkan keadaan muka bumi dalam bentuk tiga dimensi (Yousman, 2008 : 2).  

Peranan Googleearth dalam pembelajaran IPS sangat penting, karena mampu 

memudahkan guru dalam menjelaskan konsep materi secara visual dan spasial. Guru 

dapat menggunakan Googleearth untuk menjelaskan obyek, gejala/fenomena yang 

terjadi muka bumi agar mudah dipahami oleh siswa. Herman Sutrisno dalam 

(http://blog.unila.ac.id/gumuntur/) menyatakan bahwa ―Googleearth mampu menarik 

perhatian siswa dan membuka kebingungan tentang pengetahuan kebumian, karena 

siswa dapat mengamati secara langsung dan jelas‖. 

Model pembelajaran yang dapat diterapkan untuk mendukung kecakapan Abad 

21 adalah Problem Based Learning berbasis Geographic Information System (PBL-

GIS). Model pembelajaran tersebut sangat tepat diterapkan dalam pembelajaran IPS 

karena materi IPS sangat luas dan terkait dengan aspek keruangan muka bumi (geografi 

sebagai platform pembelajaran IPS). Dalam PBL-GIS, siswa didorong untuk dapat 

memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan erat 

dengan aspek ruang. Guru dan siswa memiliki peran penting dalam kegiatan 

pembelajaran, keduanya saling berkolaborasi demi terwujudnya tujuan pembelajaran. 

Motivasi belajar siswa SMP Negeri 2 Ponjong pada umumnya rendah. Hal ini 

berdampak pada prestasi belajar yang rendah pula. Rendahnya motivasi belajar siswa 

dapat diamati dari antusias dan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Hasil observasi 

awal berupa wawancara siswa kelas VIID tentang pembelajaran IPS dapat disimpulkan 

bahwa siswa kurang responsif terhadap pembelajaran karena materi terlalu banyak, 

terlalu hafalan, teoritis dan kurang praktis. 

Dalam upaya peningkatan motivasi belajar dan prestasi belajar IPS, perlu 

dilaksanakan tindakan pembelajaran PBL-GIS berbasis Googleearth, khususnya pada 
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pokok bahasan yang dianggap memerlukan pembahasan secara visual dan spasial yaitu 

pada kompetensi dasar ―mendiskripsikan keragaman bentuk muka bumi, proses 

pembentukan dan dampaknya terhadap kehidupan‖. 

 Berdasarkan latar belakang tersebut. Rumusan masalah yang diajukan  adalah: 

Apakah pembelajaran berbasis literasi digital PBL-GIS menggunakan Googleearth 

dapat meningkatkan motivasi dan prestasi belajar IPS di Kelas VIID SMP Negeri 2 

Ponjong Tahun Pelajaran 2014/2015? 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan motivasi dan prestasi 

belajar IPS melalui pembelajaran berbasis literasi digital PBL-GIS menggunakan 

Googleearth di Kelas VIID SMP Negeri 2 Ponjong Tahun Pelajaran 2014/2015. 

 

METODE 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 2 Ponjong Kelas VIID pada 

semester ganjil tahun pelajaran 2014/2015. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan 

September 2014. Jumlah subyek penelitian adalah 24 siswa. Penelitian menggunakan 

desain Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan melalui dua siklus dengan 

masing-masing siklus terdiri dari tiga pertemuan. Penelitian dibantu oleh guru IPS 

Kelas VII yang bertindak sebagai kolaborator. 

 

Data penelitian dikumpulkan dari berbagai sumber yaitu : motivasi belajar 

diperoleh dari hasil angket motivasi siswa dan prestasi belajar diperoleh dari hasil pos-

tes tiap akhir siklus. Selain itu, data tersebut juga divalidasi dengan penilaian observasi 

kondisi pembelajaran dan portofolio tugas kelompok. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis perbandingan, yaitu 

perbandingan peristiwa/kejadian yang timbul akibat tindakan yang dilakukan kemudian 

dideskripsikan ke dalam suatu bentuk penilaian yang dapat menggambarkan keadaan 

secara sistematis. Kejadian-kejadian yang terekam serta data yang diperoleh 

ditabulasikan secara nominal kemudian ditentukan prosentasenya. Dari prosentase itu 

akan dideskripsikan arah kecenderungan tindakan guru serta reaksi siswa yang 

mencerminkan motivasi belajar dan hasil belajar siswa. 

Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus. Setelah dilaksanakan proses 

pembelajaran sesuai dengan rancangan solusi yang telah direncanakan, siswa diberi tes 

pada setiap akhir siklus. Setelah itu dilakukan evaluasi pembelajaran untuk menilai 

tingkat keberhasilan tindakan. Hasil pembelajaran pada silkus I dianggap belum 
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memenuhi target keberhasilan sehingga dilanjutkan pembelajaran di siklus II dengan 

menggunakan rancangan solusi yang telah diperbaiki berdasarkan hasil refleksi di siklus 

I. 

Prosedur pelaksanaan PTK secara umum mencakup tahap perencanaan, 

pelaksanaan tindakan, tahap observasi dan refleksi. Tahap-tahap tersebut diuraikan 

sebagai berikut. 

Perencanaan Tindakan 

Tindakan pada siklus I dilakukan berdasarkan pada hipotesis tindakan yang 

tersusun dari dasar teori, hasil studi awal dan tindakan praktis yang pernah dilakukan 

peneliti terdahulu. Tindakan pada siklus II dilaksanakan pada hasil refleksi dan evaluasi 

dari pelaksanaan siklus I. 

Kegiatan perencanaan penelitian meliputi kegiatan penyusunan instrumen 

penelitian dan instrumen pembelajaran. Instrumen penelitian meliputi pedoman 

observasi, angket dan pos-tes, sedangkan instrumen pembelajaran meliputi silabus, 

rencana pelaksanaan pembelajaran, modul kegiatan dan lembar kegiatan siswa. 

Pelaksanaan Tindakan 

Keseluruhan tindakan yang dilaksanakan dalam penelitian ini bertujuan untuk 

mengadakan optimalisasi terhadap pembelajaran IPS pada kompetensi dasar 

―mendiskripsikan keragaman bentuk muka bumi, proses pembentukan dan dampaknya 

terhadap kehidupan‖. Tindakan pembelajaran meliputi : pembekalan materi dengan 

visualisasi Googleearth, pemecahan masalah pada suatu kasus secara berkelompok dan 

penyusunan laporan hasil. 

Evaluasi dan Observasi 

Bersamaan dengan pelaksanaan tindakan juga dilakukan evaluasi dan 

observasi. Dalam pelaksanaannya, observer sekaligus kolaborator dibantu oleh guru IPS 

Kelas VII. 

Tahap Analisis dan Refleksi 

Tahapan ini bertujuan untuk mengkaji secara menyeluruh tindakan yang telah 

dilakukan, berdasarkan data yang telah terkumpul kemudian dilakukan evaluasi guna 

menyempurnakan tindakan berikutnya. Hasil evaluasi kemudian dianalisis untuk 

menentukan langkah-langkah perbaikan apa yang dapat ditempuh sehingga didapatkan 

suatu solusi untuk semua permasalahan yang dialami oleh guru dan siswa dalam 

pembelajaran IPS.  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kondisi Awal 

Siswa kelas VIID SMP Negeri 2 Ponjong sebagian besar tidak aktif dalam 

pembelajaran, mereka cenderung tidak memperhatikan penjelasan guru yang sedang 

mengajar di kelas. Media dan metode pengajaran secara ceramah mengakibatkan 

kejenuhan pada siswa. Dari observasi yang dilakukan diperoleh data awal sebagai 

berikut : 

a. Kondisi Awal Motivasi Siswa 

Dari lembar observasi awal pada kegiatan observasi kelas diperoleh skor 

motivasi siswa awal sebagai berikut : 

Tabel 1. Kondisi Awal Motivasi Siswa 

Kategori Frekuensi Prosentase 

Tinggi 3 13 % 

Sedang 8 33 % 

Rendah 13 54 % 

 

b. Kondisi Awal Nilai Tes 

Hasil tes awal setelah pembelajaran dilakukan dengan ceramah adalah 

banyak siswa yang belum tuntas. Rata-rata nilai tes adalah 61. Kondisi tersebut 

dapat digambarkan dalam tabel berikut ini. 

 

Tabel 2. Kondisi Awal Nilai Tes 

Kategori Frekuensi Prosentase 

Tuntas 11 46 % 

Belum Tuntas 13 54 % 

 

 

 

 

Pembelajaran Siklus I 
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Gambar 3. Kegiatan Pembelajaran Siklus I 

 

Siklus I dalam penelitian ini dilaksanakan 3x tatap muka dalam satu kali tatap 

muka dilaksanakan dua jam pelajaran (2 x 40 menit). Siklus pertama dilaksanakan pada 

tanggal 2, 4 dan 9 September di ruang laboratorium ITC EQEP SMP Negeri 2 Ponjong. 

Inti kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut: 

Pokok bahasan : vulkanisme (kegunungapian) 

Pertemuan I 

 Pendahuluan : guru mengawali pembelajaran dengan mereview kembali materi 

vulkanisme dan memberikan visualisasi bentuk dan persebaran gunungapi dunia. 

 Kegiatan inti : guru menyajikan video peristiwa bencana gunungapi Merapi 

tahun 2010 

 Penutup : guru memberi pekerjaan rumah dengan mencari informasi seputar 

bencana Merapi tahun 2010 dengan narasumber orangtua dan internet. 

Pertemuan II 

 Pendahuluan : guru mengawali pembelajaran dengan membahas hasil pekerjaan 

rumah 

 Kegiatan inti : guru membentuk kelompok siswa dan memberikan masalah yang 

perlu diselesaikan yaitu mengamati dan mencatat area terdampak bencana 

Merapi tahun 2010, mencocokkan dengan hasil pekerjaan rumah dan memberi 

solusi terkait dengan tempat tinggal. 

 Penutup : guru memberikan tugas pada siswa untuk belajar menghadapi pos-tes I 

Pertemuan III 
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 Pendahuluan : guru mengawali pembelajaran dengan membahas hasil pekerjaan 

siswa 

 Kegiatan inti : guru menarik kesimpulan hasil pekerjaan siswa dan memberikan 

pengayaan pengetahuan tentang pemilihan tempat tinggal yang ideal dari 

kemungkinan bencana gunungapi. 

 Penutup : pembelajaran ditutup dengan pos-tes I 

 

 

PEMBELAJARAN SIKLUS II 

 

Gambar 4. Pembelajaran Siklus II 

 

Siklus II dalam penelitian ini dilaksanakan dalam 3 kali tatap muka di kelas 

(Tatap Muka IV, V dan VI) yaitu pada tanggal 11, 16 dan 18 September 2014. Dalam 

siklus II ini juga dilakukan terobosan yakni siswa lebih diberikan kebebasan untuk 

mengekplorasi atau menggunakan Googleearth secara berkelompok dibandingkan pada 

siklus I. Media yang dipakai pada siklus II ini, komposisi dan karateristiknya diubah 

sesuai dengan hasil analisis karakteristik belajar siswa pada siklus I. Inti kegiatan 

pembelajaran pada siklus II adalah sebagai berikut: 

Pokok bahasan : seisme (kegempaan) 

Pertemuan I 

 Pendahuluan : guru mengawali pembelajaran dengan mereview kembali materi 

seisme serta kaitannya dengan tektononisme dan vulkanisme dengan 

memberikan visualisasi besaran dan persebaran gempa dunia. 
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 Kegiatan inti : guru menyajikan video peristiwa bencana gempa DIY tahun 2006 

dan membahasnya. 

 Penutup : guru memberi pekerjaan rumah dengan mencari informasi seputar 

bencana gempa tahun 2006 dengan narasumber orangtua dan internet dengan 

point-point bahasan yang telah ditentukan guru. 

Pertemuan II 

 Pendahuluan : guru mengawali pembelajaran dengan membahas hasil pekerjaan 

rumah dan melakukan ice breaking. 

 Kegiatan inti : guru membentuk kelompok siswa dengan beberapa siswa ditukar 

kelompoknya untuk mendapatkan hasil yang optimal. Setelah itu, guru 

memberikan masalah yang perlu diselesaikan yaitu mengamati dan mencatat 

area terdampak bencana gempa DIY tahun 2006, mencocokkan dengan hasil 

pekerjaan rumah dan memberi solusi terkait dengan tempat tinggal. 

 Penutup : guru memberikan tugas pada siswa untuk belajar menghadapi pos-tes 

II 

 

Pertemuan III 

 Pendahuluan : guru mengawali pembelajaran dengan membahas hasil pekerjaan 

siswa 

 Kegiatan inti : guru menarik kesimpulan hasil pekerjaan siswa dan memberikan 

pengayaan pengetahuan tentang pemilihan tempat tinggal yang ideal dari 

kemungkinan bencana gempa. 

 Penutup : pembelajaran ditutup dengan pos-tes II 

 

Pada pembelajaran siklus I belum berhasil karena siswa yang tuntas skor 

motivasinya dalam pembelajaran hanya sebesar 67 % sehingga belum mencapai 

indikator kinerja yang ditentukan. Hal ini disebabkan kurangnya penekanan guru pada 

esensi dari kegiatan pembelajaran, mengorganisasikan kelas dalam membimbing dan 

kurangnya guru dalam mengekporasi agar siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. 
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Motivasi Siswa 

Skor motivasi siswa pada pembelajaran siklus II sudah berhasil karena lebih dari 70% 

siswa telah mencapai batas ketuntasan. Hal ini didukung dengan adanya tindak lanjut 

perbaikan pembelajaran pada siklus II. Tindak lanjut tersebut adalah penambahan ice 

breaking dan penggunaan Googleearth oleh siswa secara berkelompok yang telah 

disesuaikan kondisinya. Selain itu, siswa lebih bebas melakukan ekspolasi penggunaan 

Googleearth sehingga dapat membuat suasana pembelajaran lebih menyenangkan dan 

lebih hidup serta siswa menjadi lebih termotivasi dan aktif dalam pembelajaran 

sehingga hasil belajarnya meningkat. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 3. Perbandingan Kategori Motivasi Siswa 

No Periode 
Frekuensi 

Prosentase 
T S R 

1 

2 

3 

Kondisi Awal 

Siklus I 

Siklus II 

3 

6 

9 

8 

10 

12 

13 

8 

3 

11/24 x 100% = 46 % 

16/24 x 100% = 67 % 

21/24 x 100% = 88% 

 

Kondisi tersebut dapat dilihat pada gambar berikut : 

 

Gambar 5   Histogram Jumlah Motivasi siswa dalam Pembelajaran  

pada Kondisi Awal, Siklus I dan Siklus II 

 

Peningkatan Prestasi 

Berdasarkan data yang diperoleh pada siklus I diperoleh hasil rata-rata nilai 

siswa adalah 71 dengan standar ketuntasan minimal siswa adalah 70. Siswa yang 

mendapat nilai lebih dari 70 adalah 15 siswa (63%) atau sudah tuntas sedangkan 9 siswa 

(37%) mendapat nilai kurang dari 70 atau belum tuntas. Indikator kinerja ketuntasan 
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sebesar 70%. Pada pembelajaran siklus II diperoleh data rata-rata hasil belajar siswa 

adalah 76 dengan standar ketuntasan minimal siswa adalah 70. Siswa yang mendapat 

nilai lebih dari 70 adalah 19 siswa (79%) atau sudah tuntas sedangkan 5 siswa (21%) 

mendapat nilai kurang dari 70 atau belum tuntas. Sehingga dalam pembelajaran siklus II 

sudah berhasil karena lebih dari 70% siswa telah tuntas dalam belajar.  

Kondisi tersebut dapat digambarkan pada tabel berikut ini: 

 

Tabel 4. Perbandingan ketuntasan hasil belajar siswa 

Kriteria Ketuntasan Hasil Belajar 

Kondisi Awal Siklus I Siklus II 

Tuntas 11 15 19 

Tidak Tuntas 13 9 5 

Jumlah 24 24 24 

 

 

 

Kondisi tersebut dapat digambarkan pada gambar berikut : 

 

Gambar 6. Histogram Jumlah Siswa yang Tuntas dan Tidak Tuntas Hasil Belajar dalam 

Pembelajaran pada Kondisi Awal, Siklus I dan Siklus II 

 

Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran yang dilaksanakan pada 

siklus I belum tercapai karena masih terdapat kelemahan-kelemahan. Penelitian 
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dilanjutkan pada siklus II dengan motivasi siswa yang sudah tuntas mencapai 88%. 

Ketuntasan nilai siswa mencapai 79% sedangkan rata-rata nilai siswa adalah 76.  

Indikator pembelajaran pada siklus II sudah tercapai baik dari motivasi siswa 

maupun prestasi siswa. Jadi tujuan penelitian tindakan kelas telah berhasil dengan 

menggunakan 2 siklus tindakan. Keberhasilan proses pembelajaran pada siklus I dan 

siklus II salah satu disebabkan karena pembelajaran yang dilakukan telah 

mengintegrasikan konsep dan ketrampilan (skill) dalam memecahkan masalah 

(problem) dengan visualisasi Googleearth yang jelas dan menarik. 

 

SIMPULAN 

  Pembelajaran berbasis literasi digital dengan PBL-GIS menggunakan 

Googleearth pada standar kompetensi ―mendiskripsikan keragaman bentuk muka bumi, 

proses pembentukan dan dampaknya terhadap kehidupan‖ dapat meningkatkan motivasi 

belajar dan prestasi belajar siswa dalam proses pembelajaran IPS. Peningkatan motivasi 

belajar siswa dapat diketahui dari hasil penilaian motivasi siswa dimana pada siklus I 

tingkat ketuntasan motivasi adalah sebesar 67% dan terjadi peningkatan lagi pada siklus 

II yakni sebesar 88%. Peningkatan prestasi belajar siswa dapat diketahui dari nilai tes 

dimana pada siklus I tingkat ketuntasan belajar adalah sebesar 63% dan terjadi 

peningkatan lagi pada siklus II yakni sebesar 79%. 

 

SARAN 

Perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang penggunaan Googleearth pada 

pokok bahasan lainnya agar dapat diketahui kebermanfaatan media ini untuk 

pembelajaran IPS. 
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ABSTRAK 
 

 Media Aplikasi berbasis android adalah bagian dari  Mobile Learning yang 

merupakan cara pembelajaran yang memanfaatkan teknologi perangkat Handphone dan 

sejenisnya. Siswa usia Sekolah Dasar rata-rata bisa mengoperasikannya. Namun, fitur 

yang ada kebanyakan permainan hiburan  dan jarang dimanfaatkan untuk pembelajaran. 

Hal Ini merupakan tantangan dan peluang bagi guru untuk menciptakan aplikasi 

pembelajaran berbasis android. Dalam aplikasi tersebut menyajikan berbagai fitur 

materi, teks, gambar, audio dan animasi yang menyenangkan. Siswa bisa belajar 

kapanpun dan dimanapun tidak hanya terbatas disekolah. Metode yang digunakan 

dalam karya tulis ini adalah best practice. Salah satu isu dalam pembelajaran era global 

adalah pembelajar (siswa) dapat belajar kapanpun dan dimanapun tanpa sekat ruang dan 

waktu dengan memanfaatkan Teknologi Komunikasi dan Informasi.  Media Aplikasi 

berbasis android menjadi salah satu alternatif solusi pembelajaran era global. 

 

Kata kunci :  aplikasi berbasis android, pembelajaran era global 

 

PENDAHULUAN 

Handphone merupakan salah satu perangkat yang berkembang pesat Seiring 

Kemajuan  Teknologi Informasi dan Komunikasi di era global. Siswa usia Sekolah 

Dasar rata-rata bisa mengoperasikannya. Namun fitur yang ada kebanyakan permainan 

hiburan  dan jarang dimanfaatkan untuk pembelajaran. Hal Ini merupakan tantangan 

dan peluang bagi guru untuk menciptakan aplikasi pembelajaran berbasis android. 

Dalam aplikasi tersebut menyajikan berbagai fitur materi, teks, gambar, audio dan 

animasi yang menyenangkan. Siswa bisa belajar kapanpun dan dimanapun tidak hanya 

terbatas disekolah. 

Sejalan dengan pendapat diatas, Menurut Anas (2012, hlm. 4) Pembelajaran IPS 

SD akan aktif dan efektif jika dimulai dengan pengalaman langsung menuju 

pengalaman abstrak. Untuk itu diperlukan Media Pembelajaran yang tepat. 

Namun, kondisi nyata siswa kelas IV SDN Gunungagung 02 pada Pembelajaran 

IPS Kelas IV SDN Gunungagung 02 KD 1.4 Menghargai suku bangsa dan budaya 

Indonesia. Banyak siswa kurang tertarik dengan media poster pakaian adat, rumah adat 

dan senjata tradisional sehingga aktivitas belajar rendah. Padahal karakteristik 

mailto:hendikoprabowo@gmail.com
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materinya banyak menghafal gambar tersebut. Rendahnya keaktifan siswa berpengaruh 

terhadap rendahnya hasil belajar materi suku bangsa dan budaya Indonesia. Tingkat 

Ketuntasan Klasikal rendah hanya sebanyak 14 siswa dari 26 siswa (54 %) yang Tuntas 

sedangkan sisanya sebanyak 12 siswa (46 %) belum tuntas. 

Setelah diadakan refleksi dan diskusi dengan teman sejawat, ditemukan 

beberapa penyebab rendahnya aktivitas dan hasil belajar siswa, antara lain. 1) Banyak 

menghafal materi dan gambar, 2) Media pembelajaran  kurang variatif, hanya berupa 

gambar-gambar poster yang ukurannya kecil dan jumlahnya pun kurang memadai.      3) 

Teknik pemberian tugas belum efektif dan cenderung membosankan sehingga siswa 

pasif. Memperhatikan adanya kesenjangan antara kenyataan dan harapan, diperlukan 

upaya agar pembelajaran aktif dan efektif. Penerapan aplikasi android IPS materi suku 

bangsa dan budaya Indonesia layak dijadikan alternatif pemecahan masalah. 

Aplikasi android adalah bagian dari  Mobile Learning yang merupakan cara 

pembelajaran yang memanfaatkan teknologi perangkat Handphone dan sejenisnya. 

Siswa Kelas IV SDN Gunungagung 02 rata-rata bisa mengoperasikannya. Namun fitur 

yang ada kebanyakan permainan hiburan  dan jarang dimanfaatkan untuk pembelajaran. 

Hal Ini merupakan tantangan dan peluang bagi guru untuk menciptakan aplikasi 

pembelajaran berbasis android. Dalam aplikasi tersebut menyajikan berbagai fitur 

materi, teks, gambar, audio dan animasi yang menyenangkan. Siswa bisa belajar 

kapanpun dan dimanapun tidak hanya terbatas disekolah. 

Menurut Silberman (2006, hlm. 25) variasi Media dan memanfaatkan TIK  

lebih efektif untuk meningkatkan pembelajaran. Dengan demikian, Upaya 

menggunakan aplikasi berbasis android pembelajaran IPS layak untuk digunakan. 

 Berdasarkan analisis masalah di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah  

―Bagaimanakah penggunaan aplikasi android agar meningkatkan hasil belajar IPS 

materi suku bangsa dan budaya Indonesia Semester I Tahun Pelajaran 2015/2016 ? 

 Adapun tujuan Inovasi Pembelajaran aplikasi android IPS ini adalah sebagai 

berikut. 

(1) Untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa, Pembelajaran IPS Materi suku 

bangsa dan budaya Indonesia Semester I Tahun Pelajaran 2015/2016. 

(2) Untuk meningkatkan hasil belajar siswa, Pembelajaran IPS Materi suku 

bangsa dan budaya Indonesia Semester I Tahun Pelajaran 2015/2016. 

 Aplikasi android adalah bagian dari  Mobile Learning yang merupakan cara 

belajar dengan menggunakan perangkat Handphone dan  sejenisnya.  
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 Mobile Learning adalah pembelajaran yang unik karena pembelajar dapat 

mengakses materi kapanpun dan dimanapun. Tidak terbatas pada jam sekolah. Sehingga 

meningkatkan motivasi siswa (Tamimmudin, 2014).  

 Menurut Susilana dan Riana (2009, hlm. 6) Kata media dalam ―media 

pembelajaran‖ secara harfiah berarti perantara ; sedangkan kata pembelajaran diartikan 

sebagai suatu keadaan yang sengaja dibuat agar seseorang mau belajar‖. Jadi, media 

pembelajaran sebagai sarana penyalur pesan atau informasi belajar untuk 

mengkondisikan seseorang untuk belajar. Selain itu, kontribusi media pembelajaran 

menurut Kemp and Dayton (1985) dalam Asra dkk (2007) bahwa penyampaian pesan 

pembelajaran dapat lebih menarik sebagai berikut.  

(1)  Pembelajaran menjadi lebih aktif  

(2)  Mutu Pembelajaran bisa ditingkatkan   

(3)  Motivasi siswa meningkat 

  Menurut Asra dkk (2007: 6) multimedia adalah kombinasi grafik, teks, audio, 

suara dan animasi. Penggabungan ini merupakan suatu kesatuan yang secara bersama-

sama menampilkan informasi, pesan, atau isi pembelajaran. Multimedia Pembelajaran 

dapat digunakan pada pembelajaran di SD sebab cukup efektif meningkatkan aktivitas 

dan hasil belajar pada siswa.  

 Berbagai kelebihan multimedia pembelajaran berikut mampu mengatasi 

kelemahan-kelemahan yang terdapat di dalam pengajaran konvensional.  

(1)  Belajar kapanpun dan dimanapun 

(2) Interaktif dan menyenangkan  

(3)  memotivasi siswa 

 

METODE 

Penelitian ini menggunakan desain best practice (pengalaman terbaik) dengan 

membandingkan pengalaman sebelumnya dengan pengalaman baru yang dianggap 

sebagai pengalaman terbaik. Subjek penelitian ini siswa kelas IV semester I Tahun 

pelajaran 2016/2017 SDN Gunungagung 02 Kab. Tegal  sebanyak 26 siswa. Instrumen 

yang digunakan unuk mengumpulkan data adalah tes dan dokumen. 

Hasil tes Materi suku bangsa dan budaya Indonesia yang diukur dengan 

instrumen tes hasilnya kemudian dianalisis untuk diketahui jumlah nilai masing-masing 

siswa, nilai rata-rata, ketuntasan belajar perorangan dan klasikal. Ketiga analisis data di 

atas selanjutnya dibuat perbandingan hasil antara sebelum dan sesudah  penelitian ini. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berlandaskan Teori-teori tentang Mobile learning, Media dan Multimedia 

pembelajaran yang telah diuraikan di Bab sebelumnya. Maka Penulis mengembangkan 

karya inovatif berbentuk aplikasi berbasis android IPS materi suku bangsa dan budaya 

Indonesia. 

Adapun yang dimaksud aplikasi berbasis android diatas adalah aplikasi 

pembelajaran yang terdiri dari menu/fitur tertentu agar siswa efektif belajar IPS materi 

suku bangsa dan budaya Indonesia dan bisa dioperasikan pada Handphone atau 

perangkat sejenis. 

Desain Karya Inovasi Aplikasi Android disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 1. Desain Karya Inovasi Aplikasi Android 

Nama Bagian Isi Keterangan 

Tampilan  Awal Judul Aplikasi 

Gambar Peta Indonesia 

Gambar Pakaian Adat 

Tombol Skip 

Suara Musik Pengantar 

 

Komposisi warna 

menarik 

Menu Pembuka Masuk 

Panduan 

Masuk ke Menu 

Cara menjalankan 

aplikasi 

Menu Utama/home Materi 

Simulasi 

Soal 

Profil 

Berisi Materi 

Pembelajaran 

Quiz 

Soal evaluasi 

Profil pembuat 

 

Rancangan Karya Inovasi Pembelajaran 

Sesuai  landasan teori diatas, penulis merancang  karya inovasi aplikasi android 

dengan rancangan dalam bentuk desain berikut. 

 

 

 

 

 Judul Aplikasi 

 

 

 

Peta Indonesia 

 

Gambar Pakaian 

 

 

 

 MATERI 
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Gambar 1 

Rancangan Karya Inovasi Aplikasi Android 

 

 

Proses Penemuan/Pembaharuan 

 Penemuan Karya inovatif media aplikasi android ini dilaksanakan  melalui 

pendekatan kerja best practice.  Berdasarkan Rancangan karya inovasi maka dibuatlah 

aplikasi android menggunakan Aplikasi Adobe Flash menghasilkan file berekstensi 

Apk kemudian di instal pada Handphone/ tablet.  Berikut Langkah kerja pembuatannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASUK 

PANDUAN 

SIMULASI 

SOAL 

PROFIL 

 

 

 

 
Kompetensi Dasar 

Indikator 

 

Materi 

Suku Bangsa 

Pakaian Adat 

Rumah Adat 

Senjata Tradisional 

Tarian, Alat Musik 

 

 

 

 

Kuis, Mencocokan 

Gambar  

 Pakaian Adat 

Rumah Adat 

Senjata Tradisional 

Tarian,  

Alat Musik dengan 

daerah asal 

 

 

 

 

 

Berisi Soal 

Evaluasi dan 

Aplikasi Skor 

otomatis 

MATERI SIMULAS

I 
SOAL 
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Gambar 2 

 Proses Pembuatan Tampilan Awal/Judul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3  

Proses Pembuatan Menu Utama/Home 

 

 

 

 

 

 

1. Tampilan Awal/ judul 2. Menu Utama/home 
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3.Menu  KD dan Indikator 4. Menu Materi  
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          5. Menu Simulasi/Quiz 6. Quiz mencocokan Pakaian Adat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Soal Evaluasi Interaktif      8. Nilai Soal evaluasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 

Alur Pembuatan Aplikasi Android 

Masukan  

Perencanaan Desain 

Perencanaan Konten 

 

 

 

Proses 

Pembuatan Aplikasi 

 

Keluaran 

Aplikasi 

Ujicoba instal pada 

Handphone/tablet 
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Aplikasi Praktis dalam Pembelajaran 

Penerapan media aplikasi android IPS materi suku bangsa dan budaya Indonesia 

dengan urutan langkah berikut. 

(1) Guru memberikan Pengantar/penjelasan tentang langkah pembelajaran dan 

penggunakan aplikasi (sebelum pembelajaran Handphone/tablet siswa telah 

terinstal dengan aplikasi android) 

(2) Siswa berkelompok tiap kelompok 2-3 orang 

(3) Siswa berdiskusi dan bereksplorasi menu materi aplikasi android  

(4) Guru berkeliling membimbing kelompok siswa 

(5) Siswa mengerjakan simulasi/quiz  

(6) Kelompok siswa mempresentasikan hasil ekplorasi dan diskusi kelompok di 

depan kelas  

(7)    Guru memberi penguatan  

(8)    Secara Individu siswa mengerjakan soal evaluasi 

(9)  Siswa dibimbing guru membuat kesimpulan dan refleksi pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 

 Guru Membimbing Kelompok Siswa 
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Gambar 4 

Siswa Mengeksplorasi Menu Materi      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 

 Siswa Mengeksplorasi Menu Utam 

 

Data Hasil Aplikasi Praktis Inovasi Pembelajaran 

Tabel 2. Hasil Pengamatan Terhadap Aktivitas Belajar Siswa Pra Perlakuan 

        

No Nama Siswa 
Pra Perlakuan 

1 2 3 4 5 Keterangan 

1 Akmanul Iksan 2 2 2 2 2 Aktivitas siswa : 

2 
M. Firdaus 2 3 2 2 

2 

1. kesiapan 

mengikuti pelajaran 

3 
Ikhsanul Muttakhin 3 2 3 3 

3 

2. keaktifan  selama 

belajar 

4 
M. Izza Al Azis  2 3 2 2 

2 

3. motivasi untuk 

bisa 

5 
Misbachussudur 3 2 3 3 

3 

4. efektivitas  waktu 

belajar 

6 Elorista Icha  2 2 2 2 2 5. kemajuan belajar 

7 Nanang Ermansyah 2 2 3 2 3   

8 Rosinta 3 3 2 3 3   

9 Tomi Riyanto 3 3 2 3 3   

10 Tsalis Nima Nabila 3 3 3 3 3   

11 Ahmad Afrian W. 2 3 3 3 3   

12 
Ahmad Zahrudin 3 3 2 3 

3 

Indikator                             

Skor 

13 
Aula Animah 3 3 2 2 

3 

Tampak maksimal                    

4 

14 
Ilyaza Maulana 3 3 2 2 

3 

Tampak sebagian 

besar            3                 

15 Indra Maulana 3 3 2 2 3 Tampak sebagian 
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kecil             2 

16 
Irgi Ahmad Fahrezi 3 4 4 2 

3 

Tidak tampak                            

1 

17 Ismi Annisatun 2 3 3 2 3   

18 Khomsatu Nur F. 2 3 3 2 2   

19 M. Faizun Ulul 2 2 2 2 2   

20 M. Ilham Zahila 2 2 3 2 2 Kriteria keberhasilan  

21 
Masalikul Imdad 2 3 3 3 

2 

86-100% = Sangat 

baik 

22 Muhamad Alfiyan 2 2 2 3 2 75-85 %  = Baik 

23 Nadila Tri Sundari 3 2 3 3 3 60- 74 % = Cukup 

24 Niha Yatussofa 3 2 3 3 3 46-59 %  = Kurang  

25 
Nilna Afita Nahar 2 3 3 2 

2 

< 45%     = Sangat 

Kurang 

26 Rohati Sihati 2 3 3 2 3   

  Jumlah 64 69 67 63 68   

  Skor maksimal 104 104 104 104 104   

  Persentase 62 66 64 61 65  Rata-rata 64 % 

  
Analisis cukup cukup cukup cukup cukup 
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Tabel 3. Hasil Pengamatan Terhadap Aktivitas Belajar Siswa Setelah Perlakuan 

        
No Nama Siswa 

Perlakuan 

1 2 3 4 5 Keterangan 

1 Akmanul Iksan 4 3 3 3 3 Aktivitas siswa : 

2 
M. Firdaus 3 4 3 3 

3 

1. kesiapan 

mengikuti pelajaran 

3 

Ikhsanul 

Muttakhin 
4 3 3 4 

3 

2. keaktifan  selama 

belajar 

4 
M. Izza Al Azis  4 4 3 3 

3 

3. motivasi untuk 

bisa 

5 
Misbachussudur 4 3 3 3 

3 

4. efektivitas  waktu 

belajar 

6 Elorista Icha  2 3 3 3 3 5. kemajuan belajar 

7 

Nanang 

Ermansyah 
4 3 4 3 

3 
  

8 Rosinta 3 3 3 3 3   

9 Tomi Riyanto 4 3 4 3 3   

10 

Tsalis Nima 

Nabila 
3 4 3 3 

4 
  

11 

Ahmad Afrian 

W. 
3 3 3 3 

3 
  

12 

Ahmad 

Zahrudin 
3 3 3 3 

3 

Indikator                            

Skor 

13 
Aula Animah 3 4 3 4 

3 

Tampak maksimal                

4 

14 
Ilyaza Maulana 3 3 4 3 

4 

Tampak sebagian 

besar        3                 

15 
Indra Maulana 3 4 3 3 

3 

Tampak sebagian 

kecil         2 

16 

Irgi Ahmad 

Fahrezi 
3 3 3 3 

4 

Tidak tampak                       

1 

17 Ismi Annisatun 3 3 3 3 3   

18 

Khomsatu Nur 

F. 
3 4 3 3 

4 
  

19 M. Faizun Ulul 3 3 3 3 3   

20 
M. Ilham Zahila 3 4 3 3 

3 

Kriteria 

keberhasilan  

21 

Masalikul 

Imdad 
3 3 3 3 

4 

86-100% =  Baik 

sekali 

22 

Muhamad 

Alfiyan 
3 3 3 4 

3 
75-85 %  = Baik 

23 

Nadila Tri 

Sundari 
3 3 4 4 

3 
60- 74 % = Cukup 

24 Niha Yatussofa 3 3 3 3 4 46-59 %  = Kurang  

25 

Nilna Afita 

Nahar 
3 3 3 3 

3 

< 45%     = Sangat 

Kurang 
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26 Rohati Sihati 2 3 3 2 3   

  Jumlah 82 85 82 81 84   

  Skor maksimal 104 104 104 104 104   

  Persentase 79 82 79 78 81  Rata rata 80 % 

  
Analisis Baik 

Baik 

 
Baik Baik Baik 
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Tabel 4. Rekap Nilai Pembelajaran Sebelum Dan Sesudah Perlakuan 

 

Mata Pelajaran : IPS 

   

 

Mater Pokok : Suku Bangsa dan Budaya Indonesia 

 

Kelas/Semester : IV (Empat) / 1 (Satu) 

  

 

KKM : 65 

   

      

NO  NAMA 

Pra 

Perlakuan 
Ket 

Setelah 

Perlakuan 
Ket 

1 Akmanul Iksan 70 Tuntas 80 Tuntas 

2 
M. Firdaus 

50 

Belum 

Tuntas 60 

Belum 

Tuntas 

3 
Ikhsanul Muttakhin 

50 

Belum 

Tuntas 70 Tuntas 

4 
M. Izza Al Azis  

60 

Belum 

Tuntas 70 Tuntas 

5 
Misbachussudur 

60 

Belum 

Tuntas 70 Tuntas 

6 Elorista Icha  70 Tuntas 70 Tuntas 

7 
Nanang Ermansyah 

60 

Belum 

Tuntas 70 Tuntas 

8 Rosinta 70 Tuntas 80 Tuntas 

9 
Tomi Riyanto 

50 

Belum 

Tuntas 60 

Belum 

Tuntas 

10 
Tsalis Nima Nabila 

50 

Belum 

Tuntas 60 

Belum 

Tuntas 

11 
Ahmad Afrian W. 

60 

Belum 

Tuntas 70 Tuntas 

12 
Ahmad Zahrudin 

60 

Belum 

Tuntas 70 Tuntas 

13 Aula Animah 70 Tuntas 80 Tuntas 

14 Ilyaza Maulana 70 Tuntas 80 Tuntas 

15 Indra Maulana 80 Tuntas 90 Tuntas 

16 
Irgi Ahmad Fahrezi 

50 

Belum 

Tuntas 70 Tuntas 

17 Ismi Annisatun 70 Tuntas 80 Tuntas 

18 Khomsatu Nur F. 70 Tuntas 70 Tuntas 

19 
M. Faizun Ulul 

60 

Belum 

Tuntas 60 

Belum 

Tuntas 

20 M. Ilham Zahila 70 Tuntas 80 Tuntas 

21 Masalikul Imdad 70 Tuntas 80 Tuntas 

22 Muhamad Alfiyan 80 Tuntas 100 Tuntas 

23 Nadila Tri Sundari 70 Tuntas 80 Tuntas 

24 Niha Yatussofa 70 Tuntas 80 Tuntas 

25 Nilna Afita Nahar 70 Tuntas 80 Tuntas 

26 
Rohati Sihati 

60 

Belum 

Tuntas 60 

Belum 

Tuntas 
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  Jumlah Nilai 1670 

  

1920 

  

  Rata-rata 64 74 

  Tuntas  (%) 14 (54%) 21 (81 %) 

  Belum tuntas ( %) 12 (46%) 5 (19 %) 

 

Analisis Hasil Aplikasi Praktis Inovasi Pembelajaran  

Hasil pengamatan terhadap Aktivitas Siswa di sajikan dalam grafik berikut : 

Grafik 1. Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil pengamatan observer  melalui lembar observasi sebagaimana 

disajikan pada Grafik 1. Hasil pengamatan aktivitas siswa terungkap terjadi perubahan 

perilaku siswa dalam pembelajaran, setelah menggunakan media aplikasi android 

dibanding sebelum menggunakannya. Terjadi Peningkatan Aktivitas Siswa dalam aspek 

kesiapan mengikuti pembelajaran dari  62 % menjadi 79 %. Keaktifan siswa meningkat 

dari 66 % menjadi 82 %, Motivasi untuk bisa meningkat dari 64 % menjadi 79 %, 

efektivitas waktu belajar  meningkat dari 61 menjadi 78 % dan kemajuan belajar siswa  

meningkat dari 65 % menjadi 81 %.  

 Tingkat Ketuntasan Klasikal Hasil Belajar siswa di sajikan dalam grafik berikut. 
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Grafik 2 

Ketuntasan Klasikal Hasil Belajar Sisw 

Berdasarkan Data Hasil Belajar Siswa, Penerapan Aplikasi berbasis android  

Terbukti Meningkatkan Hasil Belajar siswa, Hal ini ditunjukkan dengan Tingkat 

Ketuntasan Klasikal Pra perlakuan hanya 14 siswa dari 26 siswa (54 %) yang Tuntas 

sedangkan setelah di lakukan perlakuan meningkat menjadi 21 siswa (81 %) yang tuntas 

belajar. Nilai rata-ratanya pun meningkat dari 64 menjadi 74.  

Hasil penggunaan inovasi aplikasi berbasis android diatas sesuai dengan 

landasan teori menurut pendapat Anas (2012), asra (2007),  silberman (2006), susilana 

dan riana (2009), Tamimmudin (2014). 

 

SIMPULAN 

Penerapan aplikasi android IPS materi suku bangsa dan budaya Indonesia dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa, sebagaimana Analisis pada pra 

perlakuan. Sebelum menggunakan aplikasi android, Aktivitas belajar siswa mencapai 

rata-rata 64 % dan setelah Perlakuan mencapai rata-rata 80 %. Sedangkan hasil belajar 

siswa mencapai Ketuntasan Klasikal 54 % sebelum perlakuan dan setelah perlakuan 

mencapai 81 %. Serta Rata-rata nilai hasil belajar meningkat dari 64 Menjadi 74 setelah 

perlakuan. Dengan Media Aplikasi berbasis android Siswa bisa belajar kapanpun dan 

dimanapun. Media Aplikasi berbasis android menjadi salah satu alternatif solusi 

pembelajaran era global.  
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ABSTRAK 
 

Pokok masalah yang diajukan pada tulisan ini adalah perlunya mengkaji kembali 

tentang peran guru dalam pembelajaran di era digital. Hal ini didasarkan pada dua 

asumsi. Di satu sisi, guru dianggap menjadi sumber belajar yang utama dan penentu 

prestasi siswa, di sisi lain, melesatnya perkembangan iptek pada era digital saat ini 

menjadikan akses belajar siswa lebih mudah sehingga peran guru jika hanya 

sekadar transfer pengetahuan menjadi terpinggirkan. Dengan menganalisa peran 

guru dalam pembelajaran serta paradigma baru pembelajaran di era digital, tulisan 

ini menawarkan sebuah strategi memperkuat peran guru di era digital dalam upaya 

meningkatkan mutu pendidikan melalui program pembelajaran inspiratif. 

Pembelajaran inspiratif memfasilitasi siswa belajar lebih dari sekadar mengetahui 

dan memahami, melainkan mengaplikasi, membuat kreasi, dan memberi kontribusi. 

Untuk itu, merancang pembelajaran inspiratif dengan multistrategi disarankan agar 

siswa mampu beradaptasi dan optimal menguasai kompetensi di tengah pesatnya 

perkembangan iptek saat ini. 

 

Kata kunci: peran guru, era digital, pembelajaran inspiratif 

 

 

Pendahuluan 

Mengacu pada faktor penentu kemajuan suatu negara yaitu penguasaan inovasi 

(45%), penguasan jaringan/networking (25%), penguasaan teknologi (20%), serta 

kekayaan sumber daya alam (hanya 10%), maka pendidkan di Indonesia sebaiknya 

menekankan  pada tiga kemampuan utama (Nurdiansyah, 2016). Di era yang 

menjadikan komputer dan jaringan internet sebagai landasan utama perkembangan 

teknologi ini, setiap bangsa perlu meningkatkan daya saing dengan meningkatkan 

sumber daya manusia dengan mencetak generasi pembelajar yang mampu beradaptasi 

dan terus mengembangkan kompetensi (Fatwa dan Djuniadi, 2016). Era digital yang 

mengubah masyarakat menuju era masyarakat informasi (information age)  atau 

masyarakat ilmu pengetahuan (knowledge society)  telah membawa banyak perubahan 

yang mendasar dalam berbagai bidang. 

Karakteristik teknologi informasi dan komunikasi telah memanjangkan dan 

meluaskan daya pikir dan keseluruhan akal budi manusia. Ini bisa menimbulkan 

dampak negatif seperti yang diungkapkan J. Sumardianta bahwa karakteristik teknologi 
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internet telah menggiring manusia menuju kedangkalan, serbapraktis, dan autistik 

(Sumardianta, 2014:x). Ini merupakan dampak negatif yang menjadi tantangan 

tersendiri bagi guru di era digital saat ini. Padahal, teknologi hanyalah perluasan diri 

manusia sehingga kontrol utama teknologi berada di tangan manusia itu sendiri. 

Teknologi hanya menggantikan fungsi penyebaran dan pengalian informasi. Interaksi 

antar manusia dalam mengembangkan kepribadian, membina hubungan sosial, rasa 

kebersamaan, kepedulian, tanggung jawab, dan empati tidak tergantikan.  

 Salah satu implikasinya, terjadi perubahan paradigma pendidikan dimana 

kecenderungan pembelajaran berubah dari yang konvensional menuju pembelajaran 

abad pengetahuan yang memungkinkan setiap orang dapat belajar dimana saja, kapan 

saja, dan dengan siapa saja. Perkembangan teknologi juga menyebabkan bergesernya 

peran guru bukan lagi menjadi sumber belajar yang utama dan satu-satunya. Kurikulum 

2013 dikembangkan seiring dengan pesatnya kemajuan iptek di era digital dimana 

tuntutannya terhadap guru mampu merancang dan melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar yang konstruktif melalui kegiatan saintifik yang interaktif.  Pembelajaran 

yang konvensional lebih banyak menimbulkan kejenuhan pada siswa yang 

mempengaruhi motivasi dan pencapaian kompetensi. Ini menjadi suatu tantangan 

sekaligus harapan bagi guru agar mampu beradaptasi dan memberdayakannya sehingga 

dapat melejitkan prestasi siswa. teknologi mempunyai gagasan mereformasi sistem 

pendidikan, yakni sistem yang mengajarkan siswa lebih mandiri, mencipta atau 

membuat kreasi, dan menjalani kehidupannya dengan berani dan percaya diri 

(Nurdiansyah, 2016). Sekolah dan guru berperan bukan sekedar mengupayakan siswa 

mendapatkan nilai terbaik pada ujian, tetapi yang jauh lebih penting adalah mencetak 

generasi yang mampu berkompetisi, berkolaborasi, dan berkontribusi di masa depan 

dengan karakter dan kepribadian yang matang. 

Standardisasi mutu pendidikan di Indonesia yang terkait dengan kompetensi 

guru cukup banyak namun perlu diperjelas keberadaannya (Dalimunthe, 2013). 

Penetapan mengenai standar kualifikasi akademik serta sertifikasi pendidik rupanya 

belum mampu menunjukan implikasi nyata meningkatnya kualitas, prestasi, dan 

kontribusi yang lebih nyata. Pengembangan kurikulum yang diupayakan pembuat 

kebijakan sebagai adaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga 

implementasinya kurang optimal karena justru menimbulkan keresahan di kalangan 

guru sebagai ujung tombak pelaksanaannya (Dalimunthe, 2013) 
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Makalah ini berkenaan dengan bagaimana cara menguatkan peran guru di era 

digital. Untuk itu, perlu dilihat kembali peran guru secara umum di Indonesia dan 

paradigma baru pembelajaran di era digital. Pada saat yang sama, sebagai perbandingan, 

perlu juga mengkaji tentang peran dan kompetensi guru di negara lain. Pokok masalah 

ini didasarkan pada dua asumsi fundamental. Pertama, guru memiliki peran strategis 

dan sangat vital proses pembelajaran dan penentu  prestasi siswa. Kedua, paradigma 

baru pembelajaran di era digital yang seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi menjadkan peran guru yang jika hanya sekadar transfer 

pengetahuan menjadi terpinggirkan.    

Makalah  ini merupakan makalah konseptual yang berisi gagasan dan ditulis 

melalui telaah pustaka dengan mengkaji peran dan kompetensi guru dalam 

meningkatkan mutu pendidikan serta paradigma baru pendidikan di era digital. Hal ini 

dimaksudkan untuk menguatkan peran guru di era digital melalui program pembelajaran 

inspiratif sebagai upaya adaptasi untuk mencetak generasi yang mampu berkompetisi 

dalam pesatnya perkembangan iptek masa kini. Guru diharapkan tidak hanya trnsfer  

pengetahuan, tetapi juga berperan sebagai fasilitator belajar siswa, panutan yang 

senantiasa memberi keteladanan dalam penumbuhan karakter positif, serta memberi 

inspirasi agar pengetahuan yang diperoleh siswa melalui proses belajarnya menjadi 

lebih bermakna dengan rangsangan untuk mengaplikasi, membuat kreasi, dan memberi 

kontribusi. 

Hasil dan Pembahasan 

Paradigma Baru Pendidikan 

Pendidikan  adalah humanisasi atau upaya memanusiakan manusia. Ini berarti 

bahwa pendidikan adalah  upaya membantu manusia untuk dapat bereksistensi sesua 

martabatnya sebagai manusia sehingga dapat hidup bersosialisasi dan berkolaborasi 

dengan manusia lain melalui kerjasama yang selaras, serasi, dan seimbang (Arafah, 

2016: 16). Pendidikan kita dewasa ini menghadapi berbagai tantangan, diantaranya 

berkembangnya ilmu pengetahuan yang modern menghendaki dasar-dasar ilmu 

pengetahuan yang kokoh dan penguasaan kemampuan secara berkelanjutan pendidakan 

serta berkembangnya teknologi yang mempermudah manusia dalam menguasai dan 

memanfaatkan alam dan lingkungannya, tetapi seringkali justru menjadi ancaman 

terhadap kelestarian peranan manusiawi (Mukhtar dan Iskandar, 2013: 3). Dengan 

adanya tantangan, pembaharuan merupakan keharusan dan mutlak diperlukan untuk 

menemukan solusi dan mencerahkan dengan pemikiran baru yang mendalam dan 
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progresif sehingga dalam rangka perbaikan dan peningkatan aspek-aspek pendidikan 

agar lebih efektif, efisien, dan produktif. 

Saat ini, masyarakat memasuki era dimana informasi diperoleh dengan sangat 

mudah, bahkan tanpa dicari. Perkembangan teknologi komunikasi dan  informasi 

membuat arus informasi yang diterima oleh masyarakat meruntuhkan batas ruang dan 

waktu (Abidin, 2016). Kelahiran teknologi informatika yang menyebabkan lahirnya era 

informasi tanpa batas atau disebut juga era digital inilah yang telah mengubah pola-pola 

kehidupan masyarakat di segala aspek, termasuk bidang pendidikan. Era digital seperti 

sekarang ini tentunya berpengaruh cukup signifikan terhadap bagaimana pola 

pembelajaran yang mempu memberdayakan siswa dengan tetap beradaptasi dengan 

perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Sebagai gambaran bagaimana 

pergeran paradigma pembelajaran telah mengalami pergeseran, kita kaji matrik berikut 

untuk dipahami dan direfleksikan 

 

Tabel 1 Perubahan Paradigma Pembelajaran 

 

Traditional Learning New Learning 

Berpusat pada guru 

(Teacher Centered) 

Berpusat pada siswa 

(Student Centered) 

Menggunakan media tunggal 

(Single Media) 

Menggunakan multimedia 

(Multimedia) 

Bekerja secara individu 

(Isolated Work) 

Mengutamakan kolaborasi atau kerjasama 

(Collaborative Work) 

Menerima informasi 

(Information Delivery) 

Bertukar informasi 

(Information Exchange) 

Pembelajaran berbasis pengetahuan 

faktual 

(Factual, knowledge-Based Learning) 

Berpikir kritis dan pengambilan keputusan yang 

tepat 

(Critical Thinking and Informed Decision Making) 

Mendorong 

(Push) 

Menarik 

(Pull) 

Sumber: ISTE National Education Technology Standards for Teachers (2017) 

 

Pergeseran paradigma belajar seperti dijabarkan di atas mengharuskan guru 

memberikan sebanyak mungkin pengalaman kepada siswa dengan memanfaatkan 

berbagai modalitas dan lingkungan belajar yang mendukung pergeseran peran guru dari 

model transmisi ke model konstruktif.  Hasil akhir yang diharapkan dari model 

pembelajaran ini adalah munculnya inspirasi yang memotivasi siswa agar mau dan 

mampu belajar sepanjang hayat. Untuk itu, guru harus memiliki daya inovasi yang 

tinggi dalam pembelajaran melalui upaya disengaja dan penuh kesadaran.   

Peran dan Kompetensi Guru di Indonesia dan Perbandingannya dengan Finlandia 
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Guru selalu menjadi pusat perhatian baik oleh masyarakat maupun pembuat 

kebijakan ketika harus memikirkan dan mengembangkan sebuah sistem pendidkan yang 

efektif. Di Indonesia, sangat populer ungkapan bahasa jawa ―digugu lan ditiru‖ untuk 

menggambarkan pentingnya kedudukan guru sebagai katalisator perubahan dalam aspek 

keilmuan maupun moral. Guru memiliki ruang yang sangat besar untuk memotivasi dan 

menginspirasi siswa hingga tak sekadar mampu belajar untuk mengetahui dan 

memahami, tetapi memaknai dan mengaplikasinya dalam kehidupan sehari-hari bahkan 

membuat kreasi atau inovasi untuk memberi kontribusi bagi orang lain. Mengkaji 

tentang peran guru pasti berhubungan dengan kompetensi yang dimiliki guru sebagai 

tenaga pendidik yang mencakup kompetensi kepribadian, sosial, pedagogik, dan 

profesional (UU No 14 Tahun 2015). Guru merupakan salah satu tonggak untuk 

mendukung jalannya pendidkan dan memiliki peran yang sangat strategis dalam 

menciptakan siswa yang cerdas, terampil, bermoral, dan berpengetahuan luas 

(nurdiansyah, 2016). 

 Menelaah kebijakan pendidikan di Finlandia yang unik dan berbeda dengan 

negara-negara lainnya, menjad guru di Finlandia harus melalui seleksi yang ketat,  

namun sebaga kompensasinya, kesejahteraan dan jaminan hidup yang diberikan 

pemerintah cukup tinggi. Kurikulumnya juga konssten dengan meminimalisasi ujian 

dan tidak menggunakan sistem rangking. Di Finlandia, guru adalah profesi yang 

terhormat dan membanggakan. Calon guru yang diterima dengan kualifikasi pendidkan 

S-1 hanya 5%, sedangkan S-2 hanya 20%. Seleksi yang ketat ini dimaksudkan untuk 

menghasilkan guru-guru berkualitas sehingga tercipta pula pendidkan yang berkualitas. 

Banyak faktor yang berkontribusi pada populernya sistem pendidkan Finlandia, yakni 

sekolah terpadu sembilan tahun untuk semua siswa, kurikulum modern yang berfokus 

pada pembelajaran, perhatian khusus pada siswa yang beragam kebutuhannya, serta 

otonomi lokal dan tanggung jawab bersama. Kunci pendidikan di Finlandia adalah 

kontribusi guru yang sangat besar (Bautty, 2016:4) 

 

 

Pentingnya Guru Inspiratif di Era Digital 

Keberhasilan siswa belajar akan banyak dipengaruhi oleh kemampuan guru yang 

profesional. Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi 

Akademik dan Kompetensi Guru menyebutkan bahwa guru harus  memiliki kualifikasi 

akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam 
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bidangnya. Dalam PP No. 74 Tahun 2008, disebutkan, guru wajib memiliki kualifikasi 

akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta kemampuan 

untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Standar kompetensi yang harus dimiliki 

oleh seorang guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi 

sosial, dan kompetensi profesional yang  bersifat holistik dan integratif. Guru ideal 

adalah guru yang memiliki integritas, ilmu pengetahuan  yang memadai sesuai dengan 

bidang keahlian dan kompetensinya, karakter positif dan kepribadian yang terpuji, serta 

harus mengikuti pendidikan dengan baik bukan pelatihan semata (educated, bukan 

hanya trained).  Sebagai guru haruslah juga mampu mengembangkan dirinya untuk 

dapat mengajar secara kreatif, inspiratif dan cerdas agar memiliki keunggulan guna 

menghadapi tantangan zaman yang semakin canggih. Untuk itulah diperlukan guru yang 

inspiratif dalam pembelajaran (Ushani, 2017). 

Guru yang inspiratif  menurut Rahdiyanta (2017) adalah guru yang mengubah 

pembelajaran konvensional, rutin, dan mekanistis menjadi proses belajar yang dinamis, 

dialogis, demokratis, bermakna, dan memberdayakan siswa.  Guru yang inspiratif 

adalah guru yang membuat siswa mampu merefleksikan pengetahuan dan pemahaman 

yang dimiliki dalam kehidupan nyata sehingga mampu menentukan solusi terhadap 

permaasalahan yag dihadapi. Menurt Arafah (2016: 38), guru inspratif bukanlah 

seorang guru yang hanya sekadar mengejar target nilai dalam berdasar kurikulum, akan 

tetapi mampu mengajak siswa berpikir kritis, analitis, dan reflektif serta melihat sesuatu 

secara mendalam sehingga meotivasi untuk mengaplikasikan dan memberikan 

kontribusi kepada masyarakat luas. Guru yang inspiratif memandang pendidikan 

sebagai satu sistem yang utuh dan menyeluruh. Sehingga dalam proses pembelajaran 

seharusnya menggunakan pendekatan kecerdasan emosional, spiritual, dan sosial secara 

terintegratif untuk mengoptimalkan pemerolehan kecerdasan intelektual. Jadi, guru 

yang inspiratif adalah guru yang menjadi agent of learning sekaligus agent of change 

serta memotivasi siswa untuk menjadi leader of change. Menjadi agent  of change 

berarti memiliki kemampuan memotivasi siswa melalui umpan balik dan penguatan 

(feedback dan reinforcement).  

Langkah nyata apa yang dapat dilakukan oleh guru? Beberapa yang dapat 

dilakukan oleh guru adalah ikut terlibat dalam aktivitas siswa, menjadi teladan dalam 

sikap positif, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, mengajar dan teknik 

yang menarik, mengaharga perbedaan siswa, menciptakan suasana kolaborasi dan 
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kerjasama yang kondusif, merefleksi pembelajaran yang dilakukan dengan 

mempertimbangkan saran dan masukan dari siswa (Arafah, 2016: 47). 

Lebih lanjut, Arifah (2016:76) mengidentifikasi karakteristik guru yang 

inspiratif antara lain sebagi berikut: (1) menetapkan standar tinggi dengan mengajarkan 

cara mancapainya, (2) memberikan kesan positif di hari pertama belajar   dengan 

menyusun komitmen bersama tentang kasih sayang, kepedulian, saling membantu dan 

tolong menolong, tulus tanpa mengharapkan imbalan, dan semangat berusaha, (3) 

kesenangan terhadap proses pembelajaran yang luar biasa, (4) suasana asuh, pebuh 

kepercayaan, dan tidak menghakimi, (4) menjunjung tinggi kedisiplinan namun penuh 

kasih sayang, (6) mengajari siswa untuk mencapa standar yang tinggi dalam belajar 

melalui kerja keras, (7) mencintai pembelajaran bukan sekadar pengajaran, (8) 

mengungkapkan kekurangan siswa secara santun dan memberi solusi menutupi 

kekurangan tersebut, (9) mengajarkan kemandirian, (10) memberikan pemahaman dan 

membuka kesadaran bahwa sekolah adalah kebutuhan dan untuk kepentingan siswa, 

(11) belajar bersama siswa dan memberi kesempatan kepada siswa untuk mengetahui 

sesuatu terlebih dahulu sebelum guru membelajarakannya, (12) berprinsip bahwa 

siapapun dapat belajar, (13) cenderung memotivasi bukan mengkritisi, dan (14) 

menggunakan multistrategi dan multimodalitas dalam pembelajaran di kelas. 

Untuk menyesuaikan diri dengan berbagai bentuk perubahan global dan 

proliferasi ilmu pengetahuan dan teknologi di era digital seperti sekarang ini, guru harus 

memiliki kemampuan mengembangkan karakteristik pribadi positif yang digambarkan 

Laura Cartoff dalam Rahdiyanta (2017) sebagai berikut: competency, honesty, 

punctuality, morality, kindness, dan humility  (memiliki kompetensi, ketulusan, 

kecermatan, moralitas, kebaikan hati, dan kerendahan hati). Barbara Mac Gilchrist, Kate 

Myers, dan Jane Reed dalam buku The Intelegent School  (2006:79)  mengelompokan 

karakteristik guru yang baik dan tidak baik. Guru yang baik adalah yang menjelaskan 

sesuatu secara mendalam (explan things more deeply), tidak cepat dan tidak lambat 

namun sewajarnya (are not quick and not to slow), tidak mengabaikan siswa (dont 

ignore), memberi kesempatan kepada siswa (give choices), dan memberi solusi agar 

pengetahuan yang diperoleh siswa menjadi bermakna (give ways of remembering 

things). Sementara itu, karakteristik guru yang tidak baik adalah suka berteriak (shout), 

menjadikan siswa pasif (make the pupils sit still for too long), memberikan banyak 

tugas (give too much stuff to do) berbicara terlalu cepat (speak too fast), serta tidak 

memberi kepercayaan kepada siswa (dont trust the pupils). 
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Program Pembelajaran Inspiratif 

Inti dari pembelajaran adalah proses belajar. Empat kompetensi yang menjadi 

fokus pengembangan adalah  kompetensi pedagogik, sosial, kepibadian, dan 

profesional. Menghadapi tantangan dan harapan di masa depan, sepertinya empat 

kompetensi itu tidak bisa dikotak-kotakkan. Keempat kompetensi tersebut tercermin 

dalam satu kata: inspiratif. Kenyaataan saat ini, perkembangan iptek yang melesat 

membuat akses belajar untuk  mengetahui dan memahami semakin mudah. Belajar di 

kelas bukan sekadar transfer pengetahuan dan pemahaman. Namun lebih dari itu: 

membangkitkan motivasi dan energi. untuk mengaplikasi, membuat kreasi, atau 

memberi kontribusi.  

Guru semestinya memahami bahwa setiap siswa memiliki keistimewaan yang 

berbeda satu sama lain. Pada hakikatnya, kecerdasan tidak hanya tentang aspek 

intelektual, melainkan begitu kompleks yang mencakup linguistik, spasial, dan yang 

terpenting adalah emosional dan spiritual. Adanya multiple intellegence seharusnya 

membuka kesadaran guru untuk mengupayakan penggalian dan pengembangan 

kecerdasan secara optimal dan proporsional agar siswa mampu merespon berbagai 

inovasi di era digital.Pembelajaran yang inspiratif ditandai dengan kelas yang dinamis. 

Beberapa upaya yang dapat diupayakan guru adalah sebagai berikut: mengajar dengan 

hati,  

Mengajar dengan hati berarti mendahulukan kepentingan siswa dan melakukan 

berbagai cara agar siswa mencapai kompetensi yang diharapkan. Beberapa strategi yang 

dapat ditempuh untuk mendukung program pembelajaran inspiratif adalah 

membiasakan siswa berkolaborasi dengan bekerja atau belajar secara berpasangan atau 

kelompok, mengatur pola komunikasi di kelas, dan mengupayakan komunikasi yang 

berkualitas. Pembiasaan belajar dengan kooperatif dan kolaboratif menumbuhkan 

karakter suka berbagi, percaya diri, dan saling mengahrgai. Banyak metode atau model 

yang dapat diaplikasikan dalam pembelajaran di kelas seperti think pair share, jig saw, 

dan rally coach. Pola komunikasi diatur dan dikondisikan agar interaktif atau dua arah, 

bak antar siswa maupun antara guru dan siswa. teladan komunikasi positif di dalam 

kelas menjadi acuan siswa bersosialisasi dengan lebh bak di luar kelas. Komunikasi 

yang berkualitas di kelas ditandai dengan pola komunikasi yang mendalam, sehat, dan 

bermakna dengan cara antara lain senantiasa berpikir dan bersikap positif, membiasakan 



  1067 

 

siswa bertanya jawab, dan menstimulasi siswa agar menuangkan gagasannya melalui 

proses menalar atau berpikir logis.  

 

Solusi ke Depan: Menguatkan Peran Guru di Era Digital Melalui Program 

Pembelajaran Inspiratif 

Penguatan peran guru di era digital tentuanya bukan hanya tanggung jawab sematta dari 

guru saja, akan tetapi dari semua elemen pendukng tugas guru, yakni sekolah, kepala 

sekolah, komite sekolah, serta pembuat kebijakan. Di masa yang akan datang, tuntutan 

dan harapan terhadap peran dan profesionalisme guru semakin meningkat. Begitu pula 

permasalahan yang timbul akan semakin kompleks. Semenytara iitu, negara-negara di 

sekitar Indonesia memandang peningkatan mutu pendidkan melalui perbakan kinerja 

dan penguatan peran, kompetensi, dan profrsionalisme guru sudah berkembang dengan 

pesat. Peningkatan kompetensi guru dalam penguasaan teknologi menjadi suatu 

keharusan.   Namun, yang terpenting adalah melihat dampak  perkembangan teknologi 

yang sangat pesat ini dalam dunia pendidikan dan menemukan solusi bagaimana 

pendidkan mampu beradaptasi dengan perkembangan tersebut. Hal yang paling 

mungkin dlakukan oleh guru dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan 

informasi ini dalam pembelajaran, bisa sebaga alat peraga atau media yang tentunya 

harus didukung oleh sarana yang memadai dari sekolah. Kemudian, tidak diabakan juga 

pengembangan kemampuan guru dalam hal kepemimpinan atau leadership, public 

speaking, penguasaan bahasa asing, dan jaringan atau networking. Ini dapat diupayakan 

melalui optimalsisasi kelompok kegiatan guru (KKG) di tingkat gugus, kecamatan, atau 

kabupaten atau melalui forum komunitas.   

1. Memperkuat penanaman karakter melalui keteladanan, pembiasaan, dan penguatan 

Karakter siswa cenderung mudah berubah karena faktor lingkungan, teman 

sebaya, dan orang-orang dewasa di sekitarnya. Oleh karena itu, keteladanan guru dan 

semua warga sekolah yang merupakan orang dewasa harus senantiasa dijaga. 

Pembiasaan dan penguatan juga harus selalu diupayakan. Bagaimana jika guru 

mendapati perubahan karakter siswa mengarah pada hal negatif? Guru dapat 

mengupayakan bimbingan konseling atau penyuluhan. Beberapa poin yang menjadi 

fokus perhatian untuk selalu disampaikan adalah sebagai berikut: (a) meningkatkan 

keimanan dengan membuat siswa nyaman saat bersentuhan dengan nilai-nila kebenaran 

dan ketuhanan, (b) membantu siswa mengerti perubahan-perubahan yang dialaminya 

dan memberi alternatif solusi menghadapinya, dan (c) menampilkan cerita-cerita 
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inspirasi yang memotivasi siswa untuk lebih peduli dengan diri dan orang-orang di 

sekitarnya sehingga menumbuhkan empati dan motivasi untuk berprestasi atau memberi 

kontribusi.    

2. Menciptakan sistem pengelolaan kelas yang memberdayakan 

Pengelolaan kelas yang memberdayakan merupakan strategi agar pembelajaran 

dapat disajikan dengan optimal. Beberapa hal yang dapat ditempuh adalah: (a) 

mempersiapkan materi atau bahan ajar dengan matang, (b) memastikan suara terdengar 

jelas, (c) menghidupkan komunikasi yang aktif, segar, dan santun, (d) memperhatikan 

pengaturan tempat duduk, (e) melakukan ice breaking atau penyegaran dalam setiap 

pergantian materi belajar, (f) memandu diskusi denagn kemasan yang menarik, (g) 

membangun ikatan emosi dan kedekatan hati dengan siswa.  

Lalu, bagaimana strategi guru mengahadapi siswa yang mengalami kejenuhan? 

Guru dapat menganjurkan siswa beristirahat dan mengonsumsi makanan atau minuman 

bergizi yang cukup atau tidak berlebihan, guru melakukan peninjauan kembali terhadap 

jadwal belajar,  guru bersama-sama siswa menata kembali ruang belajar, serta 

bekerjasama dengan orang tua untuk bersama-sama memotivasi siswa.  

3. Optimalisasi proses pembiasaan dan pengembangan literasi di kelas serta 

integrasinya dalam pembelajaran 

Literasi erat kaitannya dengan kemahiraksaraan dan kemahirwacanaan. Literasi 

bukan sekadar membaca dan menulis, melainkan peningkatan kemampuan siswa untuk 

mengalpikasikan keterampilan atau kemampuannnya untuk membuat keterkaitan yang 

efektif, menginterpretasi dan secara kritis melihat sesuatu lebih mendalam pada 

kehidupan mereka (Neilson, 2016). Resmini dalam artikelnya yang berjudul Orasi dan 

Literasi dalam Pengajaran Berbahasa memaknai literasi secra luas sebagai kemampuan 

berbahasa yang mencakup kemapuan menyimak, berbicara, membaca, menulis, serta 

kemampuan berpikir yang menjadi elemen di dalamnya . UNESCO mendefinisikan 

“literacy as the ablity to identify, understand, interpret, create, communicate and 

compute, using printed and written materials associated with varying contexts” 

(wikipedia, 2016.). Menurut Neilson (2016), literacy is the ability to read, view, write, 

design, speak, and listen in a way that allows you to communicate effectively. 

Sementara itu Wells dalam Thompkins (2011) literasi adalah kemampuan bergaul 

dengan wacana sebagai representasi pengalaman, perasaan, pikiran, dan gagasan, secara 

tepat sesuai dengan tujuan. Jadi, literasi adalah kemampuan membaca, menganalisis, 

menulis, merancang, menyimak, mengidentifikasi, memahami, menginterpretasi, 
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mengomunikasikan dan mengolah, serta menggunakan bahan cetak atau tulis dalam 

konteks yang bervariasi yang berujuan untuk komunikasi lebih efektif. 

Literasi penting dijadikan basis pengembangan kegiatan pembelajaran di sekolah 

karena mempunyai posisi strategis, inti literasi yakni proses membaca-berpikir-menulis 

sangat diperlukan siswa untuk mengoptimalkan kompetensi yang hendak dicapai serta 

menuju proses belajar sepanjang hayat. Sebagai basis pengembangan, guru merancang 

aktivitas yang bertumpu pada kegiatan membaca-berpikir-menulis dan kegiatan yang 

menyertainya seperti berdiskusi, pemecahan masalah, penelitian atau bereksperimen, 

dan penyusunan laporan (Suyono, 2009). Membaca, berpikir, dan menulis merupakan 

tiga aktivitas yang saling berhubungan untuk membentuk sumber daya manusia (SDM) 

yang berkualitas tinggi melalui proses belajar aktif yang bermakna. Kegiatan mencari, 

menemukan, mengolah, dan memanfaatkan informasi, data, pengetahuan dan ilmu dapat 

terlaksana dengan baik melalui kegiatan tersebut. 

4. Menggunakan strategi blended learning dalam Pembelajaran  

Strategi blended learning adalah strategi pembelajaran yang fleksibel dengan 

mengintegrasikan pembelajaran konvensional tatap muka dengan pembelajaran berbasis 

komputer (daring atau luring) serta beragam pilihan komunikasi yang dapat digunakan 

guru dan siswa (Fatwa dan Djuniadi, 2016). Strategi ini ditawarkan untuk menjawab 

tantangan di era digital yang mengubah kecenderungan pembelajaran konvensional ke 

arah pembelajaran abad pengetahuan. Seperti yang dikemukakan oleh Bishop pada 

tahun 1989 (dalam Istiningsih dan Hasbullah, 2015) bahwa pendidikan di masa depan 

cenderung menjad luwes, terbuka, beraneka ragam, terjangkau oleh siapapun yang ingin 

belajar tanpa mengenal usia, jenis kelamin, dan pengalaman belajar sebelumnya. Ini 

mengarah pada pendidikan di era digital yang sedang berkembang kian pesat.  

Strategi blended learning memiliki tiga komponen  yang dipadukan menjadi 

satu bentuk pembelajaran yakni pembelajaran daring (online learning), pembelajaran 

tatap muka, dan belajar mandiri. Pembelajaran tatap muka masih menjadi cara efektif 

untuk belajar karena menghadirkan interaksi antara guru dan siswa serta antar siswa 

yang memungkinkan munculnya bantuan atau scaffolding agar siswa mencapai prestasi 

yang optimal atau zone of proximal development (ZPD) (Slavin, 2012: 41-42). 

komunikasi dua arah dalam proses belajar adalah hal yang penting. Siswa memerlukan 

umpan balik dari guru sebagai penguatan, sebaliknya, guru juga memerlukan umpan 

balik dari siswa sebaga evaluasi untuk mengukur ketercapaian kompetensi dan 

menentukan tindak lanjut. Kelemahan yang timbul dari pembeajaran tatap muka yakni 
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keberagaman individu dalam gaya, minat, dan kecepatan belajarnya ditutupi dengan 

konsep belajar mandiri. Sementara itu, keluasan dan kedalaman cakupan materi melalui 

pemanfaatan aneka sumber belajar dapat dioptimalkan melalui pemanfaatan teknologi 

dalam jaringan.   

Karakteristik blended learning merupakan perpaduan pembelajaran berbasis 

tatap muka dan pembelajaran dalam jaringan dengan komposisi pembelajaran dalam 

jaringan sebanyak 30-79% (Istiningsih dan Hasbullah, 2015). Dalam penerapannya, 

siswa difasilitasi media pembelajaran yang dapat dipelajari secara luring sehingga 

mengakomodasi proses mengamati melalui gambar dan video  untuk pemerolehan 

informasi dari materi yang akan dipelajari untuk menstimulasi proses bertanya dan 

berpikir kritis, analitis, dan reflektif. Sebagai penunjang, siswa juga dapat difasilitasi 

untuk mengakses informasi secara daring sehingga pemerolehan informasi semakin 

kaya untuk menjad bahan diskusi permasalahan yang diberikan guru. Guru berperan 

sebagai fasilitator untuk meluruskan miskonsepsi siswa dan menstumulasi siswa agar 

dapat mengasosiasikan ilmu yang diperolehnya untuk menyelesaikan permasalahan 

yang lebih kompleks. Mengoptimalkan peran guru sebagai fasilitator berarti 

meningkatkan kemandirian belajar siswa.  

Pembelajaran dengan menggunakan strategi blended learning dirancang 

inspiratif dengan mengoptimalkan proses tatap muka yang memliki porsi 21-70%. 

Pembelajaran tatap muka yang biasanya dilakukan dengan metode ceramah, 

demonstrasi, atau tanya jawab dioptimalkan efektivitas dan efisiensinya melalui 

pemanfaatan media presentasi, penggunaan alat peraga, dan diskusi permasalahan 

kompleks untuk menstimulasi kemampuan berpikir kritis, analitis, dan reflektif pada 

diri siswa. 

Simpulan 

Setelah mengkaji tentang peran guru dan paradigma baru pembelajaran di era 

digital, pada makalah ini ditawarkan sebuah program pembelajaran inspiratif yang 

mengoptimalkan pencapaian proses dan hasil belajar tidak sekadar mengetahui dan 

memahami melainkan mengaplikasi, membuat kreasi, dan memberi kontribusi. 

Pembelajaran inspiratif adalah pembelajaran yang ............... Menghadapi paradigma 

baru pendidkan di era digital, pembelajaran akan lebih optimal jika dirancang untuk 

tujuan inspiratif dengan mempertimbangkan empat hal berikut: (1) memperkuat 

penanaman karakter melalui keteladanan, pembiasaan, penguatan, dan internalisasi 

dalam proses belajar, (2) menciptakan sistem pengelolaan kelas yang memberdayakan 
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melalui quantum teaching, (3) optimalisasi proses pembiasaan dan pengembangan 

literasi di kelas serta integrasinya dalam pembelajaran, (4) menggunakan metode 

blended learning dalam pembelajaran.  

Program pembelajaran inspiratif yang dilaksanakan dengan optimal akan 

menimbulkan implikasi positif sebagai berikut. 

1. Menguatkan peran guru di kelas lebih dari sekedar transfer pengetahuan melainkan 

penanaman karakter positif yang menjadi kunci belajar bermakna (meaningful 

leaning). 

2. Mengkokohkan budaya belajar pada diri siswa bukan sekadar kebiasaan belajar 

3. Menciptakan suasana belajar yang efektif dan produktif dengan memberi 

pengalaman belajar pada siswa secara langsung dengan lebih banyak (a) melakukan 

atau mencoba, (b) menalar atau berpikir kritis, analitis, dan reflektif, serta (c) 

mengomunikasikan atau menuangkan gagasan. 

Pada intinya, revolusi teknologi para era digital yang mengubah pola interaksi 

antara guru dan siswa serta antar siswa, teknologi instruksional, dan sistem pendidkan 

secra keseluruhan merupakan tantangan yang harus dilewati dan selayaknya dapat 

dimanfaatkan sebagai alat untuk memudahkan proses belajar dan mencapai tujuan 

belajar, bukan menjadi penghambat. Untuk itu, perlu didukung oleh suatu kehendak 

yang dilandasi ilmu pedagogi. Perkembangan teknologi menyebabkan pergesernya 

peran guru buka menjadi satu-satunya sumber belajar. Oleh karena itu, peran guru 

sebagai fasilitator peru diptimalkan. Guru  di era digital adalah guru yang mampu 

memanfaatkan teknologi untuk menunjang profesinya. Karena guru yang inspiratif 

adalah guru yang mampu menginspirasi siswa melalui pembelajaran yang dirancang 

dan disajikannya. 

Harapannya, jika gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan 

belang, maka selayaknya guru pergi meninggalkan inspirasi. Inspirasi yang menjadi 

lecutan motivasi berkembangnya generasi pembelajar yang tak berhenti menempa diri, 

yang tak sekadar mengetahui dan memahami namun mampu mengaplikasi, yang tak 

sekedar meniru melainkan membuat kreasi atau inovasi, dan yang terpenting, mampu 

memberi kontribusi.  
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ABSTRAK 

 

Pendidikan di sekolah menjadi tanggungjawab sepenuhnya seorang guru. Guru sebagai 

pelaku utama dalam penerapan program pendidikan di sekolah memiliki peran yang 

sangat penting dalam mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Ada beberapa peran 

guru dalam proses pembelajaran, antara lain guru sebagai demonstrator, guru sebagai 

pengelola kelas, guru sebagai fasilitator, guru sebagai evaluator, dan guru sebagai 

motivator. Tantangan bagi Guru sekarang harus menguasai banyak pengetahuan 

(akademik, pedagogik, sosial dan budaya), mampu berpikir kritis, tanggap terhadap 

setiap perubahan, tanggap terhadap kemajuan IPTEK, guru harus dapat menjadi teladan 

bagi siswa dan mampu menyelesaikan masalah. Solusi untuk menghadapi tantangan 

yaitu dengan selalu berusaha untuk menjadi guru professional. Agar harapan guru dapat 

terpenuhi, guru harus berani menghadapi tantangan yang ada, selalu berusaha untuk 

menjadi yang lebih baik dengan cara belajar dan hal yang paling utama adalah mendidik 

siswa dengan hati dan ikhlas. 

 

Kata kunci: tantangan, harapan, profesi guru. 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan di sekolah menjadi tanggungjawab sepenuhnya bagi seorang guru. 

Guru sebagai pelaku utama dalam penerapan program pendidikan di sekolah memiliki 

peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Dalam 

proses belajar mengajar, guru mempunyai tugas untuk mendorong, membimbing, dan 

memberi fasilitas belajar bagi murid-murid untuk mencapai tujuan. Guru mempunyai 

tanggung jawab untuk melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kelas untuk membantu 

proses perkembangan anak. Guru adalah pengganti orang tua di sekolah (Aris 

Muthohar, 2011: 68). Hubungan erat antara guru dan murid menyebabkan siswa tidak 

hanya menganggap guru sebagai pengajar dan pendidik, tetapi sekaligus mereka 

menganggapnya sebagai orang tua kedua. 

Pendidikan pada anak sebenarnya bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah, 

tetapi orang tua juga memiliki peran yang sangat besar dalam tanggung jawab mendidik 

anaknya. Pada kenyataannya pada masa sekarang ini banyak orang tua yang kurang 

peduli terhadap anaknya. Mereka hanya sibuk bekerja untuk memenuhi materi yang 

dibutuhkan anak-anaknya. Kesibukan orang tua dalam bekerja membuat intensitas 



  1074 

 

bertemu dengan anak berkurang dan secara otomatis komunikasi antara anak dan 

keluarga juga berkurang. Yang lebih parahnya lagi banyak para orang tua sekarang yang 

bahkan tidak mengetahui kegiatan apa saja yang anak lakukan di luar rumah. Ketika 

anak menunjukan sikap yang kurang terpuji banyak orang tua yang menyalahkan guru/ 

sekolah yang tidak berhasil mendidik anaknya. Padahal intensitas waktu disekolah dari 

jam 07.00-13.00 ( 6 jam) sedangkan di rumah dan lingkungan masyarakat 18 jam. 

Waktu anak-anak dalam belajar yang sesungguhnya lebih lama di rumah/masyarakat 

bila di banding dengan yang ada di sekolah. 

Tantangan guru dalam era globalosasi sangat besar dan guru sebagai pendidik 

harus mempunyai solusi untuk menghadapi segala tantangan. Guru dalam menjalankan 

profesinya pasti mempunyai harapan-harapan yang menunjang jalannya pendidikan dan 

kemajuan pendidikan. Sehubungan dengan itu bahasan berikut akan menyampaikan hal-

hal yang berkaitan dengan solusi menghadapi tantangan dan harapan profesi guru. 

Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penyusunan artikel ini adalah: (1) Untuk 

mengetahui solusi yang tepat untuk menghadapi tantangan profesi guru, (2) Untuk  

mengetahui harapan-harapan dari profesi guru. 

 

METODE 

Guru merupakan salah satu faktor penting yang berkaitan dengan mutu pendidikan dan 

keberhasilan suatu sekolah. Guru dalam sekolah harus dapat menjadikan dirinya sebagai 

orang tua kedua. Ia harus mampu menarik simpati sehingga ia menjadi idola para 

siswanya (Moh.Noor Elibrahim, 2011:7) guru tidak hanya mengajar di dalam kelas 

namun harus mampu menjadi motivasi bagi anak didik. Guru juga harus dapat 

menguasai karakter siswanya baik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, 

dan intelektual. Penguasaan tidak dapat dicapai apabila guru masih menjaga jarak 

dengan siswanya. Jadi guru harus menjalin keharmonisan dan kedekatan dengan 

siswanya agar terjalin rasa kekeluargaan. 

Menurut Moh. Natsir (dalam Adian Husaini, 2010:6) ― Jika ingin bangsa 

Indonesia menjadi bangsa yang besar dan diseganidi dunia, wujudkanlah guru-guru 

yang mencintai pengorbanan dan bisa menjadi teladan bagi bangsanya‖. Guru harus 

mencintai profesinya dan harus bisa sebagai teladan bagi siswanya. Peran utama 

seorang guru adalah menyampaikan ilmu pengetahuan sebagai warisan kebudayaan 

masa lalu yang dianggap berguna sehingga harus dilestarikan. Ada beberapa peran guru 

dalam proses pembelajaran, antara lain: 
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Guru sebagai Demonstrator 

Dengan  peranannya  sebagai  demonstrator  atau  pengajra  guru  harus 

menguasai materi pembelajaran dan selalu mengembangkan dan meningkatkan 

kemampuanya. Guru harus mampu menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa 

agar siswa dapat paham dan menghayatinya. Oleh karena itu, sebagai  demonstrator erat 

kaitannya dengan perencanaan strategi pembelajaran yang lebih efektik. Guru harus 

menunjukan sikap-sikap yang terpuji karena guru berperan sebagai model dan teladan 

bagi siswa. 

 

Guru sebagai pengelola kelas 

Sebagai pengelola kelas guru harus dapat menyediakan dan menggunakan fasilitas 

kelas untuk kegiatan pembelajaran. Guru harus dapat menciptakan kenyamanan dalam 

pembelajaran agar siswa merasa senang dan betah dalam kelas. Melalui pengelolaan 

kelas yang baik guru dapat menjaga kelas agar tetap kondusif untuk terjadinya proses 

belajar siswa. 

 

Guru sebagai Fasilitator 

Sebagai fasilitator, guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman 

tentang media pendidikan, karena media pendidikan merupakan alat komunikasi untuk 

lebih mengefektifkan proses belajar mengajar. Guru harus terampil mempergunakan 

pengetahuan tentang bagaimana orang berinteraksi dan berkomunikasi. 

 

Guru sebagai Evaluator 

Agar guru dapat mengetahui apakah materi yang diajarkan telah mencapai tujuan 

atau belum, guru melakukan penilaian. Dengan penilaian ini guru dapat mengetahui 

penguasaan siswa terhadap materi dan menentukan keberhasilan guru dalam 

melaksanakan pembelajaran. 

 

Guru sebagai Motivator 

Motivasi merupakan salah satu aspek dinamis yang sangat penting. Sering terjadi 

siswa yang kurang berprestasi bukan disebabkan kemampuannya yang kurang, tetapi 

dikarenakan tidak adanya motivasi untuk belajar. Dengan demikian, siswa yang 

berprestasi rendah belum tentu disebabkan oleh kemampuannya yang rendah pula, 
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tetapi mungkin disebabkan tidak ada dorongan motivasi dalam dirinya.Oleh sebab itu, 

guru dituntut kreatif membangkitkan motivasi belajar siswa. Ada beberapa cara untuk 

memotivasi siswa dalam belajar, antara lain: 

a. Memperjelas tujuan yang ingin dicapai; 

b. Membangkitkan minat siswa; 

c. Sesuaikan materi pelajaran dengan pengalaman dan kemampuan siswa; 

d. Ciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar; 

e. Berilah pujian yang wajar terhadap setiap keberhasilan siswa; 

f. Ciptakan persaingan dan kerja sama. 

 

Guru tidaklah hanya sekedar mentransfer pengetahuan belaka, namun 

melaksanakan kegiatan mendidik rasa tanggung jawab yang berkaitan dengan sikap dan 

prilaku insani. Guru mempersiapkan peserta didik bagaimana ia harus belajar, 

mempelajari, mengkaji dirinya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang haus akan 

pendidikan, dan bagaimana siswa belajar menghadapi hidup yang penuh tantangan. 

 

Rasa tanggung jawab dalam diri anak dapat tumbuh dan berkembang tergantung 

pada bagaimana seorang guru mengakomodasikan dirinya dalam menjalankan 

fungsinya di kelas dan guru melaksanakan kegiatan pendidikan mengarah pada tujuan 

mempertinggi moral, terutama dalam era maju saat ini. Guru mendidik siswa dengan 

menerapkan berbagai macam metode bagaimana siswa belajar dengan mengatur dirinya 

sendiri dan mencari pengetahuannya dengan menggunakan fikirannya sendiri. Murid 

diberi kepercayaan penuh untuk melakukakan kegiatan belajar, adanya keleluasaan 

untuk bertindak namun masih dalam koridor pembelajaran. Di sinilah tugas guru yang 

paling berat bagaimana siswa diupayakan mengembangkan apa yang dimilikinya sesuai 

dengan kodratnya sebagai makhluk dan disesuaikan dengan keadaannya masing-

masing. Anak tidak lagi dipaksa melakukan sesuatu atau terus-terusan dituntun dari 

depan. Guru menyingkirkan segala apa yang merintangi jalan anak untuk maju. Bila 

anak tidak dapat menghindarkan diri dari bahaya yang mengancam keselamatannya, 

seorang guru akan turun membantu memecahkannya. 

Guru mendidik tidak lagi menggunakan kekerasan, paksaan, intimidasi seperti 

masa dulu. Sebab bila itu terjadi pada masa kini, anak bisa saja tertib namun ketertiban 

itu dapat menimbulkan kegelisahan atau menjauhkan ketentraman. Ketertiban yang 

demikian tidak akan langgeng. Jika guru tidak ada, 
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maka kelas akan kacau, anak tidak terdidik menjadi anak-anak yang berjiwa tertib 

damai, mereka akan menjadi penakut dan rendah diri. 

Dalam era modern saat ini, tugas dan tanggung jawab guru semakin berat. Ibarat 

memikul beban yang beratnya seberat gunung menjulang. Seberat apapun tugas itu, 

guru akan memikul dan melaksanakan dengan sangat hati-hati. Di satu sisi guru harus 

mampu mendidik dengan tepat sesuai dengan kodrat alamnya anak, di sisi lainnya guru 

berupaya semaksimal mungkin memilah dan menyelaraskan agar sesuai dengan 

lingkungan anak. 

Di lain pihak, kewajiban guru terhadap negara tidaklah berbeda dengan warga 

negara Indonesia yang lainnya. Salah satu kewajiban sebagai warga negara adalah 

mempertahankan nilai budaya. Dengan predikat sebagai panutan masyarakat, maka 

sangatlah tepat bahwa seorang guru mampu memberi teladan kepada masyarakat dalam 

upaya melestarikan nilai budaya bangsanya itu. Pada gilirannya, dengan penuh 

kesadaran pula, masyarakat pun ikut melestarikan budaya bangsanya. Inilah tugas guru 

yang amat berat dalam dunia pendidikan sekarang. 

Sejalan dengan tujuan pendidikan nasional dan demi menciptakan insan didik 

berkualitas dan bertaqwa, maka setiap insan pendidik mau tidak mau harus memandang 

jabatannya itu sebagai jabatan kehormatan yang tidak dapat diukur dengan besar 

kecilnya penghasilan setiap bulannya. Kita pun menyadari bahwa pada umumnya gaji 

guru terbilang rendah dan tidak sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat. Di sini 

tak berarti guru harus menderita. Pendek kata, jangan sampai lebih parah dari pegawai 

lainnya. Tetapi, selama belum mencapai kemakmuran, guru hendaklah bersabar dan 

sederhana. 

Masyarakat pun harus sadar dan menghargai guru sebagai mana mestinya, 

memberi kedudukan yang terhormat kepadanya. Bila kita sebagai anggota masyarakat 

melakukannya, maka penghargaan yang diberikan itu akan memperkuat rasa tanggung 

jawab guru dalam melaksanakan pengabdiannya pada tanah air tercinta. Berbahagialah 

anda para guru yang telah mendarmabaktikan diri pada kehidupan anak manusia, yang 

menginsyafkannya dan memimpin kegembiraan dalam belajar. 

Berhubung guru adalah spesialis yang paling berharga, maka pekerjaannya 

hendaklah sekolah mempunyai fasilitas yang lengkap untuk penghematan waktu dan 

tentunya tenaganya sendiri. Hal ini begitu penting mengingat perencanaan dan 

pengelolaan yang efisien memungkinkan terciptanya kondisi belajar yang sehat, dari 

semua sumber daya yang tersedia. Bila memungkinkan di sekolah di sediakan komputer 



  1078 

 

agar dapat mengimbangi lajunya teknologi masa kini, sehingga guru tidak ketinggalan 

dengan siswanya sendiri.  

 

PEMBAHASAN 

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi kemajuan suatu negara. Bila 

dalam suatu negara pendidikannya berkualitas maka generasi bangsa juga akan 

berkualitas. Untuk itu agar suatu negara ingin maju maka tingkatkanlah kualitas 

pendidikannya. Namun hal itu tidak mudah, karena di butuhkan banyak permasalahan-

permasalahan yang muncul dalam dunia pendidikan dan itu menjadi tantangan bagi 

profesi guru untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. 

 

Tantangan Bagi Guru Sekarang  

a. Guru Harus menguasai banyak pengetahuan  

Pendidikan bagi seorang guru juga sangat penting. Bukan berarti setelah menjadi 

guru kita berhenti untuk belajar. Guru harus mampu mengembangkan keahlian yang ada 

pada dirinya. Guru dituntut untuk berperilaku profesional dalam menjalankan tugasnya. 

b. Mampu berpikir kritis dan tanggap terhadap setiap perubahan 

Guru selalu berusaha untuk mencari informasi yang terbaru, terutama yang 

menyangkut dengan dunia pendidikan, agar guru tidak ketinggalan dengan adanya 

berita terbaru. Citra guru yang ideal adalah sadar dan tanggap akan perubahan zaman, 

pola tindak keguruan tidak rutin, guru tersebut maju dalam penguasaan dasar keilmuan 

yang diperlukan untuk belajar lebih lanjut atau berkesinambungan (Moh. Noor 

Elibrahim, 2011:29). 

 

c. Tanggap terhadap kemajuan IPTEK 

Kemajuan IPTEK, hal ini masih banyak menjadi hal yang menakutkan bagi 

sebagian guru. Banyak guru yang dapat dikatakan gaptek (gagap teknologi). Mereka 

memberikan banyak alasan untuk tidak mau belajar komputer. Hal ini menjadikan 

mereka kurang menguasai komputer. Padahal pada zaman sekarang komputer sangatlah 

penting. Siswa juga akan merasa kagum dan tertarik jika guru dapar mengajar mereka 

dengan komputer/leptop. 

 

d. Guru harus dapat menjadi teladan bagi siswa 
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Guru adalah teladan dalam akhlaknya yang baik dan perangainya yang mulia 

(Moh. Nur. Elibrahim, 20011:55). Menurut Anis Baswedan (Munif Chotib, 2012:xv) 

guru adalah pemimpin di kelas yang harus dapat memberikan contoh yang baik bagi 

anak didiknya. Banyak teladan yang dapat diberikan oleh seorang guru, mulai dari 

kedisiplinan, cara berbicara, cara berpakaian, cara menegur siswa, dan cara 

memperlakukan siswa. Hal itu haruslah dapat menjadi teladan bagi siswanya. 

Kreativitas siswa dapat dikembangkan dengan baik jika guru selalu memberikan 

kesempatan bertanya, mengemukakan pendapat, dan mendukung sikap kritis mereka 

dalam kelas, sehingga ide-ide tak terduga muncul (Seto Mulyadi, 2008: 4) oleh karena 

itu bila ada guru yang hanya berceramah tanpa memberi kesempatan pada siswanya 

untuk bertanya, itu tandanya guru itu tidak memberikan teladan yang baik. 

Seperti ungkapan Albert Schweitzer ( Van Fleet, J.K, 2001:200) yang 

mengatakan ―keteladan bukanlah merupakan yang paling utama dalam kehidupan, 

tetapi keteladanan satu-satunya hal yang paling penting di dunia ini‖. Bukankah satu 

teladan lebih baik daripada seribu nasehat? Menjadi teladan bagi orang lain memang 

tidak muadah, tetapi setidaknya tanggung jawab menjadi teladan akan menuntun kita 

pada perbaikan kualitas pribadi untuk menjadi lebih baik. 

 

e. Mampu menyelesaikan masalah  

Guru di dalam sekolah harus mampu menghadapi masalah, terutama yang 

berhubungan dengan siswa. Guru tidak boleh hanya datang ke sekolah melulu untuk 

mengajar saja. Kemampuan untuk mengelola kelas saja tidak cukup lagi. Guru 

diharapkan bisa menjadi pemimpin dan agen perubahan, yang mampu mempersiapkan 

anak didik untuk siap menghadapi tantangan global di luar sekolah. 

Solusi Untuk Mengahadapi Tantangan  

Solusi untuk mengahadapi tantangan yaitu: 

a. Selalu berusaha untuk menjadi guru profesional, 

b. belajar untuk tanggap terhadap kemajuan iptek, 

c. harus mengikuti zaman, jangan ketinggalan zaman, 

d. harus selalu belajar untuk menggali pengetahuan, 

e. harus selalu berusaha menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, 

f. berusaha semaksimal mungkin agar dapat menjadi teladan bagi siswa dan 
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g. harus mendidik siswa dari hati dan mendidik dengan ikhlas. 

 

 

Harapan Guru Dalam Pembelajaran 

 

a. Menjadikan siswa yang berprestasi dan berahlak mulia 

Dalam UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) di 

mana pada pasal 3 dinyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi anak yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

dan menjadi warga negara yangdemokratis serta bertanggung jawab. Untuk mencapai 

tujuan tersebut tentu saja dibutuhkan guru yang mampu menjadikan peserta didik 

sebagai generasi penerus bangsa yang berkualitas akhlaknya dan cerdas intelektualnya 

(berprestasi) 

 

b. Mendapat kesejahteraan. 

Pemerintahan baru-bau ini mengeluarkan Peraturan Meteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia nomor 10 tahun 2017 tentang perlindungan bagi 

pendidik dan tenaga kependidikan. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi perlindungan: hukum; profesi; keselamatan dan kesehatan kerja; dan/atau 

 hak atas kekayaan intelektual. 

Perlindungan profesi yang dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup 

perlindungan terhadap: 

 

a. Pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

b. Pemberian imbalan yang tidak wajar; 

c. Pembatasan dalam menyampaikan pandangan; 

d. Pelecehan terhadap profesi; dan/atau 

e. Pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat pendidik dan tenaga 

kependidikan dalam melaksanakan tugas. 

 

Dalam pasal 2 ayat 4 butir b ditegaskan bahwa perlindungan profesi guru dengan 

memberikan imbalan yang pantas. Tetapi pada kenyataannya masih banyak guru non 
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PNS yang mendapat gaji di bawah Upah Minimum Regional (UMR). kesejahteraan 

guru non PNS masih perlu diperhatikan , karena tanpa mereka tugas guru PNS akan 

semakin berat, terutama di daerah yang kekurangan guru yang guru PNS hanya dua atau 

tiga orang. Terlebiih sekarang, setelah Pemerintah melakukan moratorium 

pengangkatan ASN. Jumlah kekurangan guru semakin melebar. Pensiun tak dapat 

dihindari sementara pengangkatan tak ada. Guru yang sudah bersertifikasi agar dapat 

terus meningkatkan profesionalnya jangan malah berpangku tangan. 

 

SIMPULAN 

Tantangan dalam menjalankan tugas profesi guru dalam masa sekarang memang 

sangat banyak. Tantangan bagi Guru sekarang harus menguasai banyak pengetahuan 

(akademik, pedagogik, sosial dan budaya), mampu berpikir kritis, tanggap terhadap 

setiap perubahan, tanggap terhadap kemajuan IPTEK, guru harus dapat menjadi teladan 

bagi siswa dan mampu menyelesaikan masalah 

Solusi untuk mengahadapi tantangan yaitu dengan guru selalu berusaha untuk 

menjadi guru profesional, belajar untuk tanggap terhadap kemajuan IPTEK, guru jangan 

ketinggalan zaman, guru harus selalu belajar untuk menggali pengetahuan, guru harus 

selalu berusaha menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, berusaha semaksimal 

mungkin agar dapat menjadi teladan bagi siswa dan guru harus mendidik siswa dari hati 

dan mendidik dengan ikhlas. 

Harapan guru dalam pembelajaran yaitu dapat menjadikan siswa yang berprestasi 

dan berahlak mulia dan mendapat kesejahteraan. Terutama untuk kesejahteraan guru 

non PNS, karena tanpa mereka tugas guru PNS akan semakin berat, terutama di daerah 

yang kekurangan guru yang guru PNS hanya dua atau tiga orang 

Agar harapan guru dapat terpenuhi, guru juga harus berani menghadapi tantangan 

yang ada, selalu berusaha untuk menjadi yang lebih baik dengan cara belajar dan hal 

yang paling utama adalah mendidik siswa dengan hati dan ikhlas. 
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ABSTRAK 

 

Permasalahan beberapa guru sekolah dasar di Gugus IV Diponegoro adalah kurang 

optimalnya mereka dalam melaksanakan tugas utamanya, yaitu untuk mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta 

didik. Hal ini disebabkan karena kurangnya tenaga kependidikan yang profesional, 

sehingga mereka harus mendapat tugas tambahan sebagai operator Dapodik dan/atau 

Bendahara BOS. Kondisi ini membuat peneliti melakukan survei kepada 60 orang guru 

SD di Gugus IV Diponegoro. Hasil yang diperoleh, yaitu terdapat 50 orang guru 

(83,33%) yang menyatakan bahwa, sangat diperlukan pemerataan tenaga kependidikan 

yang profesional di sekolah dasar, 10 orang guru (16,67%) yang menyatakan perlunya 

pemerataan tenaga kependidikan yang profesional di sekolah dasar. Dengan demikian, 

pemerataan tenaga kependidikan professional sangat penting dan mendesak untuk 

dilakukan pemerintah daerah sebagai upaya meningkatkan kinerja guru di sekolah 

dasar. 

 

Kata Kunci: Pemerataan, Tenaga Kependidikan, dan Guru. 

 

PENDAHULUAN 

 Guru merupakan sebuah profesi yang mulia. Guru sebagai profesi diatur 

dalam Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pada pasal 1 

ayat 1 disebutkan bahwa, ―Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi 

peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, 

dan pendidikan menengah‖. Guru profesional harus melaksanakan tugas utamanya 

dengan baik. Namun, tugas utama guru sering dihambat oleh bertanya tugas tambahan, 

seperti menyusun laporan BOS dan/atau laporan online Dapodik. Belum lagi guru harus 

menyelesaikan administrasi kelas yang dibebankan kepadanya, seperti membuat silabus, 

RPP, Promes, Prota, dan menyusun KKM.  

 Permasalahan tersebut terjadi pada guru-guru SD di Gugus IV Diponegoro, 

Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana-Bali. Setiap sekolah menugaskan minimal 

satu orang gurunya untuk mendapat tugas tambahan sebagai bendahara bos dan/atau 

operator dapodik. Bahkan ada guru yang merangkap sebagai bendahara BOS dan 

operator Dapodik. Kedua tugas tambahan tersebut mempunyai beban tugas yang sangat 

berat dan menyita waktu guru. Bendahara BOS misalnya, harus membuat administrasi 

mailto:ardika353@gmail.com
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BOS, mulai dari RAPBS, RKAS, dan Laporan per triwulan. Belum lagi harus 

menghadiri panggilan dari BPK bila terdapat temuan. Tak jarang bendahara BOS harus 

lembur sampai larut malam dan tidak mengajar hanya untuk menyelesaikan laporannya.  

 Selain itu tugas sebagai Operator dapodik juga sangat menyita waktu guru, 

apalagi sekarang ini banyak bermunculan program dan aplikasi baru selain Dapodik, 

misalnya EPUPNS dan PMP yang sangat menguras tenaga operator, karena 

pelaporannya menggunakan koneksi internet. Operator harus bergadang sampai larut 

malam agar data dapat terkirim, karena di daerah kami sinyal internetnya belum begitu 

baik. 

 Kondisi ini tentu sangat berpengaruh terhadap kinerja guru di kelas. Siswa 

sering terlantar dan hanya mendapatkan tugas untuk mengerjakan soal, karena guru 

harus menghadiri rapat di kabupten atau memenuhi panggilan BPK. Walaupun kelas 

dapat dibantu oleh guru lain, namun tidak semua sekolah mempunyai guru yang 

lengkap, bahkan ada yang masih kekurangan guru. Hal ini tentu tidak ideal bagi sebuah 

institusi pendidikan yang bertujuan untuk membangun insan cindekia. 

 permasalahan ini menjadi dilema bagi guru, karena tuntutan sebagai guru 

yang profesional harus melaksanakan tugas utama, yaitu untuk mendidik, mengajar, dan 

mengevaluasi siswa di kelas. Namun tugas utama guru tersebut harus terbagi dengan 

tugas tambahan yang sebenarnya di luar tugas dan fungsi guru.  

 Permasalahan ini terjadi karena kurang meratanya tenaga kependidikan yang 

profesional di setiap sekolah. Untuk itu, diperlukan suatu pemerataan tanaga 

kependidikan profesional. Profesional berarti ahli dibidangnya, dengan artinya mampu 

meringankan beban kerja guru tertutama untuk mengambil tanggung jawab sebagai 

Bendahara BOS dan Operator Dapodik. Sehingga guru dapat melaksanakan tugas 

utamanya dengan lebih baik. 

 

Identifikasi dan Rumusan Masalah 

Masalah yang terjadi di Gugus IV Diponegoro adalah terganggunya tugas utama 

guru di masing-masing sekolah, karena harus menjalankan tugas tambahan, yaitu 

menjadi Bendahara Bos dan/atau Operator Dapodik. Dengan demikian, maka rumusan 

masalah dari penelitian ini adalah, ―Bagaimanakah cara mengatasi dilema guru SD 

Gugus IV Diponegoro?‖ 

Desain Penelitian 

 Untuk menjawab rumusan masalah, maka penulis menerapkan metode survei 
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terhadap subjek penelitian. Adapun langkah-langkahnya dapat disajikan ke dalam bagan 

berikut. 

 
Gambar 01 Bagan Langkah-langkah Metode Survei 

(Sumber: Sukmadinata: 2010) 

 

 

Merumuskan tujuan 

Langkah pertama dalam melaksanakan survei adalah menentukan tujuan yang ingin 

dicapai.  

a. Memilih Sumber dan Populasi Target 

 Langkah kedua adalah memilih populasi yang akan digunakan dalam penelitian. 

b. Pemilihan Teknik dan Pengembangan Instrumen Pengumpulan Data 

 Untuk mendapatkan data yang objektif dan akurat, maka diperlukan instrumen 

yang valid agar mampu memperoleh data yang diinginkan. Teknik pengumpulan 

data dalam survei ada dua macam, yaitu teknik langsung (wawancara) dan teknik 

tidak langsung (angket).  

c. Membuat Petunjuk Pengisian Instrumen 

 Petunjuk pengisian instrumen sangat penting dibuat, terutama untuk teknik tidak 

langsung (angket), agar responden tidak bingung dalam mengisi angket. 

d. Penentuan Sampel 

Merumuskan Tujuan 
Memilih Sumber dan 

Populasi Target 

Pemilihan Teknik 

dan Pengembangan 

Instrumen 

Pengumpulan Data 

Membuat Petunjuk 

Pengisian Instrumen 

Penentuan Sampel  Uji Coba 

Pelaksanaan Suvei Tindak Lanjut 
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 Pengambilan sampel sangat penting dalam survei. Sampel harus mewakili populasi 

baik dari jumlah maupun karakteristiknya.  

e. Uji Coba 

 Tahap uji coba dilakukan terhadap sekelompok sampel yang tidak mengisi angket 

pada penelitian sesungguhnya.  

f. Pelaksanaan Survei 

  Setelah angket atau koesioner diujicobakan dan dilakukan revisi, maka 

selanjutnya dilaksanakan survei pada sampel yang telah ditentukan. 

g. Tindak Lanjut 

 Tindak lanjut dilakukan berdasarkan hasil pengisian angket oleh responden. 

Apabila angket yang terkumpul dan terjawab lengkap kurang dari 70%, maka 

dilakukan pengisian angket ulang. Apabila angkat sudah terkumpul dan terisi 

lengkap di atas 70%, maka dapat dilakukan analisis data dan penyusunan laporan 

hasil survei. 

 

Subjek dan Objek 

  Subjek dalam penelitian adalah sampel dari guru SD Se-Gugus IV 

Diponegoro, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana-Bali yang berjumlah 60 orang 

guru. Subjek penelitian ditentukan berdasarkan keterwakilan masing-masing sekolah 

dan jenis guru. Setiap sekolah diwakili oleh 5 orang guru, yang terdiri dari 4 orang guru 

PNS dan 1 orang guru Non-PNS. 

  Adapun rincian subjek penelitian dapat disajikan dalam tabel berikut.  

 

Tabel 01 Rincian Subjek Penelitian 

No. Nama Sekolah 

Jumlah Subjek 

Penelitian Jumlah Keterangan 

PNS Non-PNS 

1. SD Negeri 6 

Yehembang 

4 1 5  

2. SD Negeri 4 

Yehembang 

4 1 5  

3. SD Negeri 

3Yehembang 

 

4 1 5  

4. SD Negeri 5 

Yehembang 

4 1 5  

5. SD Negeri 1 

Yehembang 

4 1 5  

6. SD Negeri 2 

Yehembang 

4 1 5  
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7. SD Negeri 7 

Yehembang 

4 1 5  

8. SD Negeri 4 

Yehembang Kauh 

4 1 5  

9. SD Negeri 5 

Yehembang Kauh 

4 1 5  

10. SD Negeri 1 

Yehembang Kauh 

4 1 5  

11. SD Negeri 2 

Yehembang Kauh 

4 1 5  

12 SD Negeri 3 

Yehembang Kauh 

4 1 5  

 Jumlah  48 12 60  

 

  Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah cara mengatasi dilema guru SD 

Gugus IV Diponegoro, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana-Bali. 

 

Instrumen Pengumpulan Data 

 Instrumen pengumpulan data yang dipilih dalam penelitian ini adalah angket 

atau kuesioner. Sukmadinata (2010: 219) menyatakan bahwa, ―Angket atau kuesioner 

(questionnaire) merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data secara tidak 

langsung (peneliti tidak langsung bertanya-jawab dengan responden)‖. Instrumen 

pengumpulan datanya disebut angket  yang berisi sejumlah pertanyaan atau pernyataan 

yang harus dijawab oleh responden. 

  

Teknik Analisis Data 

 Setelah seluruh data terkumpul, maka dilakukan analisis data. Teknik 

analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif. Menurut Sudijono, 2011: 4), 

―Statistik deskriptif adalah statistik yang tingkat pekerjaannya mencakup cara-cara 

menghimpun, menyusun atau mengatur, mengolah, menyajikan, dan menganalisis data 

angka, agar dapat memberikan gambaran yang teratur, ringkas, dan jelas mengenai 

suatu gejala, peristiwa atau keadaan‖. Dengan demikian data dalam penelitian ini akan 

disajikan ke dalam yang sederhana dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, grafik, dan 

persentase. 

 Berdasarkan angket yang dijawab oleh responden, analisis data 

difokuskan pada jawaban yang merupakan solusi dari permasalahan yang ada, yaitu 

―Perlunya pemerataan tenaga kependidikan profesional pada sekolah dasar‖. Untuk itu, 

dapat dibuat tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. 



  1088 

 

Tabel 02 Distribusi Frekuensi Jawaban Responden 

Soal 

Frekuensi Jawaban 

Responden 
Jumlah 

Sangat 

perlu 
Perlu 

Tidak 

Perlu 

Perlunya pemerataan 

tenaga kependidikan 

profesional pada sekolah 

dasar. 

 

50 10 0 60 

 

 Berdasarkan data tersebut, maka dapat diketahui jumlah responden yang 

menjawab sangat perlunya pemerataan tenaga kependidikan profesional pada SD, 

sebanyak 50 orang. Jumlah reponden yang menjawab perlunya pemerataan tenaga 

kependidikan profesional pada SD, sebanyak 10 orang. Dan tidak ada responden yang 

menjawab tidak perlunya pemerataan tenaga kependidikan profesional pada SD.  

 Data tersebut dapat disajikan dalam grafik batang berikut. 

 
Gambar 02 Grafik Jawaban Responden  

 

 Untuk menentukan persentase jawaban responden dapat dihitung 

menggunakan rumus berikut. 

           
       

                
      

 Berdasarkan rumus tersebut, maka dapat dihitung persentase jawaban 

responden sebagai berikut. 
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                  = 83,33%  

 Berdasarkan perhitungan tersebut, maka dapat diketahui persentase 

responden yang menjawab sangat perlunya pemerataan tenaga kependidikan 

profesional pada SD sebesar 83,33%. 

b. Responden yang Menjawab Perlu 

           
       

                
      

                         
  

  
      

                    = 16,67% 

 Berdasarkan perhitungan tersebut, maka dapat diketahui persentase 

responden yang menjawab perlunya pemerataan tenaga kependidikan 

profesional pada SD sebesar 16,67%. 

c. Responden yang Menjawab Tidak Perlu 

           
       

                
      

                         
 

  
      

                    = 0% 

 Berdasarkan perhitungan tersebut, maka dapat diketahui persentase 

responden yang menjawab tidak perlunya pemerataan tenaga kependidikan 

profesional pada SD sebesar 0% 

 Persentase jawaban responden dapat disajikan ke dalam grafik batang 

berikut. 
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Gambar 03 Grafik Persentase Jawaban Responden  

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

   Sebelum melakukan survei, langkah pertama yang dilakukan peneliti 

adalah merumuskan tujuan survei. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah untuk 

mengetahui cara mengatasi dilema guru SD Gugus IV Diponegoro Kecamatan 

Mendoyo, Kabupaten Jembrana-Bali. Dilema ini terjadi karena tugas utama guru harus 

terbagi dengan beratnya tugas tambahan guru sebagai bendahara BOS dan operator 

Dapodik. 

 Setelah menentukan tujuan, maka langkah selanjutnya peneliti memilih 

populasi yang akan diteliti. Untuk efisiensi dana dan keterbatasan jarak dan waktu, 

maka peneliti memilih Guru SD se-Gugus IV Diponegoro Kecamatan Mendoyo, 

Kabupaten Jembrana-Bali sebagai populasi dalam penelitian ini. Jumlah populasi 

sebanyak 90 orang guru dengan rincian 60 orang guru PNS dan 30 orang Guru Non-

PNS. 

 Teknik yang dipilih untuk memperoleh data yang akurat adalah teknik tidak 

langsung berupa angket. Angket atau koesioner dikembangkan peneliti berdasarkan 

tujuan penelitian.  

 Untuk memudahkan responden dalam mengisi angket, maka peneliti 

membuat petunjuk pengisian angket pada setiap angket yang disebarkan. Petunjuk 

pengisian ini sangat penting untuk meminimalisir kesalahan dalam pengisian angket. 

 Selanjutnya, peneliti menentukan sampel penelitian dari jumlah populasi 
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yang ada. Dengan mempertimbangkan jumlah guru setiap sekolah dan jenis guru, maka 

diputuskan setiap sekolah diwakili oleh 5 orang guru, dengan rincian 4 orang guru PNS 

dan 1 orang guru Non-PNS. Dengan demikian telah diperoleh 60 sampel yang 

selanjutnya menjadi subjek penelitian. 

 Setelah sampel ditentukan dan instrumen angket atau koesioner telah 

selesai, maka selanjutnya dilakukan uji coba instrumen kepada sekelompok sampel 

yang berasal dari populasi namun diluar dari sampel penelitian yang sebenarnya. Untuk 

itu, dipilih dari setiap sekolah 1 orang guru sebagai sampel uji coba.  

 Uji coba berlangsung dengan lancar, semua pertanyaan/pernyataan pada 

koesioner dijawab dengan lengkap dan tidak ada permasalahan pada angket. Dengan 

demikian peneliti dapat melanjutkan pada pelaksanaan survei. Untuk itu, peneliti 

langsung membagikan angket kepada perwakilan setiap sekolah untuk dibagikan kepada 

guru-guru di sekolahnya masing-masing. 

 Pelaksanaan survei dilakukan peneliti secara serentak pada 12 SD yang 

terdapat di Gugus IV Diponegoro pada tanggal 19 April 2017. Berkat kerjasama sama 

semua pihak, maka survei ini berjalan dengan lancar dan seluruh responden mampu 

menjawab angket dengan lengkap.  

 
Gambar 04 Responden Mengisi Angket 

 

 Setalah seluruh data terkumpul, maka dilaksanakan analisis data. Data data 

yang diperoleh dianalis dengan statistik deskriptif. Hasil analisis data menunjukkan 

bahwa, dari 60 orang guru yang digunakan sebagai sampel penelitian, terdapat 50 orang 

guru atau 83,33% yang menjawab sangat perlunya pemerataan tenaga kependidikan 

profesional pada SD, 10 orang guru atau 16,67% yang menjawab perlunya pemerataan 

tenaga kependidikan profesional pada SD, dan tidak ada guru atau 0% yang menjawab 
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tidak perlunya pemerataan tenaga kependidikan profesional pada SD. 

 Hasil survei ini sejalan dengan Mendikbud, Bapak Anies Baswedan yang 

sangat menginginkan pemerataan guru dan tenaga kependidikan di Indonesia, guna 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Beliau pun mengeluarkan Surat Edaran Mendikbud  Nomor 36186/MPK/KP/2016 

tertanggal 20 Juli 2016 tentang Pemerataan Penempatan Guru dan Tenaga 

Kependidikan. Dalam surat edaran tersebut, dinyakan hal sebagai berikut. 

―Demi terlaksananya serta peningkatan pemerataan pendidikan yang bermutu di 

seluruh Negera Kesatuan Republik Indonesia, kami menghimbau kepada Saudara 

selaku kepala daerah untuk berpartisipasi aktif dengan menempatkan Aparatur Sipil 

Negara yang berprofesi sebagai guru dan tenaga kependidikan pada sekolah negeri 

maupun swasta secara merata tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna 

kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan‖. 

 

 Harapan Bapak menteri dengan diterbitkannya surat edaran tersebut, tentunya 

pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada setiap sekolah dapat terwujud dalam 

waktu yang relatif singkat. Namun kenyataanya, hampir setahun setelah diterbitkan, 

pemerataan guru dan tenaga kependidikan belum juga sepenuhnya terwujud.  

Hal tersebut terjadi karena hadirnya beberapa kendala. (Candiasa, dkk., 2013) 

menyatakan bahwa, ―Perluasan akses dan pemerataan mutu merupakan masalah 

pendidikan yang harus segera dicari solusinya. Banyak upaya sudah dilakukan, namun 

hasilnya belum optimal karena menghadapi beberapa kendala, seperti perbedaan kondisi 

geografis, ekonomi masyarakat, dan pendapatan daerah‖. 

Kondisi geografis sering berkaitan dengan tempat tinggal guru dan tenaga 

kependidikan. Mereka sering memilih untuk bertugas pada sekolah yang lebih dekat 

dengan tempat tinggalnya. Jika ada yang ditugaskan ditempat yang jauh dari tempat 

tinggalnya, maka mereka akan segera mengusulkan pindah tugas ke tempat yang lebih 

dekat dengan rumahnya. Hal ini tentu menyebabkan ketidakmerataan guru dan tenaga 

kependidikan. 

Ekonomi masyarakat sering berkaitan dengan daerah pedesaan dan perkotaan. 

Guru dan tenaga kependidikan banyak yang lebih memilih bertugas di daerah perkotaan 

daripada di daerah pedesaan. Hal ini terjadi karena perekonomian di kota jauh lebih 

berkembang dibandingkan dengan di desa. Apabila hal ini terjadi secara terus menerus, 

tentu akan menyebabkan ketimpangan jumlah guru di kota dan di desa. 

Pendapatan suatu daerah juga sangat berperan penting dalam pemerataan guru dan 

tenaga kependidikan. Pemerintah daerah yang mempunyai APBD yang besar, tentu 
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dapat menganggarkan dan membiayai pengangkatan guru dan tenaga kependidikan. 

Namun bagi daerah yang mempunyai APBD yang relatif kecil, tentu kurang mampu 

untuk mengangkat PNS atau tenaga kontrak. Sehingga hal ini dapat membuat 

ketimpangan jumlah guru dan tenaga kependidikan antar daerah. 

Ketiga hal tersebut, merupakan kendala utama yang dihadapi dunia pendidikan 

dalam rangka pemerataan guru dan tenaga kependidikan dewasa ini. Untuk itu, 

pemerintah daerah harus tegas dalam menempatkan guru sesuai dengan kebutuhan 

masing-masing sekolah, bukan berdasarkan kedekatan dan kepentingan golongan. 

Berdasarkan hasil survei dan Surat Edaran Mendikbud Nomor 

36186/MPK/KP/2016 dengan memperhatikan ketiga kendala utama di atas, maka 

pemerataan tenaga kependidikan yang profesional khusunya pada SD di Gugus IV 

Diponegoro menjadi suatu keharusan dan mendesak untuk dilakukan oleh kepala 

daerah. Untuk itu, diharapkan hasil survei ini dapat menjadi pertimbangan bagi 

pemerintah daerah dalam rangka pemerataan tenaga kependidikan profesional di 

Kabupaten Jembrana pada umumnya, dan di Gugus IV Diponegoro pada khusunya. 

 

SIMPULAN 

Hasil survei menunjukkan bahwa, 50 orang guru atau 83,33% menjawab sangat 

perlunya pemerataan tenaga kependidikan profesional pada SD, 10 orang guru atau 

16,67% menjawab perlunya pemerataan tenaga kependidikan profesional pada SD, dan 

tidak ada guru atau 0% yang menjawab tidak perlunya pemerataan tenaga kependidikan 

profesional pada SD. Dengan demikian pemerataan tenaga kependidikan profesional  

pada SD di Gugus IV Diponegoro sangat penting dan mendesak untuk dilakukan. 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peningkatan keterampilan menulis cerita 

fantasi siswa dengan mengikuti pembelajaran menggunakan teknik ―batu susun puding‖ 

berbantuan kertas warna lampu lalu lintas dalam pendekatan pedagogi genre. 

Peningkatan tersebut mencakup proses dan produk. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan secara 

kolaboratif. Penelitian ini dilaksanakan di kelas VII D SMP Negeri 1 Purwanegara. 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas kelas VII D SMP Negeri 1 Purwanegara yang 

berjumlah 28 siswa. Penelitian dilaksanakan dalam dua siklus. Siklus I dilakukan 

sebanyak tiga kali pertemuan dan siklus II dilakukan sebanyak dua kali pertemuan. 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi angket, lembar 

pengamatan, catatan lapangan, lembar penilaian, dan dokumentasi kegiatan. Teknik 

untuk mencapai kredibilitas data mencakup validitas demokratik, validitas hasil, 

validitas proses, dan validitas dialogik. Teknik analisis data dalam penelitian ini 

mencakup proses tindakan kelas yang dilakukan secara kualitatif dan hasil analisis 

tindakan yang berupa skor secara kuantitatif. 

Hasil penelitian ini ditunjukkan sebagai berikut. Pada hasil pratindakan saat proses 

pembelajaran menulis cerita fantasi, keaktifan siswa masih didominasi oleh beberapa 

siswa dan antusiasme siswa masih kurang sehingga skor rata-rata hasil menulis cerita 

fantasi terjadi peningkatan proses pembelajaran menulis cerita fantasi. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan meningkatnya keaktifan siswa, antusiasme, dan rasa percaya diri 

dari siswa saat pembelajaran. Peningkatan juga terjadi pada skor hasil menulis cerita 

fantasi dari pratindakan, siklus I hingga siklus II. Nilai rata-rata pada pratindakan adalah 

67,79. Peningkatan nilai rata-rata pada siklus I meningkat menjadi 78,68, pada siklus II 

meningkat menjadi 83,29. Dengan demikian, keterampilan menulis cerita fantasi siswa 

kelas VII D SMP Negeri 1 Purwanegara telah mengalami peningkatan baik secara 

produk maupun secara proses setelah diberi tindakan dengan menggunakan teknik ―batu 

susun puding‖ berbantuan kertas warna lampu lalu lintas dalam pendekatan pedagogi 

genre. 

 

Kata kunci: teknik “batu susun puding‟, kertas warna lalu lintas, cerita fantasi 
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PENDAHULUAN 

Pembelajaran Bahasa Indonesia dalam Kurikulum 2013 adalah pembelajaran 

berbasis teks. Salah satu genre teks dalam Kurikulum 2013 adalah teks cerita fantasi 

dengan lokasi sosial cerita fantasi. Teks cerita fantasi termasuk dalam sastra. 

Pembelajaran sastra bertujuan melibatkan siswa mengkaji nilai kepribadian, budaya, 

sosial, dan estetik (Kemendikbud, 2016 hlm. 3). Lokasi sosial yang berbeda dalam teks 

cerita fantasi menghasilkan struktur teks berbeda pula. Misalnya saja struktur cerita 

fantasi dan fabel. Kedua teks ini termasuk dalam teks cerita fantasi. Struktur cerita 

fantasi berupa bagian orientasi, komplikasi, dan resolusi. Namun dalam fabel, ada 

bagian koda. Cerita fantasi juga memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan teks cerita 

fantasi lainnya.  

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, siswa cenderung memahami cerita 

fantasi sebatas salah satu materi pelajaran di sekolah. Tidak banyak dari mereka 

mengetahui manfaat dari keterampilan menulis cerita fantasi dalam kehidupan sehari-

hari dan menjadi salah satu cara berkomunikasi. Karena jarang dipelajari, keterampilan 

siswa dalam menulis cerita fantasi masih kurang. Meskipun siswa banyak mengetahui 

tentang cerita fantasi, keterampilan siswa dalam menulis cerita fantasi perlu untuk 

dilatih. Dengan meningkatkan kemampuan menulis cerita fantasi akan mendorong 

siswa untuk lebih aktif, kreatif, dan mahir dalam bersastra. 

Selain itu, siswa kesulitan dalam memilih ide dan mengembangkan secara teratur 

dan sistematis menjadi karangan utuh. Menurut Wiyanto (2004, hlm. 32) faktor-faktor 

yang dapat menyebabkan kemampuan menulis siswa rendah, antara lain: (1) faktor 

kesulitan siswa dalam mengekspresikan ide, gagasan, pikiran, kemudian menyusunnya 

dalam bentuk paragraf; (2) penyampaian materi pelajaran dengan menggunakan metode 

ceramah kurang efektif yang mengakibatkan komunikasi satu arah; (3) kurang adanya 

media pendidikan yang mampu menarik minat belajar siswa dan merangsang daya 

kreatif siswa. Heaton (dalam Winarti,2011 hlm.2) mengatakan bahwa ―keterampilan 

menulis bersifat kompleks dan kadang-kadang sulit untuk diajarkan karena menulis 

tidak saja memerlukan penguasaan aspek tata bahasa dan gaya bahasa, tetapi juga unsur 

konseptual dan pertimbangan lainnya ‖. 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti berusaha menemukan solusi agar keterampilan 

siswa dalam menulis cerita fantasi meningkat. Solusi yang dimaksud adalah 

menerapkan teknik dan menggunakan media pembelajaran yang meningkatkan 

keterampilan siswa dalam menulis, terutama menulis cerita fantasi. Penelitian menulis 
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cerita fantasi dengan menggunakan teknik ―batu susun puding‖ berbantuan kertas lampu 

lalu lintas dalam pendekatan pedagogi genre. Tahapan dalam teknik tersebut yaitu 

bayangkan- tulis- susun- sunting- publikasikan pada majalah dinding. Teknik ini 

diterapkan pada konstruksi teks secara mandiri. Media kertas lampu lalu lintas 

digunakan sebagai alat bantu dalam menuliskan apa yang siswa bayangkan sesuai 

dengan struktur cerita fantasi. Kertas warna merah untuk menuliskan bagian orientasi. 

Kertas warna kuning untuk menuliskan bagian komplikasi. Kertas warna hijau untuk 

menuliskan bagian resolu 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan 

dalam penelitian ini sebagai berikut ―Apakah teknik ―batu susun puding‖ berbantuan 

kertas lampu lalu lintas dalam pendekatan pedagogi genre dapat meningkatkan 

keterampilan menulis cerita fantasi  siswa kelas VII D SMP Negeri 1 Purwanegara?‖. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memperoleh gambaran nyata 

mengenai sejauh mana penerapan teknik ―batu susun puding‖ berbantuan kertas lampu 

lalu lintas dalam pendekatan pedagogi genre dapat meningkatkan proses pembelajaran 

dan keterampilan menulis cerita fantasi siswa. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester gasal selama empat bulan dari Oktober 

2016 sampai Januari 2017, pada siswa kelas VII D SMP Negeri 1 Purwanegara 

kabupaten Banjarnegara tahun ajaran 2016/2017. Pemilihan subjek didasarkan atas 

kemampuan menulis cerita fantasi siswa yang dinilai masih rendah. Prosedur penelitian 

ini mencakup beberapa tahap, yaitu: (1) tahap perencanaan tindakan (planning); (2) 

tahap pelaksanaan tindakan (acting); (3) tahap pengamatan(observing); dan (4) tahap 

refleksi (reflecting).  

Tahap perencanaan tindakan (planning) meliputi beberapa langkah, yaitu: (1) 

survei awal tentang pembelajaran menulis cerita fantasi kelas VII D SMP Negeri 1 

Purwanegara kabupaten Banjarnegara dengan melakukan analisis nilai menulis cerita 

fantasi siswa; (2) mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada proses pembelajaran 

menulis cerita fantasi yang terdapat di kelas VII D SMP Negeri 1 Purwanegara 

kabupaten Banjarnegara; (c) menganalisis masalah secara mendalam dengan mengacu 

pada teori-teori yang relevan; (4) mengajukan solusi alternatif berupa penggunaan 

teknik ―batu susun puding‖ berbantuan kertas lampu lalu lintas dalam pendekatan 
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pedagogi genre; (5) menyusun jadwal penelitian dan rancangan pelaksanaan tindakan; 

dan (6) mempersiapkan instrumen penelitian. 

Tahap pelaksanaan tindakan (acting) dilakukan dengan melaksanakan proses 

pembelajaran menulis cerita fantasi dengan mengoptimalkan penerapan teknik ―batu 

susun puding‖ berbantuan kertas lampu lalu lintas dalam pendekatan pedagogi genre. 

Setiap tindakan menunjukkan peningkatan indikator yang dirancang dalam satu siklus. 

Setiap siklus terdiri dari empat tahap, yaitu: (1) tahap perencanaan tindakan; (2) tahap 

pelaksanaan tindakan;  (3) tahap observasi; dan (4) tahap analisis dan refleksi guna 

perencanaan siklus berikutnya. Pada tahapan ini, peneliti mengadakan pemantauan 

apakah tindakan yang telah dilakukan dapat mengatasi masalah yang ada. Selain itu, 

pemantauan dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang nantinya diolah untuk 

menentukan tindakan yang akan dilakukan selanjutnya. 

Tahap observasi dan interpretasi (observing) dilakukan dengan mengamati 

penerapan teknik ―batu susun puding‖ berbantuan kertas lampu lalu lintas dalam 

pendekatan pedagogi genre pada proses pembelajaran menulis cerita fantasi. Langkah 

ini dilakukan dengan mengamati dan menginterpretasikan kegiatan menulis cerita 

fantasi dengan teknik ―batu susun puding‖ berbantuan kertas lampu lalu lintas dalam 

pendekatan pedagogi genre. Peneliti mengamati dan mencatat proses pelaksanaan 

tindakan yang dilakukan. Setelah itu, peneliti mengolah data untuk mengetahui apakah 

tindakan yang dilakukan telah dapat mengatasi permasalahan yang ada, juga untuk 

mengetahui segala kelemahan yang mungkin muncul. 

Tahap analisis dan refleksi (reflecting) dilakukan dengan menganalisis atau 

mengolah data hasil observasi dan interpretasi untuk mengetahui sejauh mana 

tercapaian tujuan yang diinginkan sehingga dapat diketahui apakah penelitian itu 

berhasil atau tidak dan untuk mengetahui kebaikan dan kelemahan tindakan yang telah 

dilakukan. Dalam melakukan refleksi, peneliti bekerja sama dengan kolabolator. 

Kemudian, peneliti dan kolabolator mengadakan diskusi untuk menentukan langkah-

langkah perbaikan (solusi pemecahan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan 

tindakan yang telah dilakukan). Setelah itu, baru dapat ditarik simpulan apakah 

penelitian yang dilakukan berhasil atau tidak sehingga dapat menentukan langkah 

berikutnya. 

 

Hasil  dan Pembaha 
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Berdasarkan hasil pengamatan pembelajaran menulis cerita fantasi siswa kelas 

VII D SMP Negeri 1 Purwanegara sebelum diberi tindakan, hasil pembelajaran menulis 

cerita fantasi masih rendah. Hal ini tampak pada tabel berikut ini. 

Tabel 1 Skor Kemampuan Awal Praktik Menulis Cerita Fantasi 

Kelas VII D SMP Negeri 1 Purwanegara 

No. Subjek 

Skor Tiap Aspek 

Jumlah 
Isi 

Organisasi 

Pengguna

an 

Bahasa 

EY

D Kesesuaian Kreativitas 

1. S1 15 10 25 20 6 76 

2. S2 25 10 25 20 6 86 

3. S3 25 10 25 7 12 79 

4. S4 8 10 25 10 10 63 

5. S5 17 10 25 13 10 75 

6. S6 17 10 25 9 6 67 

7. S7 17 10 25 20 10 82 

8. S8 25 10 25 20 14 94 

9. S9 25 10 25 14 11 85 

10. S10 8 10 25 13 6 62 

11. S11 9 10 25 7 6 57 

12. S12 25 10 25 14 6 80 

13. S13 25 10 15 7 6 63 

14. S14 17 6 25 14 6 68 

15. S15 17 10 15 13 6 61 

16. S16 17 8 25 8 6 64 

17. S17 25 10 19 17 6 77 

18. S18 17 10 15 9 6 57 

19. S19 17 10 23 20 11 81 

20. S20 15 7 20 7 8 57 

21. S21 18 8 25 7 6 64 

22. S22 15 10 25 13 10 73 

23. S23 8 10 25 8 6 57 

24. S24 8 6 5 8 4 31 

25. S25 25 10 25 20 14 94 

26. S26 5 13 10 8 12 48 

27. S27 15 10 20 8 12 65 

28. S28 8 6 5 7 6 32 

Skor Rata-

Rata 

16,71 9,43 21,32 12,18 
8,1

4 
67,79 

 

Setelah refleksi, ditemukan beberapa kelemahan pada kegiatan awal. Hasil menulis 

cerita fantasi siswa yang masih rendah yaitu 67,79. Skor rata-rata tersebut belum 

memenuhi KBM yang ditentukan oleh sekolah yaitu 75. Hasil cerita fantasi yang dibuat 

siswa masih belum memenuhi aspek-aspek yang menjadi dasar penilaian cerita fantasi. 
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Seperti kesuaian isi; kreativitas siswa masih kurang, hal tersebut terlihat dari masih 

banyak hasil karya siswa yang mencontoh; penggunaan bahasa yang kurang sesuai; dan 

masih banyak terjadi kesalahan dalam penggunaan EYD.  

Selain itu, siswa terlihat kurang menikmati proses menulis cerita fantasi dengan 

metode yang dipakai guru dalam pembelajaran. Keaktifan siswa juga masih sangat 

kurang dalam proses pembelajaran. Siswa bingung menemukan ide untuk bahan 

menulis cerita fantasi. Siswa menulis cerita fantasi dengan tidak serius, lebih banyak 

yang ngobrol dengan teman. Akibatnya, ketika jam pelajaran berakhir, ada beberapa 

siswa yang belum selesai menulis. Jam istirahat dipergunakan untuk menyelesaikan 

menulis cerita fantasi. Dengan temuan tersebut, maka peneliti melakukan tindakan 

bersiklus sesuai model Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

 

Tabel 2  Skor Kemampuan Praktik Menulis Cerita Fantasi Siklus I 

Kelas VII D SMP Negeri 1 Purwanegara 

No. Subjek 

Skor Tiap Aspek 

Jumlah 
Isi 

Organ

isasi 

Penggunaa

n Bahasa 
EYD Kesesuai

an 

Kreativ

itas 

1. S1 15 10 25 14 7 71 

2. S2 25 10 25 7 6 73 

3. S3 25 10 25 13 14 87 

4. S4 17 10 25 14 10 76 

5. S5 20 10 25 20 11 86 

6. S6 25 10 25 20 7 87 

7. S7 25 10 25 15 12 87 

8. S8 25 10 25 20 14 94 

9. S9 25 10 25 20 12 92 

10. S10 25 10 25 20 6 86 

11. S11 25 10 25 7 6 73 

12. S12 25 10 25 18 11 89 

13. S13 18 6 18 7 6 55 

14. S14 8 10 25 7 6 56 

15. S15 25 10 25 18 10 88 

16. S16 18 10 25 7 7 67 

17. S17 25 10 25 18 10 88 

18. S18 17 10 25 15 6 73 

19. S19 25 10 25 20 10 90 

20. S20 25 10 25 13 7 80 

21. S21 25 10 25 20 7 87 

22. S22 8 15 17 7 6 53 

23. S23 25 10 25 12 6 78 

24. S24 25 10 25 9 6 75 

25. S25 25 10 25 20 14 94 
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26. S26 25 10 25 13 7 80 

27. S27 8 10 25 7 8 58 

28. S28 25 10 25 14 6 80 

Skor Rata-

Rata 
21,57 10,04 24,46 14,11 8,50 78,68 

 

Skor rata-rata kemampuan menulis cerita fantasi siswa kelas VII D SMP Negeri 1 

Purwanegara 78,68. Skor tersebut sudah memenuhi KBM yang ditentukan SMP Negeri 

1 Purwanegara yaitu 75. Namun, masih terdapat 9 siswa yang belum memenuhi KBM 

diharapkan seluruh siswa mencapai nilai yang lebih baik lagi dan memenuhi KBM serta 

ketuntasan secara klasikal. 

Secara proses, siswa terlihat mulai aktif saat pembelajaran menulis cerita fantasi. 

Hasil penelitian cerita fantasi mulai mengalami peningkatan, yaitu isi cerita fantasi 

sudah sesuai dengan ciri-ciri cerita fantasi; siswa lebih kreatif dalam menggunakan 

bahasa; dan siswa mulai memperhatikan EYD. Penelitian cerita fantasi berdasarkan 

struktur sudah dipahami.  

Beberapa kekurangan yang dapat dilihat adalah cerita fantasi yang ditulis siswa 

tidak orisinil. Saat tahap konstruksi mandiri, siswa kurang aktif. Hal ini dimungkinkan 

karena energi siswa berkurang akibat melakukan kegiatan bersih-bersih kelas selama 

satu jam pelajaran. Publikasi di majalah dinding dilaksanakan setelah produk menulis 

cerita fantasi dinilai oleh peneliti. Ditinjau dari segi kelayakan, ada 7 tulisan siswa yang 

kurang layak di publikasikan di majalah dinding. Tetapi untuk memberi motivasi, hasil 

karya anak tetap di publikasikan di majalah dinding. 

 

Tabel 3  Skor Kemampuan Praktik Menulis Cerita Fantasi Siklus II 

Kelas VII D SMP Negeri 1 Purwanegara 

No. Subjek 

Skor Tiap Aspek 

Jumlah 
Isi 

Organis

asi 

Pengguna

an 

Bahasa 

EYD Kesesuai

an 

Kreativit

as 

1. S1 25 10 25 20 10 90 

2. S2 25 10 25 15 12 87 

3. S3 25 10 25 15 14 89 

4. S4 17 10 25 14 10 76 

5. S5 25 8 25 14 10 82 

6. S6 20 10 25 13 10 78 

7. S7 25 10 25 20 15 95 

8. S8 25 10 25 20 15 95 

9. S9 25 10 25 18 15 93 

10. S10 25 8 25 20 10 88 

11. S11 17 10 25 20 6 78 
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12. S12 25 10 25 14 12 86 

13. S13 17 10 15 10 6 58 

14. S14 8 14 25 20 6 73 

15. S15 25 10 25 17 11 88 

16. S16 8 12 25 7 11 63 

17. S17 25 10 25 20 15 95 

18. S18 17 10 25 15 9 76 

19. S19 25 10 25 20 13 93 

20. S20 25 10 25 20 12 92 

21. S21 25 10 25 18 11 89 

22. S22 17 15 25 10 6 73 

23. S23 25 10 25 12 8 80 

24. S24 25 10 23 14 6 78 

25. S25 25 10 25 20 15 95 

26. S26 25 10 25 20 11 91 

27. S27 15 10 25 13 12 75 

28. S28 25 10 18 13 10 76 

Skor Rata-

Rata 
21,82 10,25 24,32 16,14 10,8 83,29 

 

Penggunaan teknik ―batu susun puding‖ berbantuan kertas lampu lalu lintas dalam 

pendekatan pedagogi genre pada siklus II ini memberi pengaruh yang cukup besar 

terhadap hasil keterampilan siswa dalam menulis cerita fantasi. Isi cerita fantasi sudah 

sesuai dengan ciri-ciri cerita fantasi, penggunaan bahasa lebih variatif dan ekspresif, 

penggunaan tanda baca dan ejaan lebih diperhatikan sesuai EYD.  

Peningkatan secara proses dapat dilihat dengan adanya peningkatan kualitas 

pembelajaran dari awal siklus I hingga akhir siklus II. Peningkatan hasil dalam menulis 

cerita fantasi terlihat dari skor rata-rata kemampuan menulis cerita fantasi yang 

dihasilkan siswa hingga akhir siklus II. 

Ide cerita fantasi yang ditulis siswa masih belum orisinil karena siswa 

mengadaptasi cerita yang pernah mereka lihat/baca. Saat tahap konstruksi mandiri, 

siswa lebih aktif yang ditandai dengan fokus pada kegiatan menulis. Konstruksi mandiri 

dilaksanakan pada jam pertama, sehingga energi siswa masih penuh dan segar. 

Publikasi di majalah dinding dilaksanakan setelah produk menulis cerita fantasi dinilai 

oleh peneliti. Ditinjau dari segi kelayakan untuk dipublikasikan di majalah dinding, 

jumlah tulisan yang kurang layak berkurang menjadi lima. 

Secara keseluruhan selama pelaksanaan penelitian dari pratindakan hingga 

pascatindakan siklus II, terjadi peningkatan kemampuan menulis cerita fantasi siswa. 

Pencapaian peningkatan kemampuan menulis cerita fantasi siswa dilakukan dengan 
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memberi skor terhadap hasil cerita fantasi siswa sesuai aspek-aspek dalam pedoman 

penilaian cerita fantasi yang terdapat pada cerita fantasi hasil karya siswa meliputi (1) 

Isi meliputi kesesuaian isi dengan ciri cerita fantasi dan kreativitas; (2) Organisasi yaitu 

kesesuaian penyajian dengan struktur cerita fantasi; (3) Penggunaan bahasa berupa 

penggunaan sinonim, bahasa variatif dan ekspresif, serta ragam percakapan; (4) EYD 

yaitu penggunaan tanda baca dan ejaan yang tepat. 

 

Tabel 4 Peningkatan Skor Rata-Rata dari Pratindakan Hingga Pascatindakan 

Siklus II 

Aspek Indikator 

Skor Rata-Rata 

Pratindaka

n 
Siklus I 

Siklu

s II 

Peningk

atan 

Skor 

Isi Kesesuaian isi 16,71 21,57 21,82 5,11 

Kreativitas 9,43 10,04 10,25 0,82 

Organisasi Struktur teks 21,32 24,46 24,32 3,00 

Penggunaan 

Bahasa 

Sinonim, 

variasi dan 

ekspresi kata, 

serta ragam  

12,18 14,11 16,14 3,98 

EYD Penggunaan 

tanda baca dan 

ejaan yang tepat 

8,14 8,50 10,8 2,66 

 

Dari data tabel di atas terlihat terjadi peningkatan pada tiap aspek yang dinilai 

dalam penelitian cerita fantasi siswa. Kesesuaian isi dengan ciri-ciri cerita fantasi skor 

rata-rata meningkat 5,11. Kreativitas: orisinil, tidak monoton, belum pernah 

dipublikasikan, dan hasil pemikiran sendiri skor rata-rata meningkat 0,82. Struktur 

cerita fantasi: ketepatan penyajian orientasi, komplikasi, dan resolusi skor rata-rata 

meningkat sebanyak 3,00. Penggunaan bahasa meliputi sinonim, variasi dan ekspresi 

kata, serta ragam skor rata-rata meningkat 3,98. Penggunaan tanda baca dan ejaan 

sesuai EYD skor rata-rata meningkat 2,66. Sebelum dilakukan tindakan, siswa diberi 

tugas untuk melaksanakan kegiatan menulis cerita fantasi. Menulis cerita fantasi yang 

dilaksanakan sebelum dikenai tindakan bertujuan untuk mengetahui keterampilan 

menulis cerita fantasi siswa sebelum dikenai tindakan. Nilai rata-rata kelas pada 

pratindakan ini termasuk dalam kategori kurang baik. Oleh karena itu, peneliti mencoba 

menerapkan teknik ―batu susun puding‖ berbantuan kertas lampu lalu lintas dalam 

pendekatan pedagogi genre untuk meningkatkan keterampilan menulis cerita fantasi 

siswa. Pada siklus I, hasil yang diperoleh dari tindakan yang dilakukan sesuai dengan 
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yang diharapkan. Beberapa siswa aktif tanya jawab dengan peneliti. Siswa tampak 

senang dalam proses pembelajaran. Peningkatan proses pembelajaran siswa kelas VII D 

dalam keterampilan menulis cerita fantasi melalui teknik ―batu susun puding‖ 

berbantuan kertas lampu lalu lintas dalam pendekatan pedagogi genre tersebut didukung 

oleh Hamalik (2011, hlm. 171) yang menyebutkan bahwa suatu pengajaran yang efektif 

adalah pengajaran yang memberikan dan menyediakan kesempatan belajar bagi 

siswanya untuk melakukan aktivitas sendiri. Dalam pembelajaran, siswa diharapkan 

untuk aktif sehingga mereka memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan aspek-aspek 

tingkah laku lainnya, serta dapat mengembangkan keterampilan yang dimilikinya 

sebagai bekal hidup dalam masyarakat.  

Sardiman (2011, hlm. 17) juga mengatakan bahwa penggunaan media pendidikan 

secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sifat pasif anak didik, dalam hal ini media 

pendidikan berguna untuk (1) menimbulkan kegairahan belajar, (2) memungkinkan 

interaksi yang lebih langsung antara anak didik dengan lingkungan dan kenyataan, (3) 

memungkinkan anak didik belajar sendiri-sendiri menurut kemampuan dan minatnya. 

Berdasarkan produk cerita fantasi siswa pada siklus I, nilai rata-rata masih dibawah 

KBM. Begitu juga ketuntasan klasikal belum terpenuhi. Hal-hal yang perlu diperhatikan 

saat menulis cerita fantasi seperti kesesuaian isi dengan ciri-ciri cerita fantasi, 

penggunaan bahasa, dan penggunaan EYD yang tepat. Publikasi seluruh cerita fantasi 

siswa tetap dilakukan walaupun belum dikatakan layak. Hal ini dimaksudkan agar siswa 

lebih percara diri sehingga minat dalam menulis lebih besar. Hal ini selaras dengan 

pernyataan Kusmayadi (2007, hlm. 65) bahwa jangan pernah meremehkan karya anak 

meskipun hasil karyanya sangat jelek. Kita harus menghargainya supaya semangatnya 

untuk menulis tidak luntur. Bukankah dengan giat berlatih, maka kemampuan anak akan 

semakin terasah. 

Dalam siklus II ini, proses dan hasil penelitian cerita fantasi sudah berjalan jauh 

lebih baik dari tahap-tahap sebelumnya. Siswa lebih mampu menuangkan kreativitasnya 

dalam menulis cerita fantasi dan sangat antusias dalam proses pembelajaran cerita 

fantasi. Keaktifan para siswa meningkat dan hasil cerita fantasi yang ditulis sudah 

memenuhi seluruh aspek yang dinilai dalam penelitian cerita fantasi dengan maksimal. 

Dari tindakan yang telah dilakukan hingga siklus II, pembelajaran menulis cerita fantasi 

menggunakan teknik ―batu susun puding‖ berbantuan kertas lampu lalu lintas dalam 

pendekatan pedagogi genre ternyata dapat meningkatkan keterampilan menulis cerita 

fantasi siswa kelas VII D SMP Negeri 1 Purwanegara. Siswa terlihat lebih aktif dan 
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antusias mengikuti kegiatan menulis cerita fantasi. Siswa percaya diri produk cerita 

fantasi dipublikasikan dalam majalah dinding. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Keberhasilan proses pembelajaran dapat dilihat dari keaktifan dan antusias siswa 

ketika mengikuti pembelajaran menulis cerita fantasi. Siswa semakin mandiri dalam 

proses mempelajari dan menciptakan cerita fantasi. Keaktifan siswa tidak hanya 

didominasi oleh beberapa siswa saja. Teknik ―batu susun puding‖ berbantuan kertas 

lampu lalu lintas dalam pendekatan pedagogi genre ini membuat siswa aktif dalam 

memperoleh informasi yang mendukung materi yang dipelajari serta melatih siswa 

berani mengungkapkan pendapatnya dalam menganalogikan hasil informasi mengenai 

materi cerita fantasi yang diperoleh. Siswa didorong untuk lebih kreatif dalam 

menciptakan cerita fantasi, karena cerita fantasi hasil karya siswa akan menjadi media 

komunikasi untuk menyampaikan suatu pesan kepada warga sekolah yang akan 

dipublikasikan melalui mading sekolah.  

2. Peningkatan produk atau hasil pembelajaran merupakan peningkatan kompetensi 

siswa dalam keterampilan menulis cerita fantasi. Keterampilan tersebut diukur melalui 

hasil cerita fantasi siswa. Aspek yang dinilai adalah 1) isi meliputi kesesuaian isi 

dengan ciri cerita fantasi dan kreativitas; (2) organisasi yaitu kesesuaian penyajian 

dengan struktur cerita fantasi; (3) penggunaan bahasa berupa penggunaan sinonim, 

bahasa variatif dan ekspresif, serta ragam percakapan; (4) EYD yaitu penggunaan tanda 

baca dan ejaan yang tepat. Skor rata-rata kelas pratindakan 67.79, setelah melewati 

siklus I skor rata-rata mengalami peningkatan menjadi 78.68, dan siklus II skor rata-rata 

83.29. Oleh karena itu, keterampilan menulis cerita fantasi mengalami peningkatan 

skor. 

 

 

 

SARAN 

Berdasarkan kesimpulan dan tindak lanjut penelitian di atas, maka peneliti dapat 

menyarankan hal-hal sebagai berikut. 

Guru bahasa Indonesia lain, dapat memanfaatkan teknik ―batu susun puding‖ 

berbantuan kertas lampu lalu lintas dalam pendekatan pedagogi genre pada 
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pembelajaran menulis cerita fantasi karena pendekatan ini dapat membantu siswa untuk 

lebih mandiri dalam proses pembelajaran, sehingga siswa mampu lebih kreatif dalam 

mencipakan cerita fantasi yang sesuai dengan ciri-ciri, struktur, dan penggunaan bahasa 

cerita fantasi. Hal itu dikarenakan pengetahuan yang siswa peroleh adalah hasil dari 

kemandirian siswa dalam mencari informasi dari berbagai sumber dan kebebasan siswa 

dalam berpendapat mengembangkan materi mengenai cerita fantasi  sehingga mereka 

bersemangat dan aktif mengikuti pembelajaran. Selain itu, pembelajaran juga 

berlangsung dengan menyenangkan. Penelitian ini sebaiknya dapat digunakan untuk 

meningkatkan kualitas proses belajar mengajar di sekolah terutama tentang 

pembelajaran keterampilan menulis cerita fantasi. 

Peneliti disarankan untuk melakukan penelitian lain guna mengetahui peningkatan 

pembelajaran yang lain juga. Subjek penelitian pun bisa diganti atau tetap dengan 

subjek yang sama, tetapi objeknya berbeda. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Hamalik, O. (2011). Proses Belajar Mengajar. Jakarta: Bumi Aksara. 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2016). Buku Siswa Bahasa Indonesia SMP/ 

MTs Kelas VII Edisi Revisi. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan kebudayaan.  

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2016). Buku Guru Bahasa Indonesia SMP/ 

MTs Kelas VII Edisi Revisi. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan kebudayaan.  

Krismarsanti, E. (2009). Karangan fiksi dan nonfiksi. Surabaya: PT. JePe Press Media 

Utama. 

Kusmayadi, I. (2007). Menulis dengan hati membangun motivasi menulis.  Bandung: 

Pribumi Mekar. 

Martin, J.R. and David Rose. (2012). Genre relation. Australia: Sydney: School. 

Musfiqon. (2012). Pengembangan media dan sumber belajar. Jakarta: PT. Prestasi 

Pusta Karya. 

Sadirman, A. dkk. (2011). Media pendidikan. Jakarta: Grafindo Persada. 

Semi, M. A. (2007). Dasar-dasar keterampilan menulis. Bandung: Angkasa. 

Suryaman, M. (2012). Metodologi pembelajaran bahasa.Yogyakarta: UNY Press. 

Susilana, R &.Cepi R. (2008). Media pembelajaran. Bandung :CV  Wacana Prima. 

Wagiran dan Mukh Doyin. (2005). Curah gagasan. Semarang: Rumah Indonesia. 

Winarti, S. (2011). Perihal pembelajaran menulis bahasa Indonesia di sekolah dasar. 

Maguwoharjo Yogyakarta: Elmatera Publishing. 



  1107 

 

PENGEMBANGAN MODUL MENULIS TEKS DISKUSI BERBASIS STRATEGI 

METAKOGNITIF UNTUK SISWA DI SMP NEGERI 3 TERISI 

 

Sefi Indra Gumilar 

sefi.indra@gmail.com 

 

 

ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian ini untuk mengembangkan modul menulis teks diskusi 

berbasis strategi metakognitif yang memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam 

pembelajaran oleh siswa SMP kelas VIII. Penelitian pengembangan ini menggunakan 

model Dick dan Carey yang dimodifikasi menjadi tahap studi pendahuluan, 

perancangan, pengembangan, dan evaluasi. Pengembangan modul menulis teks diskusi 

berbasis strategi metakognitif dilakukan melalui tahapan studi pendahuluan, 

perancangan, pengembangan, dan evaluas revisi. Validasi modul mencakup beberapa 

aspek, yaitu: kelayakan isi (kesesuaian dengan kurikulum, kemutakhiran materi, 

kesesuaian pendukung materi); kelayakan penyajian (teknik penyajian, pendukung 

penyajian; penyajian pembelajaran, koherensi dan kerunutan alur pikir); kelayakan 

tampilan/kegrafikan (kesesuaian dan ketepatan ukuran, desain sampul, desain isi); 

kelayakan bahasa (kelugasan, komunikatif, dialogis dan interaktif, kesesuaian dengan 

kaidah berbahasa, dan penggunaan istilah, simbol, ikon); aspek strategi metakognitif. 

Berdasarkan keseluruhan tahap evaluasi tersebut, diketahui bahwa modul mendapat 

nilai rata-rata 85.38% dengan kriteria baik sehingga penelitian ini memiliki kelayakan 

sebagai bahan ajar untuk digunakan oleh siswa SMP kelas VIII. 

 

Kata Kunci: modul menulis teks diskusi, metakognitif 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia berdasarkan kurikulum 2013 lebih 

menekankan pada kompetensi siswa untuk mengenali dan menyusun berbagai jenis 

teks. Dalam prosesnya, siswa diminta mengidentifikasi jenis teks berdasarkan struktur 

dan cirinya, menyusun teks secara berkelompok, lalu menulis teks tersebut secara 

mandiri. Menurut Mahsun (2013, hlm. 112), melalui tahapan tersebut, siswa diharapkan 

mampu memahami dan dapat menggunakan teks sebagai satuan bahasa dengan struktur 

yang lengkap sesuai tujuannya. 

Namun dalam kenyataannya, proses pembelajaran berbasis teks dan upaya 

meningkatkan keterampilan menulis siswa tidaklah mudah. Banyak hambatan dan 

kendala yang ditemui di lapangan sehingga tujuan pembelajaran menulis teks yang 

diharapkan belum dapat tercapai, khususnya pada materi teks diskusi. Hal ini dapat 

teridentifikasi dari hasil studi pendahuluan melalui teknik wawancara, observasi, dan 
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angket di beberapa SMP di Indramayu. Berdasarkan penelitian pendahuluan tersebut 

diketahui bahwa masih banyak siswa yang belum mampu menulis teks diskusi dengan 

baik. Selain itu, penggunaan metode ceramah yang didominasi oleh penyampaian 

informasi sebanyak-banyaknya dan tanpa memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

berperan aktif masih sering digunakan guru dalam proses pembelajaran.  

Padahal, pendekatan pembelajaran bahasa masa kini menuntut partisipasi yang 

tinggi dari siswa (Iskandarwassid dan Sunendar, 2011, hlm 158). Siswa sebagai peserta 

didik diharapkan dapat berperan aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Adapun guru 

sebagai pendidik dituntut menjadi fasilitator yang mampu menggali potensi dan 

motivasi siswa untuk belajar. Tidak hanya itu, guru diharapkan dapat mengembangkan 

kemampuan berpikir siswa dalam mengatasi berbagai masalah secara mandiri. Dalam 

hal ini, siswa diharapkan mampu menyadari kemampuannya, menentukan strategi, dan 

memutuskan langkah yang tepat untuk menyelesaikan suatu masalah secara mandiri. 

Pada tahap ini, guru tidak hanya berupaya untuk meningkatkan kemampuan kognitif 

siswa, namun dalam tahap lanjut juga meliputi kemampuan metakognitif. 

Permendikbud nomor 20 tahun 2016 tentang Standar Kompentensi Lulusan 

(SKL) menjelaskan bahwa kualifikasi kemampuan lulusan mencakup dimensi sikap, 

keterampilan, dan pengetahuan. Lebih lajut, aspek pengetahuan meliputi dimensi 

faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Dengan demikian, metakognitif kini 

penting untuk diterapkan dalam pembelajaran karena menjadi salah satu tuntutan 

kompetensi pengetahuan yang harus dimiliki oleh siswa di seluruh jenjang pendidikan 

dasar dan menengah. Adapun yang dimaksud metakognitif sesuai Permendikbud nomor 

20 tahun 2016 tersebut ialah pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan diri sendiri 

dan kemampuan menggunakannya dalam mempelajari ilmu pengetahuan.  

Dalam hal ini, Santrock (2010, hlm. 30) lebih lanjut menjelaskan bahwa 

aktivitas metakognitif terjadi pada saat siswa secara sadar menyesuaikan dan mengelola 

strategi pemikiran mereka saat memecahkan masalah dan memikirkan suatu tujuan. 

Aktivitas metakognitif ini sangat relevan dengan pembelajaran menulis teks diskusi. 

Melalui pembelajaran menulis teks diskusi, siswa dilatih untuk mengungkapkan ide, 

gagasan, dan pikirannya secara sistematis dan terarah. Dengan mempelajari teks diskusi, 

siswa secara aktif berpikir membahas suatu masalah untuk mencari solusi terbaik 

dengan mempertimbangkan berbagai pendapat dan gagasan. Hal ini dapat melatih 

kepekaan diri, sikap toleransi, kesadaran permasalahan sekitar, dan daya berpikir 

analitis siswa. 



  1109 

 

Akan tetapi, studi pendahuluan mengungkapkan bahwa pembelajaran menulis di 

kelas belum memerhatikan penerapan kemampuan metakognitif. Dimensi pengetahuan 

metakognitif masih menjadi hal yang asing di lingkup pembelajaran sekolah. Selain itu, 

berdasarkan wawancara dengan guru, metakognitif merupakan hal yang sulit untuk 

diterapkan, meskipun diakui sangat penting keberadaannya. Kurangnya pemahaman 

guru menjadi salah satu penyebab sulitnya menerapkan strategi metakognitif di kelas. 

Faktor lainnya adalah belum adanya bahan ajar yang dapat membantu guru dalam 

menerapkan strategi metakognitif di kelas. Adapun guru tidak berusaha untuk 

menciptakan bahan ajar yang baru untuk meningkatkan pemahaman dan hasil belajar 

menulis siswa.  

Selama ini, guru hanya berpegang pada buku teks untuk dijadikan sebagai 

sumber belajar. Menurut Purwanto & Laksmono (2007, hlm. 78) dari segi sifat 

penyajiannya, buku teks cenderung informatif dan sajian materi ajarnya memiliki 

cakupan luas dan umum, sehingga komunikasi berlangsung satu arah dan siswa 

memiliki kecenderungan untuk pasif. Dengan karakter tersebut, buku kurang dapat 

memfasilitasi siswa untuk melakukan pembelajaran secara mandiri. Oleh sebab itu, 

diperlukan lebih dari buku untuk dapat membimbing siswa untuk menjadi aktif belajar 

secara mandiri. 

Suatu bahan ajar yang dapat digunakan secara mandiri adalah modul. Dharma 

(2008, hlm. 3) menjelaskan bahwa modul merupakan bahan ajar berbentuk media cetak 

yang dirancang untuk dipelajari sendiri oleh siswa karena di dalamnya telah dilengkapi 

petunjuk untuk belajar sendiri. Artinya, pembaca dapat melakukan kegiatan 

pembelajaran tanpa kehadiran pengajar secara langsung. Sekaitan dengan hal itu, 

Asyhar (2011, hlm. 155) menjelaskan bahwa modul ditujukan untuk membantu siswa 

agar bisa belajar secara mandiri tanpa tergantung pada pendidik.  

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, penelitian ini berupaya 

mengembangkan bahan ajar berkualitas berupa modul pembelajaran bahasa Indonesia 

yang menerapkan konsep strategi metakognitif khususnya pada materi menulis teks 

diskusi yang ditujukan untuk tingkat SMP kelas VIII. Pengembangan modul ini 

diharapkan dapat menjadi alternatif bahan ajar berbasis strategi metakognitif yang dapat 

membantu guru menerapkan kemampuan metakognitif pada kegiatan belajar menulis 

teks diskusi, meningkatkan pemahaman dan kemampuan siswa dalam menulis teks 

diskusi, serta membantu siswa mengasah metakognitifnya sesuai dengan kecepatan 

belajar masing-masing secara mandiri khususnya untuk siswa SMP kelas VIII. 
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Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian dan 

pengembangan (research and development). Adapun model pengembangan yang 

digunakan ialah model Dick dan Carey (2009, hlm. 3) yang telah dimodifikasi menjadi 

empat tahap, yaitu studi pendahuluan, perancangan, pengembangan, serta evaluasi dan 

revisi.  

Tahap studi pendahuluan bermaksud untuk mengidentifikasi kebutuhan dan 

permasalah pembelajaran. Dalam tahap ini, dilakukan analisis kebutuhan berdasarkan 

hasil wawancara pada guru, observasi pembelajaran, dan pemberian angket pada siswa. 

Selanjutnya, rancangan modul disusun dengan memerhatikan hasil studi pendahuluan. 

Pada tahap pengembangan, draf atau format awal produk modul pembelajaran menulis 

teks diskusi berbasis strategi metakognitif untuk siswa SMP kelas VIII disusun. Draf 

awal modul kemudian dievaluasi melalui tahap validasi oleh ahli/pakar dan praktisi, uji 

coba perseorangan (one-to-one evaluation), uji kelompok kecil (small group 

evaluation), dan uji coba lapangan (field evaluation).  

Modul yang dikembangkan dinilai/divalidasi oleh empat orang ahli/pakar  dan 

tiga orang praktisi guru bahasa Indonesia SMP. Pada tahap uji coba satu-satu (one-to-

one evaluation), modul diujicobakan pada tiga siswa SMP kelas VIII yang memiliki 

berkemampuan tinggi, rendah, dan sedang. Adapun subjek uji coba kelompok kecil 

(small group evaluation), yaitu sembilan siswa SMP kelas VIII dengan perincian 

masing-masing tiga siswa berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Dick and Carey (2009, hlm. 291) bahwa jumlah yang diperlukan 

dalam evaluasi kelompok kecil hanya terdiri atas delapan sampai dengan dua puluh 

orang. Sedangkan pada uji coba coba lapangan (field evaluation), modul diujicobakan 

pada satu kelas yang berjumlah 38 siswa kelas VIII, tidak termasuk siswa yang telah uji 

coba kelompok kecil. Sesuai pendapat Dick and Carey (2009, hlm. 291), uji coba 

lapangan dapat dilakukan pada siswa dengan jumlah sekitar 30 orang, karena dengan 

jumlah ini akan representatif dengan target populasi dan materi yang diujicobakan. 

Penilaian dalam tahap evaluasi tersebut menjadi dasar bagi penentuan kualitas 

atau kelayakan produk modul hasil pengembangan. Adapun hasil kritik, saran, 

masukan, dan komentar yang dihasilkan dalam setiap tahap tersebut menjadi bahan 

revisi atau perbaikan bagi draf awal modul agar lebih baik. produk yang telah direvisi 

tersebut menjadi produk akhir yang siap digunakan dalam proses pembelajaran. 
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Penilaian kelayakan modul didasarkan pada standar kelayakan bahan ajar dari 

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) tahun 2008. Aspek penilaian kelayakan 

modul dalam instrumen mencakup aspek kelayakan isi, kelayakan penyajian, kelayakan 

tampilan/kegrafisan, kelayakan kebahasaan, dan aspek strategi metakognitif. Instrumen 

yang akan digunakan telah divalidasi oleh tiga pakar instrumen penelitian. Instrumen 

penelitian ini menggunakan skala Likert dengan alternatif jawaban: sangat baik, baik, 

cukup, kurang, dan sangat kurang. Untuk memudahkan perolehan data kuantitatif, maka 

alternatif jawaban diberi skor yakni sangat baik = 5, baik = 4, cukup = 3, kurang = 2, 

sangat kurang = 1. 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa lembar 

observasi, pedoman wawancara, lembar penilaian modul, dan angket respon siswa. 

Lembar observasi, pedoman wawancara, dan angket siswa digunakan saat dalam tahap 

analisis kebutuhan. Adapun, angket validasi yang digunakan terdiri atas dua bagian, 

yaitu bagian pertama berupa angket validasi dan angket kedua berupa lembar komentar 

yang memuat tanggapan, kritikan, dan saran dari validator terhadap modul yang sudah 

dikembangkan. Bentuk angket meliputi angket penilaian modul untuk ahli/pakar, angket 

penilaian praktisi/guru, dan angket respon untuk siswa. 

Analisis data hasil penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan 

kuantitatif. Data berupa hasil observasi, wawancara, saran, dan kritik ahli/pakar, guru, 

dan siswa dianalisis dengan pendekatan kualitatif, sedangkan data tingkat kelayakan 

modul dan respon mengenai kelayakan modul diolah dengan pendekatan deskriptif 

kuantitatif.  

Hasil dan Pembahasan 

Tahap pertama penelitian yaitu dengan melakukan studi pendahuluan. Tahap ini 

dilakukan untuk mengetahui kebutuhan dan permasalahan dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia dan sebagai dasar acuan untuk melakukan perancangan dan pengembangan. 

Tahap studi pendahuluan dilakukan dengan observasi pembelajaran, wawancara dengan 

guru, dan penyebaran angket pada siswa. Hasil studi pendahuluan menunjukan bahwa 

1) guru masih menggunakan metode ceramah dalam kegiatan pembelajaran; 2) 

kurangnya bahan ajar alternatif yang mendukung kegiatan pembelajaran; 3) guru tidak 

berupaya untuk mengembangkan bahan ajar alternatif; 4) guru tidak kesulitan 

menerapkan aspek strategi metakognitif dalam pembelajaran; 5) tidak adanya bahan ajar 

yang menerapkan strategi metakognitif; dan 6) bahan ajar yang tersedia dan digunakan 

siswa di kelas tidak mampu mendorong siswa untuk aktif belajar secara mandiri; 7) 
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siswa masih kesulitan untuk memahami penjelasan materi dari guru dan bahan ajar yang 

tersedia; 8) hasil pembelajaran menulis teks diskusi belum menunjukan hasil yang 

optimal. Hal tersebut selanjutnya dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam 

perancangan dan pengembangan bahan ajar modul.  

Berdasarkan tahap pendahuluan tersebut, diperlukan suatu bahan ajar berbentuk 

modul menulis teks diskusi berbasis strategi metakognitif untuk siswa kelas VIII. 

Sebagaimana diungkapkan Wijaya (1992, hlm. 129) bahwa melalui pembelajaran 

dengan menggunakan modul siswa dapat belajar secara individual dan meminimalisir 

dominasi metode ceramah oleh guru. Selain itu, sistem pembelajaran modul dapat 

mendorong siswa untuk aktif belajar secara mandiri. Senada dengan hal tersebut, hasil 

penelitian Taufiq (2015, hlm. 52) tentang penggunaan modul pembelajaran bahasa 

Indonesia menghasilkan temuan bahwa penggunaan modul terbukti dapat meningkatkan 

kemandirian belajar siswa kelas. 

Adapun bahan ajar modul ini dikembangkan dengan memerhatikan hal-hal 

sebagai berikut, yaitu 1) sesuai dengan kurikulum yang berlaku, yaitu kurikulum 2013; 

2) dapat membantu siswa untuk mencapai tujuan kompetensi inti dan kompetensi dasar; 

3) dapat membuat siswa aktif belajar secara mandiri; 4) bahan ajar harus dapat melatih 

siswa untuk membangun dan menemukan pengetahuannya sendiri, siswa dapat terlibat 

penuh dalam pembelajaran yang melibatkan dengan kehidupan nyata sehingga mudah 

dipahami siswa; 5) memiliki kualitas dan kelayakan untuk digunakan dalam 

pembelajaran; 6) memiliki komposisi ukuran, warna, ilustrasi, dan gambar yang sesuai 

sehingga membuat siswa tertarik mempelajarinya; 7) dapat membantu siswa berpikir 

tingkat tinggi dengan menyadari kemampuan berpikirnya sendiri sehingga siswa dapat 

berlatih menetapkan tujuan belajar, mengidentifikasi kesulitan belajar, menentukan 

strategi belajar, dan mengevaluasi kemampuan belajarnya sendiri. 

Pada tahap rancangan, muatan modul disesuaikan dengan indikator kompetensi 

dasar menulis teks diskusi yang mencakup 1) siswa dapat memahami teks diskusi; 2) 

siswa dapat membedakan teks diskusi dengan jenis teks lainnya; 3) siswa dapat 

mengklasifikasi teks diskusi; 4) siswa dapat mengidentifikasi kekurangan teks diskusi; 

5) siswa dapat menangkap makna teks diskusi; 6) siswa dapat menyusun teks diskusi 

sesuai dengan karakteristik teks; 7) siswa dapat menelaah dan merevisi teks diskusi 

sesuai dengan struktur dan kaidah teks; 8) siswa dapat meringkas teks diskusi; 9) siswa 

dapat menerapkan sikap spiritual yang tercermin dalam pembelajaran; 10) siswa dapat 

menerapkan sikap sosial yang tercermin dalam pembelajaran ini.   
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 Unit kegiatan belajar yang disusun untuk pembelajaran dalam modul yang 

dikembangkan, yaitu 1) memahami dan menangkap makna teks diskusi; 2) 

membedakan dan menyusun teks diskusi; 3) mengklasifikasi dan menelaah/merevisi 

teks diskusi; 4) mengidentifikasi dan meringkas teks diskusi. Pada unit pembelajaran 

memahami dan menangkap makna teks diskusi, cakupan materi yang akan dibahas 

adalah 1) definisi dan konsep teks diskusi; 2) karakteristik teks diskusi; 3) struktur teks 

diskusi; 4) kata-kata sulit dalam teks diskusi; 5) ide pokok dalam paragraf teks diskusi. 

Adapun pada unit pembelajaran membedakan dan menyusun teks diskusi, pembahasan 

materinya meliputi 1) persamaan dan perbedaan teks diskusi dengan teks lainnya; 2) 

bagian-bagian struktur teks diskusi; 3) langkah-langkah menyusun teks diskusi; 4) 

karakteristik tema teks diskusi; 5) langkah-langkah mengembangkan kerangka teks 

diskusi. Sementara itu, unit pembelajaran mengklasifikasi dan menelaah teks diskusi 

mengandung cakupan materi, yaitu 1) ciri dan karakteristik bagian-bagian struktur teks 

diskusi; 2) jenis-jenis kesalahan berbahasa dalam teks diskusi; 3) revisi kesalahan 

berbahasa dalam teks diskusi; 4) langkah-langkah merevisi teks diskusi. Pada kegiatan 

pembelajaran terakhir, unit pembelajaran mengidentifikasi dan meringkas teks diskusi 

membahas materi  1) ciri kebahasaan teks diskusi; 2) jenis-jenis aspek kebahasaan 

dalam teks diskusi; 3) ide pokok paragraf dalam teks diskusi; 4) langkah-langkah 

meringkas teks diskusi.     

Penyusunan rancangan modul mengacu pada format modul yang dipaparkan 

oleh  disampaikan Daryanto (2013, hlm. 25). Format modul yang dikembangkan terdiri 

atas komponen awal (sampul, kata pengantar, daftar isi, peta kedudukan/konsep, dan 

glosarium), komponen pendahuluan (KI dan KD, deskripsi, waktu, prasyarat, petunjuk 

penggunaan, tujuan akhir, cek kemampuan), komponen kegiatan pembelajaran 

(kompetensi dasar yang dipelajari, uraian materi, tugas, rangkuman, tes formatif), dan 

bagian akhir (evaluasi, kunci jawaban, glosarium, daftar pustaka). Visualisasi atau 

tampilan modul disusun dan rancang sedemikian rupa dengan memerhatikan daya tarik, 

kesesuaian, dan ketepatan ukuran. 

Aktivitas pembelajaran dalam setiap unit pembelajaran modul dirancang dengan 

menerapkan aspek strategi metakognitif yang meliputi tahap perencanaan, tahap 

pemantauan, dan tahap evaluasi belajar siswa. Indikator aspek metakognitif 

dimodifikasi dari pendapat Pulmones (2007, hlm. 165), Blankey & Spance (1990, hlm. 

9), Woolfolk (2009, hlm. 267), dan NCREL (2012, hlm. 2). Tahap perencanaan 

meliputi: 1) menuliskan informasi yang telah diketahui dan belum diketahui; 2) 
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menetapkan tujuan yang dicapai; 3) menetapkan rencana aktivitas/langkah-langkah/ 

strategi belajar; 4) memprediksi kesulitan/kesalahan; 5) mengidentifikasi manfaat untuk 

meningkatkan motivasi; 6) menentukan sumber belajar yang akan dan dapat diakses; 7) 

mengidentifikasi pengetahuan awal/pengalaman yang dapat membantu; 8) 

memperkirakan waktu yang diperlukan.  

Sementara itu, tahap pemantauan mencakup kesadaran siswa yang meliputi 

kegiatan: 1) menuliskan langkah/strategi belajar yang digunakan; 2) menuliskan 

informasi/hal penting dalam proses belajar; 3) menuliskan kesulitan/masalah/kendala 

yang dialami selama belajar; 4) melakukan perbaikan atau solusi atas kesulitan/masalah 

yang dialami dalam proses belajar; 5) menggunakan sumber belajar yang dapat 

membantu proses belajar; 6) mengidentifikasi cara/strategi/langkah terbaik untuk 

mengatasi kesulitan dalam mempelajari materi; 7) menuliskan waktu pengerjaan/proses 

belajar.  

Adapun tahap evaluasi belajar merupakan bentuk kesadaran siswa terhadap 

proses hasil berpikirnya yang meliputi: 1) menilai pencapaian tujuan proses belajar; 2) 

menuliskan informasi penting yang telah didapatkan dalam proses belajar; 3) 

menuliskan sumber belajar penting yang telah digunakan dalam proses belajar; 4) 

menuliskan cara-cara mengatasi kesulitan dalam mempelajari materi; 5) menuliskan 

langkah-langkah/ strategi terbaik untuk mempelajari materi; 6) menuliskan manfaat 

yang didapatkan selama proses belajar; 7) menuliskan pengetahuan/pengalaman penting 

yang membantu pencapaian tujuan pembelajaran; 8) menilai pencapaian waktu belajar. 

 Penerapan aspek strategi metakognitif tersebut dalam pembelajaran diharapkan 

dapat membantu pemahaman dan penguasaan siswa terhadap materi. Hal ini dibuktikan 

dengan hasil penelitian Firmansyah (2014, hlm. 311) yang mengungkapkan bahwa 

penggunaan strategi metakognitif dengan tahapan memusatkan pembelajaran, 

menyusun dan merencanakan pembelajaran, serta mengevaluasi pembelajaran dapat 

membatu meningkatkan kemampuan menulis puisi siswa. Temuan senada juga 

diungkapkan Istianah, dkk. (2012, hlm. 31) yang mengembangkan bahan ajar dengan 

pendekatan metakognisi. Penelitian tersebut menghasilkan simpulan bahwa prestasi 

belajar dan keterampilan proses siswa dapat ditingkatkan melalui penggunaan bahan 

ajar hasil pengembangan dengan menerapkan pendekatan metakognisi. Selain itu, 

penelitian Putri, dkk. (2012, hlm. 65) yang mengkaji pengaruh penerapan strategi 

metakognitif dalam metode inkuiri terhadap hasil belajar menunjukan bahwa terdapat 

peningkatan signifikan dalam hasil belajar siswa yang menerapkan strategi metakognitif 
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dalam pembelajaran. Penelitian Amelia (2014, hlm. 51) memperkuat hasil temuan 

lainnya dengan mengemukakan bahwa penerapan strategi metakognitif terbukti dapat 

meningkatkan kemampuan penalaran matematis dan mendorong keaktifan aktivitas 

siswa. Adapun Yasir, dkk. (2013, hlm. 77) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa 

pengembangan LKS berbasis strategi metakognitif terbukti dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa secara signifikan. 

 Dalam tahap pengembangan, draf modul awal dihasilkan. Muatan dan desain 

modul disusun sedemikian rupa dengan mempertimbangan tahap studi pendahuluan dan 

tahap rancangan. Pengembangan rancangan sampul depan modul dibentuk dengan 

komposisi warna biru yang disesuaikan dengan desain yang minimalis. Pengaturan tata 

letak, ilustrasi, gambar, dan penulisan huruf didesain dengan memerhatikan kepaduan 

dan diupayakan agar tidak kontras dengan bentuk dan warna bagian lainnya. Gambar 

yang ditampilkan berisi siswa SMP yang sedang berdiskusi untuk mengaitkan kesan 

terhadap isi modul. Bagian sampul dilengkapi dengan nama penulis, pembimbing, 

judul, sasaran pengguna, instansi, dan kurikulum yang digunakan.  

 Pengembangan bagian kata pengantar berisi ungkapan pikiran penulis antara lain 

pernyataan syukur kepada Tuhan, ucapan terima kasih, latar belakang penulisan modul, 

informasi singkat tentang isi modul, dan harapan penyusunan modul. Isi kata pengantar 

disusun secara singkat dan jelas diupayakan untuk memberikan gambaran landasan 

penulisan modul.  

 Pengembangan bagian daftar isi memuat letak halaman setiap bagian modul. 

Desain daftar isi ditampikan secara sederhana tanpa gambar atau ilustrasi dan hanya 

terdiri atas daftar bagian komponen modul dan letak halamannya. Hal ini bertujuan 

untuk memudahkan pengguna mencari letak bagian yang dituju. Oleh karena itu, daftar 

isi disusun dan didesain dengan jelas, mudah dipahami, dan tidak membingungkan 

siswa.  

 Peta kedudukan modul dikembangkan dalam bentuk bagan yang berisi 

kompetensi inti dan kompetensi dasar yang harus dimiliki siswa. Hal ini memuat posisi 

materi dan kompetensi dasar menulis teks diskusi di antara kompetensi-kompetensi 

dasar lainnya. Melalui bagan ini, diharapkan pengguna mengetahui cakupan kompetesi 

dasar yang akan dicapai dalam modul. Berdasarkan bagan tersebut dapat diketahui 

bahwa terdapat tiga kompetensi dasar sikap spiritual, lima kompetensi dasar sikap 

sosial, empat kompetensi dasar pengetahuan, dan empat komptensi dasar penerapan 

pengetahuan/keterampilan.  
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Peta kegiatan belajar disusun dalam bentuk bagan yang menunjukan 

kompetensi-kompetensi dasar yang harus dituju siswa pada kegiatan belajar dalam 

modul secara berurutan. Kompetensi dasar ini berpedoman pada kurikulum 2013 yang 

berbasis genre teks. Hal ini menjadi dasar pembagian kegiatan belajar dalam modul.  

Adapun kegiatan belajar dalam modul terdiri atas empat bagian. Masing-masing bagian 

merupakan perpaduan dari kompetensi dasar aspek pengetahuan dan penerapan 

pengetahuan. Sementara kompetensi inti terintegrasi dalam setiap langkah 

pembelajaran. 

Bagian peta konsep materi berisi bagan materi yang akan dibahas dalam 

kegiatan pembelajaran secara runtut. Cakupan materi modul ini disesuaikan dengan 

kompetensi dasar dalam kurikulum 2013. Melalui peta konsep ini, diharapkan pengguna 

mengetahui gambaran urutan pembahasan materi yang akan dipelajari dalam modul. 

Materi menulis teks diskusi meliputi bahasan tentang definisi atau konsep teks diskusi, 

struktur teks, ciri kebahasaan, menyusun teks diskusi, merevisi teks diskusi, dan 

meringkas teks diskusi.  

Pengembangan bagian pendahuluan memuat penjelasan awal sebelum memulai 

aktivitas pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk mengkondisikan siswa untuk bersiap-

siap memulai kegiatan pembelajaran. Bagian ini memuat beberapa komponen, yaitu: 1) 

deskripsi, apersepsi, dan motivasi; 2) prasyarat; 3) petunjuk penggunaan; 4) tujuan 

akhir; dan 5) cek kemampuan. Deskripsi merupakan penjelasan tentang isi modul, 

struktur modul, dan aktivitas pembelajaran yang akan dilalui siswa. Adapun apersepsi 

ialah proses menghubungkan pengetahuan atau pengalaman yang dimiliki siswa 

sebelumnya dengan pengetahuan dan pengalaman baru yang akan dipelajari. Hal ini 

bertujuan untuk menguatkan dan mempermudah pemahaman atas materi yang akan 

dipelajari. Sementara itu, bagian motivasi merupakan dorongan bagi siswa untuk 

belajar. Hal ini diwujudkan dengan penjelasan tentang manfaat dan tujuan diskusi 

dalam kehidupan sehari-hari.  

Bagian prasyarat menjelaskan tentang materi-materi yang harus dipelajari dan 

dikuasai sebelumnya. Hal ini bertujuan agar tidak ada hambatan yang berarti ketika 

siswa mempelajari materi dalam modul ini. Adapun petunjuk penggunaan berisi 

langkah-langkah yang harus diikuti guru dan siswa dalam proses pembelajaran ketika 

mempelajari modul ini. Melalui petunjuk ini, siswa diharapkan dapat memahami dan 

mempelajari modul dengan baik. 
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Bagian tujuan akhir memuat indikator-indikator yang diharapkan dikuasai siswa 

setelah mempelajari materi dalam modul. Adapun tujuan akhir ini disesuaikan dengan 

kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Tujuan akhir modul yang 

dirancang terdiri atas 1) siswa dapat memahami teks diskusi; siswa dapat membedakan 

teks diskusi dengan jenis teks lainnya; siswa dapat mengklasifikasi teks diskusi; siswa 

dapat mengidentifikasi kekurangan teks diskusi; siswa dapat menangkap makna teks 

diskusi; siswa dapat menyusun teks diskusi sesuai dengan karakteristik teks; siswa dapat 

menelaah dan merevisi teks diskusi sesuai dengan struktur dan kaidah teks; siswa dapat 

meringkas teks diskusi; siswa dapat menerapkan sikap spiritual yang tercermin dalam 

pembelajaran; dan siswa dapat menerapkan sikap sosial yang tercermin dalam 

pembelajaran ini.  

Adapun bagian cek kemampuan memuat beberapa pertanyaan pokok yang 

diajukan untuk mengukur penguasaan awal siswa terhadap kompetensi yang akan 

dipelajari dalam modul. Oleh karena itu, bagian ini memuat lima pertanyaan berbentuk 

uraian yang membahas tentang materi menulis teks diskusi.  

Bagian kegiatan pembelajaran dikembangkan dalam empat unit, yaitu 1) 

memahami dan menangkap makna teks diskusi; 2) membedakan dan menyusun teks 

diskusi; 3) mengklasifikasi dan menelaah/merevisi teks diskusi; 4) mengidentifikasi dan 

meringkas teks diskusi. Setiap unit kegiatan pembelajaran terdiri atas kompetensi dasar, 

indikator pencapaian, jurnal rencana kegiatan belajar, uraian materi, jurnal pemantauan 

kegiatan belajar, tugas latihan mandiri, uji kompetensi, rangkuman materi, dan jurnal 

penilaian kegiatan belajar.  

Selanjutnya, bagian rangkuman disusun dengan memuat ringkasan materi atau 

inti/pokok dari uraian materi yang dijelaskan di setiap kegiatan pembelajaran. Bagian 

rangkuman disusun seefesien dan seefektif mungkin dengan hanya memuat informasi 

inti dari keseluruhan materi dalam modul. Melalui hal ini, diharapkan pengguna dapat 

terbantu dalam meninjau kembali materi yang telah dipelajari.  

Pada tahap evaluasi, dikembangkan soal-soal atau tes yang berbentuk pilihan 

ganda, uraian, dan unjuk kerja atau penugasan. Secara keseluruhan, pada bagian 

evaluasi ini terdapat 30 soal pilihan ganda, 10 soal uraian, dan satu buah soal unjuk 

hasil kinerja. Hal ini ditujukan untuk menguji kemampuan, pemahaman, dan 

penguasaan siswa atas keseluruhan materi yang telah dibahas.  

Pada bagian refleksi dikembangkan pernyataan-pernyataan yang berisi renungan 

siswa untuk menilai pemahaman diri setelah mempelajari isi keseluruhan modul. Bagian 
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refleksi merupakan salah satu penerapan aspek metakognitif karena dengan kegiatan 

merefleksi diri, siswa dapat memahami kemampuan dan kesalahan yang telah 

dilakukannya sehingga melatih kesadaran berpikirnya sendiri. Bagian refleksi ini 

dilengkapi dengan tindak lanjut, yaitu kegiatan yang dilakukan siswa setelah 

menyelesaikan evaluasi dan mendapatkan umpan balik. 

Pengembangan bagian kunci jawaban diisi dengan jawaban dari evaluasi yang 

menguji pemahaman atas keseluruhan materi modul. Pengadaaan kunci jawaban 

dimaksudkan agar siswa dapat mengukur sendiri hasil uji/tes pemahaman dan 

pengetahuannya. Adapun pengembangan bagian glosarium diisi dengan daftar kata-kata 

sulit yang terdapat dalam modul. Hal ini bertujuan untuk membantu siswa jika 

menemukan kata-kata atau istilah yang asing dan sulit dipahami. Pengertian atau 

penjelasan kata/istilah dalam glosarium didasarkan pada pengertian dan penjelasan 

kamus besar bahasa Indonesia atau referensi lainnya. Sajian glosarium disusun secara 

alfabetis, sederhana, singkat, dan padat untuk memudahkan pengguna dalam 

mendapatkan dan memahami kata sulit yang dicari. Selain itu, selanjutnya disusun pula 

bagian daftar pustaka yang berisi rujukan atau referensi materi yang dibahas dalam 

modul. 

Pengembangan bagian sampul belakang disusun atas judul modul, deskripsi 

singkat tentang modul, dan institusi penulis. Adapun pengaturan warna, tata letak, 

gambar, ilustrasi, dan pengaturan huruf berpedoman pada kesesuaian dan kepaduan 

dengan sampul depan.  

 Draf awal modul selanjutnya dievalusi secara formatif. Langkah-langkah yang 

dilalui mencakup validasi ahli/pakar dan praktisi, uji coba perseorangan, uji coba 

kelompok kecil, dan uji coba lapangan.  

Hasil validasi modul oleh validator ahli dan praktisi diketahui bahwa aspek 

kelayakan isi mendapat rata-rata skor 81.79% dengan kriteria baik, aspek kelayakan 

penyajian mendapat rata-rata skor 83.84% dengan kriteria baik, aspek tampilan/grafis 

mendapat rata-rata skor 82.50% dengan kriteria baik, aspek bahasa memeroleh rata-rata 

skor 83.24% dengan kriteria baik, dan aspek strategi metakognitif mendapat rata-rata 

skor 79.76% dengan kriteria baik. Secara keseluruhan rata-rata skor yang diperoleh 

adalah 82,39%.  

Hal ini menunjukan bahwa aspek kelayakan isi, aspek kelayakan penyajian, 

aspek tampilan/grafis, aspek bahasa, dan aspek strategi metakognitif dalam modul 

berkriteria baik. Oleh karena itu, modul yang dikembangkan telah layak untuk 
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dilanjukan pada tahap uji coba. Akan tetapi, dalam penilaian validator terdapat beberapa 

saran/kritik/masukan dari yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk memperbaiki modul 

menjadi lebih baik lagi. Oleh karena itu, revisi tetap dilakukan untuk memperbaiki 

produk awal modul menulis teks diskusi berbasis strategi metakognitif berdasarkan 

saran, kritik, dan masukan validator ahli dan praktisi.  

Langkah selanjutnya ialah uji coba produk yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 

Indramayu dengan subyek penelitian siswa kelas VIII. Hasil uji coba perseorangan (one 

to one evaluation) yang dilakukan pada tiga orang siswa kelas VIII menunjukan bahwa 

aspek tampilan/kegrafikan mendapatkan penilaian kriteria sangat baik dengan rata-rata 

skor 84.76%, aspek penyajian materi mendapat kriteria baik dengan rata-rata skor 

84.76%, aspek kebahasaan mendapat kriteria baik dengan rata-rata skor 85.00%, aspek 

metakognitif mendapat kriteria baik dengan rata-rata skor 83.33%, dan aspek manfaat 

mendapat kriteria baik. Secara keseluruhan, hasil uji coba perseorangan pada tiga siswa 

kelas VIII menunjukan rata-rata skor 84.61% dan berkriteria baik.  

Berdasarkan hasil uji coba tersebut, didapatkan data berupa saran dan masukan 

dari siswa. Adapun revisi atau perbaikan yang dilakukan berdasarkan hasil uji coba ini, 

yaitu 1) beberapa kalimat yang membingungkan, bermakna ganda, dan tidak efektif 

diperbaiki; 2) beberapa ilustrasi dan gambar yang dianggap kurang menarik diganti; 3) 

soal dan latihan yang dianggap terlalu sulit diperbaiki; 4) dilakukan beberapa perbaikan 

pada petunjuk soal yang kurang jelas dan kurang dapat dipahami siswa. 

 Setelah modul direvisi sesuai saran dan masukan pada uji coba perseorangan, 

modul kembali diujicobakan pada kelompok kecil yang melibatkan sembilan orang 

siswa. Rekapitulasi hasil tanggapan siswa dalam uji coba kelompok kecil menunjukan 

bahwa aspek tampilan/grafis mendapat skor 85.71% dengan kriteria sangat baik, aspek 

penyajian materi mendapat skor 86.35% dengan kriteria baik, aspek kebahasaan 

mendapat skor 86.11% dengan kriteria baik, aspek metakognitif mendapat skor 85.56% 

dengan kriteria baik, dan aspek manfaat mendapat skor 86.42% dengan kriteria baik. 

Secara keseluruhan, rata-rata skor penilaian siswa dalam uji coba kelas kecil mendapat 

nilai 86.03% dan berkriteria baik.  

Berdasarkan hasil uji coba tersebut, didapatkan data berupa saran dan masukan 

dari siswa sebagai pengguna. Adapun revisi atau perbaikan yang dilakukan berdasarkan 

hasil uji coba ini, yaitu 1) beberapa gambar diperjelas dan diperbesar; 2) perbaikan pada 

penjelasan di uraian materi; 3) contoh-contoh dalam penjelasan materi diubah dan 
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diperbaiki; 4) huruf pada teks bacaan di perbaiki agar lebih jelas; 5) beberapa petunjuk 

pengerjaan soal dan latihan diperbaiki. Hal ini sesuai dengan  

Langkah terakhir dalam evaluasi formatif model Dick dan Carey adalah uji coba 

lapangan. Rekapitulasi hasil uji coba tersebut menunjukan bahwa aspek 

tampilan/kegrafikan mendapatkan  rata-rata skor 88.35% dengan kriteria baik, aspek 

penyajian mendapat rata-rata skor 89.55% dengan kriteria baik, aspek kebahasaan 

mendapat rata-rata skor 88.95% dengan kriteria baik, aspek metakognitif mendapat rata-

rata skor 88.16%  dengan kriteria baik, dan aspek manfaat mendapat rata-rata skor 

88.54% dengan kriteria baik. Hasil uji coba lapangan ditampilkan dalam bentuk grafik 

berikut. 

Secara keseluruhan, hasil uji coba lapangan mendapat rata-rata skor 88.71% 

dengan kriteria baik. Berdasarkan hasil saran, kritik, dan masukan pada tahap uji coba 

lapangan ini, diketahui bahwa modul sudah cukup baik sehingga tidak ada saran, kritik, 

atau masukan untuk memperbaiki atau merevisi lagi bagian modul. Oleh karena itu, 

dapat disimpulkan bahwa rancangan atau pengembangan modul menulis teks diskusi 

berbasis strategi metakognitif untuk siswa SMP kelas VIII telah cukup layak untuk 

digunakan dalam pembelajaran berdasarkan penilaian aspek kelayakan isi/materi, 

kelayakan penyajian, aspek tampilan/kegrafisan, kebahasaan, dan penerapan strategi 

metakognitif. 

 

Simpulan 

Pengembangan modul menulis teks diskusi berbasis strategi metakognitif 

dilakukan melalui tahapan studi pendahuluan, perancangan, pengembangan, dan evaluas 

revisi. Modul hasil pengembangan kemudian diuji kelayakannya dengan tahap evaluasi 

dan uji coba yang mencakup penilaian validator ahli dan praktisi, uji coba perseorangan, 

uji coba kelas kecil, dan uji coba lapangan. Validasi modul mencakup beberapa aspek, 

yaitu 1) aspek kelayakan isi (kesesuaian dengan kurikulum, kemutakhiran materi, 

kesesuaian pendukung materi); 2) aspek kelayakan penyajian (teknik penyajian, 

pendukung penyajian; 3) penyajian pembelajaran, koherensi dan kerunutan alur pikir); 

4) aspek kelayakan tampilan/kegrafikan (kesesuaian dan ketepatan ukuran, desain 

sampul, desain isi); 5) aspek kelayakan bahasa (kelugasan, komunikatif, dialogis dan 

interaktif, kesesuaian dengan kaidah berbahasa, dan penggunaan istilah, simbol, ikon); 

6) aspek strategi metakognitif.  
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Adapun tanggapan siswa dalam kegiatan uji coba mencakup aspek tampilan/ 

kegrafikan, penyajian materi, kebahasaan, metakognitif, dan manfaat modul. Analisis 

penilaian oleh validator ahli/pakar dan praktisi menunjukan bahwa modul mendapat 

rata-rata skor 82, 39% sehingga termasuk dalam kategori baik. Adapun uji coba 

perseorangan menunjukan bahwa modul termasuk kategori baik dengan rata-rata skor 

mencapai 84,61%.  

Sementara itu, analisis uji coba kelas kecil menunjukan bahwa modul termasuk 

dalam kategori baik dengan rata-rata skor 86,03%. Selain itu, hasil uji coba lapangan 

mendapat rata-rata skor 88,71% dengan kriteria sangat baik. Berdasarkan keseluruhan 

tahap evaluasi tersebut, diketahui bahwa modul mendapat nilai rata-rata 85.38% dengan 

kriteria baik. Hal ini menunjukan bahwa aspek tampilan/grafis, aspek penyajian materi, 

aspek kebahasaan, aspek strategi metakognitif, dan aspek manfaat modul telah 

mendapat kriteria cukup baik. Oleh karena itu, modul menulis teks diskusi berbasis 

strategi metakognitif hasil pengembangan dalam penelitian ini memiliki kelayakan 

sebagai bahan ajar untuk digunakan oleh siswa SMP kelas VIII. 
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ABSTRAK 

Keterampilan abad 21 diterjemahkan sebagai keterampilan yang dibutuhkan untuk 

survive dalam menghadapi segala tantangan masyarakat global abad ke 21. Keterampilan 

ini berimplikasi pada proses pendidikan yang tidak hanya memfokuskan diri pada 

pembelajaran konvensional yang bersifat kognitif, seperti membaca dan berhitung. 

Akan tetapi, pendidikan diarahkan pada isu-isu kontemporer seperti kesadaran global, 

ekonomi serta kepedulian terhadap lingkungan. Melalui keterampilan abad 21 ini, 

diharapkan siswa mampu mempraktekan pengetahuannya, untuk memahami dan 

memberikan solusi pada tantangan di dunia nyata. Keterampilan tersebut diantaranya; 

Berpikir kritis dan pemecahan masalah, Kreatif dan inovatif. Kolaborasi, pemanfaatan 

TIK serta berorientasi menunjang karir. Metode dalam penulisan makalah ini 

menggunakan kajian literatur dalam arti mengkaji dan menganalisis berdasarkan 

sumber-sumber rujukan. Berdasarkan hasil kajian dapat disimpulkan melalui 

pembelajaran yang berorientasi proses dan keaktifan siswa, serta pengembangan 

kompetensi dan keterampilan baik yang bersifat soft skill maupun hard skill, sangat 

strategis dalam mengantisipasi dan mempersiapkan siswa dalam menghadapi tantangan 

kehidupan yang semakin kompleks abad 21. 

 

Kata kunci: Keterampilan Abad 21, Berfikir Kritis, Kreatif dan Kolaboratif 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan salah satu bentuk perwujudan kebudayaan manusia, yang 

dinamis dan sarat perkembangan. Oleh karena itu perubahan atau perkembangan 

pendidikan adalah hal yang memang seharusnya terjadi, sejalan dengan perubahan 

kehidupan itu sendiri. Perubahan dalam arti perbaikan pendidikan, pada semua aspek 

perlu terus menerus dilakukan. Pendidikan yang mampu mendukung pembangunan 

dimasa mendatang adalah pendidikan yang mampu mengembangkan potensi peserta 

didik, sehingga peserta didik mampu menghadapi dan memecahkan permasalahan 

kehidupan yang dihadapinya.   

Pendidikan harus menyentuh potensi-potensi yang dimiliki peserta didik, konsep 

pendidikan tersebut terasa semakin penting, ketika peserta didik harus memasuki 

kehidupan di masyarakat. Hal tersebut dikarenakan siswa harus mampu menerapkan apa 

yang dipelajari di sekolah, untuk menghadapi problema yang dihadapi dalam kehidupan 

sehari-hari saat ini maupun yang akan datang.  
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Pendidikan yang diselenggarakan harus mampu mencetak para lulusan sesuai 

yang diharapkan, sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang RI no. 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab II Pasal 3 mengenai dasar, fungsi dan tujuan 

Pendidikan Nasional menyatakan bahwa : 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UU Sisdiknas No. 20 Tahun 

2003) 

 

Pencapaian tujuan pendidikan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang 

kerap muncul saling berkaitan dan bersamaan. Salah satunya faktor pendidik yang 

sangat berperan signifikan, sebagai ujung tombak mewujudkan keberhasilan pencapaian 

tujuan pendidikan nasional tersebut. Terlebih tuntutan guru sebagai pendidik 

professional menurut undang-undang guru dan dosen No. 14 Tahun 2005, pasal 6 

dijelaskan bahwa guru sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem 

pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi 

warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Lebih lanjut dijelaskan dalam 

undang-undang tersebut, bahwa guru professional hendaknya memiliki dan menguasai 

seperangkat kompetensi. Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan 

kompetensi professional. 

Pada kenyataanya, mutu pendidikan masih sering diukur dengan hanya 

menekankan pada hasil belajar, yang diperoleh melalui tes hasil belajar. Evaluasi sering 

memusatkan pada hasil dan mengabaikan proses belajar yang sebenarnya merupakan 

inti dari proses strategi pembelajaran itu sendiri. Di sisi lain, peserta didik dihadapkan 

pada tantangan masyarakat abad 21, dimana siswa tidak saja dituntut mampu survive 

dalam menghadapi kehidupan global yang teramat kompleks, serta harus mampu hidup 

dan berkembang sesuai tuntutan zamanya. Jelas hal ini berimplikasi pada proses 

pendidikan, yang tidak hanya memfokuskan diri pada pembelajaran konvensional yang 

bersifat kognitif. Seperti menghafal konsep, membaca dan berhitung. Akan tetapi, 
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hendaknya pendidikan diarahkan pada isu-isu kontemporer seperti kesadaran global, 

ekonomi atau keuangan, kesehatan dan kepedulian terhadap lingkungan.  

Sebagai salah satu upaya mempersiapkan siswa menghadapi tuntutan abad 21, 

perlu kiranya konsep pembelajaran dan keterampilan yang mampu menumbuh 

kembangkan seluruh potensi yang dimilili oleh siswa. Melalui keterampilan abad 21 ini, 

diharapkan peserta didik mampu mempraktekan pengetahuannya untuk memahami dan 

memberikan solusi pada tantangan di dunia nyata. Jika dilihat dari konteks tantangan ke 

depan, maka pembelajaran yang berorientasi proses dan keaktifan siswa, serta 

pengembangan kompetensi dan keterampilan baik yang bersifat soft skill maupun hard 

skill, sangat strategis dalam mengantisipasi dan mempersiapkan siswa dalam 

menghadapi tantangan kehidupan yang semakin kompleks. Tentu saja untuk menyikapi 

hal tersebut, bukan tanpa tantangan bagi pendidik dalam mengimplementasikanya. Hal 

ini yang menjadi ketertarikan bagi penulis untuk menelisik dan mendeskripsikan lebih 

jauh, bagaimana sebenarnya konsep pembelajaran dan keterampilan abad 21, sehingga 

guru mampu berperan strategis dalam upaya mempersiapkan generasi mendatang, agar 

mampu bersaing dalam kancah global abad 21.  

Secara umum tujuan penulisan ini, diharapkan adanya deskripsi mengenai 

konsep guru sebagai tenaga professional, mengimplementasikan tantangan 

pembelajaran dan keterampilan abad 21, sedangkan tujuan khusus dalam penulisan 

makalah ini sebagai berikut: 

1. Mengetahui konsep pembelajaran dalam konteks keterampilan Abad 21. 

2. Mengetahui bagaimana guru sebagai tenaga professional, mengimplementasikan 

pembelajaran dan keterampilan abad 21. 

3. Mengetahui tantangan serta upaya apa saja yang harus dilakukan guru sebagai 

tenaga professional, dalam upaya mengimplementasikan pembelajaran dan 

ketarampilan abad 21. 

 

METODE  

Sesuai dengan deskripsi tujuan penulisan ini yakni mencari, mendeskripsikan 

serta menganalisis informasi, sumber rujukan serta gagasan-gagasan tentang 

keterampilan dan pembelajaran abad 21, serta relevan dengan tema penulisan, maka 

metode yang digunakan dalam penyusunan makalah berupa kajian pustaka.  Secara 

sederhana kajian pustaka diartikan sebagai segala upaya yang dilakukan oleh peneliti 

untuk memperoleh dan menghimpun segala informasi tertulis yang relevan dengan 
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malasah yang di teliti. Ibnu, dkk, (2003; 23). Senada dengan hal tersebut, Triyono 

(2003; 383) mengemukakan bahwa kajian pustaka merupakan kegiatan kajian literatur 

yang menimbulkan gagasan, untuk menyusun kerangka pemecahan masalah.  

Selain hal tersebut, Sugiyono (2009; 59) menambahkan kriteria dalam 

melakukan kajian literature atau kajian pustaka yang merupakan kegiatan menghimpun 

informasi dapat diperoleh dari berbagai sumber. Sumber rujukan yang baik harus 

memenuhi tiga kriteria, yakni relevansi, kelengkapan dan kemutakhiran (terkecuali 

dalam meteodologi penelitian sejarah). Relevansi erat kaitanya dengan kecocokan 

antara variable dan landasan teori yang dikemukakan. Kelengkapan berkaitan dengan 

banyaknya sumber rujukan, dan kemutakhiran berkaitan dengan dimensi wakti. 

Semakin baru sumber rujukan yang digunakan semakin mutakhir informasi, gagasan 

atau teori yang dikemukakan. Dari deskrpisi tersebut, dapat dikemukakan kesimpulan 

bahwa kajian pustaka memiliki peranan penting dalam keabsahan suatu penulisan, 

gagasan bahkan hasil penelitian tentu saja selain dari data pendukung.  

 

PEMBAHASAN 

Pembelajaran dalam Konteks Keterampilan Abad 21 

Keterampilan abad 21 diterjemahkan secara sederhana, merupakan keterampilan 

yang diperlukan untuk menghadapi segala tantangan yang ada di masyarakat global 

abad ke 21. Secara spesifik keterampilan abad 21 diartikan oleh Bernie Triling dan 

Charles Fadel (2009), sebagai berikut : keterampilan abad 21 merupakan keterampilan 

yang dibutuhkan untuk survive dalam menghadapi kehidupan global yang teramat 

kompleks, keterampilan ini berimplikasi pada proses pendidikan yang tidak hanya 

memfokuskan diri pada kegiatan pembelajaran konvensional yang bersifat kognitif 

seperti membaca, berhitung dan menulis, akan tetapi pendidikan diarahkan pada isu-isu 

kontemporer seperti kesadaran global, ekonomi atau keuangan, kesehatan dan 

kepedulian terhadap lingkungan, melalui keterampilan abad 21 ini diharapkan peserta 

didik mampu mempraktekan pengetahuannya untuk memahami dan memberikan solusi 

pada tantangan di dunia nyata. 

Lebih lanjut Trilling dan Fadel (2009; 48) menjelaskan bahwa, keterampilan 

abad 21 adalah keterampilan belajar dan berinovasi. Keterampilan ini berkenaan dengan 

kemampuan berfikir kreatif dan kemampuan memecahkan masalah, kemampuan 

berkomunikasi, berkolaborasi dan kemampuan untuk berkreativitas dan berinovasi. 

Ketiga keterampilan ini, diyakini merupakan keterampilan utama, yang dapat menjawab 



  1127 

 

berbagai tantangan hidup baik dari dimensi ekonomi, sosial, politik maupun dimensi 

pendidikan. Oleh sebab itu, proses pembelajaran hendaknya diorientasikan untuk 

membekali siswa dengan ketiga keterampilan tersebut disamping membekali siswa 

dengan pengetahuan tertentu.  

Lebih jauh Trilling dan Fadel (2008) merinci keterampilan abad 21 yang di 

adaptasi dari 21
st
 Century Skill Education & Competitiveness; a resource and Policy 

Guide, 2008. Bahwa kemampuan berfikir kreatif dan kemampuan memecahkan 

masalah, sebagai salah satu orientasi pembelajaran modern secara lebih luas akan 

membekali siswa dengan keterampilan lain yang lebih kecil yang melingkupinya. 

Keterampilan yang dimaksud adalah keterampilan menggunakan berbagai alasan secara 

efektif, keterampilan berfikir secara sistematik, keterampilan mempertimbangkan dan 

membuat keputusan, dan keterampilan memecahkan masalah. Keterampilan 

berkomunikasi dan berkolaborasi dimaksudkan untuk membekali siswa agar mampu 

berkomunikasi, untuk berbagai tujuan secara jelas dan efektif. Baik dalam hal berbicara, 

menulis, membaca maupun menyimak dan membekali siswa agar mampu berkolaborasi 

dengan orang lain sehingga siswa akan mampu bekerja secara efektif dalam kelompok, 

melakukan negoisasi secara efektif dan mampu menghargai peran orang lain dalam 

kelompoknya. Kemampuan berkreativitas dan berinovasi dimaksudkan untuk 

membekali siswa agar mampu berfikir kreatif, bekerja kreatif dengan orang lain dan 

mampu menghasilkan. 

Kemampuan kedua yang menjadi fokus kompetensi pembelajaran abad ke 21 

adalah keterampilan dalam menguasai media, informasi dan tekhnologi. Berkenaan 

dengan keterampilan ini, Trilling and Fadel (2009; 65) menjelaskan bahwa, 

keterampilan ini menghendaki siswa dimasa mendatang ‗melek‘ informasi, ‗melek‘ 

media dan TIK. Kemampuan ‗melek‘ informasi mencakup keterampilan mengakses 

informasi secara efektif dan efisien. Kompeten menilai dan mengkritisi informasi dan 

kemampuan menggunakan informasi secara akurat dan kreatif. Kemampuan ‗melek‘ 

media mencakup kemampuan untuk menggunakan media sebagai sumber belajar dan 

menggunakan media sebagai alat komunikasi, berkarya dan berkreativitas. 

Keterampilan ‗melek‘ TIK, mencakup kemampuan menggunakan TIK secara efektif 

baik sebagai alat penelitian, alat berkomunikasi dan alat evaluasi serta memahami benar 

kode etik penggunaan TIK. 

Keterampilan ketiga, yang harus menjadi tujuan bagi proses pembelajaran abad 

21 adalah keterampilan berkehidupan dan berkarier. Trilling and Fadel (2009; 75) 
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menjelaskan bahwa keterampilan ini mencakup keterampilan hidup dan berkarier secara 

fleksibel dan adaptif, berinisiatif dan mandiri, mampu berinteraksi sosial dan lintas 

budaya, produktif dan akuntabel, serta memiliki jiwa kepemimpinan dan tanggung 

jawab. 

Senada dengan hal tersebut diatas, Abidin (2014; 11) menjelaskan bahwa 

berdasarkan kompetensi abad 21 diatas. Pemerintah yang dalam hal ini kemendikbud 

melakukan sejumlah terobosan guna meningkatkan mutu pendidikan agar mampu 

bersaing, menghasilkan lulusan siap bersaing secara global dimasa yang akan datang. 

Salah satu terobosan awal tersebut yakni melalui pemberlakuan kurikulum 2013, 

dengan kata lain, pemberlakuan kurukulum 2013 sejatinya ditujukan untuk menjawab 

tantangan zaman terhadap pendidikan, yakni untuk menghasilkan lulusan yang 

kompetitif, inovatif, kreatif, kolaboratif serta berkarakter. Sebagai mana diilustrasikan 

dalam gambar pengetahuan dan keterampilan abad 21, sebagai berikut; 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Keterampilan dan Pengetahuan Abad 21 

Diadaptasi dari 21
st
 Century Skill Education & Competitiveness; a resource and Policy 

Guide, 2008; 13 (Trilling & Fadel, 2009; 47) 

 

Senada dengan hal tersebut. Griffin, dkk (2012) menjelaskan bahwa, pendidikan 

menghadapi tantangan baru untuk membekali keterampilan yang diperlukan oleh 

masyarakat. Pendidikan harus membekali peserta didik dengan keterampilan mengolah 

informasi dan menggunakan tekhnologi yang berkembang di era global. Jika dilihat dari 

konteks tantangan ke depan, maka Pembelajaran yang berorientasi proses dan keaktifan 

siswa, serta pengembangan kompetensi dan keterampilan baik yang bersifat soft skill 

maupun hard skill, sangat strategis dalam mengantisipasi dan menghadapi dan 

mempersiapkan siswa dalam menghadapi tantangan kehidupan yang semakin kompleks 

abad 21. Hal ini dikarenakan dalam Pembelajaran kedepan dituntut pencapaian 

sejumlah kompetensi yang senada dengan tantangan diatas. Kompetensi-kompetensi 

tersebut mencakup empat dimensi, yakni;  
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a) Dimensi Pengetahuan (Knowledge). Pengetahuan adalah kemahiran dan 

pemahaman terhadap sejumlah informasi dan ide-ide. Tujuan pengetahuan ini 

membantu siswa untuk belajar lebih banyak tentang dirinya, fisiknya dan dunia 

sosial. Dimensi yang menyangkut pengetahuan sosial mencakup: (1) fakta; (2) 

konsep; dan (3) generalisasi yang dipahami siswa.  

b) Dimensi keterampilan (Skill). Keterampilan adalah pengembangan kemampuan-

kemampuan tertentu sehingga digunakan pengetahuan yang diperolehnya. 

Keterampilan ini dalam kegiatan pembelajaran, terwujud dalam bentuk kecakapan 

mengolah dan menerapkan informasi yang penting, untuk mempersiapkan siswa 

menjadi warga negara yang mampu berpartisipasi secara cerdas dalam masyarakat 

demokratis. Keterampilan tersebut mencakup: Keterampilan meneliti, 

keterampilan berpikir, keterampilan partisipasi sosial dan keterampilan 

berkomunikasi. Selain itu beberapa keterampilan yang ada dan dikembangkan 

dalam pembelajaran adalah : 

 Keterampilan berpikir yaitu kemampuan mendeskripsikan, mendefinisikan, 

mengklasifikasi, membuat hipotesis, membuat generalisasi, memprediksi, 

membandingkan dan mengkontraskan, dan melahirkan ide-ide baru. 

 Keterampilan akademik yaitu kemampuan membaca, menelaah, menulis, 

berbicara, mendengarkan, membaca dan menginterpretasi peta, membuat 

garis besar, membuat grafik dan membuat catatan. 

 Keterampilan penelitian yaitu mendefinisikan masalah, merumuskan suatu 

hipotesis, menemukan dan mengambil data yang berhubungan dengan 

masalah, menganalisis data, mengevaluasi hipotesis dan menarik 

kesimpulan, menerima, menolak atau memodifikasi hipotesis dengan tepat. 

 Keterampilan sosial yaitu kemampuan bekerjasama, memberikan kontribusi 

dalam tugas dan diskusi kelompok, mengerti tanda-tanda non-verbal yang 

disampaikan oleh orang lain, merespon dalam cara-cara menolong masalah 

yang lain, memberikan penguatan terhadap kelebihan orang lain, dan 

mempertunjukkan kepemimpinan yang tepat. 

c) Dimensi nilai dan sikap (value and attitude). Merupakan seperangkat keyakinan 

atau prinsip perilaku yang telah mempribadi dalam diri seseorang atau kelompok 

masyarakat tertentu yang terungkap ketika berpikir dan bertindak. Nilai adalah 

kemahiran memegang sejumlah komitmen yang mendalam, mendukung ketika 

sesuatu dianggap penting dengan tindakan yang tepat. Sedangkan sikap adalah 
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kemahiran mengembangkan dan menerima keyakinan-keyakinan, interes, 

pandangan-pandangan, dan kecenderungan tertentu. 

d) Dimensi tindakan (Action). Tindakan sosial ini merupakan dimensi pembelajaran 

yang penting, karena tindakan sosial dapat memungkinkan siswa menjadi aktif 

melalui cara berlatih secara kongkret dan praktik.  

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka paradigma pembelajaran abad 21 

hendaknya mengembangkan dan menekankan kepada kemampuan siswa untuk berpikir 

kritis, mampu menghubungkan pengetahuan ilmu dengan dunia nyata, menguasai 

teknologi informasi komunikasi, dan berkolaborasi atau bekerjasama. Pencapaian 

keterampilan tersebut dapat dicapai dengan penerapan metode pembelajaran yang sesuai 

dari sisi penguasaan materi dan keterampilan. 

Kemampuan menghubungkan ilmu dengan dunia nyata dilakukan dengan 

mengajak siswa melihat kehidupan dalam dunia nyata. Memaknai setiap materi ajar 

terhadap penerapan dalam kehidupan penting untuk mendorong motivasi belajar siswa. 

Secara khusus pada dunia pendidikan dasar yang relatif masih berpikir konkrit, 

kemampuan guru menghubungkan setiap materi ajar dengan kehidupan nyata akan 

meningkatkan penguasaan materi oleh siswa, Patrick Griffin & Barry McGaw (2012). 

Secara lebih terperinci, berikut keterampilan belajar yang hendaknya dapat 

dikembangkan pembelajaran dalam konteks mempersiapkan tantangan kehidupan pada 

abad 21; 

a. Critical thinking and problem solving, (berfikir kritis dan pemecahan masalah). 

b. Creativity and innovation, (kreatif dan inovatif). 

c. Collaboration, teamwork, and leadership. (kolaborasi, kerjasama tim dan 

kepemimpinan) 

d. Cross-cultural understanding, communications, information, and media literacy, 

(pemahaman lintas budaya dan keilmuan, informasi dan kecerdasan dalam 

memanfaatkan media). 

e. Computing and ICT literacy, (computer dan Pemanfaatan ICT). 

f. Career and learning self-reliance, (berorientasi menunjang karir dan belajar 

tentang kepercayaan diri). 

 

Selain itu, menurut Grifiin dkk (2012) menjelaskan ada 4 kategori keterampilan 

yang diperlukan pada abad 21 diantaranya sebagai berikut; 

1) Ways of thinking (Cara berpikir); Kreativitas, berpikir kritis, pemecahan masalah, 

pengambilan keputusan dan belajar. 

2) Ways of working (Cara kerja dan Komunikasi); Kolaborasi dan Komunikasi 

(communication). 

3) Tools for working (Alat untuk bekerja); Teknologi informasi dan komunikasi 

(ICT) dan informasi literasi. 
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4) Skills for living in the world (Keterampilan untuk hidup bersama dan mampu 

menyesuaikan dalam kehidupan global); Kewarganegaraan - lokal dan global 

(citizenship – local and global), Kehidupan dan karier (life and career), Personal 

dan tanggung jawab sosial-budaya, termasuk kesadaran dan kompetensi (personal 

and social responcibility, including cultural awarness and competence). 

 

Sependapat dengan deskripsi diatas, Hosnan (2014; 87) mengemukakan bahwa, 

keterampilan yang hendaknya dipersiapkan bagi siswa untuk menghadapi tuntutan abad 

21 adalah sebagai berikut: 

a. Comunication skill (Keterampilan berkomunikasi) 

Keterampilan komunikasi menuntut siswa untuk memahami, mengelola dan 

menciptakan komunikasi secara efektif dalam berbagai bentuk, baik secara lisan, 

tulisan dan multimedia. Dalam pembelajaranya siswa diberikan kesempatan 

menggunakan kemampuan untuk mengutarakan ide-ide, baik pada saat berdiskusi 

dengan temanya maupun ketika menyelesikan permasalahanya. 

b. Collaboration skill (Keterampilan bekerjasama) 

Keterampilan bekerjasama menuntut siswa menunjukan kemampuanya dalam 

kerja sama kelompok dan kepemimpinan, beradaptasi dengan berbagai peran dan 

tanggung jawab, bekerja secara produktif dengan yang lain, menempatkan empati 

pada tempatnya, menghormati perspektif berbeda. Siswa juga menjalankan 

tanggung jawab pribadi dan fleksibilitas secara pribadi, pada tempat belajar dan 

hubungan masyarakat, menetapkan dan mencapai standard dan tujuan yang tinggi 

untuk diri sendiri dan orang lain. 

c. Critical thinking and Problem solving skill (keterampilan berfikir kritis dan 

pemecahan masalah) 

Keterampilan berfikir kritis dan pemecahan masalah, menuntut siswa berusaha 

untuk memberikan penalaran yang masuk akal dalam memamahi dan membuat 

pilihan rumit dan kompleks. Siswa diharapkan menggunakan kemampuan yang 

dimilikinya, untuk berusaha menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya 

dengan madiri. Siswa juga memiliki kemampuan untuk menyusun dan 

mengungkapkan, menganalisis dan menyelesaikan masalah. 

d. Creativity and Innovation skill (kreatifitas dan keterampilan berinovasi) 

Kreatifitas dan keterampilan berinovasi menuntut siswa memiliki kemampuan 

untuk mengembangkan, melaksanakan dan menyampaikan gagasan-gagasan baru 
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kepada orang lain. Bersikap terbuka dan responsive terhadap perpspektif baru dan 

berbeda.  

 

Profesionalisme guru dalam mengimplementasikan pembelajaran dan 

keterampilan abad 21 

 

Sesuai dengan kebijakan pembangunan yang mempriorotaskan pengembangan 

sumber daya manusia (SDM) sebagai prioritas pembangunan nasional, maka kedudukan 

dan peran guru semakin bermakna strategis dalam mempersiapkan SDM yang 

berkualitas. Disadari atau tidak, bahwa guru merupakan kunci utama keberhasilan 

pengembangan sumber daya manusia berkualitas. Oleh karena itu, harapan keberhasilan 

pendidikan sering dibebankan pada guru, lagi-lagi letak profesionalisme guru jadi 

pertaruhan. Salah satu hal mendasar yang penting disikapi oleh guru adalah kesiapan 

mindset dan mental terhadap perubahan yang terjadi saat ini. Guru tidak boleh terjebak 

dalam rutinitas dan formalitas. Karena pada kenyataanya, dilapangan masih banyak 

dijumpai guru yang belum selesai dengan urusannya sendiri. Masih sibuk untuk hal-hal 

yang di luar konteks menciptakan pembelajaran yang efektif. Masih banyak guru yang 

enggan meng up date informasi atau meningkatkan pengetahuan dan keterampilan 

terkait profesionalismenya sebagai pendidik. Guru diharapkan bisa menyiapkan dan 

membuka diri terhadap beberapa kemungkinan terjadinya perubahan. Terlebih dengan 

adanya peningkatan tunjangan kesejahteraan guru (baca; tunjangan sertifikasi), semakin 

menjadikan guru sorotan utama dalam kemajuan pendidikan. 

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 74 tahun 2008 pasal 1 bahwa guru 

merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Lebih 

lanjut dalam pasal 2 dan 3 disebutkan bahwa; guru wajib memiliki kompetensi yang 

merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, 

dihayati, dikuasai dan diaktualisasikan oleh guru. Kompetensi guru yang dimaksud pada 

ayat 1 pasal 3 tersebut meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Senada dengan hal tersebut Undang-

undang No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 20, mendeskripsikan bahwa 

dalam melaksanakan tugas keprofesionalan guru berkewajiban merencanakan 

pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan 

mengevaluasi hasil pembelajaran. Kaitanya dengan impelementasi pembelajaran dan 

keterampilan abad 21, kompetensi professional guru jelas sangat berkaitan dengan 
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tuntutan sekaligus tantangan guru sebagai pendidik professional, agar mampu memiliki 

kecakapan untuk mengimplementasikan pembelajaran dan keterampilan abad 21. 

Kecakapan tersebut sebagaimana di deskripsikan Kemendikbud (2017), diantaranya 

yaitu: 

1. Mampu merancang dan mengembangkan pengalaman belajar dan penilaian, baik 

secara manual maupun berbasis komputer/digital dengan mengintegrasikan alat 

dan sumber belajar yang relevan, dengan tujuan mendorong siswa memiliki 

keterampilan berpikir lebih tinggi dan lebih kreatif. 

2. Mampu memfasilitasi, menginspirasi serta menumbuhkan kreatifitas siswa sesuai 

karakter kecakapan yang dibutuhkan. Dengan upaya melibatkan peserta didik 

dalam mengkaitkan pengetahuan yang diperolehnya dengan isu dunia nyata atau 

real world termasuk dalam penggunaan tekhnologi secara efektif. 

3. Merancang atau mendesain alat evaluasi yang variatif sesuai tuntutan kompetensi 

serta mampu mengolahnya, sehingga memberikan informasi yang berguna bagi 

siswa maupun pembelajaran secara umum. 

4. Menjadi model cara belajar dan bekerja dengan berkolaborasi dengan siswa, 

teman sejawat serta komunitas, dalam upaya memanfaatkan system tekhnologi 

dan pengetahuan kedalam situasi baru yang mendorong keberhasilan dan inovasi 

termasuk dalam penggunaan tekhnologi. 

5. Berpartisipasi aktif dalam pengembangan dan kepemimpinan professional pada 

masyarakat lokal dan global sebagai upaya meningkatkan mutu pembelajaran, 

berkontribusi secara efektif dan selalu melakukan pembaharuan diri terkait dengan 

profesi guru baik di sekolah maupuan dilingkungan masyarakat. 

 

Tantangan Guru professional dalam konteks pembelajaran dan keterampilan 

abad 21 

 

Selain dari faktor tantangan kompetensi yang hendaknya dimiliki oleh siswa, 

dalam menyongsong dinamika perubahan abad 21. Faktor guru pun menjadi ujung 

tombak atau garda terdepan di dalam keberhasilan proses pembelajarn khususnya dan 

dunia pendidikan pada umumnya. Guru hendaknya mampu memberikan pengetahuan, 

sikap dan perilaku dan keterampilan melalui strategi dan pola pembelajaran yang sesuai 

dengan tuntutan dan perkembangan abad 21. Guru sebagai pendidik professional 

diharapkan selalu memiliki mindset terbuka serta terus mengembangkan diri, sebagai 

upaya mempersiapkan peserta didik agar mampu bersaing dalam kehidupan masyarakat 
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global jelas membutuhkan upaya yang tidak sederhana. Dibutuhkan keinginan, motivasi 

dan tantangan untuk terus berinovasi serta meng up date setiap kompetensi yang 

dimilikinya. Guru professional selalu menggunakan cara-cara kreatif dan inovatif dalam 

menyampaikan setiap pengetahuan, keterampilan bahkan sikap kepada siswa, termasuk 

kreativitas dalam menggunakan media pembelajaran. Karakteritik pembelajaran yang 

efektif dapat dicapai jika guru memiliki ide kreatif dan inovatif dalam menciptakan 

suasana belajar yang kondusif, bermakna dan menyenangkan (meaningfull learning and 

joyfull learning). 

Hosnan (2014; 2) menjelaskan bahwa dalam konteks pembelajaran dan 

keterampilan abad 21, yang senada dengan paradigma perkembangan kurikulum 2013 

utamanya melalui pendekatan saintifik dan kontekstual, siswa diharapkan memiliki 

kompetensi seimbang antara attitude (sikap), skill (keterampilan), dan knowledge 

(pengetahuan) yang jauh lebih baik dari sebelumnya, disamping itu hasil belajarpun 

diharapkan melahirkan peserta didik yang produktif, kreatif dan afektif melalui 

penguatan ranah sikap, keterampilan dan pengetahuan yang terintegrasi. Tentu saja 

untuk menyikapi hal tersebut, bukan tanpa tantangan bagi guru dalam 

mengimplementasikanya. Abidin (2014: 27-29) menjelaskan, minimal ada tujuh 

tantangan besar bagi guru, dalam mengimplementasikan pembelajaran dalam konteks 

keterampilan abad 21. Ketujuh tantangan tersebut antara lain bahwa dalam kegiatan 

pembelajaranya, guru hendaknya berorientasi pada; 1) konstruksi makna, 2) 

pembelajaran aktif, 3) akuntabilitas, 4) penggunaan tekhnologi, 5) peningkatan 

kompetensi, 6) kepastian pilihan, dan 7) masyarakat multikultur. (Arends, 2009; 7, 

dalam Abidin, 2014; 27). 

Tantangan pertama bagi guru dalam mengimplementasikan pembelajaran adalah 

bahwa guru harus memfasilitasi siswa, agar mampu mengkonstruksi makna. Hal ini 

berarti konsep pembelajaran berbasis guru harus ditinggalkan. Guru harus mampu 

menyelenggarakan pendidikan dengan beroirientasi pada aktivitas siswa atau student 

centre, dalam menemukan dan menetapkan makna secara mandiri. Sehingga proses 

pembelajaran, akan mampu membentuk kemampuan berfikir tinggi pada diri siswa. 

Pandangan ini sejalan dengan perpektif konstruktivisme yang beranggapan bahwa; 

pengetahuan bersifat agar personal, sehingga maknanya dapat dikontruksikan oleh 

siswa melalui pengalaman. Oleh sebab itu, belajar harus dimaknai sebagai kegiatan 

sosial dan kultural tempat siswa mengkonstruksi makna yang dipengaruhi oleh interaksi 

antara pengetahuan sebelumnya dan peristiwa yang baru terjadi. Belajar seharusnya 
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difokuskan bukan pada bagaimana individu berusaha memahami sebuah fenomena, 

akan tetapi juga pada peran social siswa dalam pembelajaran. 

Tantangan kedua adalah bahwa guru harus melaksanakan pembelajaran dengan 

menetapkan model pembelajaran aktif, berbasis proses saintifik sebagai model 

pembelajaran utama yang digunakan. Dalam perspektif ini, belajar dianggap bukan 

sebagai siswa-siswa secara pasif menerima informasi dari guru. Melainkan siswa yang 

terlibat aktif didalam pengelaman yang relevan dan memiliki kesempatan untuk 

meneliti, bertanya dan berkarya, sehingga makna dapat berkembang dan 

dikonstruksikan. Belajar berlangsung bukan di dalam kelas-kelas yang pasif tetapi di 

dalam komunitas, yang ditandai oleh partisipasi dan keterlibataan yang tinggi. Sejalan 

dengan hal tersebut, pembelajaran yang dilaksanakan membutuhkan perubahan drastis 

pada perilaku guru. Dalam hal ini, guru harus benar-benar menguasi dan menerapkan 

berbagai metode pembelajaran aktif. 

Tantangan ketiga adalah bahwa guru harus memiliki akuntabilitas yang jelas. 

Maksud hal tersebut bahwa seorang guru haruslah benar-benar orang yang memiliki 

kapabilitas di bidangnya. Tingkat kapabilitas ini, sangat banyak dinyatakan dalam 

bentuk kepemilikian sertifikat profesi sebagai seorang guru. Dimasa yang akan datang, 

bukti kapabilitas guru tidak akan sebatas dimilikinya setifikasi guru, melainkan unjuk 

kerja langsung pengetahuan dan kemampuan mereka tentang pedagogik, kompetensi 

profesionalisme konten mata pelajaran yang akan diajarkan, serta kemampuan 

melaksanakan pembelajaran.  

Dibeberapa Negara, untuk menjadi guru telah ditetapkan sejumlah persayaratan, 

antara lain; 1) kemampuan menggunakan berbagai strategi pembelajaran untuk 

mengembangkan kemampuan berfikir kritis dan problem solving, 2) menguasai 

teknologi pendidikan, 3) keterampilan manajemen kelas, 4) terampil melaksanakan 

penelitian tentang praktek efektif, dan 5) mendemonstrasikan kompetensi pengetahuan 

yang dibutuhkan serta potensi yang akseptable. Kenyataan tersebut akan menyebabkan 

dimasa mendatang Indonesia pun, untuk menjadi seorang guru harus menguasai 

berbagai dasar pengetahuan baik akademik, pedagogik, maupun kultural. 

Tantangan keempat bagi guru mendatang akan keharusan menguasai tekhnologi. 

Sejalan dengan perkembangan iptek yang semakin pesat, saat ini komputerisasi dan 

jaringan internet telah menjadi bagian dari media pembelajaran yang penting. 

Perubahan paradigma masyarakat dari agraris menuju masyarakat industri, memang 

mengharuskan penerapan teknologi pendidikan dalam proses pembelajaran. Kenyataan 
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ini akan berdampak pada keharusan guru terampil menguasai teknologi pembelajaran, 

sehingga akan mampu mengembangkan potensi siswa sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat. Dengan demikian, dimasa yang akan datang, seleksi guru pastilah akan 

memprasyaratkan kemampuan penggunaan teknologi ini, sehingga guru dan atau calon 

guru yang belum ―melek‖ teknologi lama kelamaan akan terpinggirkan dari tuntutan 

lapangan profesinya. 

Tantangan kelima adalah bahwa guru harus mampu melaksanakan pembelajaran 

untuk meningkatkan kompetensi siswa. Kompetensi dalam hal ini adalah kompetensi 

yang sesungguhnya mengedepankan hanya pada pengetahuan tingkat hafalan saja. Akan 

tetapi kompetensi yang mengharuskan guru mengenali betul karakteristik siswa, 

sehingga ia tidak hanya mengembangkan IQ siswa sebagai indikator tunggal 

kemampuan siswa, melainkan jauh lebih penting meningkatkan kreativitas siswa dalam 

lingkup kompetensi yang lebih komprehensif atau dengan konsep yang lebih popular 

biasa disebut kecerdasan majemuk ―multiple intelegent‖. 

Tantangan keenam bagi guru dimasa depan adalah keharusanya menentukan 

kepastian pilihan. Maksudnya adalah semakin besar perhatian pemerintah terhadap 

kesejahteraan dan kualitas guru, maka akan semakin tinggi pula tuntutan terhadap guru 

profesional. Berkaitan dengan hal tersebut, hanya guru yang benar-benar berkualitaslah 

yang jelas memiliki pilihan untuk bertahan sesuai dengan menjadikan guru sebagai 

profesinya. Sedangkan sebaliknya, guru yang kurang berkualitas atau kurang 

berkompeten akan terombang-ambing dalam ketidakpastian dan selalu risau 

menghadapi tantangan sekaligus tuntutan yang dipersyaratkan terhadap guru sebagai 

pendidik professional. 

Tantangan terakhir adalah dengan diberlakukanya globalisasi pendidikan di 

Indonesia, guru harus mampu mengajar dalam situasi masyarakat yang multikultural. 

Saat ini saja, di Indoensia telah memiliki berbagai macam budaya, sehingga populasi 

siswapun semakin heterogen. Dampaknya, muncul banyak keluhan dari guru yang 

mengalami kesulitan ketika mengajar dengan siswa beragam budaya Indonesia, apalagi 

jika dihadapkan pada siswa yang memiliki latar belakang multi budaya secara 

internasional. 

Selain dari faktor guru, faktor lainya yang menjadi tantangan pembelajaran  

dalam konteks keterampilan abad 21 dan implementasi kurikulum 2013 adalah waktu 

pembelajaran, sarana dan prasarana, bahan ajar, aspek penilaian sampai pada strategi 

pembelajaran. Yang kesemua unsur-unsur tersebut harus benar-benar dipersiapkan, agar  
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pembelajaran yang diorientasikan pada keterampilan dan pengetahuan abad 21 bukan 

sekedar teoritis, akan tetapi perubahan mulai dari pola pikir ―mindset‖, tataran konsep 

dan administrasi sampai tataran impelentasi menjadi nyata dan dilaksanakan oleh 

seluruh stakeholder pendidikan baik pemerintah, akademisi  maupun guru disekolah. 

 

SIMPULAN  

Hakikat pendidikan sebagai usaha sadar manusia untuk membentuk manusia 

seutuhnya, baik sebagai makhluk individu maupun sosial sesuai tujuan pendidikan 

nasional, nampaknya masih membutuhkan upaya yang terus-menerus dilakukan 

perbaikan. Sebagai salah satu upaya mempersiapkan siswa menghadapi tuntutan abad 

21, perlu kiranya konsep pembelajaran dan keterampilan yang mampu 

menumbuhkembangkan seluruh potensi yang dimilili oleh siswa. Keterampilan yang 

hendaknya dipersiapkan bagi siswa untuk menghadapi tuntutan abad 21 diantaranya; 

Comunication skill (Keterampilan berkomunikasi), Collaboration skill (Keterampilan 

bekerjasama), Critical thinking and Problem solving skill (keterampilan berfikir kritis 

dan pemecahan masalah), Creativity and Innovation skill (kreatifitas dan keterampilan 

berinovasi).  

Tentu saja untuk menyikapi hal tersebut, bukan tanpa tantangan bagi pendidik 

dalam mengimplementasikanya. Guru sebagai pendidik professional hendaknya mampu 

memfasilitasi pengetahuan, keterampilan, sikap atau perilaku melalui berbagai strategi 

dan pola pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan abad 21. Guru 

diharapkan selalu terbuka serta terus mengembangkan diri, sebagai upaya 

mempersiapkan peserta didik untuk mampu bersaing dalam kehidupan masyarakat 

global jelas membutuhkan upaya yang tidak sederhana. Dibutuhkan keinginan, motivasi 

dan tantangan untuk terus berinovasi serta meng up date setiap kompetensi yang 

dimilikinya. Guru professional selalu menggunakan cara-cara kreatif dan inovatif dalam 

menyampaikan setiap pengetahuan, keterampilan bahkan sikap kepada siswa. Melalui 

keterampilan abad 21 ini, diharapkan peserta didik mampu mempraktekan 

pengetahuannya untuk memahami dan memberikan solusi pada tantangan di dunia 

nyata. Jika dilihat dari konteks tantangan ke depan, maka pembelajaran yang 

berorientasi proses dan keaktifan siswa, serta pengembangan kompetensi dan 

keterampilan baik yang bersifat soft skill maupun hard skill, sangat strategis dalam 

mengantisipasi dan mempersiapkan siswa dalam menghadapi tantangan kehidupan yang 

semakin kompleks.  
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Berdasarkan deskripsi dalam diatas, berikut dikemukakan saran agar guru 

sebagai pendidik professional dan berprestasi lebih mampu meningkatkan kompetensi 

yang dimiliki dalam upaya melaksakan tugasnya sebagai pendidik adalah sebagai 

berikut: 

1. Guru sebagai pendidik professional hendaknya selalu meningkatkan kompetensi 

baik kompetensi pedagogi, kompetensi professional, kompetensi sosial, dan 

kompetensi kepribadian. Sebagai bentuk tanggunjawab dan profesionalisme guru 

dalam melaksanakan pengabdianya. 

2. Guru professional hendaknya selalu terbuka dan mengikuti perkembangan zaman 

atau meng up date diri, termasuk mempersiapkan keberhasilan setiap perserta 

didiknya dalam memasuki dinamika masyarakat global abad 21 dengan membekali 

sikap, pengetahuan dan keterampilan siswa sesuai tuntutan abad 21. 

3. Upaya sinergisitas bagi seluruh steakholder berkaitan dengan tantangan dunia 

pendidikan kedepan dalam konteks Indonesia kekinian bahwa; menjadi penting 

memaknai dunia Pendidikan sebagai ―entri point‖ yang digaungkan oleh seluruh 

lapisan masyarakat, sebagai pondasi peningkatan kualitas sumber daya manusia. 

Dunia pendidikan hendaknya memiliki peran strategis dalam upaya 

mempersiapkan generasi mendatang, agar mampu bersaing dalam kancah global 

abad 21, serta memaksimalkan potensi bonus demografi masyarakat Indonesia 

menuju generasi gemilang 2045.  

4. Harapan terhadap dunia pendidikan hendaknya menjadi pendorong kuat bagi 

kemajuan bangsa Indonesia kedepan dalam menyikapi tantangan global abad 21, 

sehingga pendidikan yang diorientasikan pada penguatan keterampilan dan 

pengetahuan abad 21 bukan sekedar teoritis, akan tetapi perubahan mulai dari pola 

pikir ―mindset‖, tataran konsep, administratif sampai tataran impelentasi menjadi 

nyata dan dilaksanakan oleh seluruh stakeholder pendidikan baik pemerintah, 

akademisi maupun guru disekolah. Sehingga perubahan menuju kearah perbaikan 

kedepan menjadi sebuah keniscayaan, seiring dengan ekspektasi masyakat yang 

begitu besar terhadap dunia pendidikan.  
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ABSTRAK 

 

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pembelajaran inkuiri dan mind map dapat 

mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Ada empat level pada pembelajaran 

inkuiri, Guru biasanya memilih satu level inkuiri untuk diterapkan di kelas, pada 

masing-masing level memiliki kelebihan dan kelemahan. Untuk itu diterapkan model 

Differentiated Science Inquiry dipadukan dengan mind map (DSIMM) yang 

menerapkan keempat level. Hal ini untuk mengakomodasi perbedaan kemampuan 

akademik siswa. Penelitian ini merupakan penelitian kuasi eksperimen menggunakan 

pretest-posttest nonequivalent control group design. Penelitian ini dilakukan di SMPN 2 

Puncu dengan melibatkan 107 siswa kelas VII pada 3 kelas yang berbeda. 

Keterampilan berpikir kritis diperoleh dari tes untuk kemudian dianalisis menggunakan 

statistik deskriptif dan anakova. Hasil penelitian menunjukkan ada perbedaan 

keterampilan berpikir kritis siswa pada 3 model pembelajaran yang berbeda. 

Pembelajaran DSIMM tidak hanya terbukti meningkatkan keterampilan berpikir kritis 

pada siswa kemampuan akademik tinggi, dan pada siswa dengan kemampuan akademik 

rendah.  

 

Kata kunci: differentiated science inquiry, mind map, keterampilan berpikir kritis 

 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi abad 21 semakin pesat. Pesatnya 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus mampu diantisipasi oleh dunia 

pendidikan agar kelak mampu mempersiapkan generasi yang siap dan adaptif dalam 

menjawab tantangan jaman. Pada era yang serba cepat ini, siswa perlu memiliki 

keterampilan berpikir yang dapat membantu dalam membuat keputusan yang handal 

dan memperoleh pengetahuan baru dengan cepat (Lau, 2011). Keterampilan berpikir 

yang paling dominan dibutuhkan pada abad 21 adalah keterampilan berpikir kritis 

(Kharbach, 2012; Moon, 2008).  

Definisi berpikir kritis banyak disampaikan oleh para ahli. Menurut Ennis 

(2013) berpikir kritis adalah cara berfikir reflektif yang masuk akal atau berdasarkan 

nalar yang difokuskan untuk menentukan apa yang harus diyakini dan dilakukan. 

Berpikir kritis sebagai sebuah proses menurut langkah-langkah untuk menganalisis, 

menguji, dan mengevaluasi argumen (Proulx, 2004). Sedangkan definisi menurut 
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Walker (2005) berpikir kritis merupakan suatu proses intelektual dalam pembuatan 

konsep, mengaplikasikan, menganalisis, mensintesis, dan atau mengevaluasi berbagai 

informasi yang didapat dari hasil observasi, pengalaman, refleksi dimana hasil proses 

ini digunakan sebagai dasar saat mengambil tindakan. Berdasarkan beberapa pendapat 

tersebut, berpikir kritis merupakan berpikir yang melibatkan penalaran dan logika untuk 

menyelesaikan suatu masalah.  

Menurut Ennis (2013) terdapat 6 unsur dasar dalam berpikir kritis yang 

disingkat menjadi FRISCO. Focus, memfokuskan pertanyaan atau isu yang ada untuk 

membuat keputusan tentang apa yang diyakini. Reason, mengetahui alasan-alasan yang 

mendukung atau menolak putusan-putusan yang dibuat berdasar situasi dan fakta yang 

relevan. Inference, membuat kesimpulan yang beralasan atau meyakinkan. Bagian 

penting dari langkah penyimpulan ini adalah mengidentifikasi asumsi dan mencari 

pemecahan, pertimbangan dari interpretasi terhadap situasi dan bukti. Situation, 

memahami situasi dan selalu menjaga situasi dalam berpikir untuk membantu 

memperjelas pertanyaan (dalam F) dan mengetahui arti istilah-istilah kunci, bagian-

bagian yang relevan sebagai pendukung. Clarity, menjelaskan arti atau istilah-istilah 

yang digunakan. Overview, melangkah kembali dan meneliti secara menyeluruh 

keputusan yang diambil. 

Berpikir kritis merupakan kemampuan yang sangat esensial untuk kehidupan 

dan berfungsi efektif dalam semua aspek kehidupan. Para pendidik telah lama 

menyadari pentingnya kemampuan berpikir kritis sebagai salah satu output dari proses 

pembelajaran. Dewasa ini, Partnership for 21st Century Skills telah mengidentifikasi 

bahwa berpikir kritis menjadi salah satu dari beberapa kemampuan yang dibutuhkan 

untuk menyiapkan siswa pada jenjang pendidikan dan dunia kerja (Zubaidah, dkk., 

2015). Kemampuan berpikir kritis yang dimiliki oleh lulusan dapat memungkinkan 

lulusan untuk memeriksa isu-isu, membangun hubungan, membangun argumen, serta 

mengakui dan menghormati perspektif yang beragam (Thomas, dkk., 2008). 

Terdapat beberapa tes terstandar untuk mengakses berpikir kritis. Ennis (2013) 

mengembangkan tes standar untuk menilai berpikir kritis, California Critical Thinking 

Dispositions Inventory (CCTDI) dan Watson Glaser Critical Thinking Appraisal 

(WGCTA). CCTDI terdiri dari 75 butir soal Likert. WGCTA memiliki 80 butir soal. 

Meskipun WGCTA memiliki beberapa teks berpikir kritis dan mencakup isu mendalam 

terkait kehidupan seharihari, namun soalnya berupa tes pilihan ganda. Menurut Stein 
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(2003) soal pilihan ganda bisa saja terjadi bias tes, kurangnya valid, dan korelasi item 

yang rendah untuk penilaian. 

Menurut Ennis (2001) tes untuk mengukur kemampuan berpikir kritis dapat 

dibedakan menjadi tes spesifik untuk suatu topik dan tes yang umum (untuk semua 

topik). Tes berpikir kritis spesifik untuk suatu topik mengukur hanya satu topik atau 

subjek saja, sedangkan tes berpikir kritis umum menggunakan konten dari berbagai 

bidang atau bersifat umum. Komite National Academy of Education merekomendasikan 

untuk mengembangkan tes berpikir tingkat tinggi yang spesifik untuk suatu subjek. 

Beberapa kelebihan tes esai adalah (1) dapat digunakan untuk menilai kemampuan 

berpikir tingkat tinggi atau kemampuan berpikir kritis, (2) dapat mengevaluasi proses 

berpikir dan bernalar siswa, dan (3) memberikan pengalaman autentik (Olson & 

Horsley, 2000). 

Zubaidah, dkk. (2015) mengembangkan rubrik penilaian untuk asesmen berpikir 

kritis dengan rentangan skor 0-5. Rubrik tersebut dimodifikasi dari Illinois Critical 

Thinking Essay Test yang dikembangkan oleh Finken dan Ennis dengan format minimal 

structure. Asesmen yang dimodifikasi ini dapat digunakan untuk menguji kemampuan 

berpikir kritis siswa melalui tes esai. Format asesmen ini disusun berdasarkan berbagai 

pertimbangan, di antaranya bentuk soal tes yang sering digunakan para pendidik di 

Indonesia. Rubrik ini dapat dikembangkan dengan tujuan agar dapat digunakan dengan 

mudah, praktis, dan dapat mengakomodasi masing-masing indikator berpikir kritis 

secara efektif dan efisien. 

Guru sebagai garda terdepan dalam pendidikan seharusnya mampu mengemban 

amanat dalam membelajarkan keterampilan berpikir kritis bagi siswa. Namun, 

berdasarkan studi pendahuluan di kelas VII SMPN 2 Puncu terungkap bahwa 

keterampilan berpikir ini masih rendah. Berdasarkan hasil tes berpikir kritis dengan 

rentangan skor 0-100, diperoleh skor rerata pada berpikir kritis yaitu 21,89. Berdasarkan 

hasil angket, rendahnya kedua keterampilan tersebut disebabkan oleh model 

pembelajaran yang diterapkan guru masih bersifat teacher centered, belum melibatkan 

keterlibatan siswa secara aktif. Untuk itulah perlu dirancang pembelajaran yang 

melatihkan keterampilan berpikir tersebut. 

Salah satu model pembelajaran yang banyak digunakan pada kelas IPA untuk 

melatihkan keterampilan berpikir adalah pembelajaran yang berbasis inkuiri (Zoller, 

dkk., 2000). Pernyataan ini dipertegas oleh Wyatt (2005) yang menyatakan bahwa 

pembelajaran IPA seharusnya dapat meningkatkan keaktifan siswa melalui inkuiri. 
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Berbagai penelitian telah membuktikan bahwa pembelajaran inkuiri dapat melatihkan 

keterampilan berpikir kritis (Prince & Felder, 2006; Kazempour, 2013). Terkait dengan 

tujuan pembelajaran inkuiri, model ini membantu siswa merumuskan pertanyaan dan 

mencari jawaban serta mengembangkan aktivitas siswa tidak hanya minds-on activity, 

namun juga melatihkan hands-on activity (Arends, 2012). 

Berdasarkan peran guru dan siswa, inkuiri dibagi menjadi 4 jenis, yaitu 

demonstrated inquiry, structured inquiry, guided inquiry, dan self-directed inquiry 

(Llewllyn, 2013). Biasanya guru memilih satu jenis inkuiri untuk diterapkan pada 

semua siswa di topik tertentu. Padahal masing-masing jenis tersebut memiliki kelebihan 

dan kelemahan. Untuk itulah, dikenalkan model Differentiated Science Inquiry yang 

menawarkan jenis inkuiri yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan siswa sehingga 

siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang dan memaksimalkan 

kemampuannya. Siswa mempunyai kesempatan yang sama untuk memaksimalkan 

kemampuannya ketika menerima instruksi sesuai dengan tingkat kesiapan, minat, dan 

gaya belajar (Tomlinson, 2001). 

Pembelajaran DSI yang mengelompokkan siswa berdasarkan tingkat 

kemampuannya sejalan dengan pendapat Slavin (2006) bahwa dalam pembelajaran di 

kelas, siswa harus dikelompokkan sesuai dengan tingkat pengetahuannya. Filosofi DSI 

ini sejalan pula dengan UU Sisdiknas pasal 12 bahwa setiap peserta didik pada setiap 

satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, 

minat, dan kemampuannya (UU No. 20 Tahun 2003). 

Selain inkuiri, guna melatihkan keterampilan berpikir perlu dikembangkan 

pembelajaran berbantuan mind map (Keles, 2012). Mind map dapat digunakan secara 

bersama-sama dengan teknik lainnya yang sesuai dengan filosofi pendekatan 

konstruktivis. Teknik ini mengandalkan gambar dan hubungan satu sama lain dengan 

menggunakan gambar, kata, angka, logika, dan warna menjadi suatu cara yang unik. 

Mind map merupakan teknik yang menstimulasi otak kiri dan otak kanan, membuat 

proses berpikir menjadi terlihat, memberi gambaran besar dan detail dari suatu hal 

secara bersamaan, mempermudah dalam mengelola dan memahami informasi secara 

efektif dan sistematis, meningkatkan kemampuan berpikir, serta daya ingat (Buzan, 

2012). 

Rumusan Masalah 
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1. Apakah ada pengaruh model pembelajaran (DSI, DSI dipadu mind map dan 

konvensional) terhadap keterampilan berpikir kritis siswa di SMPN 2 Puncu 

Kabupaten Kediri? 

2. Apakah ada perbedaan keterampilan berpikir kritis antara siswa dengan kemampuan 

akademik bawah dan siswa dengan kemampuan akademik atas pada 3 model 

pembelajaran yang berbeda di SMPN 2 Puncu Kabupaten Kediri? 

Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran (DSI, DSI dipadu mind map dan 

konvensional) terhadap keterampilan berpikir kritis siswa di SMPN 2 Puncu 

Kabupaten Kediri. 

2. Apakah mengetahui adanya perbedaan keterampilan berpikir kritis antara siswa 

dengan kemampuan akademik bawah dan siswa dengan kemampuan akademik atas 

pada 3 model pembelajaran yang berbeda di SMPN 2 Puncu Kabupaten Kediri. 

 

METODE PENELITIAN 

Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu dengan menggunakan 

desain pretest-postest nonequivalent control group. Variabel bebas pada penelitian ini 

yaitu model pembelajaran (DSI, DSI dipadu mind map, dan konvensional) dan 

kemampuan akademik, sedangkan variabel terikatnya yaitu keterampilan berpikir kritis 

siswa. Desain penelitian kuasi eksperimen disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Desain penelitian kuasi eksperimen 

Pretest Group Postest 

O1 X1 A1 O2 

O1 X1 A2 O2 

O1 X2 A1 O2 

O1 X2 A2 O2 

O1 C A1 O2 

O1 C A2 O2 

Keterangan 

X1 = DSI Mind Map (DSIMM), X2 = DSI, A1 = Kemampuan akademik bawah,  

A2 = Kemampuan akademik atas, C = konvensional, O1 = Skor pretes, O2 = Skor postes 

 

Subjek Penelitian 

Populasi pada penelitian ini adalah siswa kelas VII pada SMPN 2 Puncu Kediri. 

Populasi tersebut tersebar di 4 kelas. Penentuan sampel didahului oleh uji kesetaraan. 3 

kelas yang setara diambil untuk dijadikan sebagai sampel. Siswa kelas VIIA SMP 2 
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Puncu sebagai kelas kontrol, diajar dengan model konvensional. Kelas eksperimen yaitu 

siswa kelas VIIC SMP 2 Puncu, diajar dengan DSIMM, dan kelas VIID SMP 2 Puncu 

diajar dengan model DSI. Jumlah siswa pada ketiga kelas tersebut yaitu 107 siswa.  

Pada masing-masing kelas perlakuan, siswa dibagi menjadi 8 kelompok 

berdasarkan urutan nilai pretes dari yang terendah sampai tertinggi. Setiap kelompok 

terdiri dari 4 siswa. 2 kelompok teratas diberikan LKS self-directed inquiry, kelompok 

terendah diberikan LKS structured inquiry, dan 4 kelompok tengah diberikan LKS 

guided inquiry.  

Pembelajaran pada kelas konvensional menggunakan metode pembelajaran yang 

secara umum diterapkan oleh guru-guru yaitu dengan ceramah, diskusi, tanya jawab, 

dan mengerjakan LKS. Pada kelas DSI, pembelajaran dilakukan dengan menerapkan 

model DSI dengan sintaks inquisition, acquisition, supposition, implementation, 

summation, dan exhibition. Sedangkan pembelajaran pada kelas DSIMM pada 

prinsipnya sama dengan kelas DSI. Bedanya, terdapat teknik mind map yang disisipkan 

pada sintaks inkuiri. Dengan demikian, pada setiap akhir kegiatan pembelajaran, siswa 

mempresentasikan topik yang telah dipelajari dengan menggunakan mind map yang 

telah dikembangkannya. 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus-Desember 2016. Mata pelajaran 

pada penelitian ini adalah IPA. Materi pembelajaran yang diterapkan yaitu: pengamatan 

objek, mikroskop, keselamatan kerja, ciri-ciri makhluk hidup, dan klasifikasi makhluk 

hidup. 

Instrumen Pengumpulan Data 

Pengambilan data keterampilan berpikir kritis siswa dilakukan dengan 

menggunakan tes esai. Tes esai sebelumnya telah divalidasi oleh 2 orang pakar/ahli 

pendidikan IPA serta telah diuji coba sehingga instrumen tes tersebut valid dan reliabel. 

Rubrik penskoran berpikir kritis diadaptasi dari Zubaidah, dkk. (2015) dengan rentang 

skor 0-5.  

Teknik Analisis Data 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan syarat data berdistribusi normal dan 

homogen. Analisis kovariat (anakova) dilakukan untuk menganalisis (1) perbedaan 

keterampilan berpikir kritis antara siswa yang diberikan tiga pembelajaran yang 

berbeda, serta (2) perbedaan keterampilan berpikir kritis antara siswa kemampuan 

akademik bawah dan atas. Jika terdapat perbedaan, uji lanjut LSD (Least Significant 
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Difference) dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rerata secara statistik. 

Data yang diperoleh dari tes keterampilan berpikir kritis dianalisis dengan bantuan 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) for windows versi 24,0. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Keterampilan Berpikir Kritis Siswa Berdasarkan Model Pembelajaran 

Hasil analisis anakova terkait dengan keterampilan berpikir kritis berdasarkan 

model pembelajaran terlihat pada Tabel 2 berikut.  

Tabel 2. Ringkasan Hasil Uji Anakova  

Source df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 3 1458,020 235,838 ,000 

Intercept 1 13410,509 2169,182 ,000 

Pretes Kritis 1 2371,847 383,652 ,000 

Model_Pembelajaran 2 1022,162 165,337 ,000 

Berdasarkan hasil uji anakova yang bersumber pada model pembelajaran 

sebagaimana pada Tabel 2, diperoleh nilai F hitung = 165,337 dengan nilai signifikansi 

0,000 (p<0.05) yang berarti Ho di tolak dan Ha diterima. Dengan demikian, ada 

perbedaan keterampilan berpikir kritis antara siswa yang diberikan 3 model 

pembelajaran yang berbeda. Selanjutnya, untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan 

nyata secara statistik, maka dilakukan uji lanjut dengan menggunakan LSD untuk model 

pembelajaran. Hasil uji LSD terkait model pembelajaran disajikan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Hasil uji LSD berdasarkan model pembelajaran 
Model Pembelajaran Rerata terkoreksi Notasi 

Konvensional 67,045 a 

DSI 74,700 b 

DSI Mind Map 78,076 c 

Berdasarkan uji LSD pada Tabel 3 dapat diketahui adanya perbedaan rerata 

terkoreksi keterampilan berpikir kritis berdasarkan model pembelajaran. Berdasarkan 

notasi, siswa yang diajar dengan model DSI dipadu mind map memperoleh rerata skor 

keterampilan berpikir kritis paling tinggi dan berbeda nyata dengan kelompok lainnya. 

Siswa yang diajar dengan model DSI memperoleh skor keterampilan berpikir kritis 

lebih tinggi dan berbeda nyata bila dibandingkan dengan konvensional. Siswa yang 

diajar dengan model konvensional memperoleh skor keterampilan berpikir kritis paling 

rendah dan berbeda nyata dengan kelompok lainnya.  

Keterampilan Berpikir Kritis Siswa berdasarkan Kemampuan Akademik pada 

Kelas Konvensional 
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Hasil analisis anakova terkait dengan keterampilan berpikir kritis berdasarkan 

kemampuan akademik pada kelas konvensional terlihat pada Tabel 4.  

Tabel 4. Ringkasan Hasil Uji Anakova Berpikir Kritis – Kemampuan Akademik 

Source df Mean Square F Sig. 

Corrected model 2 349,348 125,564 ,000 

Intercept 1 690,496 248,180 ,000 

Pretes kritis 1 5,295 1,903 ,191 

Kemampuan akademik 1 49,441 17,770 ,061 

 

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi untuk kemampuan 

akademik >0.05. Hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan keterampilan berpikir 

kritis antara siswa dengan kemampuan akademik bawah dan atas.  

Keterampilan Berpikir Kritis Siswa berdasarkan Kemampuan Akademik pada 

Kelas DSI 

Hasil analisis anakova terkait dengan keterampilan berpikir kritis berdasarkan 

kemampuan akademik pada kelas konvensional terlihat pada Tabel 5.  

Tabel 5. Ringkasan Hasil Uji Anakova Berpikir Kritis – Kemampuan Akademik 

Source df Mean Square F Sig. 

Corrected model 2 437,307 70,841 ,000 

Intercept 1 842,209 136,433 ,000 

Pretes kritis 1 71,742 11,622 ,005 

Kemampuan akademik 1 31,214 5,057 ,043 

 

Tabel 5 menunjukkan bahwa terungkap bahwa tidak ada perbedaan keterampilan 

berpikir kritis antara siswa dengan kemampuan akademik atas dan bawah (sig<0.05). 

 

Keterampilan Berpikir Kritis Siswa berdasarkan Kemampuan Akademik pada 

Kelas DSI dipadu Mind Map (DSIMM) 

Hasil analisis anakova terkait dengan keterampilan berpikir kritis berdasarkan 

kemampuan akademik pada kelas konvensional terlihat pada Tabel 6.  

Tabel 6. Ringkasan Hasil Uji Anakova Berpikir Kritis – Kemampuan Akademik 

Source df Mean Square F Sig. 

Corrected model 2 286,340 69,902 ,000 

Intercept 1 628,843 153,514 ,000 

Pretes kritis 1 3,499 ,854 ,372 

Kemampuan akademik 1 23,797 5,809 ,031 

 

Tabel 6 menunjukkan bahwa terungkap bahwa tidak ada perbedaan keterampilan 

berpikir kritis antara siswa dengan kemampuan akademik atas dan bawah (sig<0,05). 

 

PEMBAHASAN 

Pengaruh Model Pembelajaran terhadap Keterampilan Berpikir Kritis 
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Berdasarkan hasil anakova dapat diketahui bahwa ada pengaruh model 

pembelajaran (DSI, DSIMM, dan konvensional) terhadap keterampilan berpikir kritis 

siswa. Model pembelajaran DSI dipadu mind map paling besar dalam meningkatkan 

keterampilan berpikir kritis siswa. Dengan demikian, model pembelajaran DSIMM 

memberikan pengaruh signifikan terhadap keterampilan berpikir kritis siswa. 

Model pembelajaran inkuiri yang diterapkan pada kelas DSI dipadu mind map 

terbukti dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk meningkatkan skor 

keterampilan berpikir kritis. Hasil penelitian ini sejalan dengan pernyataan Lujan dan 

Dicarlo (2006) yang merekomendasikan guru untuk memfokuskan pembelajaran aktif, 

terutama inkuiri sebagai solusi untuk mengatasi rendahnya kemampuan berpikir kritis 

siswa. Llewellyn (2013) juga merekomendasikan untuk menerapkan pembelajaran 

inkuiri agar siswa terlibat dalam proses eksplorasi yang aktif dengan menggunakan 

keterampilan berpikir kritis dan logis. Beberapa penelitian lain membuktikan bahwa 

pembelajaran inkuiri mampu meningkatkan skor keterampilan berpikir kritis 

(Azizmalayer, 2012; Mahanal, 2012; Kazempour, 2013).  

Kontribusi model pembelajaran inkuiri terhadap skor keterampilan berpikir 

kritis ini disebabkan sintaks dalam pembelajaran DSI sejalan dengan hakikat 

keterampilan berpikir kritis sebagaimana yang disampaikan oleh Proulx (2004) yang 

menyatakan berpikir kritis sebagai sebuah proses menurut langkah-langkah untuk 

menganalisis, menguji, dan mengevaluasi argumen. Selain itu, pembelajaran DSI yang 

diterapkan dengan baik dapat mengaktifkan siswa di dalam kelas, memberi peluang 

siswa belajar suatu materi melalui eksplorasi pertanyaan dan belajar bagaimana 

mengembangkan hipotesis, membantu siswa menciptakan pembelajaran yang sesuai 

keinginan mereka, memperoleh kedalaman konsep suatu materi, menjadi pemikir kritis, 

dan mampu berpikir tingkat tinggi (Lane, 2007).  

Pada penelitian ini, pembelajaran inkuiri terbukti cocok dalam pembelajaran 

IPA di SMP. Hal ini disebabkan pembelajaran IPA berkaitan dengan cara mencari tahu 

tentang alam secara sistematis sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan 

pengetahuan berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga 

merupakan suatu proses penemuan. Pembelajaran IPA diharapkan dapat menjadi 

wahana bagi siswa untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek 

pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. 

Proses pembelajarannya menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk 

mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara 
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ilmiah. Pendidikan IPA diarahkan untuk inkuiri dan berbuat sehingga dapat membantu 

siswa untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang alam sekitar 

(Depdiknas, 2006). 

Perpaduan inkuiri dengan mind map pada pembelajaran IPA terbukti 

memberikan potensi paling tinggi untuk meningkatkan skor keterampilan berpikir kritis. 

Hal ini selain disebabkan adanya kontribusi pembelajaran inkuiri terhadap keterampilan 

berpikir kritis, mind map juga turut memperkuat kontribusi tersebut. Memadukan mind 

map pada masing-masing tahap inkuiri akan mempermudah siswa dalam mengelola dan 

memahami informasi secara efektif dan sistematis. Kemampuan dalam mengelola dan 

memahami informasi menjadi kunci untuk mencapai 6 unsur berpikir kritis yaitu focus, 

reason, inference, situation, clarity, dan overview (Ennis, 2013). 

Pemaduan mind map pada sintaks inkuiri terbukti tepat untuk meningkatkan 

keterampilan berpikir kritis siswa. Mind map merupakan teknik yang potensial untuk 

mengaktifkan siswa untuk mensintesis dan mengintegrasikan informasi bermakna serta 

memperkaya pengalaman belajar guna mengembangkan keterampilan berpikir kritis 

(Zip & Maher, 2013). Pernyataan tersebut didukung oleh beberapa penelitian terdahulu 

yang menunjukkan bahwa mind map terbukti meningkatkan keterampilan berpikir kritis 

(D‘Antoni, dkk., 2010; Eppler, 2006; Pudelko, dkk., 2012; Ristiasari, dkk., 2012; 

Santiago, 2011). 

Scraw, dkk. (2006) menyebutkan bahwa keterampilan berpikir kritis termasuk 

dalam bagian dari self-regulated learning. Hal ini berarti bila siswa memiliki 

keterampilan berpikir kritis yang baik, maka kemampuan mengatur dirinya untuk 

belajar juga akan semakin baik. Stanton (2011) menduga bahwa aspek-aspek dalam 

berpikir kritis menyediakan umpan balik reflektif sebagai bagian dari siklus belajar 

untuk peningkatan kemampuan siswa.  

Berpikir kritis berhubungan dengan kemampuan kemampuan berpikir tingkat 

tinggi (Page & Mukherjee, 2006). Facione (2007) juga menyatakan bahwa berpikir 

kritis merupakan hasil dari proses interpretasi, analisis, evaluasi. Halpern (2013) 

menyatakan bahwa berpikir kritis merupakan strategi kognisi yang mampu 

meningkatkan peluang hal yang ingin didapatkan. Proses ini juga meliputi memecahkan 

masalah, merumuskan faktor-faktor yang berpengaruh, mengkalkulasi berbagai macam 

kemungkinan, dan membuat keputusan. Peningkatan kemampuan berpikir kritis yang 

dimiliki oleh lulusan dapat memungkinkan lulusan untuk memeriksa isu-isu, 
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membangun hubungan, membangun argumen, serta mengakui dan menghormati 

perspektif yang beragam (Thomas, dkk., 2008).  

Berdasarkan hasil uji lanjut terkait keterampilan berpikir kritis pada model 

pembelajaran yang berbeda terungkap bahwa baik pada model DSI dipadu mind map 

maupun model DSI sama-sama berpotensi dalam memberdayakan keterampilan berpikir 

kritis siswa. Pembelajaran model DSI dipadu mind map tidak hanya unggul terhadap 

negatif kontrol yang dalam penelitian ini yakni pembelajaran konvensional, namun juga 

unggul terhadap positif kontrol yaitu model pembelajaran DSI. Temuan tersebut 

memberikan memberikan rekomendasi bahwa para guru dapat menggunakan model 

pembelajaran inkuiri terutama DSI dipadu mind map untuk meningkatkan keterampilan 

berpikir kritis siswa.  

Perbedaan Keterampilan Berpikir Kritis pada Siswa dengan Kemampuan Akademik 

yang Berbeda 

Berdasarkan hasil penelitian terungkap bahwa tidak ada perbedaan keterampilan 

berpikir kritis antara siswa dengan kemampuan akademik bawah dan atas pada kelas 

konvensional, namun ada perbedaan keterampilan berpikir kritis antara siswa dengan 

kemampuan akademik bawah dan atas pada kelas DSI dan DSIMM. Hasil ini 

menunjukkan bahwa pembelajaran DSI dan DSIMM tidak hanya meningkatkan 

keterampilan berpikir kritis pada siswa dengan kemampuan akademik atas saja, namun 

juga mampu meningkatkan siswa dengan kemampuan akademik bawah. 

Pada penelitian ini, siswa yang dijadikan subyek penelitian adalah siswa SMP 

yang rentang usia 12-15 tahun. Berdasarkan tingkat perkembangan kognitif  Piaget, 

siswa telah berada pada opersional formal sehingga siswa mampu berpikir abstrak, 

logis, menganalisis secara kombinasi serta dapat memberikan beberapa kemungkinan 

solusi pemecahan masalah (Cook & Cook, 2005; Slavin, 2006). Namun kecepatan siswa 

untuk berpikir logis dan abstrak berbeda-beda.  

Kemudahan siswa dalam mengakses kurikulum yang disesuaikan dengan 

kemampuan siswa pada kelas DSI dan DSIMM memberikan kontribusi terhadap 

keterampilan berpikir kritis siswa. Siswa yang memiliki kemampuan rendah diberikan 

bantuan lebih banyak pada lembar kerja. Bantuan ini akan dikurangi seiring dengan 

tingginya kemampuan siswa. Pembelajaran DSI memungkinkan siswa untuk 

berkembang dan memaksimalkan kemampuannya karena semua siswa diberikan 

kemudahan untuk mengakses kurikulum kelas yang disesuaikan dengan kebutuhan 

siswa (Fuad, 2015). 
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Mind map dalam pembelajaran ini disusun oleh siswa masih manual dengan 

kertas dan pena, belum menggunakan teknologi, karena fasilitas teknologi terbatas yang 

dimiliki oleh siswa atau sekolah. Jika infrastruktur memungkinkan, penyusunan mind 

map dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi, misalnya dengan beberapa 

program seperti iMind Map, Cmap Tools, Free Mind, MindManager dan sebagainya. 

Pengetahuan dan teknologi tidak dapat dipisahkan karena teknologi memainkan bagian 

penting untuk membangun pengetahuan khususnya literasi ICT menjadi salah satu 

keterampilan abad ke-21 yang perlu dikuasai oleh siswa 

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, maka pembelajaran DSI dipadu mind 

map perlu diterapkan guna meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Hal ini 

dikarenakan pembelajaran keterampilan berpikir perlu dibelajarkan secara eksplisit 

dalam kelas (Zubaidah, 2016). Keterampilan berpikir kritis ini perlu dilatihkan karena 

merupakan salah satu keterampilan kunci yang diperlukan di abad 21. Bahkan, berpikir 

kritis perlu dilatihkan pada siswa melalui pembelajaran sejak usia dini. 

 

 

SIMPULAN 

 Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian dapat 

disimpulkan sebagai berikut. 

1. Ada pengaruh model pembelajaran (DSI, DSI dipadu mind map dan konvensional) 

terhadap keterampilan berpikir kritis siswa SMPN 2 Puncu Kabupaten Kediri. 

Berdasarkan rerata terkoreksi, siswa yang mengikuti model DSI dipadu mind map 

memperoleh skor keterampilan berpikir kritis paling tinggi bila dibandingkan dengan 

model pembelajaran DSI dan konvensional. 

2. Model DSI dan DSI dipadu mind map dapat meningkatkan keterampilan berpikir 

kritis pada siswa kemampuan akademik bawah dan atas di SMPN 2 Puncu 

Kabupaten Kediri. 

Beberapa saran yang disampaikan terkait dengan penerapan hasil penelitian ini 

dan untuk peneliti berikutnya adalah sebagai berikut. 

1. Bagi siswa, siswa perlu membiasakan diri dengan kegiatan pembelajaran yang 

berbasis inkuiri serta merangkum suatu topik pada mind map. 

2. Bagi guru, model pembelajaran di sekolah sebaiknya berfokus pada siswa (student 

centered) dengan memperhatikan aspek keberagaman siswa serta kemanfaatannya 

guna melatih keterampilan berpikir kritis. Keterampilan berpikir kritis perlu 
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dilatihkan dalam pembelajaran di kelas, sebab kedua keterampilan tersebut 

merupakan salah satu keterampilan kunci yang diperlukan di abad 21. Bahkan, kedua 

keterampilan ini perlu dilatihkan pada siswa melalui pembelajaran sejak usia dini 

3. Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

sekolah dalam rangka penyusunan Rencana Program Sekolah (RPS) terkait dengan 

standar proses terutama dalam integrasi model pembelajaran yang inovatif maupun 

penerapan mind map dalam pembelajaran baik IPA maupun pada mata pelajaran 

yang lain.  

4. Masukan bagi dinas pendidikan, diharapkan dinas pendidikan sebagai pemegang 

kebijakan dapat melakukan diseminasi hasil penelitian melalui kegiatan workshop 

maupun diklat yang difasilitasi oleh Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). 

5. Bagi peneliti lain, (1) dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengembangkan model 

pembelajaran inkuiri dan mind map. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan rujukan 

terkait berpikir kritis ditinjau pula dari kemampuan akademik, (2) penelitian ini 

terbatas pada mata pelajaran IPA pada jenjang SMP kelas VII. Penelitian dapat 

dilanjutkan pada mata pelajaran IPA pada kelas VIII dan IX pada jenjang SMP, 

maupun mata pelajaran lain pada jenjang SD dan SMA, (3) peneliti selanjutnya juga 

dapat melakukan penelitian yang difokuskan pada keterampilan berpikir yang lain, 

misalnya pemecahan masalah dan metakognisi. 
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ABSTRAK 

 

Menghadapi era-globalisasi diperlukan keterampilan yang logis, kritis, kreatif dan 

sistematis. Matematika merupakan salah satu pelajaran yang dapat mengasah 

keterampilan tersebut. Kenyataan dilapangan, berdasarkan pengamatan di SDN 

Cilumber, ditemukan kondisi proses belajar matematika masih terbatas pada 

peningkatan kognitif. Siswa hanya menjadi penonton dan tidak diberikan kesempatan 

untuk mengkonstruksi sendiri pemahamannya. Permasalahan ini diatasi dengan 

penggunaan media pohon matematika (POMAT) untuk meningkatan kemampuan 

berpikir kitis dalam memecahkan masalah matematika. Penelitian ini merupakan 

penelitian tindakan kelas (PTK) yang prosesnya dilakukan dalam dua siklus dengan 

masing-masing siklus dilakukan sebanyak tiga pertemuan. Subyek penelitian adalah 29 

siswa kelas VI SDN Cilumber Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. 

Pengumpulan data diperoleh dari observasi, tes, catatan lapangan, dan wawancara. Hasil 

penelitian menunjukan peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis dari rata-rata 

pada siklus I 65,51% (kategori sedang) menjadi 80,60% (kategori tinggi) pada siklus II. 

Peningkatan kemampuan berpikir kritis terjadi setelah penggunaan media POMAT. 

 

Kata kunci – Pohon Matematika, berpikir kritis 

 

 

PENDAHULUAN 

Di era globalisasi, kemajuan teknologi tidak dapat dihindari. Menghadapi 

kemajuan teknologi diperlukan keterampilan yang sistematis, logis, kreatif  dan kritis. 

Marzano (lewat Slavin, 2011) mengungkapkan bahwa salah satu tujuan utama 

bersekolah adalah membentuk kemampuan berpikir kritis. Salah satu mata pelajaran 

yang dianggap dapat mengajarkan kemampuan berpikir kritis adalah mata pelajaran 

matematika. Melalui pembelajaran matematika, keterampilan berpikir kritis dapat 

terasah dengan baik. Mata pelajaran matematika mampu membekali nilai edukasi yang 

membentuk karakter siswa, salah satunya termasuk berpikir kritis dan logis. Tetapi tidak 

semua pembelajaran matematika di sekolah mengaplikasikan keterampilan berfikir 

kritis dan logis. 

Kenyataan dilapangan menunjukan masih belum banyak perubahan terhadap 

pembelajaran matematika. Siswa hanya menjadi penonton dan manut terhadap cara 

yang diberikan guru. Sering kali guru melakukan latihan-latihan soal yang cara 

penyelesaiaannya sudah diberikan. Strategi dan pendekatan pembelajaran matematika 

mailto:chriesfirda@gmail.com
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kerap tidak dilaksanakan dengan maksimal oleh guru. Akibatnya pembelajaran menjadi 

tidak bermakna. Zaman (2012) mengungkapkan bahwa siswa yang belajar dengan 

menerima teori tidak mampu bertahan lama dalam benak siswa karena tidak terkait 

dengan skema yang sudah dimilliki siswa. 

Selama ini proses belajar matematika hanya terbatas pada peningkatan 

kemampuan kognitif saja. Padahal kemampuan berpikir kritis matematis sudah sejak 

lama menjadi muatan materi kurikulum. Guru mungkin telah berupaya agar kemampuan 

berpikir terasah. Namun, muatan kurikulum yang kompleks membuat guru lebih banyak 

memprioritaskan aspek pemahaman konsep. Guru tidak memberikan ruang bagi siswa 

untuk mengkonstruksi sendiri pemahaman matematisnya. Sehingga sering kali siswa 

mengalami kesulitan dalam belajar matematika dan kegiatan belajar mengajar menjadi 

tidak bermakna. 

Senada dengan diatas, hasil pengamatan di SD Negeri Cilumber, menunjukan 

beberapa siswa kelas VI mengalami kesulitan mengkonstruksi pemahaman soal  yang 

diberikan guru, akibatnya siswa tidak dapat menyelesaikan soal yang diberikan. 

Berdasarkan studi dokumen, diperoleh data bahwa rata-rata nilai ulangan harian 

Matematika masih dibawah KKM. Hasil wawancara terhadap beberapa siswa 

menunjukan bahwa siswa mengalami kesulitan menyelesaikan soal cerita tentang 

operasi hitung yang melibatkan berbagai bentuk pecahan. Simpulan awal yang didapat 

adalah karena kemampuan siswa berpikir kritis tidak terasah dengan baik, hasilnya 

siswa kesulitan memahami konsep matematis. 

Berpikir merupakan salah satu aktivitas mental yang tidak dapat dipisahkan dari 

kehidupan manusia. Menurut Santrock (2011) berpikir kritis adalah sesuatu proses, 

tujuannya membuat keputusan masuk akal tentang apa yang diyakini atau dilakukan. 

Dalam pembelajaran matematika keterampilan berpikir kritis hendaknya dilatih sejak 

dini agar pengembangan pola pikir praktis, logis, kritis dengan berorientasi pada 

penerapan matematika dalam memecahkan permasalahan dapat terlatih dengan baik. 

Penggunaan metode pengajaran konvensional berdampak pada proses pembelajaran 

yang pasif sehingga siswa tidak terampil dalam pembelajaran matematika. Oleh sebab 

itu, pembelajaran matematika harus senantiasa diperbaharui seiring tuntutan 

perkembangan dunia global. Tuntutanya agar siswa mampu memecahkan masalah 

dalam kehidupannya yang semakin komplek menjadi bagian penting dalam 

pembelajaran matematika (Subanji, 2013:135).  
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 Kemampuan berpikir kritis erat kaitannya dengan proses berikir kritis dan 

indikator-indikatornya. Seseorang yang berpikir kritis memiliki karakteristik tertentu 

yang dapat diidentifikasi dengan melihat bagaimana menyikapi suatu masalah. Facion 

(lewat Filsaime, 2008) menuturkan bahwa karakteristik berpikir kritis utama yang 

terlibat dalam proses berpikir kritis adalah interpretasi, analisis, evaluasi, inferensi, 

penjelasan dan regulasi diri. Karakteristik penjelasan dan regulasi diri merupakan 

kecakapan menjelaskan apa yang dipikirkan dan bagaimana sampai pada kesimpulan 

yang didapat pada saat inferensi. 

Untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis diperlukan cara yang efektif, 

inovatif dan kreatif tentang pembelajaran matematika. Salah satu cara yang efektif 

dalam pembelajaran matematika adalah penggunaan media sebagai alat bantu belajar. 

Dimana dalam penggunaan media tersebut siswa akan lebih mudah memahami konsep 

matematika secara konkret atau aplikatif. Salah satu model pembelajaran matematika 

kreatif adalah model pembelajaran pohon matematika (POMAT). Pembelajaran Pohon 

matematika adalah model pembelajaran matematika kreatif yang dikembangkan oleh 

Dr. Subanji, M.Si (2007) menggunakan landasan teori konstruktivisme, Problem 

posing. Open ended, problem solving dan berfikir kreatif.  

POMAT adalah media pembelajaran yang diwujudkan dengan gambar pohon. 

Pohon terdiri dari batang, ranting, dan daun. Batang merupakan materi utama 

matematika, ranting berisi jawaban, dan daun berisi masalah-masalah dari jawaban yang 

terdapat pada ranting atau sebaliknya. Tujuan POMAT adalah meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis dalam memecahkan masalah. Peran siswa dalam belajar 

lebih banyak mengkonstruksi materi, termasuk pemecahan masalah (bukan diberikan 

pengetahuan oleh guru). Guru hanya memfasilitasi siswa dengan media pohon 

matematika, siswa mengkonstruksi atau memecahkan masalah berdasarkan pohon 

matematika 

Media POMAT ini muncul dari keprihatinan melihat pembelajaran yang banyak 

memberi soal kepada siswa, dan siswa diminta untuk menjawab soal tersebut. Gagasan 

POMAT adalah membalik kebiasaan tersebut. Guru memberikan suatu jawaban, dan 

siswa diminta untuk menyusun soal yang jawabannya sudah diberikan. Sehingga 

kemampuan bernalar siswa dapat berkembang karena hasil kerja siswa tidak hanya 

memiliki satu jawaban. 

POMAT dilandasi pembelajaran problem posing (pengajuan masalah). 

Pembelajaran matematika dengan pengajuan soal menempati posisi yang strategis, 
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seperti yang dikatakan Silver (2006) “Problem posing is of central important in the 

discipline of mathematics and in the nature of mathematical thinking”. Problem posing 

merupakan pendekatan dimana siswa diberi kesempanan selua-luasnya untuk 

mengajukan masalah. Dalam pemecahan masalah diperlukan pendekatan Open ended 

(berdasarkan masalah). Open ended mengarahkan siswa untuk menyelesaikan soal yang 

memiliki jawaban dan cara penyelesaian tidak tunggal. Keluasaan siswa menyelesaikan 

masalah membantu mengembangkan kreatifitas dan pola pikir matematis. 

Sebelum mengkonstruksi POMAT, siswa harus memahami konsep secara utuh 

dan mendalam (Subanji, 2013). Selain itu siswa harus berpikir keras untuk mengaitkan 

antar konsep, masalah, dan jawaban yang disediakan. Karena materi operasi hitung 

pecahan sudah pernah diajarkan dikelas sebelumnya, maka penggunana media ini 

dianggap cocok. Dengan penggunaan POMAT, maka guru dapat meningkatkan 

kemampuan siswa berfikir kritis, kreatif dan logis.  

Berdasarkan paparan yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah ―bagaimana penggunaan media POMAT untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis matematis siswa kelas VI B SDN Cilumber Kab. Bandung 

Barat. Sesuai masalah penelitian tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan penggunaan POMAT terhadap kemampuan berpikir kritis matematis 

siswa. 

METODE 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian tindakan kelas (PTK), karena melihat 

karakteristik penelitian yaitu berawal dari permasalahan praktis di kelas. Rancangan 

penelitiang mengacu pada model spiral yang dikembangkan oleh kemmis dan Tagart 

(Hopskins, 2011). Adapun alur penelitian meliputi: perencanaan (planning), tindakan 

(acting), pengamatan (observing) dan refeksi (reflecting). 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN Cilumber Kecamatan Lembang, Kabupaten 

Bandung Barat Provinsi Jawa Barat. Subyek penelitian adalah siswa kelas VI B yang 

berjumlah 29 anak, terdiri dari 10 siswa laki-laki dan 19 siswi perempuan. Instrumen 

yang digunakan adalah tes, observasi, wawancara, dan catatan lapangan. Tes berupa 

serentetan soal atau pemasalahan yang ada pada POMAT. Observasi ditujukan untuk 

mengamati aktivitas siswa dalam menyelesaikan permasalahan POMAT. Wawancara 

dan catatan lapangan digunakan untuk mencatat temuan-temuan yang tidak tercover 

pada observasi. 
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 Instrumen observasi dibuat berdasarkan karakteristik dan indikator kemampuan 

berpikir kritis. Adapun indikator kemampuan berpikir kritis dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

Tabel 1. Indikator Kemampuan Berpikir kritis Matematis Siswa 

Karakteristik Berpikir Kritis Indikator 

Menginterpretasi Memahami Masalah yang ditunjukan engan menulis 

diketahui maupaun yang akan ditanyakan soal dengan 

tepat 

Menganalisis Mengidentifikasi hubungan-hubungan antar 

pernyataan—pernyataan , pertanyaan-pertanyaan, dan 

konsep-konsep yang diberikan dalam soal yang 

ditunjukan dengan membuat model matematika dengan 

tepat dan memberi penjelasan tepat. 

Mengevaluasi Menggunakan strategi yang tepat dalam menyelesaikan 

soal, lengkap dan benar dalam melakukan perhitungan 

Menginferensi Membuat kesimpulan dengan tepat 

Adaptasi Facione (1994) 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan model analisis kualitatif melalui 

pendeskripsian data secara deskriptif dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2008:256). Adapun data 

kualitatif yang dianalisis berdasarkan karakteristik dan indikator kemampuan berpikir 

kritis. Analisis menggunakan pedoman penskoran yang terdapat pada instrument 

obervasi, sebagai berikut:  

Tabel 2. Pedoman observasi penskoran kemampuan berpikir kritis matematis 

Karakteristik Indikator Skor 

Menginterpretasi - Menulis yang diketahui dan ditanyaan dari soal dengan tepat 

dan lengkap 

- Menulis yang diketahui dari soal dengan tepat tetapi kurang 

lengkap 

- Menuliskan yang diketahui saja dengan tepat atau yang 

ditanyakan saja dengan tepat 

- Menulis yang diketahui dan yang ditanyakan tidak tepat 

- Tidak menulis yang diketahui dan ditanyakan 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

0 

Menganalisis - Membuat model matematika dari soal yang diberikan dengan 

tepat dan memberi penjelasan yang benar dan lengkap 

- Membuat model matematika dari soal yang diberikan dengan 

tepat tetapai ada kesalahan dalam penjelasan 

- Membuat model matematika dari soal yang diberikan dengan 

tepat tanpa memberi penjelasan 

- Membuat model matematika dari soal yang diberikan tidak 

tepat 

- Tidak membuat model matematika dari soal yang diberikan 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

Mengevaluasi - Menggunakan strategi yang tepat dalam menyelesaikan soal, 

lengkap dan benar dalam melakukan perhitungan/penjelasan 

- Menggunakan strategi yang tepat dalam menyelesaikan soal, 

lengkap tetapi melakukan kesalahan perhitungan/penjelasan 

- Menggunakan strategi yang tepat dalam menyelesaikan soal, 

tetapi tidak lengkap atau menggunakan strategi tidak tepat 

tetapi lengkap menyelesaikan soal 

- Menggunakan strategi yang tidak tepat  dan tidak lengkap 

dalam menyelesaikan soal 

4 

 

3 

 

2 

 

 

1 
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- Tidak menggunakan strategi dalam menyelesaikan soal 0 

Menginferensi - Membuat kesimpulan dengan tepat, sesuai dengan konteks soal 

dan lengkap 

- Membuat kesimpulan dengan tepat, sesuai dengan konteks soal 

tetapi tidak lengkap 

- Membuat kesimpulan yang tidak tepat, meski disesuaikan 

dengan konteks soal 

- Membuat kesimpulan yang tidak tepat, dan tidak sesuai dengan 

konteks soal 

- Tidka membuat kesimpulan 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

Adaptasi dan modifikasi Ismaimuza (2013) 

Data-data yang diperoleh dihitung berdasarkan rumus presentase keberhasilan sebagai 

berikut:Cara penghitungan nilai presentasi sebagai berikut: 

 

Presentasi Kemampuan berpikir 

kritis = 

∑ Skor yang 

dicapai X 100 

∑ Skor Maksimal 
 

*Nilai maksimal = 16 

Hasil skor kemampuan berpikir kritis mempunyai rentang antara 0%-100% yang 

kemudian dikategorikan sesuai kategori berikut: 

Tabel 3. kategori kemampuan berpikir kritis 

Nilai Kategori 

81,26  < x ≤ 100 Sangat Tinggi 

71,51  < x ≤ 81,25 Tinggi 

62,51  < x ≤ 71,50 Sedang 

43,73  < x ≤ 62,50 Rendah 

0  <  x  ≤ 43,72 Sangat Rendah 

 Adaptasi Setyowati (2012) 

Indikator keberhasilan penelitian adalah jika subyek mengalami peningkatan 

kemampuan berpikir kritis dan termasuk pada kriteria berpiki kritis tinggi dengan 

rentang nilai 71,51% < x ≤ 81,25%. Jika kriteria kriteria keberhasilan belum tercapai, 

maka tindakan dinyatakan belum berhasil dan perlu melaksanakan tindakan selanjutnya 

yang lebih baik. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini berlangsung dalam dua siklus, dimana setiap 

siklus terdiri dari tiga pertemuan. Pada kondisi awal berdasarkan hasil pengamatan 

pendahuluan, studi dokumen dan wawancara terhadap kemampuan berpikir kritis siswa 

membuktikan kemampuan berpikir kritis masih tergolong rendah. Hal ini dibuktikan 

dengan jumlah siswa yang mencapai KKM hanya 14 dari 29 siswa atau ketuntasan 

belajar hanya 48,27%. Setelah pelaksanaan tindakan, diperoleh data bahwa mengalami 
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peningkatan secara signifikan. Adapun hasil kemampuan berpikir kritis matematis 

sebagai berikut: 

Tabel 4. Kemampuan berpikir kritis matematis Siklus I dan Siklus II 

 Kemampuan berpikir Kritis Kategori Kemampuan 

Siklus I 65,51 % Sedang Meningkat 

15,09% Siklus II 80,60 % Tinggi 

 

Dari tabel di atas diketahui bahwa kemampuan berpikir kritis melalui penggunaan 

POMAT mengalami peningkatan, Pada siklus I mencapai 65,51% dengan kategori 

sedangkan pada siklus II meningkat menjadi 80,60% termasuk kategori tinggi. 

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir kritis 

matematis mengalami peningkatan sebesar 15,09% dan telah mencapai indikator 

keberhasilan yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan pengamatan tiap indikator kemampuan berpikir kritis pada siklus I 

dan II, diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 5. Persentase kemampuan berpikri kritis siswa perindikator pada siklus I dan II 

 

Indikator 

Kemampuan  

berpikir kritis 

Siklus I Siklus II  Kemampuan 

1. Menginterpretasi 75 % 92,24% Meningkat 

17,24% 

2. Menganalisis 71,55% 85,34% Meningkat 

13,79% 

3. Mengevaluasi 68,10% 74,13% Meningkat 6,03% 

4. Menginferensi 47,41% 70,68% Meningkat 

23,27% 

 

Dari tabel di atas diketahui tiap indikator-indikator kemampuan berpikir kritis 

seluruhnya mengalami peningkatan dari hasil analisis siklus I dan II. Walaupun tidak 

meningkat secara signifikan, efeknya mampu mengasah kemampuan berpikir kritis. 

Indikator menginterpretasi mengalami peningkatan sebesar 17,24%, indikator 

menganalisis meningkat sebesar 13,79%, indikator mengevaluasi meningkat sebesar 

6,03%, dan indikator menginferensi meningkat sebesar 23,27%. 

Peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis siswa diketahui dari 

pelaksanaan pembelajaran dengan penggunaan media POMAT yang disusun dengan 6 

langkah, yaitu: (1) menyajikan materi, (2) memberikan masalah dan menyelesaikan 

masalah, (3) memberikan media POMAT, (4) membangun masalah yang diketahui 
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jawabannya, (5) mengoreksi dan menilai masalah atau jawaban yang disusun dan (6) 

mendiskusikan masalah. 

Tahapan pertama, menyajikan materi. Prinsip yang digunakan adalah 

kosntruktivisme, guru hanya memberikan strategi agar siswa mampu menyelesaikan 

sendiri konsep yang sudah dimiliki. Tahapan ini seperti apersepsi, diawali dengan 

bercerita mengenai penggunaan pecahan pada kehidupan sehari-hari yang bersifat 

kontekstual sesuai dengan taraf berpikir siswa. Penggunaan pecahan seringkali 

digunakan di warung ketika membeli sesuatu yang menggunakan satuan berat, seperti ¼ 

kg gula pasir, ½ kg telur ayam, dan lain-lain.  Hal ini diperkuat oleh pemikiran piaget 

yang dikemukakan Santrock (2011:260) bahwa pembelajaran yang menggunakan 

pendekatan konstruktif akan menunjukan siswa belajar dengan baik ketika mereka aktif 

dan mencari solusi secara mandiri. 

Karakteristik kemampuan berpikir kritis yang muncul pada tahapan ini termasuk 

pada indikator menginterprestasi dan menganalisis. Dimana siswa memahami dan 

mengekspresikan makna atau signifikasi dari berbagai pengalaman, situasi data, 

kejadian-kejadian, penilaian, kebiasaan/adat, aturan-aturan atau kriteria-kriteria.  

Tahap kedua adalah memberikan masalah dan menyelesaikan masalah 

bersama. Guru memberikan soal-soal dengan pendekatan problem posing dan open 

ended dengan memberikan informasi atau masalah dan menyelesaikan bersama siswa 

agar siswa terbiasa menyelesaikan soal yang memiliki jawaban tidak tunggal. Problem 

posing mengarahkan siswa untuk mengajukan masalah. Silver (1996) (lewat Subanji, 

2013:137) menjelaskan bahwa problem posing biasa digunakan pada 3 bentuk kegiatan 

kognitif matematika yaitu: (1) presolution posing, siswa menghasilkan soal-soal awal 

yang ditumbulkan stimulus, (2) Within solution posing, siswa merumuskan soal yang 

dapat diselesaikan, dan (3) Postsolution posing, siswa memodifikasi kondisi soal yang 

sudah diselesaikan untuk menghasilkan soal-soal baru.  

Setelah pengajuan masalah, siswa menyelesaikan masalah tersebut secara bersama. 

Belajar bersama (berkelompok) dalam proses belejar memberikan banyak keuntungan. 

Hal ini sesuai pernyataan Slavin (2011) bahwa pembelajaran secara bersama mampu 

membuat mereka belajar sama baik. Karakteristik kemampuan berpikir kritis pada 

tahapan ini yang lebih menonjol adalah indikator menganalisis. Dimana siswa 

mengiddentifikasi masalah dan mencoba menyelesaikan masalah diantara pernyataan-

pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan.  
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Tahapan ketiga guru memberikan media pohon matematika. Guru 

menggunakan media pohon matematika (POMAT) yang dapat dibuat oleh guru atau 

dibuat oleh siswa baik secara mandiri atau kelompok. POMAT terdiri dari pohon dan 

dahan, pohon berisi pokok bahasan dan dahan berisi jawaban atau masalah. Salah satu 

contoh permasalahan awal yang diberikan sebagai pengenalan POMAT sebagai 

pengulangan ulang materi yang telah diajarkan seperti gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Pengenalan Pohon Matematika 

Dari gambar di atas, guru mencoba memberikan sebuah soal tentang pecahan 

senilai dari 
 

 
 . Dari soal tersebut siswa bebas memilih jawaban sesuai dengan soal yang 

diberikan. Nampak dari soal awal yang diberikan beberapa siswa memiliki jawaban 

yang berbeda, ada yang  
 

 
 , 

 

  
 , 

  

  
  atau  

  

   
. 

Prinsip pembelajaran matematika dengan POMAT ini, semakin banyak masalah 

yang dibuat, maka pohon tersebut semakin banyak daun, berarti semakin ―rindang‖. 

Sebaliknya bila daun yang dibuat salah, maka daun tersebut menjadi benalu yang 

mengurai keuburan pohon. Dari kerindangan pohon matematika ini dapat dilihat 

kreativitas siswa. Karakteristik kemampuan berpikir kritis yang digunakan siswa pada 

tahapan ini adalah menginterpretasi, menganalisis, dan mengevaluasi. Ketiga indikator 

tersebut muncul ketika siswa harus menyelesaikan POMAT yang diberikan. 

Tahap keempat, membangun masalah yang diketahui jawabannya atau 

menentukan penyelesaian masalah open ended. Dari media pohon matematika yang 

diberikan atau dibuat siswa, siswa menentuka penyelesaian dari masalah open ended 

dalam POMAT. Siswa menumbuhkan daun pada POMAT dengan membuat 

soal/jawaban dari informasi masalah yang diberikan. Siswa berlomba membuat jawaban 

sebanyak-banyaknya. Kegiatan pembelajaran menjadi kompetitif dan positif. Beberapa 

siswa mencoba menjadi yang tercepat, sehingga ada beberapa hasil kerja yang tidak 
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maksimal, karena tidak dievaluasi secara mandiri terlebih dahulu. Adapun beberapa 

hasil kerja siswa sebaga berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Hasil kerja siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Hasil Kerja siswa 

Dari gambar di atas terlihat dengan cara POMAT siswa mampu mengkonstruksi 

masalah sebanyak-banyaknya dari soal yang diberikan. Subanji (2013:143) 

mengungkapkan bahwa kebebasan siswa untuk mengkonstruksi masalah akan mampu 

membuat siswa menjadi kreatif, yang berarti penalarannya juga akan mencapai tinggat 

tertinggi. Hal yang sama ditunjukan dari hasil penelitian ini, dimana kemampuan 

berpikir kritis pada indikator menginterpretasi siklus II mampu mencapai 92, 24% dan 

indikator menganalisis mencapai 85,34% yang termasuk pada kategori sangat tinggi 

dalam tahapan berpikir kritis. Pendapat lain Seifert dan Hoffnung (Desmita, 2010:154) 

bahwa siswa yang mampu mengkonstruksi masalah termasuk pada domain-specific 

knowledge, dalam menghadapai masalah siswa harus mengetahui tentang topic atau 

kontennya. 

Merindangkan pohon tanpa 

memperhatikan kesesuaian 

masalah dan jawaban. 

Tidak kreatif, tetapi memperhatikan 

kesesuaian jawaban dengan masalah 

yang diberikan. 

Berkreasi, kreatif, dan 

menyelesaikan masalah 

dengan logis.  
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Tahap Kelima, Mengoreksi dan menilai masalah atau jawaban yang disusun. 

Hasil siswa menyelesaikan masalah pada POMAT dikoreksi dan dinilai secara bersama-

sama dengan siswa. Siswa belajar untuk menilai mana yang memiliki kesesuaian 

jawaban. Hasil kerja siswa dapat dikoreksi secara bertukar antar siswa atau kelompok 

dengan diberi kebebasan untuk mengoreki apakah jawaban yang dibuat sudah sesuai 

atau belum. Siswa dapat saling berargumen tentang apa yang telah dikerjakan apakah 

sudah sesuai atau belum. Beberapa hasil analisis siswa sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Hasil koreksi siswa 

 

 

Gambar 5. Hasil koreksi siswa 

Dari gambar di atas dapat dilihat siswa kritis dalam menanggapi hasil kerja 

temannya. Dampak penggunaan POMAT terlihat pula ketika siswa mencoba membuat 

sendiri POMAT yang disesuaikan dengan batang dan dahan yang disiapkan guru. Hal 

ini sesuai dengan Subanji (2013) yang mengungkapkan bahwa dampak instruksional 
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POMAT adalah beripikir kreatif dan memiliki keterampilan kooperatif dan kompetitif. 

Nilai kooperatif tertuang pada proses penyelesaian masalah dan kompetitif pada tahap 

mengoreksi dan menilai masalah. Selain itu penelitian yang dilakukan Azin (2015) 

menyimpulkan hal yang sama tentang peningkatan kemampuan berpikir kreatif selain 

kemampuan berpikir kritis telah penggunaan pendekatan open ended dan problem 

posing. 

Tahap keenam, mendiskusikan masalah yang sulit. Siswa bersama guru 

mendiskusikan masalah-masalah yang sulit untuk siswa selesaikan. Guru menjembatani 

antara siswa, sehingga benar-benar menjadi fasilitator. Pada tahapan ini fokus pada 

karakteristik kemampuan berpikir kritis indikator menginferensi, yaitu membuat 

kesimpulan dengan tepat. Siswa mengidentifikasi dan memperoleh unsur-unsur yang 

masuk akal, membuat dugaan-dugaan dan hipotesis dan menyimpulkan konsekuensi 

dari data yang siswa buat sendiri. Indikator menginferensi sudah termasuk di dalamnya 

kecakapan penjelasan dan regulasi diri. 

Untuk memperoleh dan mengetahui cara berpikir siswa dalam menumbuhkan 

daun maka dilakukan wawancara atau dialog dengan siswa. Hasil dialog dengan siswa 

menunjukan beberapa siswa melakukan tindakan secara hati-hati menumbuhkan daun 

karena ingin memiliki pohon yang rindang dengan penyelesaian yang tepat. Ada pula 

siswa yang hanya menunmbuhkan daun asal-asalan tetapi menyelesaikan masalah 

dengan tepat. Selain itu beberapa siswa tidak memperhatikan penumbuhan daun, 

melainkan memfokuskan pada hasil penyelesaian yang dibuat. Dari hasil wawancara 

terlihat pentingnya penentuan secara hati-hati dalam menerima atau menolak suatu 

keputusan. Sesuai dengan pernyataan Haryani (2011) yang menyatakan bahwa 

kemampuan berpikir kritis sangat penting, karena dalam kehidupan sehari-hari cara 

seseorang mengarahkan hiduonya tergantung pada pernyataan yang dipercayanya atau 

diterimanya. 

 

SIMPULAN 

Bertolak dari hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan media POMAT dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis. 

Kemampuan berpikir matematis siswa mengalami peningkatan signfikan dari 60,51% 

pada siklus I meningkat menjadi 80,60% pada siklus II. Hal ini tidak terlepas dari 

karakteristik POMAT seperti open ended, problem posing dan problem solving. Selain 
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kemampuan berpikir kritis, POMAT mampu meningkatkan daya kreatifitas siswa 

melalui menumbuhan daun POMAT.  

Peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis terjadi karena penggunaan 

POMAT dengan langkah-langkah:  (1) menyajikan materi, (2) membeikan masalah dan 

menyelesaikan masalah, (3) memberikan media POMAT, (4) membangun masalah yang 

diketahui jawabannya, (5) mengoreksi dan menilai masalah atau jawaban yang disusun 

dan (6) mendiskusikan masalah. 
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ABSTRAK 

 

Masalah dunia pendidikan adalah masih lemahnya proses pembelajaran yang 

mengakibatkan rendahnya kualitas pendidikan. Hal ini disebabkan rendahnya 

keterampilan berpikir kritis siswa. Problem-Based Learning the4Core Areas (PBL4C) 

SEAMEO RECSAM berisi 4 keterampilan: keterampilan multi berpikir, skill, isi, dan 

harmonisasi nilai. Dalam kelas PBL4C, siswa bekerja berkelompok pada 

pengembangan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk membangun 

solusi tugas. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penerapan PBL4C dalam 

meningkatkan keterampilan berpikir kritis mapel IPA. Penelitian ini merupakan 

penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan pada tahun ajaran 2015/2016 semester 

genap di kelas VIIIB SMPN1 Kraksaan terdiri dari dua siklus. Metode pengumpulan 

data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi dan tes keterampilan berpikir kritis. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh disimpulkan bahwa siswa menjadi lebih aktif dan 

keterampilan berpikir kritis meningkat secara signifikan. Hasil tes yang diperoleh yaitu 

40.75 sebelum implementasi pembelajaran, dan setelah implementasi pembelajaran 

pada siklus satu mendapat 70.29 dan pada siklus dua mendapat 85. 

 

Kata Kunci: PBL the 4 Core Areas, PBL4C, berpikir kritis 

 

PENDAHULUAN 

Masalah yang dihadapi dunia pendidikan adalah masih lemahnya proses 

pembelajaran yang mengakibatkan rendahnya kualitas pendidikan. Salah satu 

penyebabnya adalah rendahnya keterampilan berpikir kritis siswa. Keterampilan 

berpikir tingkat tinggi seperti berpikir kritis, berpikir kreatif dan pemecahan masalah 

dianggap keterampilan yang diperlukan bagi individu abad ke-21 (Kalelioglu, 2014). 

Berpikir kritis berarti pemikiran reflektif yang berfokus pada penentuan tindakan atau 

sesuatu yang dilakukan (Ennis, 2013). Pemikiran kritis adalah keterampilan yang 

dibutuhkan untuk menumbuhkan kemampuan berpikir siswa (Hashemi, 2011). Guru 

sebagai fasilitator dalam pembelajaran harus bisa melaksanakan amanah dalam melatih 

dan mengembangkan berpikir kritis bagi siswa (Fuad, 2017). 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, kegiatan 

pembelajaran IPA yang menggunakan pendekatan scientifik masih jauh dari yang 
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diharapkan pemerintah. Keterampilan berpikir kritis yang diharapkan dimiliki siswa 

pada saat pembelajaran dengan harapan siswa dapat mengonstruksi pengetahuan di 

dalam pikirannya masih belum terwujud. Hal ini dibuktikan dengan proses pelaksanaan 

pembelajaran yang masih kurang bergairah dan memotivasi siswa untuk 

mengembangkan keterampilan berpikir kritis dalam proses pembelajaran. Kebanyakan 

siswa tidak dapat mengungkapkan gagasan yang jelas dan mentransfer pengetahuan 

mereka untuk memecahkan masalah dunia nyata di kelas. 

Pada uraian di atas, tampak betapa pentingnya penerapan strategi-strategi 

pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Strategi 

pembelajaran yang diharapkan adalah strategi-strategi pembelajaran yang inovatif 

(Arnyana, 2006). Berdasarkan Teori Vygotsky (Suwono, 2009) siswa dapat mencapai 

kondisi belajar dan berpikir yang baik ketika melaksanakan pembelajaran yang 

menekankan pada sosiokultural, yakni interaksi sosial melalui dialog dan komunikasi 

verbal. Salah satu pembelajaran yang menekankan pada sosiokultural adalah 

pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan keterampilan 

berpikir siswa (Slavin, 2008:8).  

Salah satu alternatif strategi pembelajaran yang dapat mengembangkan 

keterampilan berpikir kritis siswa adalah metode pembelajaran berbasis masalah 

(Problem Based Learning/PBL). PBL adalah pendekatan yang dapat mengatasi 

beberapa masalah atau masalah dalam proses belajar mengajar IPA. PBL adalah metode 

pembelajaran inquiry yang memungkinkan siswa untuk memproses dan memperoleh 

informasi baru. Guru dapat memasukkan PBL ke dalam pengalaman belajar melalui 

penggunaan masalah terstruktur yang tidak memiliki cukup informasi untuk dipecahkan 

(Botty, 2015). Diharapkan setelah belajar dengan metode PBL, keterampilan siswa 

dalam berpikir kritis dapat meningkat.  

Hmeolo-Silver (2004) mendefinisikan PBL sebagai sebuah metode instruksional 

dimana siswa belajar secara kolaboratif untuk menemukan pemecahan masalah untuk 

sebuah skenario permasalahan. Siswa mengformulasi dan menganalisis permasalahan 

untuk menghasilkan hipotesis mengenai pemecahan masalah. Guru bertindak sebagai 

fasilitator selama proses PBL. Prinsip PBL adalah ―semua pelajaran dimulai dengan 

permasalahan kontekstual‖ yang menyediakan dimensi baru, arah dan motivasi untuk 

belajar. Untuk mendukung kondisi ini, SEAMEO RESCAM memperkenalkan Problem-

Based Learning the 4 Core Areas (PBL4C). Guru mengintegrasikan isi pelajaran dan 

beberapa peristiwa yang biasanya terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari dalam 
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strategi pembelajaran atau model pembelajaran. The 4 Core Areas merupakan gabungan  

antara keterampilan multi berpikir, skill, isi dan harmonisasi nilai yang universal 

sehingga siswa siap untuk bisa menyelesaikan masalah mereka dalam kehidupan sehari-

hari. Dengan demikian kedua pengetahuan dan aktivitas belajar menjadi pembelajaran 

yang bermakna bagi siswa. Oleh karena itu, untuk membantu guru menggabungkan 

pengetahuan konten dan masalah kehidupan nyata dalam pengajaran IPA, guru dapat 

menerapkan model PBL4C sebagai salah satu alternatifnya (Haridza, 2017). 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah Apakah penerapan Problem-Based Learning the 4 Core Areas (PBL4C) dapat 

meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Tujuan  penelitian ini adalah untuk 

menganalisis penerapan Problem-Based Learning the 4 Core Areas (PBL4C) dalam 

meningkatkan keterampilan berpikir siswa. 

 

METODE 

Penelitian ini mempergunakan pendekatan kualitatif dengan mempergunakan 

desain penelitian tindakan kelas. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun ajaran 

2015/2016 semester genap di kelas VIIIB SMPN1 Kraksaan terdiri dari dua siklus. 

Siklus pertama terdiri dari 2 pertemuan dan siklus kedua terdiri dari 2 pertemuan. 

Inovasi pembelajaran yang dirancang diterapkan dalam bentuk penelitian tindakan kelas 

yang terdiri dari dua siklus melalui langkah-langkah a) perencanaan, b) pelaksanaan, c) 

pengamatan dan d) refleksi. Proses penciptaan karya inovasi pembelajaran dapat dilihat 

seperti bagan berikut ini. 
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      (Identifikasi masalah) 

 



  1174 

 

Refleksi 

Observasi     perencanaan 

              Pengumpulan Data 

   Implementasi 

                         Refleksi 

Observasi 

              Pengumpulan Data     

 

       Perencanaan Ulang yang di revisi 

 

Implementasi    

Sumber: Latief, 2009:4 

Gambar 1.  Bagan Proses Implementasi Penelitian Tindakan Kelas Model 

Kemmis, Mc Taggart,R  

 

Dalam kegiatan penelitian, cara memperoleh data diketahui dengan nama teknik 

pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data 

yaitu: 1) Observasi. Observasi digunakan untuk mengamati aktivitas guru dan aktivitas 

siswa yang dilakukan oleh 2 pengamat. Aktivitas guru yang diamati adalah proses 

keterlaksanaan pembelajaran di kelas saat menggunakan model PBL4C. Aktivitas siswa 

diamati oleh 2 pengamat yakni Junaidah, S.Pd sebagai pengamat 1 dan Yusnita 

Rosyitawati, S.Si. Kedua pengamat tersebut merupakan guru IPA di SMPN 1 Kraksaan. 

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data aktivitas guru adalah lembar 

observasi. 2) Dokumentasi. Dokumentasi merupakan upaya untuk memberikan 

gambaran bagaimana sebuah penelitian tindakan kelas dilakukan. Kegiatan ini 

dilaksanakan dengan mengambil gambar dan video kegiatan para siswa dalam 

pelaksanaan pembelajaran saat penelitian dilaksanakan. Data yang dihasilkan dari 

kegiatan ini berupa foto atau video kegiatan pembelajaran. 3) Tes Keterampilan 

Berpikir Kritis. Tes keterampilan berpikir kritis disajikan dalam bentuk essay dimana 

penilaiannya disesuaikan dengan rubrik keterampilan berpikir kritis. Keterampilan ini 

adalah kesimpulan, pengakuan dan asumsi, deduksi, interpretasi, sintesis, dan evaluasi. 

Data yang telah dikumpulkan melalui kegiatan pengamatan dianalisis sebagai 

berikut. 1) Data Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa. Data hasil pengamatan aktivitas 

siswa pada proses pembelajaran dengan menggunakan PBL4C, dianalisa dan diolah 
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dengan menghitung rata-rata kemudian dikategorikan dalam 5 kategori: Skor 5: Baik 

sekali (BS), Skor 4: Baik (B), Skor 3: Cukup (C), Skor 2: Kurang (K), Skor 1: Kurang 

sekali (KS). Peningkatan rata-rata dari siklus I ke siklus selanjutnya diukur dengan 

persentase (%). Kemudian data ditafsirkan untuk menjawab pertanyaan fokus masalah. 

2) Data Hasil Pengamatan Keterlaksanaan Pelaksanaan Pembelajaran dengan PBL4C. 

Data hasil pengamatan keterlaksanaan pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan 

PBL4C, dianalisa dan diolah dengan menghitung rata-rata kemudian dikategorikan 

dalam 5 kategori: Skor 5: Baik sekali (BS), Skor 4: Baik (B), Skor 3: Cukup (C), Skor 

2: Kurang (K), Skor 1: Kurang sekali (KS). Peningkatan rata-rata dari siklus I ke siklus 

selanjutnya diukur dengan persentase (%). Kemudian data ditafsirkan untuk menjawab 

pertanyaan fokus masalah. 3) Data keterampilan berpikir kritis. Data ini berupa nilai 

keterampilan berpikir kritis siswa setelah mengerjakan tes keterampilan berpikir kritis. 

Peningkatan rata-rata dari siklus I ke siklus selanjutnya diukur dengan persentase (%). 

Catatan lapangan adalah instrumen yang peneliti gunakan untuk mencatat 

kejadian-kejadian dari aktivitas siswa ketika penelitian diimplimentasikan. Catatan yang 

peneliti peroleh direfleksi, dan apabila hasil pada siklus satu (1) hasil penelitian telah 

mencapai kriteria kesuksesan maka penelitian dihentikan. Dan apabila pada siklus satu 

(1) belum mencapai kriteria kesuksesan maka penelitian itu akan dilanjutkan dengan 

siklus kedua (2). Catatan dari catatan lapangan akan digunakan sebagai pertimbangan 

untuk mengambil  langkah mengadakan perubahan atau perbaikan pada pertemuan 

siklus kedua (2). 

 

PEMBAHASAN 

Tahap awal yang peneliti lakukan adalah penilaian awal. Penilaian awal 

diselenggarakan dengan menggunakan tes keterampilan berpikir kritis. Tes ini 

dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana keterampilan berpikir kritis peserta didik. 

Peneliti dibantu oleh seorang kolaborator sekaligus pengamat yang juga pendidik mata 

pelajaran IPA. Nilai rata-rata yang dihasilkan merupakan nilai gabungan antara peneliti 

dan kolaborator adalah 40.75. 

Pembelajaran dilaksanakan menggunakan langkah-langkah PBL yang dimulai 

dengan kegiatan pendahuluan. Pada pendahuluan pembelajaran dimulai dengan 

pemusatan perhatian yang diawali dengan salam dan mengajak doa bersama. Peneliti 

menanyakan kondisi siswa dan mengecek kehadiran siswa. Peneliti menginformasikan 

kegiatan pembelajaran hari ini dan melakukan review terhadap pelajaran yang telah 
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dipelajari pada pertemuan sebelumnya, memberitahukan materi pelajaran yang akan 

dipelajari dan menyampaikan tujuan pembelajaran yang terkait dengan materi tersebut. 

Peneliti juga memberikan apersepsi kepada siswa sehingga memancing motivasi dan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran. 

  Jumlah siswa di kelas VIII B SMPN 1 Kraksaan sebanyak 30 siswa dan hadir 

semua. Sebelum pembelajaran dimulai, peneliti membagi siswa dalam kelas menjadi 6 

kelompok,  tiap kelompok  terdiri dari  5  peserta  didik. Setiap kelompok diberi 

permasalahan lengkap dengan skenario 1 dan skenario 2 dimana soal yang diberikan 

merupakan kontekstual problem yang menantang dan membantu siswa untuk 

meningkatkan kemampuan mereka memecahkan masalah, kemampuan menganalisis 

dan mendapatkan pengetahuan yang baru pada materi yang mereka pelajari sehingga 

dapat mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri. 

  Problem-Based Learning The 4 Core Areas (PBL4C) adalah bentuk dari PBL 

yang memiliki hubungan kuat antara keterampilan multi berpikir, skill, isi dan 

harmonisasi nilai. PBL4C telah dilaksanakan oleh guru dari 11 negara di Asia Tenggara 

yaitu : Brunei, Cambodja, Laos, Vietnam, Malaysia, Singapore, Thailand, Myanmar, 

Filipina, Indonesia dan Timor Leste. Hubungan dari The 4 Core Areas terlihat pada 

aktivitas PBL. Permasalahan context problem, skenario 1 dan skenario 2 dapat dilihat 

pada tabel dibawah dengan judul keputusanku pilihan terbaikku. 

Tabel 1. Bentuk Permasalahan Siklus Satu 

Judul : Keputusanku Pilihan Terbaikku 

CONTEXT PROBLEM 

Pada liburan  sekolah, keluargamu berkunjung ke rumah kakek nenekmu di pedesaan. Disana 

sangat jauh dari keramaian kota dan transportasi umum. Tiba-tiba kakekmu sakit, sehingga 

kedua orangtuamu dan nenekmu mengantarkan kakekmu ke rumah sakit. Kamu ditinggal 

sendiri di rumah bersama kedua adikmu dan kamu bertanggung jawab atas mereka. 

SKENARIO 1 

Kamu ditinggal sendiri di rumah bersama kedua adikmu dengan uang senilai Rp. 200.000. Tiba 

waktunya makan siang, kamu harus menyiapkan nasi dan lauk pauk untuk makan kedua 

adikmu. Dirumah sudah tersedia beras tetapi tidak terdapat lauk pauk. Untuk pergi kepasar 

sangat jauh dan tidak ada angkutan umum. Satu-satunya yang ada dalam benakmu adalah kolam 

ikan yang cukup dalam disamping rumahmu. Kamu mencoba mencari pancing atau kasa 

pengambil ikan kesekeliling rumah tetapi tidak ditemukan. Kamu hanya menemukan tombak di 

samping meja makan. Apa yang kamu lakukan untuk persiapan makan siangmu? Akankah 

kamu akan menggunakan tombak untuk menangkap ikan? Berikan alasanmu beserta bagaimana 

cara menangkap ikan menggunakan tombak padahal kamu tidak pernah menggunakannya untuk 

menangkap ikan? 

SKENARIO 2 

Tanpa diduga-duga ada tetangga sebelah datang kerumahmu meminta bantuan padamu. Dia 

hendak menjual perhiasan berlian untuk biaya menjenguk anaknya di Jakarta. Dia memohon 

padamu untuk mau membelinya dengan harga murah senilai Rp. 200.000. jika hendak membeli 

ditoko mungkin senilai Rp.800.000, kata tetangga sebelah. Apa yang akan kamu lakukan? 

Apakah kamu mempercayai perkataan tetanggamu dan membeli perhiasan berlian tersebut? 

Berikan penjelasan yang logis berkaitan dengan konsep sifat cahaya! 
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Tabel 2. Bentuk Permasalahan Siklus Dua 

Judul : Desain Pilihanku 

CONTEXT PROBLEM 

Air sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Air memiliki banyak manfaat, diantaranya 

minum, mandi, masak, mencuci, dll. Sayangnya, jumlah air yang dapat dikonsumsi oleh 

manusia jumlahnya sangat sedikit. Sebagian besar permukaan bumi justru tertutupi oleh air laut. 

SKENARIO 1 

Air laut tidak dapat dikonsumsi oleh manusia karena kandungan garamnya. Saat ini ada metode 

modern yang digunakan para ilmuwan untuk memindahkan garam dan mengubah air laut 

menjadi air siap minum. Sayangnya proses ini sangat rumit. Sains dan teknologi terus 

berkembang. Sebuah tim dari salah satu sekolah menengah menemukan teknologi sains 

membuat desain dan konstruksi dari seperangkat lensa raksasa dan prisma untuk mengatasi 

masalah tersebut. Jika kamu adalah tim tersebut, buatlah desain konstruksinya dan jelaskan 

prinsip yang terjadi didalamnya dan kaitkan dengan materi cahaya yang sudah kamu kuasai. 

SKENARIO 2 

Kamu sudah membuat desain dan konstruksi dari pembangunan teknologi tersebut. Dari desain 

tersebut didapatkan air murni yang siap diminum. Apakah ini efektif? Adakah keuntungan dan 

kerugian dari desain yang kamu buat? 

PBL4C dilaksanakan melalui tahapan: a. Mengorganisasikan siswa kepada 

masalah.; b. Mengorganisasikan siswa untuk belajar.; c. Membantu penyelidikan 

mandiri dan kelompok.; d. Mengembangkan dan mempresentasikan hasil karya serta 

pameran.; e. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. 

Masalah kontekstual memberikan kesempatan bagi siswa untuk membuat dan 

menganalisis apa yang diketahui dan apa yang perlu diketahui, menemukan apa yang 

dipelajari, mengembangkan keterampilan untuk mencapai kinerja yang lebih tinggi 

dalam tim, dan meningkatkan keterampilan komunikasi. Siswa mendiskusikan masalah 

kontekstual dan membuat daftar fakta/bagian informasi. 
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Gambar 2. Apa yang Kamu Tahu Siklus Satu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Apa yang Kamu Tahu Siklus Dua 

Fakta-fakta/informasi datang dari analisis kelompok dari apa yang diketahui. 

Analisis ini mencakup apa yang sebenarnya yang diketahui dan apa kekuatan dan 

kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing anggota tim. Catatan masukan dari 

semua anggota kelompok, tidak peduli seberapa aneh kemungkinan yang muncul, hal 

itu bisa menjadi fakta/informasi pernyataan masalah. Siswa menulis pernyataan masalah 

dengan kata-kata  sendiri (seperti yang ditunjukkan pada gambar 2 dan 3). Pernyataan 

masalah harus berasal dari analisis kelompok dari apa yang dianggap untuk diketahui 

dalam menyelesaikan masalah (seperti yang ditunjukkan pada gambar 4 dan 5). 

Pernyataan masalah sering ditinjau kembali dan diedit sebagai informasi yang baru 

ditemukan, atau informasi yang lama akan dibuang. 
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Gambar 4. Apa yang Perlu Kamu Tahu Siklus Satu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Apa yang Perlu Kamu Tahu Siklus Dua 

 
Dalam skenario 1, siswa dapat mendefinisikan kembali informasi baru menjadi 

solusi pemecahan masalah. Siswa membuat daftar semua solusi yang mungkin, 

membuat prioritas dari yang paling kuat hingga paling lemah. Siswa akan memilih 

solusi yang terbaik, atau yang paling mungkin dapat dilakukan dalam menyelesaikan 

masalah (seperti yang ditunjukkan pada gambar 6). 
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Gambar 6. Memaksimalkan Manfaat dan Kemungkinan Solusi Siklus 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Memaksimalkan Manfaat dan Kemungkinan Solusi Siklus 2 

Menurut skenario 1, masing-masing kelompok mempresentasikan rencana 

dan/atau rekomendasi kelompok lain dan teman sekelas. Presentasi harus mencakup 

pernyataan masalah, pertanyaan, data yang dikumpulkan, analisis data, dan dukungan 

untuk solusi atau rekomendasi berdasarkan analisis data, proses dan hasil. Siswa tidak 

hanya belajar pengetahuan isi, proses berpikir tetapi juga mempraktekkan keterampilan 
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dan nilai-nilai harmonis dalam pengambilan keputusan untuk mencari tahu solusi yang 

mungkin dan pengalaman yang sesuai (Tat, Preechaporn & Leong, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 8. Berpikir Kreatif dan Problem Solving Siklus Satu 
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Gambar 9. Berpikir Kreatif dan Problem Solving Siklus Dua 

Skenario 2 menunjukkan bahwa siswa dapat belajar mengalami permasalahan 

yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti ditunjukkan dalam gambar 8 dan 

gambar 9, pengambilan keputusan melibatkan kemampuan memecahkan masalah. 

Keputusan yang dibuat dengan menganalisis pembahasan pada diskusi kelompok 

sehingga membuat belajar menjadi bermakna. Siswa berlatih keterampilan komunikasi, 

dan menunjukkan proses berpikirnya dan berlatih untuk mendapatkan kualitas penilaian 

yang baik ketika dilakukan penilaian antar teman. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 10. Kegiatan Kelompok Berdiskusi Kelompok pada PBL4C 

 Gambar 10 menunjukkan kegiatan kelompok sedang melakukan kegiatan diskusi 

kelompok dalam pengerjaan permasalahan untuk context problem, skenario 1, dan 
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skenario 2. Setelah proses pengerjaan, siswa mempresentasikan diskusi kelompoknya. 

Dalam presentasi, peneliti membuat undian persoalan mana yang akan dipresentasikan 

oleh masing-masing kelompok. Kelompok 1 mempresentasikan skenario 1, kelompok 2 

context problem, kelompok 3 context problem, kelompok 4 skenario 1, kelompok 5 

skenario 2 dan kelompok 6 mempresentasikan skenario 2. Presentasi dimulai dari 

kelompok 2 yang mempresentasikan context problem. Pada bagian ini siswa mencari 

tahu apa yang mereka ketahui dan apa yang mereka perlu tahu, menemukan apa yang 

mereka pelajari, mengembangkan kemampuan untuk mencapai performa terbaik dalam 

tim, serta mengembangkan kemampuan berkomunikasi.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya 

Setiap  kelompok hanya  diberi  waktu  sekitar 5 – 6  menit  saja  untuk  

mempresentasikan  hasil  diskusi  kelompoknya. setelah kelompok 2 mempresentasikan 

diskusi kelompoknya, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab pada kelompok lain jika ada 

hal yang perlu ditambahkan atau penguatan materi pada persoalan context problem. 

Setelah kelompok 2 dilanjutkan kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusi 

kelompoknya mengenai context problem 

Setelah kelompok 2 mempresentasikan context problem dan ditanggapi oleh 

pertanyaan dan pendapat dari kelompok lain dilanjutkan presentasi kelompok 1 dan 4 

yang mempresentasikan skenario 1. Setelah kelompok 1 dan 4 mempresentasikan 

skenario 1 dan ditanggapi oleh pertanyaan dan pendapat dari kelompok lain dilanjutkan 

presentasi kelompok 5 dan 6 yang mempresentasikan skenario 2.  

Berpikir kritis melibatkan keterampilan yang berbeda. Keterampilan ini adalah 

kesimpulan, pengakuan dan asumsi, deduksi, interpretasi, sintesis, dan evaluasi 

(Visande, 2014). Hasil pencapaian siswa yang peneliti peroleh adalah dari rata-rata nilai 

keterampilan berpikir kritis peneliti dan kolaborator pada siklus satu (1) dan dua (2). 

Hasil rata-rata pencapaian siswa pada siklus satu (1) adalah  70.29, sedangkan kriteria 

kesuksesan yang peneliti tentukan adalah 80. Nilai ini masih belum memenuhi kriteria 
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kesuksesan. Sehingga peneliti harus meneruskan penelitian ini ke siklus dua (2). Untuk 

persiapan implementasi peneliti membuat revisi pada Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) berdasarkan kendala yang terjadi pada siklus satu (1). Hasil rata-

rata pencapaian siswa pada keterampilan berpikir kritis siklus dua adalah 85, sedangkan 

kriteria kesuksesan yang peneliti tentukan adalah 80. Nilai ini menunjukkan bahwa 

dengan Problem-Based Learning The 4 Core Areas (PBL4C) mengalami peningkatan 

dimana sebelum implementasi inovasi pembelajaran nilai keterampilan berpikir kritis 

siswa adalah 40.75 dan setelah implementasi inovasi pembelajaran siklus satu menjadi 

70.29 dan setelah siklus dua menjadi 85.  

Masalah yang diberikan meliputi context problem, skenario 1 dan skenario 2. 

Setelah proses implementasi inovasi pembelajaran, peneliti mengambil data 

keterampilan berpikir kritis menggunakan tes keterampilan berpikir kritis yang sudah 

dilengkapi dengan kisi-kisi keterampilan berpikir kritis. Soal yang diberikan adalah 10 

soal uraian yang challenging (menantang). 

Adapun data yang peneliti peroleh pada siklus satu (1) adalah bahwa siswa merasa 

antusias mengikuti pelajaran, aktif dalam kegiatan diskusi, praktikum dan 

mempresentasikan hasil kinerja kelompok mereka. Kendala yang terjadi pada siklus 

satu adalah adanya satu kelompok yang tidak dapat bekerja sama dengan baik sehingga 

menurut kolaborator dan hasil refleksi antara kolaborator dan peneliti, peneliti perlu 

merubah susunan kelompok pada siklus kedua agar kinerja kelompok dalam 

pelaksanaan Problem-Based Learning The 4 Core Areas (PBL4C) dapat berjalan baik 

sehingga keterampilan berpikir kritis yang didapat siswa juga maksimal. Dengan 

perubahan anggota kelompok ini peneliti berharap hasil yang dicapai akan lebih baik. 

Perubahan pada anggota kelompok juga dilakukan agar pembelajaran tidak 

membosankan dan siswa dapat bersosialisasi dengan siswa yang lain.  

Kendala yang lain adalah buku yang menjadi sumber belajar siswa adalah buku 

siswa IPA Kurikulum 2013 tanpa ada sumber lain dan banyak siswa yang tidak 

membawa laptop sehingga kesulitan untuk mencari sumber belajar dari internet 

sehingga proses pengerjaan context problem, skenario satu dan skenario dua pada 

lembar kerja tidak berjalan maksimal. Kendala ini dapat diatasi dengan cara peneliti 

menginformasikan pada siswa untuk membawa sumber belajar yang lain baik buku 

pribadi atau buku pinjaman dari perpustakaan. Sumber belajar yang lain juga bisa 

didapatkan dari lingkungan sekitar dan internet.  
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Data pendukung yang peneliti peroleh dari catatan lapangan adalah siswa lebih 

tertarik untuk mengikuti pelajaran. Keterampilan berpikir kritis siswa jauh lebih baik 

ditinjau dari berbagai aspek. Siswa sudah mempunyai cukup waktu untuk berlatih 

sehingga tidak terkesan tergesa – gesa untuk menyelesaikan tugas pada saat proses 

pembelajaran. Keterampilan berpikir kritis siswa berkembang sangat baik dari siklus 

satu ke siklus kedua.  

Dari data yang peneliti kumpulkan menunjukkan bahwa keaktifan siswa cukup 

baik, rasa percaya dirinya meningkat, siswa antusias dalam melaksanakan diskusi 

kelompok untuk pemecahan masalah. Siswa juga aktif menganalisis soal-soal yang 

diberikan untuk menghubungkan eksperimen yang mereka lakukan dengan konsep yang 

mereka miliki untuk mengkonstruk pengetahuan sendiri. Siswa merasa senang 

mengikuti pelajaran dengan Problem-Based Learning The 4 Core Areas (PBL4C), dan 

nilai rata – rata keterampilan berpikir kritis siswa menunjukkan peningkatan yang 

signifikan yakni dari nilai rata 70.29 menjadi 85. 

PBL4C bertujuan untuk mengoptimalkan pertumbuhan siswa dalam pengetahuan 

dan pemahaman, meningkatkan proses berpikir, meningkatkan kinerja kelompok dan 

mendorong belajar aktif. Siswa menjadi pembelajar aktif, melatih kemampuan 

kepemimpinan, belajar IPA dengan menyenangkan, meningkatkan kemampuan untuk 

membuat keputusan dan memecahkan masalah. Dengan demikian proses pembelajaran  

PBL4C menjanjikan manfaat besar bagi siswa. 

Dalam pelaksanaan PBL4C, kegiatan kelas yang dibangun adalah  permasalahan 

kontekstual. Masalah yang digunakan berupa stimulus bagi siswa untuk memulai proses 

pembelajaran. Guru tidak perlu memberikan ceramah yang panjang. Guru bukan 

sumber informasi dan pengetahuan. Guru harus membimbing dan mendukung 

penyelidikan siswa. Siswa diberdayakan untuk mengambil peran tanggung jawab dalam 

pembelajaran. Siswa harus mengambil inisiatif untuk menemukan dan selama 

pembelajaran berlangsung harus mengaplikasikan pada permasalahan dengan 

melakukan reanalysis dan resolution. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Preechaporn dkk pada tahun 2011. Siswa akan mencari penyebab dari 

permasalahan dan mencari tahu apa yang sudah diketahui dan apa yang harus diketahui 

agar dapat memecahkan masalah. Hal ini merupakan proses berpikir aktif dan reflektif.  

Empat area inti yang muncul dalam penelitian ini yaitu: 1) pengetahuan materi 

mencakup sifat-sifat cahaya, pemantulan, pembiasan, cermin datar, pengenalan 

lingkungan dan pengukuran; 2) proses berpikir mencakup prioritas tugas, pengambilan 
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keputusan, berpikir kreatif, berpikir kritis, merencanakan solusi dalam pemecahan 

masalah materi pembiasan dan pemantulan sempurna; 3) keterampilan mencakup 

keterampilan mengukur, keterampilan berkomunikasi, kepemimpinan, keterampilan 

mendengarkan, keterampilan presentasi, keterampilan pemecahan masalah, 

keterampilan ICT, representasi; 4) sikap mencakup manajemen emosi, manajemen ego, 

manajemen konflik, kejujuran, kesabaran, rajin, bekerjasama, toleransi, rasa ingin tahu, 

dan pertimbangan bijaksana.  

Penelitian Teoh, B.T., Preechaporn, W., & Leong, C.K pada tahun 2010 dengan 

judul Problem-Based Learning the 4 Core Areas (PBL4C) in the search of excellence in 

Mathematics education yang dipresentasikan pada Fifth East Asia Regional Conference 

on Mathematics Education (EARCOME 5), Tokyo, Japan dan penelitian Warabhorn 

Preechaporn, Teoh Boon Tat, Leong Chee Kin & Fong Ho Kheong Mathematics 

Education Specialists pada tahun 2011 dengan judul Problem-Based Learning the 4 

Core Areas (PBL4C): Preparing Children for the Future yang dipresentasikan pada 

15th UNESCO-APEID International Conference, Inspiring Education: Creativity and 

Entrepreneurship Jakarta, Indonesia, 6-8 December 2011 membahas banyak kelebihan 

pembelajaran menggunakan Problem-Based Learning the 4 Core Areas (PBL4C). 

Peserta didik dalam Problem-Based Learning The 4 Core Areas (PBL4C) akan menjadi 

pembelajar aktif, berlatih kemampuan kepemimpinan, menikmati pembelajaran sains, 

meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan, dan kemampuan memecahkan 

masalah  sehingga proses pembelajaranpun berjalan optimal. 

Dari uraian diatas dan berdasarkan prinsip-prinsip keterampilan berpikir kritis 

dimana keterampilan berpikir kritis dapat berkembang melalui proses pemecahan 

masalah. Problem Based Learning (PBL) dapat meningkatkan proses berpikir melalui 

tahapan pemecahan masalah yang mengoptimalkan perkembangan peserta didik dalam 

pengetahuan dan pemahaman, dan membantu perkembangan pembelajaran aktif. 

Problem Based Learning (PBL) dapat membantu peserta didik meningkatkan 

keterampilan berpikir kritis. Keterampilan berpikir kritis yang optimal maka akan 

didapatkan proses pembelajaran sains yang optimal pula sehingga tujuan Kurikulum 

2013 agar peserta didik dapat mengkonstruksi pengetahuan sendiri dapat tercapai. 

 

SIMPULAN  

Problem-Based Learning The 4 Core Areas (PBL4C) adalah bentuk dari PBL 

yang memiliki hubungan kuat antara keterampilan multi berpikir, skill, isi dan 



  1187 

 

harmonisasi nilai. Hubungan dari The 4 Core Areas terlihat pada aktivitas PBL. 

Problem-Based Learning The 4 Core Areas (PBL4C) bertujuan untuk mengoptimalkan 

perkembangan peserta didik dalam pengetahuan dan pemahaman, mengembangkan 

proses berpikir, meningkatkan kerja kelompok dan mendorong pembelajaran aktif. 

Peserta didik dalam Problem-Based Learning The 4 Core Areas (PBL4C) akan menjadi 

pembelajar aktif, berlatih kemampuan kepemimpinan, menikmati pembelajaran sains, 

meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan, dan kemampuan memecahkan 

masalah. 

Berdasarkan hasil yang peneliti peroleh selama implementasi inovasi 

pembelajaran menggunakan Problem-Based Learning The 4 Core Areas (PBL4C) ini 

peneliti simpulkan bahwa peserta didik menjadi lebih aktif dan keterampilan berpikir 

kritis meningkat secara signifikan. Hasil observasi yang diperoleh menunjukkan ada 

peningkatan sebelum dan setelah implementasi inovasi pembelajaran yakni 40.75 

sebelum implementasi pembelajaran, dan setelah implementasi pembelajaran pada 

siklus satu mendapat 70.29  dan pada siklus dua mendapat 85. Inovasi pembelajaran ini 

diciptakan untuk mendapatkan keterampilan berpikir kritis yang optimal yang 

mendukung tercapainya tujuan pembelajaran Kurikulum 2013. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Arnyana, I.B.P. 2006. Pengaruh Penerapan Strategi Pembelajaran Inovatif pada 

Pelajaran Biologi terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa SMA. Jurnal 

Pendidikan dan Pengajaran IKIP Negeri Singaraja, (Online), 39 (3): 496-515. 

http://www.undiksha.ac.id/images/img_item/607.doc. diakses 25 Januari 2016. 

Botty, H.M, Masitah S. 2015. Narrating a Teacher‘s use of Structured Problem-Based 

Learning in a Mathematics Lesson. Asian Journal of Social Sciences & 

Humanities   Vol. 4(1) February 2015 

Ennis, R.H. 2013. The Nature of Critical Thinking: Outlines of General Critical 

Thinking Dispositions and Abilities (Online).http://www.criticalthinking. 

net/longdefinition.html. diakses tanggal 20 April 2016 

Fuad. 2017. Improving Junior High Schools‘ Critical Thinking Skills Based on Test 

Three Fuad, N.M. 2017. Different Models of Learning. International Journal of 

Instruction. e-ISSN: 1308-1470. www.e-iji.net .January 2017. Vol.10, No.1 p-

ISSN: 1694-609X. pp. 101-116 

Haridza, R Irving KE. 2014. Developing Critical Thinking of Middle School Students 

using Problem Based Learning 4 Core Areas (PBL4C) Model. IOP Conf. Series: 

Journal of Physics: Conf. Series 812 (2017) 012081 doi:10.1088/1742-

6596/812/1/012081 

http://www.undiksha.ac.id/images/img_item/607.doc


  1188 

 

Hashemi, S.A. 2011. The Use of Critical Thinking in Social Science Textbooks of High 

School: a Field Study of Fars Province in Iran. International Journal of 

Instruction, 4(1): 63-78. 

Hmelo-Sillver, C.E. 2004. Problem-based learning: What and How Do Students Learn? 

Educational Psychology Review, 16(3), 235-266. 

Kalelioğlu, F., & Gülbahar, Y. 2014. The Effect of Instructional Techniques on Critical 

Thinking and Critical Thinking Dispositions in Online Discussion. Educational 

Technology & Society, 17 (1), 248–258. www.ifets.info/journals/17_1/21.pdf 

diakses tanggal 17 April 2017 

Latief M Adnan. 2009. Classroom Action Reseach language learning,(On 

line),(sastra,um.ac.id./wp-content/upload/2009/12/CAR, diakses tanggal 25 

Januari 2016 

Preechaporn, W., Tat Teoh Bon, dkk. 2011. Problem-Based Learning the 4 Core Areas 

(PBL4C): Preparing Children for the Future. 15th UNESCO-APEID International 

Conference, Inspiring Education: Creativity and Entrepreneurship. Jakarta, 

Indonesia, 6-8 December 2011 

Slavin, R.E. 2008. Cooperative Learning Teori, Riset dan Praktik. Bandung: Nusa 

Media. 

Suwono, H. 2009. Dasar-Dasar Penilaian Hasil Belajar IPA. Surabaya: CV. Putra 

Media Nusantara 

Tat, B. T., Preechaporn, W., & Leong, C. K. 2010. Problem-based learning the 4 core 

areas (PBL4C) in search of excellence in mathematics education. Proceedings of 

the 5th East Asia Regional Conference on Mathematics Education (EARCOME 

5), Tokyo, Japan. 

Visande, J.C. 2014. Developing Critical Thinking Skills among Education Students 

Through Formative Education. International Journal for Cross-Disciplinary 

Subjects in Education (IJCDSE), Volume 5, Issue 4, December 2014 

  

http://www.ifets.info/journals/17_1/21.pdf


  1189 

 

PENINGKATAN KOMUNIKASI MATEMATIS DAN PENGETAHUAN 

SISWA MELALUI SCAFFOLDING BERBASIS PENDEKATAN 

SAINTIFIK BERBANTUAN PALUTA PISA 

 
 

Eny Susiana 
enysusiana@gmail.com 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang bertujuan untuk 

meningkatkan komunikasi matematis dan pengetahuan siswa SMP N 1 Jakenan dengan 

scaffolding berbantuan paluta pisa. Penelitian ini terdiri atas 3 siklus. Komunikasi 

matematis dijadikan dasar untuk menilai kompetensi keterampilan yaitu kerjasama, 

membaca, menulis dan menyajikan. Tes hasil belajar digunakan dasar untuk menilai 

kompetensi pengetahuan. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan tes hasil 

belajar dan lembar pengamatan. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan 

analisis kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan di (1) 

kemampuan komunikasi matematis yaitu kerjasama, membaca, menulis dan menyajikan 

dengan rata-rata sebesar 7,04 %, (2) kemampuan kompetensi pengetahuan siswa, 

dengan kenaikan sebesar 3,5, hal ini memperkuat dugaan bahwa Scaffolding berbantuan 

Paluta Pisa mampu meningkatkan komunikasi matematis dan kompetensi pengetahuan. 
 
Kata Kunci: komunikasi matematis, scaffolding, saintifik, paluta pisa 
 

 

PENDAHULUAN 
 

Pada  tahun  2016  diberlakukan  kurikulum  2013  di  SMP  N  1  Jakenan. 

Kurikulum 2013 sebagai kurikulum operasional yang disusun, dikembangkan, dan 

dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan sudah siap dan mampu 

mengembangkannya sesuai dengan potensi sekolah atau daerah, karakteristik sekolah 

atau daerah, sosial budaya masyarakat setempat, serta karakteristik siswa 

(Kemendikbud, 2013: 13). 
 

Di kurikulum 2013 terdapat materi Persamaan Linier Satu Variabel (PLSV) dan 

Pertidaksamaan Linier Satu Variabel (PtLSV) yang terdapat di kelas VII semester 1. 

Materi ini merupakan materi baru bagi siswa kelas VII karena pada saat SD, siswa 

belum mengenal aljabar. 
 

Berdasar fakta menunjukkan bahwa pembelajaran PLSV dan PtLSV untuk kelas 

VII di SMP N 1 Jakenan masih mengalami kendala. Proses pembelajaran yang terjadi 

adalah guru sering melakukan rutinitas pembelajaran tanpa perbaikan proses yang 

didasarkan analisis sebelumnya. Beberapa guru senior berpendapat untuk pembelajaran 

pada siswa kelas VII juga harus memperhatikan karakteristik siswa. Karakteristik siswa 
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kelas VII yang merupakan masa peralihan dari Sekolah Dasar membutuhkan 

pembelajaran yang konkrit dan menyenangkan. Pembelajaran dengan menggunakan 

media atau alat pembelajaran lebih bermakna bagi mereka. 
 

Dari fakta-fakta yang telah dikemukan terlihat bahwa ada kesenjangan antara 

kondisi nyata yaitu pencapaian hasil belajar siswa dan kondisi ideal yaitu tujuan 

pembelajaran PLSV dan PtLSV yang diinginkan. Kesenjangan ini akan berdampak pada 

pencapaian tujuan pembelajaran di SMP N 1 Jakenan. Untuk mengatasi kesenjangan 

antara kondisi nyata dan tujuan yang ingin dicapai.  

 
Scaffolding berdasarkan konsep Vygotsky, dan digunakan pertama kali di oleh 

Bruner (Olson, 1992:30). Vygotsky menyatakan ZPD (zone of proximal development) 

adalah selisih antara perkembangan actual yang dapat melalui penyelesaian masalah 

secara mandiri dengan tingkat perkembangan potensial yang dapat ditentukan melalui 

penyelesaian masalah. Perubahan ini bisa dikerjakan oleh anak didik dengan bantuan 

oleh teman yang setingkat yang lebih memahami (dalam GE dan Land, 2004:21). 

Tuntunan teman yang lebih tinggi atau setara yang lebih bisa dikenal dengan 

scaffolding. 
 

Scaffolding di kelas dapat diberikan dengan cara membuat pertanyaan-

pertanyyan yang membimbing siswa dalam menyelesaikan soal atau diskusi dengan 

teman yang lebih memahami (GE dan Land, 2004). Diskusi dengan teman merupakan 

faktor penting yang menpengaruhi perubahan pengetahuan dan perkembangan sosial 

anak (Rardin dan Moan, 1971:1685). 

Kelompok kecil dalam pembelajaran digunakan dalam rangka menimbulkan 

lingkungan yang mendukung diskusi dengan sebaya. Kelompok  yang  heterogen  

dimana teman  yang  lebih  memahami  dapat menulari teman yang kurang paham. 

Dalam beberapa penelitian menyatakan bahwa kelompok diskusi dalam pembelajaran 

matematika dapat meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan yang 

ada (Noddings, 1989), dan diskusi dengan teman sebaya dapat meningkatkan 

kemampuan pengetahuan siswa (Onwuegbuzie, 2001; Tudge, 2000). 

 Secara umum pembelajaran dengan pendekatan ilmiah dilakukan melalui 

sejumlah langkah, yakni (1) melakukan pengamatan, (2) merumuskan pertanyaan, (3) 

mengumpulkan data, (4) menganalisis data, dan (5) mengomunikasikan kesimpulan. 

Paluta Pisa adalah singkatan dari papan luncur dan tangga untuk 

persamaan/pertidaksamaan linier satu variabel. Paluta Pisa dibagi atas 2 bentuk alat 
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pembelajaran yaitu 1) Paluta Pisa yang digunakan untuk menanamkan konsep 

persamaan / pertidaksamaan linier satu variabel, 2) Paluta Pisa digunakan dalam 

pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan operasi hitung dalam persamaan/ 

pertidaksamaan linier satu variabel dan juga bisa digunakan untuk remidial maupun 

pengayaan. 

Komunikasi merupakan pengungkapan pikiran, gagasan, ide, pendapat, 

persetujuan, keinginan, penyampaian informasi tentang suatu peristiwa. Komunikasi 

merupakan bagian essensial dari matematika (Wahyudin, 2008: 38). 
 

Indikator yang digunakan untuk mengungkap aktivitas siswa berdasarkan 

tingkah laku yang muncul atau komunikasi matematis yang telah dilakukan selama 

proses pembelajaran ada lima aspek komunikasi yaitu representasi, mendengar, 

membaca, diskusi, dan menulis (Baroody, 1993: 123). 

Penilaian hasil belajar siswa dalam Kurikulum 2013 mencakup 4 jenis 

kompetensi yaitu kompetensi sikap keagamaan (KI 1), kompetensi sikap sosial (KI 2), 

kompetensi pengetahuan (KI 3), dan kompetensi keterampilan (KI 4). 
 

(1) Penilaian kompetensi pengetahuan dilakukan melalui dengan berbagai macam 

tes atau penugasan. Dalam penelitian ini penilaian pengetahuan didapat dari 

hasil tes pada setiap akhir pembelajaran yang berupa uraian ataupun penilaian 

pengetahuan pada saat siswa menggunakan pembelajaran alat Paluta Pisa. 
 

(2) Penilaian kompetensi keterampilan dapat dilakukan dengan cara unjuk kerja. 

Pada penelitian ini penilaian keterampilan berupa keterampilan kerjasama, 

membaca, menulis dan menyajikan. 4 aspek penilaian keterampilan diambil 

dari 4 aspek dari 5 aspek komunikasi matematis. 

 
Berdasar  latar  belakang  masalah  yang diuraikan  di  atas,  masalah dalam 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. 

(1) Apakah pembelajaran matematika dengan scaffolding berbasis pendekatan 

saintifik berbantuan Paluta Pisa pada materi PLSV dan PtLSV mampu 

meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa kelas VIIB SMP N 1 

Jakenan tahun pelajaran 2016/2017? 
 

(2) Apakah pembelajaran matematika dengan scaffolding berbasis pendekatan 

saintifik berbantuan Paluta Pisa pada materi PLSV dan PtLSV mampu 

meningkatkan pengetahuan siswa kelas VIIB SMP N 1 Jakenan tahun pelajaran 

2016/2017? 

 



  1192 

 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

peningkatan kemampuan komunikasi matematis dan kompetensi pengetahuan VIIB 

SMP N 1 Jakenan tahun pelajaran 2016/2017 pada scaffolding dengan pendekatan 

saintifik berbantuan Paluta Pisa pada materi PLSV dan PtLSV . 

 
 
 
METODE  
 

Pembelajaran matematika dengan materi PLSV dan PtLSV dengan scaffolding 

berbantuan Paluta Pisa diharapkan dapat meningkatkan kemampuan matematis siswa 

dan pengetahuan siswa. Prosedur tindakan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 
 

(1) Guru membuat rancangan pembelajaran, media pembelaran, instrumen evaluasi 

dan rubrik serta skoring evaluasi. 
 

(2) Pada pelaksanaan pembelajaran matematika materi PLSV dan PtLSV dengan 

scaffolding berbantuan Paluta Pisa. 
 

(3) Pengamatan dilakukan selama proses pembelajaran.. 
 

(4) Refleksi dilakukan di setiap akhir siklus dengan masukan kolaborator, sehingga 

terjadi perbaikan pembelajaran. 

Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan pada semester ganjil pada siswa 

kelas VII B SMP N 1 Jakenan tahun pelajaran 2016/2017, yang terdiri dari 34 siswa. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
 

(1) Kompetensi keterampilan dari pengamatan dan unjuk kerja siswa 
 

(2) Kompetensi pengetahuan diambil dari tes di setiap akhir siklus. 
 

(3) Masukan dari kolaborator. 

 

Indikator keberhasilan tindakan i ni adalah sebagai berikut. 
 
 

(1) Kompetensi Keterampilan yang diambil dari Komunikasi Matematis 
 

indikator pencapaian: peningkatan nilai rata-rata keterampilan setiap siklus 

sebesar 5% 
 

(2) Kompetensi Pengetahuan yang diambil dari Prestasi Belajar 
 

Indikator pencapaian: target ketuntasan 80% dari jumlah siswa di kelas, dengan 

peningkatan nilai rata-rata nilai pengetahuan setiap siklus sebesar 5% 

 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
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Hasil Penelitian 
 
1. Deskripsi Siklus I 
 

Kegiatan belajar mengajar pada siklus I berjalan dengan baik. Namun ada 

beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian untuk proses selanjutnya, yaitu 1) 

pembentukan kelompok di awal diskusi terjadi kegaduhan, dan memakan waktu lebih 

dari 5 menit, 2) dalam diskusi masih hampir setiap kelompok mempunyai siswa siswa 

yang diam tidak terlibat diskusi dengan kelompoknya, 3) pada saat terjadi diskusi, siswa 

yang pandai mendominasi dalam penggunaan Paluta Pisa dan LKS, 4) saat berdiskusi, 

terjadi kebingungan baik dalam penggunaan alat maupun menulis dalam LKS dan tidak 

mau bertanya kepada guru, akan tetapi justru bertanya kepada kelompok lain. 

Tabel 1: Hasil Pengamatan Kompetensi Keterampilan pada Siklus 1 
 

NO ASPEK PENGAMATAN Rata-rata 

   

1. 
Membaca 3.32  

   

2.. 
Kerjasama 3.34  

   

3. Menyajikan 3.03 

   

4. 
Menulis 2.94  

   

 RATA-RATA 3.16 

   
 
 

 

 

 

Tabel 2:. Hasil Kompetensi Pengetahuan Siklus I 
 

No. Rentang Nilai Frekuensi 

Persentase 

Frekuensi (%) 

    

1 91 – 100 10 32 % 
    

2 80 – 90 13 42% 
    

3 < 80 8 26 % 
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Berdasar catatan pengamatan perlu dilakukan perbaikan proses pembelajaran. 

Dengan mempertimbangkan pendapat dan masukan dari kolaborator, yang kemudian 

dilakukan analisis bersama maka untuk proses berikutnya perlu ada peningkatan 

perlakuan yang terlihat pada hasul refleksi berikut. 

Pada waktu kerja berkelompok dengan anggota kelompok masing-masing 5 

anak kami amati masih kurang efektif. Masih adanya beberapa siswa yang belum 

bergegas menuju kelompok pada saat awal kerja kelompok. Hal ini akan mengganggu 

jalannya diskusi, paling tidak akan mengurangi alokasi waktu untuk diskusi. 
 

Pada saat kelompok berdiskusi mengerjakan LKS dengan bantuan Paluta Pisa, 

ada kelompok kebingungan dalam mengerjakan dan tidak mau bertanya kepada guru, 

tetapi bertanya kepada kelompok lain. 
  

Pada saat berdiskusi, siswa yang pandai mendominasi dalam pengerjaan LKS 

dan pemakaian Paluta Pisa, sehingga tidak terjadi tukar pendapat antar siswa 

akibatnya siswa yang tidak pandai pasif dan menggantungkan jawaban pada siswa 

pandai. 
 

Ada 2 kelompok yang semua anggotanya tidak pandai, sehingga 2 kelompok ini 

selalu kebingungan dan sering bertanya/mengganggu kelompok lain. 
 
Pada saat kegiatan konfirmasi, ada siswa yang belum mengerjakan LKS yang diberikan. 

Pada saat mempresentasikan jawaban yang maju hanya siswa-siswa tertentu 

Perbaikan-perbaikan pada siklus II yaitu pertama, dalam penyusunan kelompok 

lebih dipersiapkan dan keanggotaan kelompok diperkecil menjadi 4 anak per kelompok. 

Kedua, dalam berdiskusi, guru lebih banyak membimbing jalannya diskusi. Ketiga, 

dalam presentasi yang maju presentasi diusahakan siswa yang berbeda dengan 

pertemuan sebelumnya. 

2. Deskripsi Siklus II 
 

Berdasar hasil pengamatan, kegiatan belajar mengajar pada siklus 2 secara 

umum berjalan dengan baik artinya sesuai dengan skenario yang direncanakan. Namun 

ada beberapa catatan selama pembelajaran berlangsung yang perlu menjadi perhatian 

untuk proses selanjutnya yaitu, 1) dalam pembentukan kelompok di awal diskusi sudah 

tidak terjadi kegaduhan karena siswa mulai terbiasa, 2) anggota dalam kelompok 

menjadi 4 orang dan diskusi sudah berjalan dengan baik karena siswa dalam kelompok 

sudah heterogen, sehingga siswa pandai membantu siswa sedang atau rendah, 3) 

kelompok sudah mulai terbiasa berdiskusi mengerjakan LKS berbantuan Paluta Pisa. 

Tabel 3:  Deskripsi Hasil Pengamatan Kompetensi Keterampilan Siklus II 
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NO ASPEK PENGAMATAN Rata-rata 

   

1. Membaca 3.58 

2. Kerjasama 3.48 

3. Menyajikan 3.52 

4. Menulis 3.18 

 RATA-RATA 3.42 

12 

Tabel 4:  Hasil Kompetensi Pengetahuan Siklus II 
 

No Rentang Nilai Frekuensi Persentase Frekuensi 

    

1 91 – 100 10 32% 
    

2 80 – 90 17 55% 
    

3 < 80 4 13% 
    

 
 

 Tabel 5: Hasil Refleksi Pada Siklus II 

   

REFLEKSI  MASUKAN KOLABORATOR 
   

Manajemen waktu  Optimalkan manajemen waktu pembelajaran. 
kurang optimal, 

sehingga terkesan 

tergesa-gesa   

.   

   
 
 
3. Deskripsi Siklus III 
 

Pada pembelajaran siklus III ini lebih bersifat mengulang langkah-

langkahnya seperti pada urutan di siklus II. Hal ini untuk lebih meyakinkan 

peneliti, apakah peningkatan pada siklus II terjadi secara kebetulan atau memang 

adanya intervensi tindakan. 
 

Tabel 6:  Deskripsi Hasil Pengamatan Kompetensi Keterampilan Siklus III 
 

No. ASPEK PENGAMATAN Rata-rata 

   

1. Membaca 3.75 

2. Kerjasama 3.73 

3. Menyajikan 3.76 

4. Menulis 3.45 

 RATA-RATA 3.67 
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Setelah pembelajaran siklus III dilaksanakan, kemudian dilakukan penilaian 

kompetensi pengetahuan pada pertemuan ke 2, untuk semua materi PLSV dan  PtLSV. 

Hasil tes siklus III materi PLSV dan PtLSV diperoleh rata-rata hasil tes 91, dengan 

capaian ketuntasan belajar individual sebesar 100 %. 

 
 
Pembahasan Penelitian 
 

Penilaian keterampilan di dapat dari penjabaran aspek dalam komunikasi 

matematis. Komunikasi matematis terdiri atas 5 aspek yaitu menulis, mendengarkan, 

membaca, diskusi, menyajikan. 4 dari 5 aspek komunikasi matematis digunakan untuk 

menilai kompetensi keterampilan yaitu kerjasama, membaca LKS, menyajikan (melalui 

proses menyajikan dengan bantuan Paluta Pisa) dan menulis (melalui proses menulis 

apa yang sudah dituangkan dalam alat Paluta Pisa ke dalam LKS). Berdasar 

perhitungan, penilaian keterampilan siswa dalam kategori aktif. 
 

Dari perhitungan, aktivitas siswa yaitu kompetensi keterampilan cenderung 

stabil naik dari siklus I sampai siklus III. Keaktifan siswa stabil terjadi karena siswa 

bekerja dalam heterogenitas kelompok yang tiap kelompoknya bervariasi antara siswa 

berkemampuan atas, sedang dan bawah, sehingga siswa yang berkemampuan sedang 

atau bawah secara bebas berkomunikasi dengan teman yang kemampuannya atas. Siswa 

terbantu dengan LKS dan alat pembelajaran Paluta Pisa, dalam Paluta Pisa siswa dapat 

menentukan langkah yang diambil untuk menyelesaikan permasalahan dalam LKS. 
 

Komunikasi siswa khususnya membaca cenderung naik dari siklus I ke siklus 

III. Dari hasil pertanyaan guru terhadap siswa di awal pembelajaran diketahui bahwa 

awal siklus siswa banyak yang belum membaca buku siswa di rumah, tetapi ketika 

mereka sudah mulai tertarik dengan materi PLSV dan PtLSV berbantuan Paluta Pisa. 
 

Kerjasama siswa meningkat terjadi karena siswa bekerja dalam heterogenitas 

kelompok yang tiap kelompoknya bervariasi antara siswa berkemampuan atas, sedang 

dan bawah, sehingga siswa yang berkemampuan sedang atau bawah secara bebas 

berkomunikasi dengan teman yang kemampuannya atas. 

Untuk nilai kompetensi keterampilan menyajikan lebih tinggi di setiap siklus 

daripada nilai kompetensi keterampilan menulis. Keterampilan penyajikan siswa lebih 

tinggi karena siswa terbantu dengan alat pembelajaran Paluta Pisa dalam menyajikan 

dan LKS, dalam LKS terdapat pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada pemahaman 

siswa. 
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Kenaikan komunikasi matematis dengan pemberian scaffolding sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh AG Handayati (2014) dan Wagiati (2014) 
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Gambar 1 

Rata – rata Nilai Keterampilan Tiap Siklus 
 

 

Tercapainya ketuntasan belajar menunjukkan bahwa secara nyata keberhasilan 

proses pembelajaran menggunakan scaffolding berbantuan Paluta Pisa dengan 

pendekatan saintifik. Keberhasilan ini disebabkan karena pembelajaran dengan 

menggunakan perangkat pembelajaran yang dikembangkan menuntut siswa untuk 

menghubungkan pengalaman siswa sebelumnya dengan konsep yang dipelajari, siswa 

melakukan serangkaian proses dalam pendekatan saintifik yaitu menanya, mengamati, 

menalar dengan mengkonstruk pemikirannya sendiri untuk menemukan kembali suatu 

konsep, mengkomunikasikan masalah dengan menggunakan konsep-konsep yang telah 

ditemukan dan menyimpulkannya. 

Keberhasilan scaffolding berbasis pendekatan saintifik untuk meningkatkan 

kompetensi pengetahuan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh F. Efriana 

(2014) dan IS Rahayu (2015). 
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Gambar 2 

Prosentase Ketuntasan Tiap Siklus 

 

 

 

 

 

SIMPULAN 
 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab IV, 

dapat disimpulkan bahwa penggunaan Scaffolding berbantuan Paluta Pisa dengan 

pendekatan saintifik materi PLSV dan PtLSV mampu meningkatkan 1) kemampuan 

komunikasi matematis yaitu kerjasama, membaca, menulis dan menyajikan dengan rata-

rata sebesar 7,04 %, 2) kemampuan kompetensi pengetahuan siswa, dengan kenaikan 

sebesar 3,5, hal ini memperkuat dugaan bahwa Scaffolding berbantuan Paluta Pisa 

mampu meningkatkan kompetensi keterampilan dan pengetahuan. 
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ABSTRAK 

 

Dalam pembelajaran sehari-hari di Sekolah Dasar banyak dijumpai proses 

pembelajaran ceramah, dikte, kurang menggunakan pendekatan scientific. Desain 

Managemen Scientific Learning Programs (DMSL) merupakan serangkaiann program 

pembelajaran yang mengedepankan pengembangan keterampilan proses  dan aktivitas 

belajar siswa. Metode penelitian yang digunakan adalah Quasi Eksperimental. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN Karamatjaya sebagai kelas 

eksperimen penerapan DMSL dan siswa kelas IV SDN Cisolok sebagai kelas kontrol 

DMSL. Teknik pengumpulan data adalah tes dan rubrik. Temuan penelitian 

menunjukan hasil belajar kognitif rata-rata sebesar 5,68 untuk kelas kontrol dan 7,69 

untuk kelas eksperimen. Hasil belajar afektif dan psikomotor dengan rentang nilai (0-4 

), menunjukan bahwa hasil belajar afektif kelas kontrol rata-rata sebesar 1,77 dan 2,71 

untuk kelas eksperimen. Hasil belajar psikomotorik kelas kontrol rata-rata sebesar 1,66 

dan 2,88 untuk kelas eksperimen. Kesimpulan penelitian hasil belajar siswa kelas 

eksperimen setelah perlakuan dengan menerapan Scientific Learning Programs lebih 

baik daripada kelas kontrol yang menggunakan pembelajaran konvensional.  

 

Kata Kunci: Managemen, Scientific,Aktivitas Belajar, Kolaboratif 
 

 

PENDAHULUAN  

―Paradigma pembelajaran menurut UNESCO  ( dalam Sagala, 2012,hlm.78) 

adalah  menciptakan proses belajar-mengajar yang efektif, yaitu : belajar mengetahui 

(learning to know), belajar bekerja (learning to do), belajar hidup bersama (learning to 

live together), dan belajar menjadi diri sendiri (learning to be)‖.  

Secara umum, pembelajaran merupakan proses membelajarkan siswa, dalam 

rangka pemberian pengetahuan, penanaman sikap dan keterampilan, serta untuk 

memberikan pengalaman baru bagi siswa guna meningkatkan kemampuan berfikir, 

berwawasan yang luas dan memiliki sikap yang mulia. 

Pada tingkatan sekolah dasar, metode pembelajaran digunakan guru untuk 

memudahkan proses pembelajaran, serta bertujuan untuk menarik perhatian siswa 

dalam proses belajar. Siswa sekolah dasar pada dasarnya menginginkan proses 

pembelajaran yang bersifat operasional konkrit dan melibatkan dirinya dalam proses 

mailto:acepsaepulrahmat@yahoo.com
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pembelajaran. Artinya metode pembelajaran yang digunakan guru harus melibatkan 

siswa. 

Pada prinsipnya, proses pembelajaran yang melibatkan pengalaman siswa serta 

memberikan pembelajaran yang nyata, dapat memberikan peranan terhadap daya ingat 

dan kemampuan memahami yang kuat terhadap sesuatu yang dialami. Proses 

pembelajaran yang melibatkan siswa dalam belajar akan mampu meningkatkan 

kreatifitas dan kemampuan berfikir untuk melakukan tindakan dan upaya memecahkan 

apa yang dihadapi di lapangan. Selain dari itu, proses pembelajaran yang demikian, 

akan meningkatkan rasa solid antar siswa, kerjasama, kedisiplinan, mandiri dan 

kompak. Siswa disamping akan mempunyai karakter yang baik, juga akan mempunyai 

suatu pengalaman yang berharga yang akan terus diingatnya.  

Pada hakikatnya, semakin konkrit suatu pembelajaran maka akan lebih mudah 

untuk dimengerti dan dipahami oleh para siswa, siswa akan mudah memahami suatu 

materi yang mereka sendiri temukan. Pemahaman siswa akan lebih banyak jika siswa 

sendiri yang menemukan, serta apa yang ditemukan berdasarkan kenyataan apa yang 

mereka lihat dan rasakan. Pada era  teknologi dan pembaharuan metode pembelajaran, 

masih ada guru yang mengajar dengan menggunakan metode yang konvensional.  

Metode ceramah dijadikan sebagai metode andalan dalam proses pembelajaran. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Susanto ( 2013, hlm. 155 ) 

― Dalam kenyataannya masih banyak guru yang melakukan pembelajaran dengan 

menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Dalam situasi demikian, maka 

peran guru dan buku-buku teks masih merupakan sumber belajar yang utama. 

Cara- cara seperti ini cenderung membuat siswa lebih apatis, baik terhadap mata 

pelajaran itu sendiri maupun terhadap gejala-gejala sosial yang terjadi di dalam 

masyarakat.‖ 

 

Fakta dilapangan membuktikan bahwa masih proses pembelajaran yang 

berorientasi pada guru, padahal dasar dan tuntunan kompetensi saat ini lebih 

mengedepankan pada pembelajaran yang berorientasi pada proses, disertai dengan 

aktivitas siswa, kreatifitas siswa dan sikap kritis yang dimiliki oleh siswa.  Dalam hal 

ini menuntut adanya pembelajaran yang konkrit terhadap siswa. Hal ini  sebagaimana 

yang ditegaskan oleh Edgar Dale (dalam Sagala, 2008,hlm.47) mengenai teori kerucut 

pengalaman Edgar Dale  sebagaimana tampak   dalam gambar 1 berikut: 
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Gambar. 1 Kerucut Pengalaman Edgar Dale 

 

 

Dari gambar 1 di atas, dapat diartikan bahwa semakin siswa terlibat langsung 

dalam proses pembelajaran maka pembelajaran akan semakin konkrit, serta pemahaman 

siswa akan lebih banyak. Berdasarkan pada pendapat para ahli diatas maka perlu adanya 

suatu rancangan atau program yang tepat guna untuk meningkatkan kualitas dan mutu 

pembelajaran di kelas.  

Meningkatkan kualitas dan mutu pembelajaran tidak hanya dilakukan dengan cara 

menyediakan berbagai media pembelajaran di kelas, alat-alat canggih dikelas , namun 

yang terpenting adalah bentuk pelaksanaan berbagai implementasi model, metode dan 

media di dalam proses pembelajaran. Perlu adanya rancangan guru yang tepat guna 

untuk meningkatkan kualitas dan proses pembelajaran. Metode pembelajaran di sekolah 

dasar seyogyanya harus dapat membuat para siswa nyaman dan senang dalam proses 

pembelajaran, serta dapat membuat siswa aktif. Kesenangan siswa dalam belajar akan 

berpengaruh pada hasil pembelajaran. Berdasarkan beberapa teori dan temuan masalah 

maka perlulah adanya suatu pemahaman bagi para calon guru dan guru akan pentingnya 

pembaharuan inovasi pembelajaran yang sejalan dengan tuntutan standar nasional 

pendidikan dan acuan kurikulum nasional, yang pada era ini mengedepankan aspek 

afektif dan keterampilan proses. Oleh karena itu pembaharuan dan pengembangan 

inovasi pembelajaran perlulah didasari dengan keyakinan bahwasanya kualitas 

pembelajaran akan berkembang dan lebih baik apabila dijalankan dengan pembaharuan 

dan selaras dengan tuntutan zaman pula. Keterampilan guru dalam melaksanakan  

pembelajaran harus dikembangan dengan berbagai upaya yang sejalan dengan tuntutan 

global, supaya kelak apa yang dilaksanakan guru dalam proses pembelajaran diingat 
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siswa dan dijadikan bekal untuk hidup kedepanya untuk mempersiapkan ke jenjang 

yang lebih tinggi lagi dan luas. 

Berdasarkan pemaparan diatas, maka proses pembelajaran diperlukan adanya 

pembaharuan dan inovasi berupa rancangan program atau penggunaan media dan 

metode agar supaya prose pembelajaran menjadi efektif dan bermakna. Adapun yang 

menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut: 1) untuk mendeskripsikan konsep Desain 

Managemen Scientific Learning Programs dalam implementasinya di Sekolah Dasar,              

2) untuk menjabarkan Pengaruh Sebelum dan Sesudah Penerapan Desain Managemen 

Scientific Learning Programs   dalam proses pembelajaran di Sekolah Dasar.   

 

METODE PENELITIAN  

 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Quasi Eksperimental 

dengan desain penelitian Nonequivalent Control Group. Populasi dalam penelitian ini 

adalah siswa kelas IV SD Negeri Karamatjaya sebagai kelas eksperimen penerapan 

Desain Managemen Scientific Learning Programs dan siswa kelas IV SD Negeri 

Cisolok sebagai pembanding dan kelas kontrol Desain Managemen Scientific Learning 

Programs. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri 

Karamatjaya dan siswa kelas IV SD Negeri Cisolok Kecamatan Cigalontang Kabupaten 

Tasikmalaya dengan teknik sampel yang digunakan adalah teknik sampel jenuh. Sampel 

berjumlah 60 siswa dengan rincian 30 siswa kelas IV SD Negeri Karamatjaya sebagai 

kelompok Eksperimen dan 30 siswa kelas IV SD Negeri Cisolok sebagai kelompok 

kontrol. Instrumen penelitian terdiri dari tes, lembar angket, dan lembar observasi. 

 

PEMBAHASAN 

Menurut  Mulyono (2001,hlm.26) Aktivitas artinya ―kegiatan atau keaktifan‖. Jadi 

segala sesuatu yang dilakukan atau kegiatan-kegiatan yang terjadi baik fisik maupun 

non-fisik, merupakan suatu  aktifitas.. Aktivitas siswa merupakan suatu  kegiatan atau 

perilaku yang terjadi selama proses pembelajaran baik antara siswa, guru , siswa dengan 

guru, dan siswa dengan siswa.  

Aktivitas belajar  menurut Mulyono (2001,hlm.28) merupakan suatu serangkaian 

kegiatan yang dilakukan oleh siswa dan guru pada proses pembelajaran berlangsung. 

Aktivitas belajar meliputi segala kegiatan yang terjadi dalam proses pembelajaran baik 

interaksi antara siswa, guru, dan keduanya. Pada hakikatnya aktivitas belajar meliputi 
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aspek psikomotorik, afektif dan kognitif. Ketiga ranah dalam proses kegiatan 

pembelajaran selalu terkait dan saling berkesinambungan.  

Slameto (2013,hlm.138) mengungkapkan bahwa aktivitas belajar didalamnya 

adalah proses kejadian  dalam pembelajaran yang meliputi ranah kognitif, afektif dan 

psikomotorik‖.  Berdasarkan pendapat diatas menunjukan bahwa aktivitas belajar 

merupakan suatu kegiatan atau kejadian yang  terjadi pada proses pembelajaran baik 

dari segi interaksi, kerjasama, respon, ketertarikan, minat, toleransi, tanggungjawab dan 

hal yang berhubungan dengan substansi ketiga ranah.  Hal ini sesuai dengan pendapat 

yang dikemukakan  Mulyono (2001,hlm.29) ―aktivitas belajar meliputi unsur-unsur  

Kerjasama, Santun, Tanggungjawab, Jujur,Disiplin,Patuh, Toleransi, Ketelitian, Percaya 

diri,  dan Keberanian)‖. Dalam hal ini aktivitas belajar menunjukan adanya substansi 

ranah yang diharapkan sesuai dengan kurikulum  dan tuntutan zaman berdasarkan 

karakter yang diharapkan  oleh tujuan pendidikan nasional. Berdasarkan beberapa 

pandangan para ahli diatas, perlu adanya salah satu solusi untuk penguatan aktivitas 

belajar kolaboratif siswa melalui perancangan program dan metode pembelaaran yang 

relevan dan efektif.   

DMSL merupakan serangkian program pembelajaran yang mengedepankan 

pengembangan keterampilan proses siswa, melalui berbagai program yang disusun 

berlandaskan atas analisis kebutuhan, situasi dan kondisi serta analisis terhadap 

tantangan masa depan. Program pembelajaran  yang dimaksud bertujuan sebagai suatu 

pemetaan terhadap konstelasi  menuju pembelajaran yang kolaboratif dan 

menyenangkan. 

Kolaboratif menurut Sagala (2012,hlm.176) adalah suatu  proses interaksi 

personal yang di mana individual bertanggungjawab terhadap tindakan mereka, meliputi 

belajar, respek, interaksi, sosialisasi  serta memiliki kontribusi rekan-rakan mereka.   

Dalam KBBI istilah kolaboratif adalah mengandung arti peilaku kerjasama dan interaksi 

antara dua orang atau lebih.  

Dalam konteks pembelajaran, kolaboratif dimaksudkan dengan tujuan peserta 

didik disamping memiliki keterampilan proses, aktivitas, kemampuan kognitif dan 

kemmpuan lainya, juga harus memiliki kemampuan kolabortif didalamnya. 

Kemampuan kolaboratif yang dimaksudkan adalah suatu kemampuan kerjasama dan 

keterpaduan yang harmonis antara siswa satu dengan lainya. Perlu kita sadari, 

bahwasanya keseharian dalam proses pembelajaran kita seringkali melihat siswa yang 

kurang aktif, pemalu, mau menang sendiri, dan beragam lainya. Maka dari itu untuk 



  1205 

 

memecahkan semua permasalahan yang ada terkait dengan berbagai persoalan diatas 

adalah melalui pembelajaran yang kolaboratif. Pembelajaran ini dimaksudkan 

memberikan penguatan kepada para siswa untuk dapat belajar secara interaktif, 

komunikatif dan bekerjasama secara harmonis dan benar. Dengan adanya kerjasama 

yang harmonis dalam diri siswa maka akan terjalin kekeluargaan , apabila kekeluargaan 

terjalin, interaksi terjalin maka tidak hanya kemampuan kognitif saja yang 

dikembangkan melainkan kemampuan sosial dan emosional yang dikembangkan pula.   

DMSLP merupakan suatu program pembelajaran  ilmiah  yang disusun dan 

dirancang dengan terarah, dengan tujuan memberikan aktivitas pembelajaran yang aktif, 

kolaboratif, kreatif dan keterampilan sosial.  DMSLP dirancang dalam bentuk program 

sekolah atau bisa juga kearah khusus yakni program pembelajaran kelas. 

DMSLPdijadikan sebagai salah satu solusi untuk memberikan optimasisasi dan 

penguatan keterampilan kolaboratif pada diri siswa. Desain Managemen Scientific 

Learning Programs disusun  berdasarkan atas beberapa  analisis utama sebagai mana 

dinyatakan dalam gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Analisis Perencanaan  DMSLP  

 

DMSLP  berdaskan analisis yang matang yang yakni analisis kebutuhan meliputi 

tuntutan kurikulum, tuntutan institusi, tuntutan kebutuhan siswa dan pemecahan 

problematika lapangan.Karakteristik program harus dibuat berdasarkan pertimbangan 

yang mendasar, yakni berdasarkan atas aturan dan dasar-dasar tujuan pendidikan 

nasional, standar nasional pendidikan, visi misi sekolah, tuntutan zaman dan sesuai 

dengan tuntutan kurikulum. 

Penyusunan DMSLP berdasarkan situasi dan kondisi didasarkan atas kondisi 

keadaan dan ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung keterlaksanaan 

program yang dibuat. Program yang dibuat disusun dan dirancang selaras dengan 

kondisi dan kesiapan intansi untuk menjalankan program. 
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DMSLP disusun berdasarkan konten, didasarkan atas konten dan muatan 

pembelajaran yang bermuatan kinerja ilmiah dan pemecahan masalah. Hal ini 

dimaksudkan guna untuk memberikan ruang dan aktivitas pembelajaran yang 

berorientasi terhadap siswa. Konten yang dimamsud meliputi konten materi, konten isi 

dan substansi tujuan pembelajaran.  

DMSLP  disusun berdasarkan  tuntutan zaman  mengindikasikan program yang 

dibuat memberikan pengalaman dan pembelajaran yang terbarukan kepada siswa, serta 

dapat memberikan berbagai kemudahan dalam  proses pembelajaran di sekolah. 

DMSLP  disusun berdasarkan  tuntutan  kurikulum akan memudahkan 

terlaksananya program yang dibuat serta relevan dengan materi pembelajaran. Dalam 

hal ini program yang dibuat dan disusun memberikan fasilitas dan wadah untuk siswa 

dalam  rangka mengembangkan  bakatnya sesuai kompetensi dasar serta sesuai  dengan 

bidang yang diminatinya.  

DMSLP   disusun  berdasarkan atas kesesuaikan dan dipertimbangkan dengan 

sarana dan prasarana yang tersedia dan mendukung pada kelembagaan. Dengan hal 

demikian akan memberikan kemudahan dan analisis mengenai program apa saja yang 

dapat dilaksanakan dalam suatu lembaga, sehingga dimungkinkan pula dapat 

mengurangi terjadinya permasalahan dalam pelaksanaannya. 

DMSLP   disusun  berdasarkan kebijakan merupakan dasar perencanaan program 

berdasarkan atas kebijakan institusi sekolah atau lembaga untuk memberikan ciri khas/ 

simbol terhadap sekolah, serta ditetapkan berdasarkan kebijakan warga sekolah dan 

masyarakat. Program yang dibuat berdasarkan kekhasan dapat memberikan keunikan 

dan kelebihan tersendiri kepada lembaga , sehingga masyarakat dapat mengetahui 

kelebihan sekolah dan berbagai program  unggulan sekolah. 

 

Secara garis besar gambaran dan substansi  DMSLP dinayatakan dalam gambar 

berikut. 
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Gambar 3. Konstelasi  DMSLP  Dalam proses pembelajaran 

 

Berdasarkan gambar 3 di atas, DMSLP disusun denganmemuat substansi 

Pengamatan / Observasi, Komunikatif, Presentasi, Interaksi dan Project / unjuk kerja.  

Dalam menyusun program pembelajaran berbasis ilmiah  seyogyanya, guru harus 

mempertimbangkan dan menyelaraskan dengan standar nasional pendidikan, kurikulum, 

tujuan dan evaluasi pembelajaran, guna menjadikan program yang disusun menjadi 

relevan dan dapat diterapkan dan dirasakan langsung  manfaatnya.  

Trianto  (2007, hlm.84) menyatakan bahwa  beberapa hal yang perlu diperhatikan 

dalam pengembangan perencanaan program bagi sekolah atau kelas, di antaranya; 

Pertama. Secara ideal, rencana program sekolah (RPS) memiliki dua jenis, yaitu RPS 

jangka panjang (di atas lima tahun) dan menengah (lima tahun) yang disebut dengan 

rencana strategis dan RPS jangka pendek (satu tahun) disebut rencana operasional. 

Kedua. Prosedur pembuatan rencana program sekolah (RPS) mengacu pada langkah-

langkah yang digunakan dalam pembuatan RPS, demikian juga dalam proses 

pembuatannya; dan ketiga. Secara subtansi, isi perencanaan program yang 

dikembangkan dalam RPS disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah masing-

masing, tetapi mengacu pada aspek-aspek standar nasional pendidikan (SNP). 

Selain dari rencana program sekolah yang telah disusun berdasarkan rancangan, 

perlu pula diperhatikan tahap dalam penyusunan program pembelajaran ilmiah. hal ini 

untuk memberikan gambaran terhadap pola penyususnan supaya dapat diketahui dan 

disepakati oleh setiap orang, dengan demikian program yang akan disusun dan dibuat 

relevan dan diharapkan akan berjalan efektif.  
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Gambar. 5  Mekanisme Penentuan dan  Penyusunan Program Kelembagaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 4  Mekanisme Penentuan dan  Penyusunan DMSLP 

 

Program yang baik adalah program yang disusun berdasarkan rancangan yang 

matang, disepakati oleh bersama atnatara pihak sekolah dan wakil masyarakat, serta 

dilaksanakan secara terpadu, komprehensif dan berkelanjutan. Pada proses 

pembelajaran di sekolah dasar, program pembelajaran ilmiah yang dimaksudkan adalah 

program pembelajaran yang dilaksanakan oleh wali kelas dalam proses pembelajaran 

baik melalui media, metode atau strategi pembelajaran. Secara nyata berikut akan 

dijabarkan beberapa tahapan dalam merancang dan mengimplementasikan program 

pembelajaran ilmiah terprogam dengan konsep DMSLP  dalam proses pembelajaran 

adalah sebagaimana ditunjukan pada gambar 4. 

Berdasarkan tahapan di atas, program pembelajaran ilmiah ini disusun 

berdasarkan tahapan dan konsep yang matang. Antara konsep, perencanaan, regulasi 

kebijakan dan tujuan dijadikan suatu pertimbangan dalam  penyusunan dan  

implementasi program. Pada intinya, tahapan dimaksudan untuk memberikan 

penjabaran yang nyata terhadap serangkaian tahapan yang harus ditempuh agar supaya 

program yang diususn dapat terlaksana dengan baik dan matang.. 

DMSLP adalah salah satu sampel ide gagasan dari orientasi baru dalam 
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pendidikan berupan penerapan berbagai metode, media, konsep dan aktivitas belajar 

siswa secara terprogram.  Adapun tujuan pelaksanaan program kelas percontohan 

dirumuskan pada penjabaran berikut: 1) Menerapkan berbagai teori dan metode 

pembelajaran guna untuk meningkatkan kualitas pembelajaran menjadi bermakna dan 

mudah untuk diingat dan diserap siswa; 2) Melakukan uji coba penelitian penerapan 

berbagai metode dan media pembelajaran guna untuk melakukan tindakan reflektif dan 

inovatif dalam peningkatan proses dan hasil yang diharapkan; 3) Menerapkan teori 

pembelajaran sebagai salah satu upaya pengembangan proses pembelajaran yang 

berkelanjutan; 4) Penyediaan layanan dan mewujudkan siswa yang kreatif, mandiri dan 

kompetitif pada ruang lingkup bidang tertentu;   5) Mengembangkan keterampilan 

sosial dan emosional secara baik; dan 6) Mencetak siswa-Siswi yang berkompeten, 

terampil dan mampu bertindak secara mandiri, kolaboratif,  santun, jujur dan berakhlaq 

mulia. 

Pada hakikatnya DMSLP ini adalah suatu design managemen sekolah dan kelas 

yang bertujuan untuk meningkatkan proses pembelajaran yang aktif, kreatif dan 

menyenangkan. 

Suatu program  tidak akan berjalan tanpa adanya rancangan yang kuat akan 

indikator capaian program yang ditentukan. Berikut merupakan sampel dasar  dari  

indikator capaian program kelas percontohan di Di Sekolah Dasar berdasarkan acuan 

dari dasar-dasar orientasi baru dalam psikologi pendidikan. 

Dasar paedagogik dan pandangan kontruktivis juga dijadikan suatu pertimbangan 

dalam penyusunan program Scientifict Programs. Dengan mengacu pada pertimbangan 

dasar tujuan pendidikan,  standar nasional pendidikan, harapan pembelajaran abad 21, 

dan orientasi psikologi pendidikan siswa dapat mampu membuat program yang dibuat 

sangat relevan, sehingga proses implementasinya sesuai dengan harapan. 

Berikut merupakan gambaran umum sampel program Scientific Managemen 

Programs pada jenjang Sekolah Dasar.  
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Gambar. 5 Deskripsi Singkat Sampel Penyusunan DMSLP 

 

 Untuk mengetahui secara lebih jelas mengenai perbandingan hasil belajar 

kognitif awal kedua kelompok berdasarkan kategori,Kelas Percontohan (Kelas 

Eksperimen) dan /Kelas Kontrol dengan jumlah siswa keduanya adalah 30 orang  

disajikan dalam grafik pada gambar 6 berikut. 
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Gambar. 6  Perbedaan awal kompetensi siswa dengan DMSLP dan pembelajaran 

konvensional 

 

Secara eksplisit kedua kelompok memiliki skor rata-rata yang tidak jauh berbeda 

yakni dengan selisih skor sebesar 0,194. Selisih skor ini menjadi dasar untuk melakukan 

penelitian dalam tahap selanjutnya. Dengan melihat bahwa kedua kelompok tidak jauh 

berbeda, hasil yang didapat setelah siswa mendapatkan perlakuan dalam tahap 

selanjutnya akan lebih tepat dan sesuai. Akan tetapi meskipun secara eksplisit kedua 

kelompok tidak jauh berbeda, diperlukan pengujian secara kuantitatif untuk 

menghasilkan hipotesis terhadap pretest yang telah diberikan. Pengujian dilakukan 

untuk mengetahui perbedaan secara signifikan hasil belajar siswa awal siswa antar 

kedua kelompok. Pengujian yang dilakukan menggunakan uji perbedaan rata-rata yang 

sebelumnya didahului dengan uji prasyarat untuk menentukan jenis uji statistik yang 

digunakan. Didapatkan data bahwa signifikasi skor pretest kelompok kelas kontrol dan 

kelompok kelas eksperimen terdapat perbedaan. Untuk kelas kontrol signifikasi uji 

normalitasnya sebesar 0,145, sedangkan hasil uji normalitas untuk kelompok 

eksperimen sebesar 0,262.   

            Berdasarkan uji normalitas tabel 1diatas,nilai signifikansi tersebut lebih besar 

dari 0,05. Pada kelas kontrol menunjukan angka 0,145 > α, sehingga Ho diterima dan Ha 

ditolak, begitu pula dengan hasil uji normalitas untuk kelas  eksperimen yang 

menunjukan data angka 0,262> α, sehingga Ho diterima dan Ha ditolak,Dari hasil uji 

yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa data kelompok eksperimen berasal dari kelas 

yang berdistribusi normal. Dengan melihat bahwa kedua kelompok berasal dari kelas 

yang berdistribusi normal, uji prasyarat dapat dilanjutkan. Uji prasyarat yang 

dilaksanakan selanjutnya adalah uji homogenitas varians kedua kelompok. 
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Hasil dari uji homogenitas varians dengan menggunakan uji Levene dengan software 

software SPSS 16.0 for Windows diperoleh nilai signifikansi pengujian pretest 

gabungan sebesar 1,912 dan posttest gabungan sebesar 0,506.  Pada signifikasi pretest 

gabungan sebesar 0,172 dan posttest gabungan 0,480. Nilai signifikansi tersebut lebih 

besar dari 0,05. Berdasarkan hasil pengujian tersebut maka Ho diterima atau Ha ditolak. 

Pretest  :0,172≥0,05 : variasi data homogen. Posttest :0,480 ≥ 0,05 : variasi data 

homogen.Dengan demikian, variansi kedua kelompok adalah sama atau homogen. 

Posttest yang menggunakan soal pilihan ganda diberikan kepada siswa kelas 

eksperimen setelah mendapatkan perlakuan dan kelas kontrol. Posttest dilakukan untuk 

mengetahui sejauh mana perlakuan yang dilakukan berpengaruh terhadap hasil belajar 

kognitif . Seperti halnya pretest, posttest diberikan kepada 60 siswa dengan rincian 30 

siswa berasal dari SD Negeri Cisolok sebagai kelompok kontrol dan 30 siswa berasal 

dari SD Negeri Karamatjaya sebagai kelompok eksperimen. Dalam pembahasan ini, 

hasil belajar kognitif akhir diartikan sebagai hasil belajar siswa pada aspek kognitif 

setelah adanya perlakuan Scientific Learning Programs   pada kelas eksperimen, dan 

pembelajaran konvensional pada kelas kontrol.  

Berdasarkan data persentase hasil posttest terhadap hasil belajar kognitif siswa 

dalam penyelesaian soal pilihan ganda yang disajikan dapat diketahui distribusi kategori 

siswa cukup bervariasi. Pada kategori sangat tinggi, kelompok eksperimen memiliki 

persentase 36,7% dan 10% untuk kelas kontrol. Pada kategori tinggi kelas eksperimen 

diperoleh data persentase sebesar 50% dan kelas kontrol sebesar 66,7%.  

Selanjutnya pada kategori sedang kelas eksperimen memiliki persentase sebesar 

10% dan 10% pada kelas kontrol. Pada kategori rendah dan sangat rendah, kelas 

eksperimen,3,3% dan kelas kontrol 13,3%.   

Dari hasil posttest tersebut, penyebaran kategorisasi siswa lebih variatif. Selain 

dari pada itu, dapat diketahui bahwa sebagian besar hasil belajar kognitif mengalami 

kenaikan setelah siswa mendapatkan pembelajaran, terlebih untu kelas eksperimen yang 

didapatkan data mengalami kenaikan yang signifikan, serta memperoleh prosentasi 

yang lebih daripada kelas kontrol. Kelas kontrol memang mengalami kenaikan pula, 

namun apabila dibandingkan dengan signifikasi persentase data kelas eksperimen jauh 

lebih besar dibandingkan dengan kelas kontrol. Kelas kontrol masih ditemukan hasil 

belajar kognitif siswa yang tergolong kategori rendah dan sangat rendah, sedangkan 

pada kelas eksperimen berada pada hasil belajar kategori sedang, tinggi dan sangat 

tinggi. Ini membuktikan bahwa setelah adanya penerapan Scientific Learning Programs 
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, hasil belajar kognitif siswa semakin meningkat. Peneliti menemukan bahwa dalam 

pertemuan yang sangat singkat dalam satu kali pertemuan dengan alokasi waktu 6 x 35 

menit, kelompok eksperimen yang mendapatkan perlakuan Scientific Learning 

Programs   jauh lebih meningkat hasil belajar kognitifnya bila dibandingkan dengan 

hasil belajar kognitif pada pembelajaran konvensional (biasa). Untuk mengetahui secara 

lebih jelas mengenai perbandingan hasil belajar kognitif akhir       (Posttest) kedua 

kelompok didasarkan atas kategori disajikan pada grafik  dalam gambar 7  berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 7 Perbedaan akhir kompetensi siswa dengan DMSLP dan pembelajaran 

konvensional 

 

Selain daripada itu, mengenai nilai rata-rata hitung ( ̅) antar kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol, rata-rata hitung ( ̅) untuk kelompok eksperimen 

lebih besar dibandingkan dengan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen memiliki 

skor sebesar 7,511 dengan simpangan baku (s) sebesar 338 dan kelompok kontrol 

memiliki skor sebesar 5,6889 dengan simpangan baku (s) sebesar 256 Selisih skor rata-

rata yang lebih besar menunjukkan secara eksplisit adanya peningkatan yang lebih 

signifikan dari kelompok eksperimen. Selain itu, kelompok eksperimen memiliki skor 

terkecil yakni 9 dan skor terbesar yakni 15. Sedangkan kelompok kontrol memiliki skor 

terkecil yakni 3 dan skor terbesar yakni 12. 

Adapun aspek psikomotorik yang ditekankan pada pebelitian ini diperoleh data 

sebelum adanya perlakuan rata- rata aktivitas siswa pada proses pembelajaran adalah 

dinyatakan pada gambar 5 berikut.  
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Gambar 5.  Peningkatan Aktivitas Belajar siswa dengan DMSLP dan pembelajaran 

konvensional 

 

 Berkisar 60,71% dan setelah adanya penerapan Scientific Learning Programs 

maka aktivitas siswa menjadi 89,28. Kondisi Siswa pada awal menunjukan prosentase  

60,71 dan setelah menggunakan media menjadi 82,14%, pada aspek Kerjasama awalnya 

64,28 dan setelah diimplementasikan Scientific Learning Programs  menjadi 92,85%, 

pada aspek Interaksi, prosentase awal menunjukan 64,28 % dan setelah dilaksankan 

Scientific Learning Programs menjadi 92,85%, pada aspek Responsibility sebelum 

64,28 % dan sesudah menjadi 92,85%, pada aspek Ketertarikan Siswa pada Mata 

Pelajaran awal dengan prosentase 60,71% dan setelahnya menjadi 92,85%, pada aspek 

Kinerja Siswa awal pelaksanaan awalnya berkisar 60,71% dan setelah pelaksanaan 

Scientific Learning Programs sebesar 92,85%. Pada umumnya, data membuktikan rata-

rata aktivitas siswa sebelum dan sesudah mengalami signifikasi dan peningkatan yang 

baik, yankni dari rata-rata aktivitas baca siswa 62,24% menjadi 90,81%. Hal ini 

membuktikan bahwa pendapat para ahli yang menyatakan bahwa metode dan media 

pembelajaran dapat mempengaruhi aktivitas dan hasil belajar siswa, sudah terbukti, 

dengan hasil pembuktian data kuantitatif dan kualitatif berdasarkan intrumen penelitian 

dan validasi instrumen oleh Kepala Sekolah, pakar pendidikan  ( pengawas sekolah ) 

dan teman sejawat. 

 

SIMPULAN DAN SARAN  
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 DMSLP  atau di singkat DMSL merupakan serangkian program pembelajaran 

yang mengedepankan pengembangan keterampilan proses siswa, melalui berbagai 

program yang disusun berlandaskan atas analisis kebutuhan, situasi dan kondisi serta 

analisis terhadap tantangan masa depan. DMSLP adalah salah satu sampel ide gagasan 

dari orientasi baru dalam pendidikan berupan penerapan berbagai metode, media, 

konsep dan aktivitas belajar siswa secara terprogram.   

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terhadap penerapan Program kelas 

percontohan  di kelas IV    SD Negeri Karamatjaya      dan kelas kontrol di kelas IV SD 

Negeri Cisolok ruang lingkup Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya 

diperoleh simpulan diuraikan sebagai berikut:Hasil belajar awal sebelum perlakuan  

(pretest ) hasil belajar kognitif, afektif dan psikomorik siswa awal sama.  Hasil belajar 

siswa kelas eksperimen setelah perlakuan (posttest) yang menerapan Scientific Learning 

Programs lebih baik daripada hasil belajar siswa kelas kontrol yang menggunakan 

pembelajaran konvensional. Disamping itu terlihat jelas perbedaan kompetensi pada 

keterampilan yang dimiliki siswa anatara yang menerapkan Scientific Learning 

Programs dan tidak. Siswa yang menerapkan Scientific Learning Programs sudah 

terbiasa melakukan sesuatu berdasarkan proses, unjuk kerja, hasil karya produk, project 

based learning, dan uji coba lapangan berdasarkan acuan kurikulum 2013 berbasis 

scientific. 
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ABSTRAK 

 

Kondisi siswa cenderung pasif dalam pembelajaran menunjukkan siswa belum  

memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Model 

Pembelajaran Kaki Langit dapat membantu siswa meningkatkan hasil belajar dalam 

pembelajaran di kelas dengan menyusun pertanyaan berupa teka-teki silang secara 

berkelompok. Permasalahan penelitian ini adalah apakah model pembelajaran Kaki 

Langit dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Jenis penelitian ini adalah penelitian 

tindakan kelas dengan sampel penelitian siswa kelas V SDN Prajuritkulon 1 Kota 

Mojokerto. Berjumlah 36 siswa. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa implementasi 

kaki langit mampu meningkatkan aspek kognitif 10,94%, aspek psikomotorik sebesar 

8,33%, dan respon siswa terhadap pembelajaran pada skala positif. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa implementasi model pembelajaran kaki langit dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa. 

 

Kata kunci: model pembelajaran kaki langit, hasil belajar IPA 

 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif pada 

siswa sangatlah penting. Kemampuan tersebut haruslah menjadi tujuan utama yang 

dicapai dalam suatu proses pembelajaran. Untuk mewujudkan semua kemampuan 

tersebut, dibutuhkan implementasi nyata yang benar-benar dialami oleh siswa. 

Pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student center approach menjadi salah satu 

alternatif dalam pendidikan saat ini karena pembelajaran  dengan model konvensional 

dirasa kurang tepat. Hal tersebut disebabkan pembelajaran dengan model konvensional 

hanya berpusat pada guru tanpa memperhatikan aktivitas belajar peserta didik 

(Sutiyono, 2015:86).  

Maka sepakat jika Pembelajaran berpusat pada siswa atau student center approach 

menjadi pilihan tepat untuk melatih siswa agar bisa membiasakan diri berpikir kritis, 

kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Guru harus mampu menciptakan suasana belajar 

yang kondusif bagi siswa. Pemberian pengalaman belajar yang aktif, inovatif, kreatif, 

mailto:nurchasanah83@gmail.com
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efektif serta menyenangkan (PAIKEM) dibutuhkan siswa agar mampu mengembangkan 

semua potensi yang dimiliki.  

Indikator pembelajaran aktif dapat tercapai dikala siswa berpartisipasi untuk berebut 

mengemukakan pendapat, mengajukan pertanyaan, memberi komentar, saran dan kritik 

terhadap suatu permasalahan, memberikan penjelasan terkait dengan materi, serta 

menjawab pertanyaan dari guru dan temannya.  

Sedangkan pembelajaran dikatakan inovatif jika siswa terdorong untuk mengemukakan 

ide serta mampu menciptakan hal baru terkait dengan konsep atau metode. 

Pembelajaran kreatif akan mampu mencetak siswa memahami masalah secara kreatif, 

mampu mencari solusi, memecahkan masalah secara mandiri tentang materi pelajaran. 

Indikator pembelajaran efektif tercapai dikala siswa berhasil mencapai semua tujuan 

yang diharapkan dalam suatu pembelajaran.  

Kondisi pembelajaran menyenangkan tergambar dari sebuah proses pembelajaran yang 

benar-benar menciptakan suasana kelas menjadi gembira. Tercermin dari suasana aman 

dan tidak ada penekanan serta pemaksaan sedikitpun kepada siswa. Terjalin komunikasi 

yang sangat kuat antara guru dengan siswa, siswa dengan kelompok, serta antara siswa 

dan siswa lainnya. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 19 tentang 

Standar Nasional Pendidikan menetapkan bahwa proses pembelajaran pada setiap 

satuan pendidikan supaya diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberi ruang 

yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian, sesuai dengan bakat minat, dan 

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 

Dalam materi Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) tahun 2012 tertulis bahwa 

keaktifan peserta didik harus selalu diciptakan dan berjalan terus dengan menggunakan 

metode dan startegi mengajar yang tepat. Guru menciptakan suasana yang dapat 

mendorong peserta didik untuk bertanya, mengamati, mengadakan eksperimen, serta 

menemukan fakta, dan konsep yang benar. Jadi, merancang sebuah pembelajaran 

dengan memberikan porsi lebih besar kepada siswa untuk  berperan aktif adalah sebuah 

keharusan. Guru harus kreatif mendesain sebuah pembelajaran agar siswanya tertantang 

dan terdorong untuk mencapai kompetensi dasar yang tedapat pada muatan pelajaran.   

Berdasarkan pada pengalaman penulis, saat pembelajaran di Tema 8 Ekosistem di kelas 

V (lima) banyak ditemukan materi menyusun pertanyaan yang dituliskan pada kartu 

Tanya. Materi tersebut menuntut siswa kreatif  menuliskan pertanyaan, serta menjawab 
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pertanyaan yang berkaitan dengan tema dan pokok bahasan yang telah dipelajari. 

Namun, bagi sebagian besar siswa masih banyak mengalami kesulitan dalam 

menuliskan pertayaan.  

Penggunaan metode konvensional yakni ceramah pada pembelajaran sebelumnya, 

memberi hasil bahwa pembelajaran secara konvensional (ceramah) tidak dapat 

memotivasi siswa untuk belajar secara aktif. Kondisi siswa cenderung pasif dalam 

pembelajaran menunjukkan siswa belum  memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, 

kolaboratif, dan komunikatif. 

Pada tahun pelajaran 2014/2015 semester genap penulis menerapkan metode Team 

Game Tournamen pada pembelajaran Tema 8 Ekosistem. Kegiatan dilaksanakan 

dengan cara membagi siswa dalam kelompok. Tiap kelompok melakukan diskusi untuk 

menyusun pertanyaan. Masing-masing kelompok saling berkompetisi untuk menyusun 

pertanyaan secara benar sesuai dengan kaidah bahasa. Kelompok yang paling banyak 

menuliskan pertanyaan dan menjawab pertanyaan secara benar  akan  mendapatkan 

penambahan skor. Dari pengamatan penulis saat proses pembelajaran, siswa terlihat 

antusias dan aktif. Siswa terpacu untuk berkompetisi bertanya dan menjawab 

pertanyaan. 

Di akhir tema, penulis melakukan evaluasi ketercapaian kompetensi dengan 

memberikan ulangan harian. Namun, hasil belajar yang diperoleh saat guru melakukan 

evaluasi masih belum mampu mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). 

Persentase siswa yang mencapai Kriteria Ketuntasan Klasikal kurang dari 75%. Dari 36 

siswa ternyata hanya 10 (27,78%) siswa yang tuntas (mampu mencapai KKM) pada KD 

3, sedangkan pada KD 4 hanya 8 (22,22%) siswa yang tuntas (mampu mencapai KKM). 

Berdasarkan hasil pembelajaran KI 3 dan KI 4 tersebut pembelajaran dapat dikatakan 

gagal.  Persentase siswa yang mampu mencapai KKM  belum mencapai 75% dari 

jumlah siswa, dengan KKM untuk KI 3 dan KI 4 yaitu 70.  

Berdasarkan hasil refleksi terhadap proses dan hasil belajar selama dua tahun ini serta 

wawancara terhadap siswa diketahui bahwa faktor metode pembelajaran yang 

diterapkan kurang variatif, kegiatan pembelajaran kurang tertata, dan tugas sangat 

menyulitkan siswa. Berdasarkan temuan tersebut, penulis dituntut berpikir dan kreatif 

untuk memecahakan, mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh siswa.  

Oleh karena itu penulis melakukan tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas proses 

dan hasil belajar siswa dengan menerapkan model pembelajaran Teka-teki Silang In 

Tournamen (Kaki Langit). Upaya perbaikan proses dan hasil belajar tersebut penulis 
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lakukan dengan melakukan penelitian tindakan kelas yang berjudul  “Implementasi 

Model Pembelajaran Kaki Langit Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa”. 

Identifikasi dan Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dituliskan rumusan masalah adalah 

sebagai berikut : 

1. Apa yang dimaksud dengan model pembelajaran ―Kaki Langit‖ ? 

2. Bagaimana meningkatkan aktivitas belajar siswa melalui model pembelajaran 

―Kaki Langit‖ ? 

3. Bagaimana meningkatkan hasil belajar siswa melalui model pembelajaran ―Kaki 

Langit‖ ? 

Tujuan  

1. Mengetahui pengertian model pembelajaran ―Kaki Langit‖. 

2. Mendeskripsikan peningkatan aktivitas belajar siswa melalui pembelajaran 

―Kaki Langit‖. 

3. Mendeskripsikan peningkatan hasil belajar siswa melalui pembelajaran ―Kaki 

Langit‖. 

 

METODE 

Desain  Penelitian  

Penelitihan ini menggunakan rancangan penelitian tindakan kelas (PTK), yang 

dirancang dalam dua siklus. Jika pada akhir siklus kedua sudah tercapai 

keberhasilan tindakan, maka penelitian ini dihentikan. Namun, apabila belum  

tercapai keberhasilan, akan dilanjutkan pada siklus ketiga. Di bawah ini disajikan 

diagram alir desain penelitian : 
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Gambar 1 :  Desain Penelitian 

Subjek dan Objek Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan pada semester dua sekitar bulan Februari sampai 

dengan April pada tahun 2015/ 2016. Tema pembelajaran saat penelitian dilakukan 

adalah Tema 8 Ekosistem. Muatan pelajaran yang diambil sebagai data untuk 

dianalisis adalah hasil ulangan harian pada muatan pelajaran Ilmu Pnegetahuan 

Alam. 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SDN Prajuritkulon 1 Kota 

Mojokerto yang berjumlah 36 siswa. Terdiri dari 17 siswa laki-laki dan 19 siswa 

perempuan. Sebagai peneliti adalah Nur Chasanah,S.Pd.SD (guru kelas V) dan 

sebagai pengamat adalah Ali Ariyanto, S.Pd. (teman sejawat).  

Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data adalah 1) Lembar 

Obeservasi, 2) Soal tes, 3) Angket, 4) Studi dokumenatsi, 5) Pedoman wawancara, 

6) Catatan lapangan.  

Teknik Analisis Data 

Teknik pengamatan bertujuan untuk mengumpulkan data keaktifan siswa pada 

saat proses pembelajaran dengan menggunakan lembar observasi dan catatan 

lapangan.  

Teknik tes diukur dengan menggunakan soal tes. Tes ini disusun berdasarkan 

tujuan pembelajaran yang akan dicapai, digunakan untuk mengukur hasil belajar 

siswa tentang pemahaman pada muatan pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). 

Teknik ini dilaksanakan  sebelum tindakan dan sesudah tindakan dilaksanakan 

Teknik studi dokumentasi merupakan metode untuk mengetahui dan 

memperoleh segala informasi yang berkaitan dengan buku-buku, kearsipan yang 

sangat mendukung penelitian. Dokumen yang bisa digunakan adalah a) daftar nama 

siswa, b) perangkat pembelajaran yang menyangkut RPP, silabus, serta perangkat 

evaluasi pembelajaran, dan 3) jurnal guru. Teknik wawancara menggunakan 
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pedoman wawancara dan angket untuk menggali data tanggapan dan kesan siswa 

pada saat proses pembelajaran. 

Pada penelitian tindakan kelas ini, dilakukan analisis data sejak tindakan 

dilaksanakan, selanjutkan melakukan refleksi berdasarkan data yang diperoleh, 

sampai pada tahap penyusunan laporan. Penelitian ini dilakukan dengan mitra 

kolaboratif bersama teman sejawat.  

 

PEMBAHASAN 

Model Pembelajaran “Kaki Langit” 

Menurut Depdiknas (2010:114) pembelajaran pada hakekatnya adalah suatu 

proses interaksi antar siswa dengan siswa, siswa dengan sumber belajar dan siswa 

dengan guru. Terjalinnya interaksi pada semua unsur akan mewujudkan  

pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Dengan demikian pembelajaran adalah 

proses penting dalam pendidikan. Tujuan pembelajaran akan tercapai jika mampu 

merancang proses pembelajaran yang menarik, memotivasi, dan mendorong siswa 

untuk selalu berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. 

Model Pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang 

terbentuk dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata 

lain, model pembelajaran , merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu 

pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran (A Sudrajat-Online, 2008:3) 

Saat ini di berbagai Negara sedang trend dan semangat mengembangkan 

pembelajaran yang menyenangkan (joyfull learning) dan pembelajaran yang 

bermakna (meaningfull learning), yaitu dengan menciptakan kondisi belajar yang 

sedemikian rupa sehingga peserta didik menjadi betah di kelas karena pembelajaran 

yang dijalani menyenangkan dan bermakna. Mereka merasakan bahwa 

pembelajaran yang dijalani memberikan perbedaan dalam basis pengetahuan yang 

ada di pikirannya, berbeda dalam memandang dunia sekitar, dan merasakan 

memperoleh sesuatu yang lebih dari dimilikinya selama ini (Salirawati, 2008:9) 

Pembelajaran yang berpusat pada siswa (student center approach) memberikan 

peluang lebih banyak pada siswa untuk mengeksplor segala minat, bakat serta 

kemampun siswa. Sehingga pada akhirnya, guru diwajibkan untuk merencanakan, 

merancang, mendisain pembelajan dengan model pembelajaran yang lebih kreatif, 

bervariasi, dan menyenangkan. 
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Sesuai dengan tahapan perkembangan anak, bahwa anak usia SD masih dalam 

tahap dunia brmain. Segala aktifitasnya dipenuhi dengan hal-hal yang mengasikkan 

dan menyenangkan. Maka tepat jika model pembelajaran dalam bentuk permainan 

diimplementasikan ke dalam pembelajaran.  

Model pembelajaran dalam bentuk permainan sangatlah banyak. Diantaranya 

adalah bentuk game. Menurut teori Romi Satrio Wahono (ilmukomputer.com, 

2007) game merupakan aktifitas terstruktur atau semi terstruktur yang biasanya 

bertujuan untuk hiburan dan kadang dapat digunakan sebagai sarana pendidikan. 

Karakteristik game yang menyenangkan, memotivasi, membuat kecanduan dan 

kolaboratif membuat aktifitas ini banyak digemari oleh banyak orang. 

Begitu juga dengan siswa yang juga masih pada tahap anak-anak akan senang 

dengan game yang mengasikkan. Agar siswa tertarik dengan pembelajaran maka 

memadukan pembelajaran dengan game merupakan hal yang dibenarkan.  

Model pembalajaran ―Kaki Langit‖ merupakan perpaduan pembelajaran dengan 

game. Model pembelajaran ini tergolong pada pembelakaran cooperative. 

Pembelajaran ini membutuhkan kerjasama dalam kelompok.  

Kaki Langit merupakan akronim dari istilah Teka-Teki Silang In Tournamen. 

Kata teka-teki jika merujuk pada kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai 

soal yang berupa kalimat (cerita, gambar) yang dikemukakan secara samar-samar, 

biasanya untuk permainan atau untuk mengasah pikiran. Sedangkan teka-teki silang 

adalah teka-teki gambar (dengan mengisi huruf dan sebagainya dalam petak-petak 

gambar. 

In Tournamen jika merujuk pada kamus Bahasa Inggris. In diartikan ―dalam‖, 

sedangkan tournamen diartikan turnamen. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

turnamen diartikan sebagai pertandingan yang diikuti oleh beberapa regu. Dengan 

demikian Model pembelajaran ―Kaki Langit‖ merupakan rekayasa pembelajaran 

yang menggabungkan pembelajaran dengan game kompetisi siswa melalui teka-

teki silang .  

Tujuan Model Pembelajaran ―Kaki Silang‖ adalah  

1. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan 

komunikatif pada siswa. 

2. Meningkatkan hasil belajar siswa   

3. Meningkatkan keterampilan berikir (High Order Thinking) 

4. Mengambangkan pembelajaran bermakna dan efektif 
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Sintaks (tahapan) yang dalam model pembelaran ―Kaki Langit‖ terbagi menjadi 

dua : 

1. Tahapan Persiapan Game “Kaki Langit” 

a. Guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Saat penelitian siswa 

terbagi menjadi enam kelompok.  

b. Guru dan menyiapkan peralatan dan bahan  

c. Siswa dan guru membuat kesepakatan tentang cara kerja selama kegiatan 

diskusi dengan kelompok. Misalnya :  

- Setiap siswa minimal memberikan satu ide atau gagasan berupa 

pertanyaan. 

- Setelah selesai menyusun pertanyaan yang dituliskan pada kartu Tanya,  

siswa saling bertukar kartu tanya untuk dianalisis bersama dalam diskusi 

kelompok.  

d. Siswa bersama kelompok menyusun pertanyaan pada kartu tanya dari materi 

yang telah diperoleh. 

e. Setiap siswa saling bertukar kartu tanya. 

f. Siswa berdiskusi untuk menganalisis serta menjawab kartu tanya yang ditulis 

oleh temannya. 

g. Siswa mengumpulkan kartu tanya yang telah dianalisis dan direvisi jika 

terdapat pertanyaan yang kurang sesuai atau masih salah.  

h. Secara berkelompok siswa membuat sketsa pada lembar buram untuk 

menyusun teka-teki silang. Untuk membuat petak-petak dalam teka-teki 

silang berdasar pada jawaban pertanyaan yang sudah ditulis siswa. Untuk 

menyusun petak-petak teka-teki silang, siswa diberikan kebebasan 

menggambar polanya sesuai dengan kreatifitas masing-masing. 

i. Siswa menerima peralatan dan bahan berupa spidol besar dan kertas manila 

yang digunakan untuk menuliskan teka-teki silang. Setiap kelompok 

mendapatkan 1 buah spidol besar untuk membuat garis-garis petak, 1 buah 

spidol kecil warna untuk menuliskan nomor pada petak teka-teki silang, dan 1 

lembar kertas manila. 

j. Siswa dalam kelompok mennyalin sketsa teka-teki silang pada kertas manila. 

2. Tahapan Game “Kaki Langit” 

a. Guru dan siswa membuat kesepakatan permainan yang akan dilaksanakan. 

Contoh : 
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- Setiap kelompok mempunyai satu kesempatan untuk mempresentasikan 

hasil teka-teki silang yang telah dibuat. 

- Untuk menjawab pertanyaan harus didahulukan unjuk jari terlebih dahulu 

sebelum menjawab pertanyaan 

- Pada saat permainan siswa tidak boleh gaduh atau ramai sendiri. 

- Kelompok yang mendapat giliran mempresentasikan membuat job 

description untuk memandu jalannya game. Dua orang siswa bertugas 

sebagai pemandu, satu orang lagi bertugas menuliskan jawaban pada 

lembar manila, dua orang siswa mengawasi menentukan kelompok lain 

yang berhasil menjawab pertanyaan, dan satu orang siswa lagi bertugas 

menuliskan Skor perolehan kelompok yang berhasil menjawab secara 

berebut. 

- Membuat kesepakatan skor perolehan jika berhasil menjawab teka-teki 

silang dan skor pengurangan jika melanggar peraturan. 

b. Siswa melakukan game ―Tek-teki Silang In Tournament‖ 

Game berlangsung dimpin oleh kelompok secara bergantian. Setiap 

kelompok yang bertugas akan memandu jalannya permainan. Semua anggota 

kelompok harus tampil untuk memandu permainan sesuai job description 

yang sudah disepakati. Setiap kelompok yang berhasil menjawab pertanyaan 

akan mendapatkan skor, sedangkan kelompok yang melanggar peraturan 

akan mendapat penguragan skor. Pertanyaan yang telah diajukan dijawab 

secara berebut oleh masing-masing kelompok.  

c. Siswa dan guru menentukan pemenang dari skor perolehan masing-masing 

kelompok.  

d. Siswa dan guru merenungkan pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

e. Siswa mengerjakan lembar evaluasi. 

Peningkatan Aktivitas Balajar Siswa melalui model pembelajaran “Kaki Langit” 

Dari hasil pengamatan terhadap proses pembelajaran, didapatkan data yang 

diperoleh dari lembar observasi, angket dan data wawancara bahwa respon siswa 

terhadap pmbalajaran pada skala positif.  

Berdasarkan lembar observasi didapatkan data bahwa siswa berperan aktif 

dalam proses pembelajaran. Siswa mampu mengembangkan kemampuan berpikir 

kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. 
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Berdasarkan hasil wawancara dan angket yang telah disebarkan kepada siswa, 

bahwa semua siswa merasa senang saat proses pembelajaran berlangsung. Tidak 

seorangpun siswa yang mengungkapkan kurang puas dalam pembelajaran. Bahkan 

dari angket yang disebar, banyak siswa yang menuliskan untuk mengulang kembali 

model pembelajaran ―Kaki Silang‖. 

Peningkatan Hasil Belajar Siswa Melalui Model Pembelajaran “Kaki Langit” 

Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa, peneliti menggunakan 

instrument soal tes. Dari hasil Ulangan harian pada muatan pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam pada siklus 1 dan siklus 2 didapatkan data peningkatan hasil 

belajar siswa pada KI 3 kompetensi pengetahuan adalah 10, 94% dan 8,33% pada 

K1 4 kompetensi keterampilan. 

Tabel 1 Perbandingan Rerata Aspek Kognitif Siswa Pada Siklus 1 dan Siklus 2 

Pengamatan Kognitif Siswa Siklus 1 Siklus 2 

Skor Rerata Siswa 86, 24 97, 18 

Persentase peningkatan 10,94 

 

Tabel 2 Perbandingan Rerata Aspek Psikomotorik pada siklus 1 dan siklus 2 

Pengamatan Pikomotorik Siswa Siklus 1 Siklus 2 

- Menulis pertanyaan sesuai 

tema  

- Menulis pertanyaan dengan 

tipe HOTS 

- Menganalisis pertanyaan  

- Membuat desain sketsa teka-

teki silang 

- Menggambar teka-teki silang 

- Menjawab pertanyaan  

 

96.88 

 

100 

 

75.00 

98.88 

 

68. 95 

81.25 

100 

 

100 

 

75.00 

100 

 

93. 75 

100.00 

Rerata nilai aspek psikomotorik 86.46 94.79 

Prosentas peningkatan 8,33 

 

SIMPULAN 
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Model Pembelajaran ―Kaki Langit‖ dapat meningkatkan aspek kognitif, aspek 

psikomotorik, dan aspek sikap (respon) pada siswa kelas V SDN Prajuritkulon 1 Kota 

Mojokerto Semester Genap pada tema 8 Ekosistem pada tahun 2015-2016. Aspek 

peningkatan hasil pembelajaran dapat diketahui dari hasil tes (ulangan harian) setiap 

selesai proses pembelajaran. Peningkatan aspek kognitif terlihat dari skor rerata tiap 

siklus, dimana skor pada siklus 2 terjadi peningkatan sebesar 10,94% dari siklus 1, 

peningkatan rerata skor juga terjadi pada aspek psikomotorik pada siklus 2 yakni 8,33% 

dari siklus 1. Dan sikap respon positif siswa pada pembelajaran. 
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ABSTRAK 

 

Upaya meningkatkan pendidikan pada akhirnya ditentukan oleh sejauh mana 

pengelolaan pembelajaran oleh guru di kelas.   Media ―Persegi Ajaib‖ dipilih untuk 

digunakan dalam pembelajaran karena mengandung unsur permainan sekaligus 

merupakan hal yang menyenangkan bagi anak   pembelajaran  Tipe Penelitian ini 

termasuk penelitian tindakan dengan seting kelas Hasil penelitian menunjukan pada 

siklus satu sebanyak 10 siswa (38%) secara individu dinyatakan belum mahir (tuntas), 

15 siswa (62%) sudah mahir (tuntas), sehingga penelitian perlu dilanjutkan ke siklus 

dua. Hasilnya pada siklus dua menunjukan sebanyak 21 siswa (84%) secara individu 

dikatakan tuntas (mahir) melakukan operasi penjumlahan bilangan bulat dengan 

perolehan nilai lebih dari 62. Dan 4 siswa (16%).  Dari pembahasan di atas menunjukan 

terjadi peningkatan kemahiran siswa dari siklus satu ke siklus dua, Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran menggunakan media ―Persegi Ajaib‖ dengan 

pendekatan pemecahan masalah menunjukan adanya peningkatan   kemahiran siswa.  

 

Kata Kunci. Media Persegi Ajaib, Pendekatan Pemecahan Masalah. 
 
 

PENDAHULUAN   
 
Perubahan kurikulum dari KTSP menjadi K13 tidak secara langsung berdampak pada 

perubahan gaya mengajar guru di kelas. Dalam perkembanganya sejauh ini 

pembelajaran di kelas masih didominasi oleh model konfensional. Pandangan bahwa 

pengetahuan sebagai perangkat fakta-fakta yang harus dihafal masih kental melekat di 

benak para guru. Pembelajaran di kelas masih menempatkan guru sebagai sumber 

utama pengetahuan dan metode ceramah terkesan merupakan pilihan utama strategi 

belajar sehingga terlihat proses belajar kurang memfokuskan pada penalaran dan 

pemecahan masalah siswa tetapi lebih menekankan pada kemampuan untuk mengingat. 

Muhammad (Depdiknas, 2005: 8), menyatakan bahwa praktek pembelajaran dengan 

ceramah lebih menekankan pada aspek mengingat atau menghafal dan tidak 

mengarahkan siswa untuk bernalar. Upaya meningkatkan pendidikan pada akhirnya 

akan ditentukan oleh bagaimana pengelolaan pembelajaran di kelas. Guru merupakan 
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faktor kunci dalam masalah tersebut. Kurikulum dibuat dan dilaksanakan oleh guru di 

kelas sebagai pengambil keputusan kurikulum (curriculum decision makers), (Marsh & 

Willis, 1995). Pembelajaran dengan pendekatan pemecahan masalah adalah 

pembelajaran yang terdiri atas langkah-langkah (memahami masalah, menyusun 

rencana, melaksanakan rencana, dan melakukan penilaian). Keempat tahapan ini lebih 

dikenal dengan See (memahami problem), Plan, (menyusun rencana), Do 

(melaksanakan rencana) dan Check (menguji jawaban),George Polya (Hamzah,2003). 

 

Mata pelajaran matematika juga sangat penting, terutama pada materi Operasi 

penjumlahan bilangan bulat. Penulis mengharapkan siswa dapat menyelesaikan soal 

terkait operasi penjumlahan bilangan bulat dengan benar, namun kenyataannya sebagian 

siswa kelas VII-1 SMP Negeri 3 Salahutu belum dapat melakukanya dengan benar, 

misalnya pada soal seperti berikut ini ; 2 + (-1), -3 + 2, -2+(– 3),-4- (-3), 2- (-3). Hal ini 

terlihat dari 24 siswa kelas VII-1 SMP Negeri 3 Salahutu tahun ajaran 2015/2016 yang 

mengikuti tes semester satu, ternyata sebanyak 16 orang (68%) siswa tidak tuntas. Salah 

satu penyebabnya adalah karena materi yang disajikan bersifat abstrak dengan 

menggunakan metode ceramah. Faktor penggunaan media yang kurang bervariasi oleh 

guru turut berpengaruh sehingga semakin membuat lemahnya pemahaman siswa terkait 

kemampuan melakukan operasi hitung bilangan bulat. Sehingga diupayakan 

penggunaan media ―persegi ajaib‖ dan pendekatan ―pemecahan masalah‖untuk 

meningkatkan kemampuan siswa dalam mengoperasikan penjumlahan bilangan bulat. 

Media Persegi Ajaib (magic square) dipakai dalam pembelajaran karena mengandung 

unsur permainan, juga menyenangkan bagi anak, tak terkecuali dalam kegiatan 

pembelajaran, (Sukayati, 2014). 

 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka saya sebagai guru pada SMP 

Negeri 3 Salahutu merasa terpangil untuk melakukan penelitian dengan judul : MEDIA 

―PERSEGI AJAIB‖ DENGAN PENDEKATAN PEMECAHAN 

MASALAH UNTUK MEMPERMAHIR OPERASI PENJUMLAHAN BILANGAN 

BULAT PADA SISWA KELAS VII-1 SMP NEGERI 3 SALAHUTU TAHUN 

PELAJARAN 2016/2017. 

 

Rumusan masalah penelitian ini adalah: Apakah Penggunaan Media―Persegi Ajaib‖ 

dengan pendekatan pemecahan masalah dapat mempermahir Operasi penjumlahan 
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bilangan bulat pada Siswa Kelas VII-1 SMP Negeri 3 Salahutu? Penelitian ini bertujuan 

untuk mempermahir operasi penjumlahan bilangan bulat pada siswa kelas VII-1 SMP 

Negeri 3 Salahutu dengan menggunakan media persegi ajaib serta pendekatan 

pemecahan masalah. 

 

Selain itu manfaat dari penelitian ini adalah : 

 

a. Bagi Guru: sebagai bahan masukan untuk meningkatkan proses pembelajaran 

a. Bagi Siswa: bagi kemandirian siswa dalam pembelajaran 

b. Bagi Sekolah: sebagai upaya perbaikan strategi pembelajaran matematika 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Menurut teori psikologi Behavioristik belajar adalah latihan-latihan membentuk antara 

stimulus dan respon dengan memberikan rangsangan (stimulus), maka anak-anak akan 

bereaksi dengan respon. Hubungan stimulus dengan respon menimbulkan kebiasaan-

kebiasaan otomatis pada saat belajar. Inilah yang disebut S-R Bond Theory. Menurut 

Roestiyah M.K (1998 : 2), bahwa dalam proses belajar mengajar guru perlu 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a) Mengusahakan agar siswa berpartisipasi 

aktif, minat siswa perlu ditingkatkan serta dikembangkan untuk mencapai tujuan 

tertentu. b) Menganalisis struktur materi yang diajarkan dan perlu disajikan secara 

sederhana, sehingga mudah dipahami oleh siswa. Guru mengajar berarti membimbing 

siswa melalui urut-urutan pertanyaan dari suatu masalah, sehingga siswa memahami 

atau memperoleh pengertian dan dapat mentransfer pengetahuan dengan baik. 

 

Pembelajaran matematika yang diajarkan pada setiap jenjang pendidikan baik Sekolah 

Dasar (SD), (SMP), dan (SMA) tidak sepenuhnya sama dengan matematika sebagai 

ilmu. Menurut Soedjadi (2000:37) hal ini dikarenakan adanya perbedaan beberapa hal: 

1) penyajiannya disesuaikan perkembangan intelektual perseta didik; 2) menggunakan 

pola pikir deduktif dan induktif; 3) keterbatasan semestanya dipersempit dari aspek 

matematika yang kompleks dan semakin diperluas; 4) tingkat keabstrakannya dikurangi. 

Berdasarkan pembagian periode perkembangan intelektual anak oleh piaget, siswa SMP 

berada pada periode operasi konkrit dan mulai memasuki periode operasi formal. 

Tujuan mata pelajaran matematika di SMP adalah agar siswa memiliki 

kemampuan:1).memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan konsep, 



  1231 

 

mengaplikasikan konsep secara akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah.2) 

menggunakan penalaran pada pola, sifat, melakukan manipulasi matematika dalam 

membuat generalisasi, menyusun bukti, menjelaskan gagasan dan pernyataan 3). 

memiliki kemampuan memahami masalah, merancang dan menyelesaikan model, 

menafsirkan solusi .4). mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, 

atau media lain untuk memperjelas keadaan, memiliki sikap menghargai kegunaan 

matematika serta percaya diri dalam pemecahan masalah. (Wardhani,2008: 8). 

 

Matematika merupakan mata pelajaran wajib dalam kurikulum K13. Bilangan bulat 

merupakan bilangan bukan pecahan yang terdiri bilangan bulat negatif, nol, dan bulat 

positif. Bilagan bulat dinyatakan dengan B = { …, -2, -1, 0, 1, 2, …}. Operasi hitung 

pada bilangan bulat di SMP meliputi penjumlahan dan pengurangan, serta perkalian dan 

pembagian, perpangkatan dan penarikan akar. Pada pembelajaran matematika 

khususnya penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat di kelas tujuh, guru dapat 

menggunakan berbagai cara dalam penyampaian konsep. Salah satu tindakan guru 

dalam penyampaian konsep adalah penggunaan media yang tepat. Penggunaan media 

juga dapat membantu siswa mempelajari dan menguasai konsep penjumlahan dan 

pengurangan bilangan bulat. Berikut beberapa contoh operasi penjumlahan bilangan 

bulat yang diajarkan kepada siswa yakni ; Hasil operasi hitung dari 5 + (-2) adalah , 

Hasil operasi hitung dari 4 + (-7) adalah, Hasil dari operasi hitung -2 + 8. Persei Ajaib 

atau bujur sangkar ajaib adalah merupakan sususnan bilangan – bilangan dalam suatu 

persegi atau bujur sangkar. Keajaiban atau kekhususan utamanya adalah bahwa dalam 

susunan tersebut jumlah bilangan sebaris sama untuk semua baris yang ada, dan jumlah 

bilangan sekolom untuk semua kolom sama, serta sama juga dengan jumlah bilangan 

sediagonal untuk kedua arah diagonalnya. Menurut sejarahnya, persegi ajaib telah 

dikenal sejak sebelum Kaisar Yu (2200 S.M). 

 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 1. Persegi Ajaib masa (Kaisar Yu) 

 

Lingkaran hitam melambangkan bilangan genap (perempuan; yin) sedang lingkaran 

biasa (putih), bilangan ganjil (laki-laki; yang). Jika dinyatakan dengan angka-angka 
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yang menyatakan banyak lingkarannya, maka diperoleh angka-angka yang tersusun 

dalam sebuah persegi. Jumlah bilangan pada setiap baris, setiap kolom, dan setiap 

diagonal sama, yaitu 15.Persegi ajaib yang cukup terkenal, berukuran 4 × 4 tersusun 

dari 16 bilangan asli pertama, dirancang oleh Albert Dürer pada tahun 1514. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 2. Persegi Ajaib tipe 3 x 3, Albert Diirer. 

 

Berikut adalah contoh persegi ajaib dari berbagai tipe seperti berikut ini : 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 3. Persegi ajaib 5x5  dan  Persegi ajaib 4x4 

 

Gambar 3. Persegi Ajaib 5 x 5 Bilangan yang disusun adalah semua bilangan asli dari 2 

sampai dengan 26 di dalam persegi berukuran 5 × 5, dengan jumlah bilangan setiap 

baris, kolom dan diagonal masing masing 70. Jumlah yang sama untuk setiap baris, 

kolom dan diagonal itu selanjutnya disebut tetapan persegi ajaib. Pemecahan masalah 

adalah petunjuk untuk melakukan suatu tindakan yang berfungsi untuk membantu 

seseorang dalam menyelesaikan suatu permasalahan (Made Wena, 2011: 60). Secara 

operasional tahap-tahap pemecahan masalah tersebut yaitu: Memahami masalah, 

membuat rencana penyelesaian, melaksanakan rencana , dan Memeriksa kembali, 

mengecek hasilnya (Kremes dkk dalam Made Wena, 2011: 60) 

 

Metode Penelitian 

 

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian tindakan kelas (PTK). Menurut Lewin 

(Kunandar, 2008:42) Penelitian tindakan adalah suatu rangkaian langkah yang terdiri 

atas empat tahap, yakni perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Konsep 

pokok penelitian Kurt Lewin dapat digambarkan seperti berikut: 
 

Action 
 

Planning                 observing 
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Reflecting 

 

Gambar 3. Tahap Penelitian Tindakan Kelas 

 

 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 3 Salahutu dari tanggal 15 – 20 Maret 2016. 

 

Data dalam penelitian ini berupa data kuantitatif (hasil tes) dan data kualitatif (hasil 

observasi). Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII.1 SMP Negeri 3 Salahutu, tahun 

ajaran 2016 / 2017 dengan jumlah siswa sebanyak 25 siswa. 

 
Tabel 1. Perangkat Pembelajaran  

Siklus  Pertemuan  RPP Lembar observasi   Bahan Ajar  LK  

              

1  Pertama  01  -    01  01  

              

2  Kedua  02  -    02  02  

           

     

 
 
 
 
 
 
Tabel. 2 Instrumen Tes   

            

Siklus    
Indikato
r     Materi   

        

1  
1.  Menentukan  
operasi penjumlahan  1. Operasi Pada Bilangan bulat  

  padabilangan bulat negatif  2. Operasi penjumlahan pada  

          bilangan bulat negative  

        

2  
1.Menentuka
n operasi pengurangan  1.Operasi pada bilangan bulat.  

  pada bilangan bulat negatif  2. Operasi Pengurangan pada  

          bilangan bulat negative  
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Data yang diambil melalui observasi ini adalah data aktifitas guru dan siswa saat 

pembelajaran. Sedangkan Lembar observasi untuk guru meliputi beberapa aspek yaitu; 

pendahuluan, kegiatan inti dan penutup, serta Lembar observasi untuk siswa meliputi, 

keaktifan siswa di kelompok saat menyelesaikan Lembar kerja dan presentase hasil. 

 
Tabel 3. Siklus Kegiatan Pembelajaran 

 

Siklus Tahap   Uraian Kegiatan 

    

 Perencanaan 1. 
Menyusun  RPP  01  yang  sesuai  dengan  langkah-
langkah 

    pembelajaran an masalah. 

  2. Membuat bahan ajar 01, media, menyusun soal tes 1 

1  3. Menyusun markah soal pertama, menentukan KKM 
  4. Membuat lembar observasi bagi guru dan siswa 

 Pelaksanaan 5.Melaksanakan kegiatan yg direncanakan pada RPP 01 
    

 Observasi 6. Mengamati aktivitas guru dan siswa selama proses belajar 
   mengajar dengan memakai lembar observasi. 

  7. Mengkomentari hasil pengamatan 
 

Refleksi 
8. Menganalisis hasil yang diperoleh dalam siklus 

 

9. Merancang perbaikan pelaksanaan sesuai hasil evaluasi,   

    

  
10
. Menyusun RPP 02, bahan ajar, LK dan soal. 

2 Perencanaan 

11

. Menyusun markah soal kedua dan KKM‘ 

12
. Membuat lembar observasi bagi guru dan siswa   

 Pelaksanaan 
13
. 

Melaksanakan apa yang telah direncanakan pada RPP 
02 

    

 Observasi 
14
. 

Mengamati aktivitas guru dan siswa selama proses 
belajar 

  
15
. Mengkomentari hasil pengamatan 

 Refleksi 
16
. Menganalisis hasil yang diperoleh dalam siklus 

  
17
. Penarikan kesimpulan 

     
 
 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

Moleong (2001:104) mengatakan bahwa data adalah proses mengorganisasikan dan 

mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat 

ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Adapun analisis data dalam 
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penelitian ini terdiri dari: Data kuantitatif adalah data yang terkumpul berupa angka 

diperoleh dari hasil tes siswa pada akhir pembelajaran serta dinalisis dengan rumus : 

 

Hasil Tes  = 

Jumlah Skor yang diperoleh 

(1) x 100 

Jumlah Skor Total 

 

 

Selanjutnya hasil tes yang diperoleh, disesuaikan dengan Kriteria Ketuntasan Minimal 

pada SMP Negeri 3 Salahutu tahun ajaran 2016/2017 seperti tabel berikut 

 

Tabel 4. Kriteria Ketuntasan Minimal. 

 

 KKM KETERANGAN   

     

  62 Mencapai KKM (Tuntas)   

     

 < 62 Belum mencapai KKM (belum tuntas)   

     

Untuk mendapatkan hasil ketuntasan belajar secara klasikal digunakan 

rumus  

Ketuntasan Klasikal  = 

Jumlah siswa yang mencapai 

(2) x 100 % 

  KKM  

 

Menurut pendapat Suryasubroto (2002: 77), bahwa syarat suatu pembelajaran dikatakan 

tuntas secara klasikal apabila dalam kelas tersebut telah terdapat 65% dari jumlah 

seluruh siswa telah mencapai daya serap ≥ 65. Data kualitatif berupa hasil pengamatan 

terhadap aktivitas guru dan siswa selama proses belajar mengajar berlangsung yang 

dianalisis dengan menggunakan reduksi data penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Siklus Satu 

Sebelum peneliti menerapkan pembelajaran menggunakan ―media Persegi Ajaib‖ 

dengan pendekatan pemecahan masalah, terlebih dahulu peneliti memberikan tes awal, 
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dilakukan terpisah dengan waktu yang telah dialokasikan dalam pembelajaran. Materi 

yang diujikan adalah materi prasyarat yang berkaitan dengan materi operasi hitung 

bilngan bulat. Indikator yamg diujikan pada tes awal yaitu Operasi hitung bilangan 

cacah dan bilangan asli. Perencanaan pada tahap ini adalah sebagai berikut : Peneliti 

melakukan analisis kurikulum, menyiapkan RPP, menyusun strategi pemecahan 

masalah, menyiapkan LK, media, lembar observasi, Observer, instrument tes akhir 

siklus 1, serta menetapkan KKM ≥65 (siswa dinyatakan tuntas) dan ketuntasan klasikal 

≥ 65% (pembelajaran dinyatakan tuntas atau berhasil). Berikut adalah hasil pengamatan 

aktifitas siswa pada siklus satu : 

 

Pada kelompok 1, Siswa dengan inisial ABI serius mendengarkan penjelasan guru, 

aktif, saat mengisi jawaban pada lembar kerja, serta aktif saat presentase kelompok, 

memberi tanggapan dan menjawab pertanyaan ketika presentase. Siswa dengan inisial 

JAL fokus mendengarkan penjelasan guru, aktif mengisi LK, kurang aktif dalam 

presentase kelompok. Siswa dengan inisial AGI kurang serius mendengarkan penjelasan 

guru juga saat presentase. Siswa dengan inisial NDI serius mendengarkan penjelaasan 

guru, aktif dalam kelompok maupun saat presentase hasil. Siswa dengan inisial JAI 

serius mendengarkan penjelasan guru, aktif saat pengisian LK dan aktif presentase. 

Untuk kelompok 1 soal-soal pada Lembar kerja sebagian dijawab dengan benar. 

 

Pada kelompok 2. Siswa dengan inisial NAD serius mendengarkan penjelasan guru, 

aktif mengisi lembar kerja, serius mengikuti presentase, menjawab pertanyaan serta 

memberikan tanggapan terhadap kelompok lain. Siswa dengan inisial FRI kurang aktif 

mendengarkan penjelasan guru dan saat mengerjakan Lembar kerja dan saat presentase 

hasil. Siswa dengan inisial AMI serius mendengarkan penjelasan guru, aktif 

mengerjakan LK serta tidak aktif berdiskusi di kelompok, ribut serta kurang aktif saat 

presentase. semua kolom pada lembar kerja dijawab dengan benar. 

 

Pada kelompok 3. Siswa dengan inisial BCI, RAD dan NAS serius menjelaskan 

penjelasan guru, aktif mengerjakan LK, juga aktif presentase dan memberi tanggapan 

kepada kelompok lain. Siswa dengan inisial SFU serius mendengarkan penjelasan guru, 

namun dalam kerja kelompok kurang aktif. Siswa dengan inisial RAI serius 

memperhatikan penjelasan guru, kurang aktif bekerja kelompok dan presentase hasil. 

Untuk kelompok 3 pertanyaan pada kolom tiga dikerjakan belum benar. 
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Pada Kelompok 4. Semua siswa serius mendengarkan penjelasan guru, serta aktif 

dalam kelompok. Khusus siswa dengan inisial BKL sangat dominan membimbing 

teman-temanya sehingga proses diskusi berjalan lancar. 

 

Pada kelompok 5. Semua siswa serius mendengarkan penjelasan guru. Siswa dengan 

inisial HLI dan DNH aktif dalam kelompok .Siswa dengan inisia KDI dan MKC kurang 

aktif dalam kelompok serta ribut. Untuk pertanyaan pada kolom 2 belum tuntas dan 

penarikan kesimpulan belum lengkap. 

 

Refleksi terhadap Guru, Siswa dan Hasil Tes 

Pada tahap perencanaan ada langkah-langkah pengetikan penyelesaian materi yang 

belum jelas, langkah pembelajaran tidak runtut, guru hanya fokus pada siswa pandai, 

penerapan pendekatan masalah belum maksimal, guru tidak memberikan tugas rumah, 

pengelolaan waktu belum efektif. Sedangkan pada siswa terlihat belum maksimal 

mengemukakan pendapat,tidak disiplin, kurang serius berdiskusi dan saat 

presentasi.Dari hasil tes yang diujikan pada akhir siklus satu dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

 

Tabel 5. Hasil tes akhir siklus I 

Nilai Frekuensi Persentase 

≥ 62 15 62% 

< 62 10 38% 

 

Berdasarkan tabel di atas, terlihat siswa yang mencapai KKM 15 siswa ( 62%), dan 

yang belum tuntas 10 siswa (38%) (lampiran 11). Dari hasil tes akhir siklus satu 

menunjukan bahwa KKM belum mencapai 65%, sehinggan guru dan para observer 

sepakat untuk melanjutkan pembelajaran ke siklus berikutnya dan materi yang dibahas 

adalah operasi pengurangan pada bilangan bulat. 

 

Siklus kedua 

Persiapan yang dilakukan pada siklus dua adalah sebagai berikut. Peneliti melakukan 

analisis kurikulum, menyiapkan RPP, menyusun strategi pemecahan masalah, 

menyiapkan LK, media, lembar observasi, Observer, instrument tes akhir siklus 2, serta 

menetapkan KKM ≥65 (siswa dinyatakan tuntas) dan ketuntasan klasikal ≥ 65% 
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(pembelajaran dinyatakan tuntas atau berhasil). Secara umum pembelajaran di siklus 

kedua telah sesuai dengan RPP 02. Mengawali pertemuan, guru dan tiga orang observer 

masuk ke kelas dan siswa memberi salam. Selanjutnya guru mengambil posisi di depan 

kelas sedangkan observer mengambil posisi duduk di belakang siswa. Para observer 

mengamati aktivitas guru dan siswa menggunakan lembar observasi yang disiapkan 

oleh guru. Gambaran hasil pengamatan dari para observer sebagai berikut : 

 

Pada kelompok 1, aktivitas kelompok cukup baik, semua siswa serius memperhatikan 

penjelasan guru, bekerja sama dalam kelompok, membahas permasalahan/pertanyaan 

pada lembar kerja dan semua siswa aktif dalam menyelesaikan pertanyaan, beberapa 

siswa juga aktif mengumpulkan serta menganalisa data, serta aktif saat presentase. 

Semua pertanyaan pada lembar kerja dijawab dengan benar. 

 

Pada kelompok 2, aktifitasnya kelompok cukup baik, siswa dengan inisial AK 

bercerita saat diskusi, serta kurang perhatikan penjelasan guru, Siswa dengan inisial 

ACL, AF, dan DH bekerja sama dalam kelompok, membahas permasalahan/pertanyaan 

pada lembar kerja dan semua siswa aktif dalam menyelesaikan pertanyaan, beberapa 

siswa juga aktif mengumpulkan serta menganalisa data, serta aktif saat presentase. 

Semua soal dijawab dengan benar 

 

Pada kelompok 3, aktifitas kelompok baik, siswa dengan inisial SU kurang serius 

mendengar penjelasan guru, dan kurang aktif bekerja. Siswa dengan inisial ARM, KW, 

serta DF bekerja sama dalam kelompok, membahas permasalahan/pertanyaan pada 

lembar kerja dan semua siswa aktif dalam menyelesaikan pertanyaan, mereka siswa 

juga aktif mengumpulkan serta menganalisa data, serta aktif saat presentase. 

 

Pada kelompok 4, aktifitas kelompok baik, semua siswa aktif mendengarkan 

penjelasan guru terlihat siswa dengan inisial ADO, GK, serta FR bekerja sama dalam 

kelompok, membahas permasalahan/pertanyaan pada lembar kerja dan siswa dengan 

inisial JH dan UM aktif dalam menyelesaikan pertanyaan, mereka juga aktif 

mengumpulkan serta menganalisa data, serta aktif saat presentase. Terlihat ada kerja 

sama dalam kelompok. Semua pertanayaan/masalah pada lembar kerja (media persegi 

ajaib) dapat diselesaikan. 
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Pada kelompok 5, aktifitas kelompok cukup baik, siswa dengan inisial MKL dan FKS 

bercanda dan tidak memperhatikan penjelasan guru, dan kurang aktif dalam 

menyelesaikan Lembar Kerja (media persegi ajaib), serta tidak aktif saat presentase 

hasil. Namun siswa dengan inisial WL dan IHJ bekerja sama bekerja sama dalam 

kelompok, membahas permasalahan/pertanyaan pada lembar kerja dan secara umum 

semua siswa dapat menyelesaikan pertanyaan/permasalahan pada lembar kerja,serta 

aktif saat presentase. Pertanyaan pada lembar kerja dijawab dengan benar. (Lampiran 8) 

 

Refleksi terhadap Guru, Siswa dan Hasil Tes Siklus Dua 

Guru saat melaksanakan pembelajaran sesuai dengan Rancangan pembelajaran 02, 

semua langkah penyelesaian soal sudah jelas.perhatian guru sudah merata kepada semua 

siswa, mengontrol siswa, menyimpulkan hasil serta pengelolaan waktu dengan baik. 

Sedangkan untuk siswa mulai terbiasa mengemukakan pendapat,aktif di kelompok 

masing-masing,serius, saling berinteraksi dengan baik. 

 

Dari hasil tes yang diujikan pada akhir siklus dua dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 6. Hasil tes akhir siklus II 

 

Nilai Frekuensi Persentase 

   

≥ 62 21 84% 

< 62 4 16% 

   

 

 

Berdasarkan tabel di atas terlihat 21 siswa mencapai KKM dengan persentase 84%, dan 

4 siswa belum tuntas dengan presentase 16%. Untuk lebih terperinci hasil tes akhir 

siklus II (lampiran 13) Berdasarkan hasil tes akhir siklus satu sebanyak 15 siswa (62%) 

secara individu dikatakan tuntas belajar, dengan perolehan nilai ≥ 62. Sedangkan10 

siswa (38%) belum tuntas belajar dengan perolehan nilai < 60. Nilai rata-rata kelas 

adalah 73, sehingga pembelajaran perlu dilanjutkan pada siklus dua. Hasil tes akhir 

siklus dua menunjukkan bahwa sebanyak 21 siswa (84%) dikatakan tuntas belajar, 

dengan perolehan nilai ≥ 62. Dan 
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5 siswa (16%) belum tuntas. Ketuntasan klasikal yang diperoleh pada siklus dua adalah 

84%. (lampiran 13). Dengan demikian sesuai hasil observasi terhadap siswa 

menunjukkan bahwa siswa yang kurang serius atau kurang aktif dalam proses belajar 

menyebabkan hasil belajarnya tidak tuntas. Untuk mengatasi masalah itu maka guru 

memberikan tugas rumah atau remedial sehingga akhirnya mereka berhasil mencapai 

ketuntasan belajar di siklus selanjutnya. Dari pembahasan di atas menunjukkan bahwa 

secara signifikan telah terjadi peningkatan hasil belajar dari siklus I ke siklus II. 

Berdasarkan hasil tes akhir siklus I dan II ternyata pembelajaran menggunakan media 

―persegi ajaib‖ dengan pendekatan pemecahan masalah menunjukan kemahiran siswa 

kelas VII-1 SMP Negeri 3 Salahutu meningkat dalam melakukan operasi hitung 

bilangan bulat. 

 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas dapat disimpulkan sebagai berikut. 

 

Penggunaan media ―persegi ajaib‖ serta pendekatan pemecahan masalah dapat 

memahirkan siswa kelas VII.1 SMP Negeri 3 Salahutu dalam pembelajaran operasi 

hitung bilangan bulat Dari hasil pembahasan terlihat adanya peningkatan hasil belajar 

pada siswa kelas VII.1 SMP Negeri 3 Salahutu. Hasil ini dapat dilihat dari siklus satu 

nilai ketuntasan belajar secara klasikal adalah 62%, Serta nilai ketuntasan belajar secara 

klasikal pada siklus 2 adalah 84%. 

 

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti menyampaikan saran yakni : 

Mengingat penggunaan media persegi ajaib dengan pendekatan pemecahan masalah 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa, maka bagi sekolah yang karakteristiknya sama 

dapat menerapkannya dan karena penelitian ini baru berjalan 2 siklus maka bagi peneliti 

atau guru lain yang ingin mengambil penelitian yang sama diharapkan dapat 

melanjutkan kesiklus selanjtunya agar bisa menmperoleh hasil yang lebih signifikan. 
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PADA TOPIK SISTEM GERAK MELALUI PENDEKATAN SAINTIFIK 
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ABSTRAK 

Rendahnya kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran merupakan kendala yang 

sering dihadapi pendidik. Pendekatan saintifik terdiri dari lima aktivitas belajar dapat 

mengembangkan keterampilan berpikir dan rasa ingin tahu. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui peningkatan kemampuan berpikir kritis peserta didik pada topik 

sistem gerak melalui pendekatan saintifik. Penelitian dilaksanakan di Kelas VIII-2 SMP 

Negeri Widyakrama, dengan jumlah peserta didik 22 orang. Tindakan dilaksanakan 

sebanyak dua siklus dengan menggunakan lembar observasi dan jurnal. Data dianalisis 

secara deskriptif dengan menggunakan analisis prosentase. Berdasarkan hasil analisis 

data pada siklus I, yang memiliki kemampuan berpikir kritis dengan predikat baik dan 

sangat baik sebanyak 4 orang atau 18,18%. Capaian tersebut belum memenuhi kriteria 

yang ditetapkan. Hasil analisis data pada siklus II ternyata mengalami peningkatan 

signifikan. Yang memiliki kemampuan berpikir kritis dengan predikat baik dan sangat 

baik mencapai 18 orang atau 81,82%. Kemampuan berpikir kritis mengalami 

peningkatan  sebesar 63,64%. 

 

Kata Kunci: Saintifik, Berpikir Kritis, Sistem Gerak 

 

 

PENDAHULUAN 

       Pembelajaran dikatakan berhasil apabila timbul perubahan tingkah laku positif pada 

diri peserta didik sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh 

pendidik. Konteks ini pada dasarnya bergantung pada pendidik sebagai elemen penting 

dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Untuk mewujudkan tanggung jawabnya 

pendidik harus selalu proaktif dan responsif terhadap semua fenomena yang ditemukan 

di kelas. Oleh karena itu, pendidik harus bertanggung jawab dan berperan aktif dalam 

melakukan pembaharuan dalam bidang pendidikan serta mengembangkan pengetahuan 

dan keterampilan dalam mengelola pembelajaran agar dapat menarik dan 

menyenangkan bagi peserta didik. Sebab salah satu faktor yang sangat menentukan  

keberhasilan peserta didik adalah kualitas pembelajaran.  

       Implementasi Kurikulum 2013 mengharapkan pendidik dapat menerapkan 

pendekatan saintifik (scientific approach) yang dapat mendorong dan menginspirasi 

peserta didik berpikir kritis, analitis dalam mengamati, mengidentifikasi, memahami, 

dan memecahkan masalah. Langkah-langkah pendekatan saintifik meliputi kegiatan 

mailto:thaib.minarti@yahoo.com
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mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi/menalar, dan 

mengomunikasikan (Permendikbud RI No. 103/2014: 5-6). Lima aktivitas belajar 

tersebut merupakan aktivitas dalam mengembangkan keterampilan berpikir dan rasa 

ingin tahu peserta didik. 

       Salah satu kemampuan yang harus dilatih dan dikembangkan pada peserta didik 

dalam memecahkan masalah yang ditemukan pada setiap pembelajaran adalah berpikir 

kritis. Artinya, dalam proses pembelajaran peserta didik dibelajarkan dan dibiasakan 

untuk menemukan kebenaran ilmiah, bukan diajak untuk beropini apalagi fitnah dalam 

melihat suatu fenomena. Mereka dilatih untuk mampu berpikir logis, runut dan 

sistematis, dengan menggunakan kapasistas berfikir tingkat tinggi (High Order 

Thinking/HOT). Hal ini sesuai dengan pendapat dari Sumardyono dan Ashari (2010:12) 

bahwa; berpikir kritis memerlukan kemampuan membaca, memahami, mengidentifikasi 

masalah, mengklasifikasi dan membandingkan, sehingga dapat menggambarkan 

kesimpulan dengan lebih baik dari yang diberikan, serta dapat menentukan 

ketidakkonsistenan dan kontradiksi dari informasi tersebut. Pendekatan saintifik selain 

dapat menjadikan peserta didik lebih aktif dalam mengkonstruksi pengetahuan dan 

keterampilannya, juga dapat mendorong mereka untuk melakukan penyelidikan 

sederhana guna menemukan fakta-fakta dari suatu fenomena atau kejadian.  

        Dalam pembelajaran IPA peserta didik diarahkan untuk membandingkan hasil 

prediksi dengan teori mulai eksperimen dengan menggunakan metode ilmiah. 

Pendidikan IPA di sekolah diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk 

mempelajari diri sendiri dan alam sekitarnya, serta prospek pengembangan lebih lanjut 

dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, yang didasarkan pada metode ilmiah, 

serta menekankan pada pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar 

peserta didik mampu memahami alam sekitar melalui proses ‗mencari tahu‘ dan 

‗berbuat‘, bukan ‗diberi tahu‘. Hal ini akan membantu peserta didik untuk memperoleh 

pemahaman yang lebih dalam dan tidak mudah hilang dari ingatan mereka. 

       Selama ini penyajian topik sistem gerak di Kelas VIII SMP Negeri Widyakrama 

belum menerapkan pendekatan saintifik secara maksimal, masih terbatas pada 

pengamatan/observasi yang divariasikan dengan diskusi/tanya jawab. Topik tersebut 

membahas susunan dan struktur tulang serta otot yang terdapat pada organ dalam tubuh 

manusia yang tidak dapat dilihat langsung dengan mata biasa, sehingga agak sulit 

dipahami oleh peserta didik.  Setelah pengamatan dan diskusi, pendidik masih harus 

banyak memberi tahu materi tersebut, karena sebagian besar peserta didik belum 
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menunjukkan kemampuan berpikir kritis dalam memecahkan permasalahan yang 

diberikan. Mereka masih berdasarkan hayalan/kira-kira dan cenderung memberikan 

pendapat yang tidak logis dalam berdiskusi atau menjawab soal ulangan. Disamping itu 

sebagian besar peserta didik tidak konsentrasi dan belum menunjukkan antusias dalam 

pembelajaran dan hanya bergantung pada ketua-ketua kelompok dalam mengerjakan 

tugas yang diberikan, serta minta perhatian dengan cara mengganggu teman yang ada di 

dekatnya. Hal ini  yang mengakibatkan rendahnya kualitas pembelajaran IPA khususnya 

pada topik sistem gerak. 

        Berdasarkan uraian tersebut pendidik melakukan tindakan perbaikan pembelajaran 

dan mengimplementasikan kurikulum 2013 serta meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis pada topik sistem gerak dengan menerapkan pendekatan saintifik yang dapat 

menciptakan kondisi belajar mengajar yang efektif dan cara belajar peserta didik aktif, 

kreatif, sehingga bisa  memecahkan segala persoalan/masalah dengan cara 

mengidentifikasi setiap informasi yang diterimanya, menganalisis, mengasosiasi, 

mengevaluasi dan  menyimpulkannya secara sistematis,  kemudian dapat 

mengemukakan pendapat dengan cara yang terorganisasi. Dengan demikian peserta 

didik akan termotivasi untuk meningkatkan hasil belajarnya secara maksimal.  

Berdasarkan uraian pada latar belakang dapat diidentifikasi masalah sebagai 

berikut; 1) peserta didik cenderung memberikan pendapat yang tidak logis dalam 

pembelajaran, 2) belum menunjukkan antusias dalam berdiskusi, 3) masih bergantung 

pada ketua kelompok dalam memecahkan masalah yang diberikan, 4) selalu minta 

perhatian dengan cara saling mengganggu dan tidak konsentrasi dalam mendiskusikan 

materi. 

       Rumusan masalah dalam penelitian ini  adalah sebagai berikut: ―Apakah dengan 

menerapkan pendekatan saintifik dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis 

peserta didik pada topik sistem gerak di kelas VIII-2  SMP Negeri Widyakrama?‖  

      Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah: ―Untuk mengetahui 

peningkatan kemampuan berpikir kritis peserta didik pada topik sistem gerak melalui 

pendekatan saintifik‖   

 

METODE 

       Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Pendekatan yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Penelitian 

dilaksanakan melalui dua siklus, setiap siklus terdiri dari dua kali pertemuan. Tahapan 
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setiap siklus pada umumnya sama, materi yang dibahas berbeda. Tahapan tersebut 

seperti yang diuraikan berikut; 

Perencanaan Tindakan (planning) 

      Pada perencanaan tindakan siklus I, peneliti melakukan persiapan sebagai berikut; a. 

membuat jadwal, b. menyusun RPP, LKPD, c. membuat alat penilaian/lembar 

observasi. Untuk siklus II peneliti menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan 

sehubungan dengan perbaikan pelaksanaan tindakan. Dalam memperbaiki 

kekurangan/kelemahan, maka dilakukan upaya sebagai berikut: a. menerapkan 

pendekatan saintifik secara maksimal. b. pendidik harus dapat menciptakan kondisi 

belajar kondusif agar peserta didik lebih aktif dan bersemangat dalam pembelajaran. c. 

pendidik harus lebih tegas dalam menyikapi peserta didik kurang aktif/tidak 

berpartisipasi dalam kelompok dengan memberikan sanksi berupa mengerjakan tugas 

rumah yang berkaitan dengan materi  sistem gerak.  

Pelaksanaan Tindakan (action) 

     Melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan pendekatan saintifik sesuai jadwal 

kegiatan pembelajaran IPA di kelas VIII-2. Materi yang dibahas pada siklus I yakni 

struktur dan macam-macam tulang serta persendian, sedangkan pada siklus II 

membahas materi  yakni tentang struktur dan macam-macam otot serta 

kelainan/penyakit pada sistem gerak. Langkah-langkah kegiatan yang dilakukan pada 

setiap pertemuan terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan penutup.  

 Observasi/Evaluasi (observation/evaluation) 

     Kegiatan observasi/evaluasi dilakukan secara bersamaan dengan menggunakan 

instrumen yang telah disiapkan. Selanjutnya peneliti bersama kolaborator mengevaluasi 

hasil pemantauan yang telah dilakukan serta melihat hasil penerapan pendekatan 

saintifik dan kemampuan berpikir kritis yang diperoleh peserta didik. 

 Analisis dan Refleksi (reflecting) 

     Analisis dilakukan pada setiap akhir siklus tindakan yang hasilnya menjadi refleksi  

pada tahap berikutnya. Refleksi dilakukan untuk mengkaji apa yang telah terjadi 

dan/atau tidak terjadi, apa yang telah dihasilkan atau yang belum berhasil dilakukan. 

Hasil refleksi ini digunakan untuk menetapkan langkah lebih lanjut untuk memperbaiki 

dan menyempurnakan tindakan. Bila pelaksanaan siklus I belum memenuhi kriteria 

yang ditetapkan maka akan dilanjutkan ke siklus II. Selanjutnya, jika indikator 

keberhasilan sudah  tercapai pada siklus II, maka  pelaksanaan tindakan akan dihentikan 

dan hasil refleksi digunakan untuk mengambil kesimpulan akhir penelitian. 
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Subjek Penelitian 

      Subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik yang terdaftar di Kelas VIII-2  SMP 

Negeri Widyakrama Kabupaten Gorontalo, dengan jumlah peserta didik 22 orang, 

terdiri dari laki-laki 8 orang dan perempuan 14 orang. 

 

      Data akan dikumpul melalui teknik observasi dan jurnal. Lembar observasi 

digunakan untuk mengobservasi aktivitas pendidik dan peserta didik selama 

pelaksananaan tindakan, serta jurnal digunakan untuk mengetahui kelemahan/kesulitan 

peserta didik dalam pembelajaran setelah peneliti  mengimplementasikan tindakan 

setiap siklus.  

       Analisis data dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan pada setiap akhir 

siklus. Data yang diperoleh diolah secara deskriptif dengan menggunakan analisis 

prosentase.  

        Penentuan keberhasilan tindakan menggunakan analisis prosentase sebagai berikut; 

     Keberhasilan aktivitas pendidik  = 
                            

                   
  x 100%   

 

Kriteria tahap keberhasilan tindakan;   

     Jika aspek yang  terlaksana  85%  -  100%  =  Sangat Baik 

     Jika aspek yang  terlaksana  75%  -  84%    =  Baik 

     Jika aspek yang  terlaksana  65%  -  74%    =  Cukup 

     Jika aspek yang  terlaksana  0%   -  64%     =  Kurang         

    Penentuan keberhasilan kemampuan berpikir kritis peserta didik diadaptasi dari 

Permendikbud RI No. 53 Tahun (2015: 43) sebagai berikut; 

                             Nilai  =   
              

             
   x 100      

Tabel 1 Rentang Nilai Kemampuan Berpikir Kritis 

Skor Rerata Predikat 

86 - 100 Sangat Baik (A) 

71 - 85 Baik (B) 

56 - 70 Cukup (C) 

≤ 55 Kurang (D) 

                         

                         (Adaptasi dari Permendikbud RI No. 53, 2015: 43). 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

       Materi pembelajaran IPA di SMP merupakan gabungan antara berbagai bidang 

kajian Ilmu Pengetahuan Alam yaitu Biologi (makhluk hidup dan proses kehidupan), 

Fisika (energi dan perubahannya), Kimia (materi dan sifatnya) serta Bumi dan Alam 

Semesta. Berdasarkan aturan yang berlaku, materi-materi tersebut harus diajarkan 

secara terpadu oleh seorang guru tanpa memandang latar belakang pendidikan Fisika, 

Biologi, maupun Kimia dari guru pengajarnya. IPA sebagai ilmu pengetahuan yang 

terdiri dari produk dan proses yang menyangkut beberapa hal yaitu fakta, konsep, 

prinsip, dan prosedur. Semua itu merupakan produk yang diperoleh melalui serangkaian 

proses penemuan ilmiah melalui metode ilmiah yang didasari oleh sikap ilmiah. Hal ini 

sesuai dengan definisi IPA dari Depdiknas (2007:5) bahwa, ―IPA sebagai pengetahuan 

yang sistematis dan tersusun secara teratur, berlaku umum (universal), dan berupa 

kumpulan data hasil observasi dan eksperimen‖. 

       Proses pembelajaran IPA menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk 

mengembangkan kompetensi agar dapat menjelajahi dan memahami alam sekitar 

melalui proses ‗mencari tahu‘ dan ‗berbuat‘, akan membantu peserta didik untuk 

memperoleh pemahaman yang lebih dalam. Hal ini sesuai dengan teori belajar 

kognitivisme yang menekankan pada belajar merupakan proses yang terjadi dalam otak 

manusia sebagai pusat syaraf. Proses tersebut melibatkan aktivitas mental yang terjadi 

dalam diri manusia sebagai akibat dari interaksi dengan lingkungannya untuk 

memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, 

keterampilan dan nilai sikap. Dalam pembelajaran, pendekatan saintifik dapat dijadikan 

sebagai jembatan untuk perkembangan dan pengembangan sikap, keterampilan dan 

pengetahuan peserta didik. Pendekatan saintifik bercirikan penonjolan dimensi 

pengamatan, penalaran, penemuan, pengabsahan, dan penjelasan tentang suatu 

kebenaran. Dengan demikian, proses pembelajaran harus dilaksanakan dengan dipandu 

nilai-nilai, prinsip-prinsip, atau kriteria ilmiah (Kemendikbud RI, 2013: 191). 

      Pendekatan saintifik merupakan proses pembelajaran yang menggunakan proses 

berpikir ilmiah dan dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif 

mengkonstruksi konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati (untuk 

mengidentifikasi atau menemukan masalah), merumuskan masalah, mengajukan atau 

merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, 
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menarik kesimpulan dan mengomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang 

ditemukan. Aspek-aspek pada pendekatan saintifik terintegrasi pada keterampilan 

proses dan metode ilmiah yang digunakan dalam melakukan suatu penyelidikan 

      Berdasarkan Permendikbud RI No 103 (2014: 5-6) kegiatan pembelajaran yang 

menerapkan pendekatan saintifik meliputi;  

1. Mengamati (observing),  kegiatan mengamati melibatkan indera seperti 

membaca, mendengar, menyimak, melihat, menonton dan sebagainya  (tanpa atau 

dengan alat), bertujuan melatih kesungguhan, ketelitian, mencari informasi.  

2. Menanya (questioning),  membuat dan mengajukan pertanyaan, tanya jawab, 

berdiskusi tentang informasi yang belum dipahami, informasi tambahan yang ingin 

diketahui, atau sebagai klarifikasi. Tujuannya adalah untuk mengembangkan kreativitas, 

rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan, serta untuk membentuk pikiran 

kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat.  

3. Mengumpulkan informasi/eksperimen (experimenting), kegiatan ini meliputi; 

kegiatan mengeksplorasi, mencoba, berdiskusi, mendemonstrasikan, meniru 

bentuk/gerak, melakukan eksperimen, membaca sumber lain selain buku teks, 

mengumpulkan data dari nara sumber melalui angket, wawancara, dan memodifikasi/ 

menambahi/mengembangkan hasil pengamatan. Kegiatan ini  bertujuan untuk 

mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan 

berkomunikasi, menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai 

cara yang dipelajari,  mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat.  

4. Mengasosiasi/mengolah informasi (associating), mengolah informasi yang 

sudah dikumpulkan, menganalisis data dalam bentuk membuat kategori, mengasosiasi 

atau menghubungkan fenomena/informasi yang terkait dalam rangka menemukan suatu 

pola, dan menyimpulkan. Pengolahan informasi yang dikumpulkan dapat bersifat 

menambah keluasan dan kedalaman atau pengolahan informasi yang bersifat mencari 

solusi dari berbagai sumber yang  memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang 

bertentangan. Aktivitas ini juga diistilahkan sebagai kegiatan menalar, yaitu proses 

berfikir yang logis dan sistematis atas fakta-kata empiris yang dapat diobservasi untuk 

memperoleh simpulan berupa pengetahuan. 

5. Mengomunikasikan (communicating), menyajikan laporan dalam bentuk bagan, 

diagram, atau grafik; menyususn laporan tertulis; dan menyajikan laporan meliputi 

proses, hasil dan kesimpulan secara lisan. Pada kegiatan ini bertujuan untuk 

mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, 
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mengungkapkan pendapat dengan singkat dan jelas, dan mengembangkan kemampuan 

berbahasa yang baik dan benar.  

       Berdasarkan urain tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik adalah pembelajaran yang terdiri atas lima aktivitas belajar yakni 

mengamati (bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang ingin diketahui), menanya 

(merumuskan pertanyaan/hipotesis), mengumpulkan data/informasi dengan berbagai 

teknik, mengasosiasi (mengolah/menganalisis data/informasi dan menarik kesimpulan 

hasil diskusi) serta mengomunikasikan hasil diskusi yang terdiri dari kesimpulan atau 

mungkin temuan lain yang diperoleh di luar rumusan masalah untuk menambah 

pengetahuan, keterampilan dan sikap. Langkah-langkah tersebut dapat dilanjutkan 

dengan kegiatan mencipta disesuaikan dengan karakteristik materi pembelajaran.  

       Adapun aktivitas belajar dari pendekatan saintifik yang dilaksanakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) mengamati (observing), 2)  menanya 

(questioning), 3) mengumpulkan informasi/eksperimen (experimenting), 4) 

mengasosiasi/mengolah informasi (associating), 5) mengomunikasikan 

(communicating), dan 6) mencipta. Aktivitas tersebut tidak harus berurutan 

dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas, dan tidak mutlak dilaksanakan dalam satu 

kali pertemuan pembelajaran.       

       Yang menjadi fokus pengamatan aktitivas pendidik dalam kegiatan pembelajaran 

dengan menerapkan pendekatan saintifik yakni; persiapan pembelajaran, yang terdiri 

dari semua perangkat pembelajaran yang digunakan dalam penelitian termasuk RPP, 

media, bahan ajar, dan semua instrumen yang diperlukan, sedangkan tahap pelaksanaan 

terdiri dari kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan akhir pembelajaran. Langkah-

langkah pelaksanaan pembelajaran disesuaikan dengan rencana yang dibuat. 

       Pendekatan saintifik hampir sama dengan model discovery learning (belajar 

penemuan) yang pernah dijadikan fokus pada penelitian sebelumnya. Sintak dari model 

discovery tergambar pada lima aktivitas belajar yang terdapat dalam pendekatan 

saintifik. Discovery learning menekankan pada berpikir tingkat tinggi, mendorong 

peserta didik belajar aktif, menghubungkan prinsip dan pengalaman yang telah dimiliki 

dengan pengalaman baru yang dihadapi sehingga peserta didik menemukan konsep 

baru. Hasil penelitian yang menggunakan model discovery learning menunjukkan 

bahwa penerapan model discovery learning dapat meningkatkan hasil belajar peserta 

didik sebesar 17,39% untuk kompetensi pengetahuan, dan 21,74% kompetensi 

keterampilan, serta 100% predikat sikap baik dan sangat baik. 
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  Berpikir merupakan salah satu aktivitas mental yang tidak dapat dipisahkan dari 

kehidupan manusia. Kemampuan individu berpikir berbeda antara satu dengan yang 

lainnya sehingga perlu dikembangkan sejak dini. Dalam pembelajaran Kurikulum 2013, 

berpikir kritis termasuk salah satu kompetensi/ kemampuan yang harus dikembangkan 

pada diri peserta didik dalam memecahkan masalah. Kemampuan peserta didik untuk 

berpikir kritis ini tidak didapatkan begitu saja, melainkan harus dipelajari, yang berarti 

dalam pembelajaran di sekolah sikap ini harus dilatihkan. 

Untuk mengetahui apakah seseorang dapat berpikir kritis atau tidak, maka kita harus 

mengetahui ciri-ciri orang berpikir kritis. Menurut Sumardyono dan Ashari (2010: 10) 

ciri-ciri orang berpikir kritis adalah: 1) menggunakan bukti yang kuat dan tidak 

memihak, 2) dapat mengungkapkan secara ringkas dan masuk akal, 3) dapat 

membedakan secara logis antara simpulan yang valid dan tidak valid, 4) menggunakan 

penilaian, bila tidak ada bukti yang cukup untuk mendukung sebuah keputusan, 5) 

mampu mengantisipasi kemungkinan konsekuensi dari suatu tindakan, 6) dapat mencari 

kesamaan dan analogi (kemiripan), 7) dapat belajar secara mandiri, 8) menerapkan 

teknik pemecahan masalah (problem solving), 9) menyadari fakta bahwa pemahaman 

seseorang selalu terbatas, 10) mengakui kekurangan terhadap pendapatnya sendiri. 

Berdasarkan uraian tersebut maka yang dimaksud dengan kemampuan berpikir kritis 

adalah kemampuan memberikan arahan yang tepat dalam berpikir dan bekerja, 

membantu dalam menentukan keterkaitan sesuatu dengan yang lainnya dengan lebih 

akurat. Oleh sebab itu kemampuan berpikir kritis sangat dibutuhkan dalam pemecahan 

masalah/pencarian solusi. Pengembangan kemampuan berpikir kritis merupakan 

integrasi beberapa bagian pengembangan kemampuan, seperti pengamatan (observasi), 

analisis, penalaran, penilaian, dan pengambilan keputusan. Semakin baik 

pengembangan kemampuan-kemampuan ini, maka akan semakin baik pula mengatasi 

masalah-masalah kompleks sehingga diperoleh hasil yang memuaskan. Aspek-aspek 

kemampuan berpikir kritis peserta didik yang dinilai dalam penelitian ini yakni: 1) 

kemampuan mengajukan/menjawab pertanyaan, 2) memecahkan masalah, 3) 

memberikan ide/argumen yang logis, 4) menganalisis informasi, 5) membuat 

kesimpulan, serta 6) mempresentasikan hasil diskusi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk aktivitas pendidik pada siklus I, aspek 

persiapan pembelajaran pertemuan pertama dan kedua, tersedia lengkap, kegiatan awal 

aspek yang terlaksana mencapai 83,33% dengan kriteria baik, kegiatan inti 92,31% dan 

kegiatan akhir 100% dengan kriteria sangat baik. Perolehan hasil observasi aktivitas 
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pendidik pada siklus II baik pertemuan pertama maupun pertemuan  kedua, berdasarkan 

hasil analisis semua aspek yang diamati mulai dari persiapan pembelajaran, kegiatan 

awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir pembelajaran terlaksana 100% atau kriteria 

sangat baik. 

      Berdasarkan data di atas, pada siklus I pelaksanaan pembelajaran dalam menerapkan 

pendekatan saintifik belum maksimal dan terdapat beberapa aspek yang tidak 

terlaksana. Pada kegiatan awal pembelajaran, pendidik tidak menyampaikan manfaat 

dan cakupan materi, sedangkan kegiatan inti aspek yang tidak terlaksana adalah 

mengaitkan materi dengan pengetahuan yang lain. Belum maksimalnya aktivitas 

pendidik tersebut berdampak pada hasil kemampuan berpikir kritis yang ditunjukkan 

oleh peserta didik dalam pembelajaran. Hasil kemampuan berpikir kritis yang 

ditunjukkan pada siklus I masih sangat rendah dan belum sesuai dengan kriteria yang 

ditetapkan. Pada siklus ini sebagian besar peserta didik nampak kurang konsentrasi 

sehingga merasa kesulitan dalam memecahkan masalah, menganalisis informasi, 

memberikan ide/argumen yang logis dan membuat kesimpulan. Keempat aspek tersebut 

hasil rata-rata yang diperoleh di bawah 50%. Dua aspek lainnya seperti 

memberikan/menjawab pertanyaan dan mempresentasikan hasil diskusi mencapai di 

atas 50%. Peserta didik pada saat memberikan/menjawab pertanyaan dan 

mempresentasikan belum berdasarkan hasil pengamatan, tetapi masih berdasarkan 

tulisan di buku. Apa yang mereka kemukakan sepertinya hanya membaca kalimat-

kalimat yang ada di buku referensi.   

      Hasil kemampuan berpikir kritis yang diperoleh peserta didik dalam penelitian ini 

pada siklus pertama belum sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan, sehingga 

sangat perlu ditindaklanjuti pada siklus berikutnya. Agar lebih jelas, berikut ini uraian 

tentang perolehan hasil observasi kemampuan berpikir kritis peserta didik pada setiap 

siklus.           

     Berdasarkan analisis kemampuan berpikir kritis yang diperoleh peserta didik pada 

siklus I menunjukkan bahwa hasil perolehan kemampuan berpikir kritis peserta didik 

pada pembelajaran sistem gerak melalui pendekatan saintifik belum sesuai dengan apa 

yang diharapkan. Dari hasil tersebut ternyata tidak ada atau 0% peserta didik yang 

memperoleh predikat sangat baik, hanya 4 orang atau 18,18% memperoleh predikat 

baik, 13 atau 59,09% memperoleh predikat cukup dan 5 atau 22,73% peserta didik 

memperoleh predikat kurang. Perolehan ini belum sesuai dengan indikator keberhasilan 

yang ditetapkan yakni minimal 80% peserta didik memiliki kemampuan berpikir kritis 
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dengan predikat baik pada pembelajaran sistem gerak melalui pendekatan saintifik. 

Oleh sebab itu sangat perlu ditindaklanjuti pada pelaksanaan tindakan siklus II. 

       Kemampuan berpikir kritis peserta didik selama pembelajaran pada siklus II untuk 

setiap aspek mengalami peningkatan dibandingkan dengan siklus I.  Hasil analisis 

diperoleh hasil kemampuan berpikir kritis peserta didik pada siklus II mengalami 

peningkatan yang signifikan. Rincian hasil tersebut yakni 18 orang atau 81,82% peserta 

didik memiliki kemampuan berpikir kritis dengan predikat sangat baik dan baik, 4 orang 

atau 18,18% memiliki predikat cukup, dan tidak ada atau 0% yang memperoleh predikat 

kurang. Hasil ini cukup memuaskan karena indikator yang sudah ditetapkan sudah 

tercapai sehingga tidak perlu dilanjutkan ke siklus berikutnya. 

      Dengan melihat kekurangan/kelemahan pada siklus I, pendidik melakukan upaya 

dalam memperbaiki tindakan, yakni;  

1. Pendidik menerapkan pendekatan saintifik secara maksimal sehingga peserta 

didik termotivasi untuk menunjukkan kemampuannya dalam berpikir kritis. Hal ini 

dilakukan karena pembelajaran yang menerapkan pendekatan saintifik dapat 

memberikan pemahaman kepada peserta didik dalam mengenal, menguasai berbagai 

konsep, serta mengetahui bahwa informasi bisa berasal dari mana saja, kapan saja, tidak 

bergantung pada informasi searah dari guru. Oleh karena itu, kondisi pembelajaran 

diharapkan dapat tercipta dan diarahkan untuk mendorong peserta didik dalam mencari 

tahu dari berbagai sumber melalui observasi, dan bukan hanya diberi tahu. Menurut 

Sudrajat (2013) bahwa pendekatan saintifik/ilmiah selain dapat menjadikan peserta 

didik lebih aktif dalam mengkonstruksi pengetahuan dan keterampilannya, juga dapat 

mendorong mereka untuk melakukan penyelidikan guna menemukan fakta-fakta dari 

suatu fenomena atau kejadian. Di samping itu, penerapan pendekatan pembelajaran 

yang maksimal dapat mendorong tumbuhnya rasa senang peserta didi terhadap 

pembelajaran, menumbuhkan dan meningkatkan motivasi dalam mengerjakan tugas, 

memberikan kemudahan bagi siswa untuk memahami materi pembelajaran sehingga 

memungkinkan siswa mencapai hasil belajar yang lebih baik. 

2. Pendidik dapat menciptakan suasana/kondisi belajar yang menyenangkan bagi 

peserta didik sehingga terjadi interaksi aktif antara pendidik dan peserta didik atau 

antarpeserta didik. Hal ini  dilakukan karena ―Proses pembelajaran akan berlangsung 

efektif jika peserta didik berada dalam situasi emosi yang positif … Suasana hati sangat 

berpengaruh terhadap kemampuan peserta didik dalam menyerap pengetahuan dan 

keterampilan yang dipelajari‖ (Pribadi, 2009: 285). Sejalan dengan pendapat tersebut, 
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Sukmadinata (2007: 157) mengemukakan bahwa situasi belajar sangat berpengaruh 

pada kelancaran dan hasil belajar peserta didik. Penerimaan materi pembelajaran jika 

dengan aktivitas peserta didik sendiri baik dalam berpikir maupun berbuat akan 

memberi kesan yang mendalam dan bertahan lama dalam ingatannya. Kesan itu tidak 

akan berlalu begitu saja, tetapi dipikirkan, diolah kemudian dikeluarkan lagi dalam 

bentuk yang berbeda, atau mereka akan bertanya, memberikan pendapatnya sehingga 

akan menimbulkan situasi diskusi dan peserta didik akan memperoleh pemahaman yang 

mendalam tentang materi yang dibelajarkan. 

3. Pendidik harus lebih tegas dalam menyikapi peserta didik yang kurang aktif dan 

tidak berpartisipasi dalam diskusi kelompok dengan memberikan sanksi yang mendidik 

berupa mengerjakan tugas rumah yang berkaitan dengan materi  sistem gerak. Guru 

dituntut untuk dapat membimbing dan memfasilitasi peserta didik agar mereka dapat 

memahami kekuatan dan kemampuan yang mereka miliki, untuk selanjutnya 

memberikan motivasi agar mereka bisa belajar sebaik mungkin untuk mewujudkan 

keberhasilan berdasarkan kemampuan yang mereka miliki.  

Berdasarkan hasil observasi dan analisis aktivitas pendidik pada siklus II, semua aspek 

atau 100% sudah terlaksana dengan kriteria sangat baik. Hasil ini meningkat bila 

dibandingkan dengan siklus I, dari 93,91% menjadi 100%. Demikian pula dengan 

kemampuan berpikir kritis peserta didik perolehan hasil selama pembelajaran pada 

siklus II mengalami peningkatan dibandingkan dengan siklus I. Hasil analisis 

kemampuan  berpikir kritis yang diamati mencapai rata-rata di atas 50%. Data 

perbandingan hasil observasi dan analisis aktivitas pendidik dan kemampuan berpikir 

kritis peserta didik pada siklus I dan II dapat dilihat pada Tabel berikut: 

Tabel 2  Perbandingan Capaian Hasil Aktivitas Pendidik dan Berpikir Kritis 

Peserta Didik pada Siklus I dan Siklus II 

No Aspek 

Perolehan 
Peningkatan 

% 
 Siklus I 

% 

 Siklus II 

% 

1. 

2. 

Aktivitas Pendidik 

Berpikir Kritis Peserta 

Didik 

93,91 

18,18 

100 

81,82 

6,09 

63,64 

       

     Setelah menganalisis dan membandingkan rekapitulasi hasil observasi aktivitas 

pendidik dalam menerapkan pendekatan saintifik dan kemampuan berpikir kritis peserta 
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didik dalam pembelajaran sistem gerak, dapat diketahui bahwa perolehan pada siklus II 

menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada aktivitas pendidik mengalami 

peningkatan 6,09%, dan berpikir kritis 63,64%.  Oleh karena itu, dari data yang 

diperoleh dapat disimpulkan bahwa pendekatan saintifik sebagai inovasi pembelajaran 

yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik khususnya pada 

topik sistem gerak. Dengan demikian, maka hipotesis yang berbunyi: Jika pendekatan 

saintifik diterapkan  maka kemampuan berpikir kritis peserta didik pada topik sistem 

gerak akan meningkat, dapat diterima dan teruji  kebenarannya. 

 

SIMPULAN  

       Penerapan pendekatan saintifik pada topik sistem gerak dapat menciptakan kondisi 

belajar mengajar yang efektif dan cara belajar aktif, kreatif, meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis, sehingga bisa memecahkan segala persoalan/masalah dengan cara 

mengidentifikasi setiap informasi yang diterimanya, menganalisis, mengasosiasi, 

mengevaluasi dan  menyimpulkannya secara sistematis, serta dapat mengemukakan 

pendapat dengan cara yang terorganisasi.  
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ABSTRAK 

 

Penelitian bertujuan untuk mengetahui peningkatan kreativitas melalui tugas portofolio 

pada siswa kelas VIII SMP Negeri 8 Purwokerto, tahun pelajaran 2016/2017. Subyek 

penelitian 34 siswa. Pemberian tugas portofolio pada mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam,  diperoleh nilai rata-rata kelas pada aspek: (1) kelengkapan isi 

portofolio 8,00; (2) kemampuan siswa menjelaskan isi portofolio 8,50; (3) siswa 

menyusun portofolionya 8,60; dan (4) kompetensi dasar yang berkembang 8,20. Nilai 

rata-rata nilai 8,33. Kesimpulan pemberian tugas portofolio, berdampak semakin 

meningkat usaha siswa untuk menyelesaikan tugas, memilih permasalahan yang paling 

terjangkau untuk diselesaikan, dan meningkatkan kreativitas siswa. Hal ini mampu 

meningkatan kemampuan siswa dalam mengembangkan kemampuan diri, baik dalam 

kemampuan kognitif, afektif maupun psikomotor. Saran-saran dari peneliti, antara lain: 

(1) kegiatan belajar mengajar, siswa dijadikan subjek belajar, bukan sebagai objek 

belajar; (2) diperlukan sarana dan prasarana yang memadai dalam kegiatan belajar 

mengajar; (3) disarankan penelitian lanjutan, dengan meneliti tugas portofolio 

terhadap anak-anak yang berkemampuan khusus.    

 

Kata kunci: portofolio, kreativitas, kognitif, afektif, psikomotor 

 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan 

bertanggungjawab (UU Nomor 20 tahun 2003). 

Makna yang terkandung dalam Undang-undang tersebut berimplikasi terhadap sistem 

pembelajaran di sekolah yang harus menerapkan keseimbangan antara kemampuan 

Kognitif (pengetahuan), Affektif (penyerapan nilai-nilai), dan Psikomotor (praktik). 

Untuk mencapai keadaan tersebut maka dalam suatu sekolah siswa selain belajar 

menyerap materi pelajaran, juga siswa harus mengambil nilai-nilai yang terkandung di 

dalam mata pelajaran tersebut, serta dapat mengaktualisasikan dalam kehidupannya 

sehari-hari. 
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Dari kenyataan tersebut, maka sekolah masa depan harus mampu memberikan 

bekal kepada anak didik berupa kemampuan dalam bertindak, belajar dan mengatur 

masa depannya sendiri secara aktif dan mandiri. Proses pembelajaran di sekolah-

sekolah masa depan memerlukan tujuan yang secara aktif merespons perubahan dan 

arus teknologi. Untuk mencapai hal tersebut siswa harus dibiasakan melakukan kegiatan 

nyata seiring dengan tingkat usianya untuk melakukan penelaahan-penelaahan terhadap 

keadaan di lingkungannya. 

Untuk mengukur ketercapaian berbagai kemampuan belajar perlu dilakukan 

penilaian dengan berbagai sumber dan cara, tidak hanya dengan tes tertulis dan hanya 

mengukur aspek kognitif saja. Penilaian dilakukan melalui berbagai bentuk tagihan atas 

berbagai tugas yang diberikan. Jenis tagihan tersebut antara lain: (1) tugas individu, (2) 

tugas kelompok, (3) pekerjaan rumah, (4) ulangan harian, (5) kuis, (6) tugas proyek, 

maupun (7) portofolio. 

Pengertian Portofolio yang tertulis dalam Sarjanaku.com melalui 

http://www.sarjanaku.com/2011/01/pengertian-portofolio.html adalah sebagai berikut: 

Secara etimologi, portofolio berasal dari dua kata, yaitu port (singkatan dari report) 

yang berarti laporan dan folio yang berarti penuh atau lengkap. Jadi portofolio berarti 

laporan lengkap segala aktivitas seseorang yang dilakukannnya. Secara umum 

portofolio merupakan kumpulan dokumen seseorang, kelompok, lembaga, organisasi, 

perusahaan atau sejenisnya yang bertujuan untuk mendokumentasikan perkembangan 

suatu proses dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Berikut ini penyusun akan menguraikan tentang tugas siswa yang berhubungan 

dengan portofolio. Secara umum isi portofolio meliputi hal-hal sebagai berikut : (1)  

Halaman muka dengan identitas siswa (nama, nomor, dan kelas); (2) Daftar isi atau 

ringkasan isi  yang  menggambarkan isi  dari portofolionya; (3) Hasil karya/prestasi 

siswa yang menjadi tugas portofolionya dan menurut siswa penting untuk disertakan 

sebagai isi portofolionya; (4) Lembar catatan dan komentar guru; (5) Lembar penilaian 

diri oleh siswa; (6) Lembar penilaian dan kriteria penilaiannya. 

 Dalam memberikan tugas portofolio bagi siswa, maka ada hal-hal yang pelu 

dilaksanakan antara lain : (1) langkah-langkah penyusunan portofolio, dan (2) dialog 

portofolio.  

Langkah-langkah Penyusunan portofolio 

http://www.sarjanaku.com/2011/01/pengertian-portofolio.html
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Dalam menyusun Portofolio, maka diperlukan langkah-langkah kegiatan sebagai 

berikut : (1) merencanakan portofolio, (2) menentukan tugas portofolio, (3) membuat 

folder portofolio, dan (4) menyusun isi portofolio. 

Merencanakan Portofolio 

Membuat perencaan portofolio dan mengkomunikasikan dengan siswa agar semua 

siswa memahaminya. Rencana penilaian portofolio yang dibuat meliputi Kompetensi 

Dasar (KD), tugas Portofolionya, dan waktu pelaksanaannya, seperti pada Tabel 1. 

Tabel 1 :   Jadwal Penilaian Portofolio Mata Pelajaran Pengetahuan Alam 

Kompetensi 

Dasar 

Waktu (bulan ke) : 

1 2 3 4 5 

1 Perencanaan 

 

 

 

 

 

 

 

Penilaian 

   

 

Keterangan : 

a.  Perencanaan  : Portofolio dikomunikasikan kepada siswa termasuk isi dan kriteria 

penilaiannya. 

b.  Pelaksanaan  :  Siswa menyusun, menambah, dan merevisi portofolionya. 

c. Penilaian  :  Dialog antara guru dan siswa terhadap portofolionya. 

Menentukan Tugas Portofolio 

Menentukan tugas berdasarkan Kompetensi Dasar, yang menghasilkan karya nyata., 

seperti pada Tabel 2. 

Tabel 2 :  Kompetensi Dasar dan Tugas Portofolio Mata Pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi Dasar (KD) Tugas Portofolio 

   

 

Membuat Folder Portofolio 

Siswa diberi tugas menyiapkan stofmap/folder, untuk menyusun portofolionya. 

Pada bagian depan, ditulis identitas siswa, yang meliputi: nama, nomor induk, kelas, 

Pelaksanaan 
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semester, dan mata pelajaran. Selain itu juga diberi judul pada foldernya ―Portofolio‖, 

seperti yang tertera dalam Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 : Folder untuk Menyimpan Tugas Portofolio 

Menyusun Isi Portofolio 

Langkah yang dilakukan adalah siswa diajak untuk mengerjakan dan menyusun 

tugas portofolionya dalam folder portofolio. Siswa disuruh menseleksi dari hasil 

belajarnya, yang menurutnya : (1) sangat berarti, (2) merupakan karya terbaik, (3) 

merupakan karya favorit, (4) sangat sulit dikerjakan, tetapi berhasil, dan (5) sangat 

menyentuh perasaan, atau memiliki nilai kenangan dan menaruhnya di folder 

portofolionya.  

Dengan memahami tugas portofolionya, diharapkan siswa dapat merencanakan isi 

dari portofolionya dan cara bagaimana memperoleh isi portofolionya dengan lebih baik. 

Kemudian siswa memilih hasil karyanya yang ingin dimasukkan sebagai isi 

portofolionya, serta siswa diberi kesempatan untuk melengkapi, merevisi, atau 

mengganti isi portofolionya. 

 

Dialog Portofolio 

Sebelum dilakukan dialog terhadap siswa, maka lebih dulu dibuat lembar dialog. 

Dialog dilakukan antara guru dengan siswa untuk penilaian portofolio secara periodik. 

Dialog ditulis dalam catatan guru, serta disisipkan dalam folder portofolio, seperti pada 

Tabel 3. 

Tabel 3 : Lembar Dialog 

 
PORTOFOLIO 

MATA PELARAN : IPA 
 
 

NAMA  :  ..…………… 
NO. ABSEN  :  .……………. 
KELAS  :  VIII … 
TH PELAJARAN :  2016/2017 
 
 
 
 
 

SMP NEGERI  8  

PURWOKERTO 
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Nama : ………………………………. Guru : ………………………………….. 

Kelas : .............................................… Tanggal : ………………………………. 

Isi Portofolio : ………………………………………………………………………. 

Kompetensi yang berkembang : ……………………………………………………. 

Komentar Guru : ……………………………………………………………………. 

 Tanda tangan Guru : 

 

……………………………………….. 

 

Dialog dilakukan untuk membahas isi portofolio, dan guru tidak memberi 

komentar atau mendebat jawaban siswa. Dalam hal ini siswa diberi kesempatan seluas-

luasnya untuk berpendapat, dan membuat komentar terhadap pertanyaan guru.  

Contoh pertanyaannya : 

(1) Apa saja yang kamu pilih untuk portofoliomu ? 

(2) Mengapa kamu pilih hal itu sebagai isi portofoliomu ? 

(3) Apa pentingnya hal itu bagi dirimu ? 

(4) Apa pelajaran yang dapat kamu petik dari hal itu ? 

(5) Apakah kamu merasa hal itu perlu diperbaiki lain waktu ? 

(6) Bagaimana kamu akan memperbaiki hal itu ? 

(7) Jika anak mengganti isi portofolionya, maka diberi pertanyaan : Mengapa kamu 

mengganti isi portofoliomu ?  

(8) Apakah menurutmu ini lebih baik dari yang dulu ? Mengapa ? 

(9) Apa isi portofoliomu untuk waktu yang akan datang ? 

(10) Apa proyek yang akan kamu lakukan untuk mengisi portofoliomu ? 

(11) Informasi apa saja yang kamu perlukan ? 

(12) Bagaimana saya dapat membantu kamu untuk proyek tersebut ? 

Hasil dialog dicatat oleh guru, sehingga dapat untuk mengetahui kemajuan belajar 

siswa. Catatan itu supaya bisa dibaca siswa, sehingga siswa dapat melakukan perbaikan 

dalam belajarnya, dan dapat merencanakan isi portofolio berikutnya, serta apa yang 

harus siswa lakukan untuk memperoleh hal itu. 

Selain catatan yang dilakukan guru, siswa juga diberi kesempatan untuk 

melakukan penilaian diri, tentang isi dari tugas portofolionya. Sebelumnya, guru 

membuatkan lembar penilaian diri yang diberikan kepada setiap siswa. Penilaian diri 
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tersebut sangat penting artinya untuk melatih anak memahami kekurangan dan 

kelebihan yang telah dimilikinya. Lembar penilaian ini kemudian disisipkan dalam 

folder portofolio siswa.  Contoh lembar penilaian diri seperti pada Tabel 4.  

 

Tabel 4 : Lembar Penilaian Diri 

Nama : 

…………………………................……. 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas : ............… Tanggal : ……………………..…..….... 

Sejauh ini saya belajar banyak tentang : ……………………………………………. 

Saya ingin tahu lebih banyak tentang : ………………………………...…………… 

Besok saya akan belajar : …………………………………………..………….……. 

Saya senang belajar dengan cara : …………………………………..………….…… 

Saya sulit memahami : ……………………………………………...………………. 

Di kelas saya termasuk : ……………………………………………..………..…….. 

 Tanda tangan dan nama siswa : 

…………………………………………. 

 

Penyimpanan Portofolio 

Agar portofolio siswa tidak hilang atau rusak, maka portofolio ditempatkan di 

tempat yang aman, tidak lembab, dan mudah dijangkau siswa, sehingga memungkinkan 

siswa memperbaiki, melengkapi, dan menyempurnakan portofolio kapan saja, 

sepanjang semester. 

Penilaian Proses Hasil Pembelajaran. 

Penilaian tugas Portofolio menggunakan standar yang dibuat oleh guru dengan 

berdasar Kompetensi Dasar (KD) yang ingin diukur. Guru membuat instrumen 

penilaian untuk menskor dan menilai portofolio siswa. 

Komponen Penilaian Portofolio 

Penilaian portofolio didasarkan atas 4 (empat) hal, sebagai berikut: (1) 

Kelengkapan isi portofolio; (2) Kemampuan siswa menjelaskan isi portofolionya, yang 

dilakukan melalui dialog portofolio antara guru dan siswa,  serta penilaian diri siswa; 

(3) Usaha siswa dalam menyusun portofolionya; (4) Kompetensi yang berkembang, 

dilakukan dengan memperhatikan : isi portofolio, dialog portofolio, evaluasi diri siswa. 

Instrumen Penilaian 
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Dalam melaksanakan penilaian, maka dibuat instrumen penilaian portofolio untuk 

mengukur keempat aspek penilaian portofolio (pada point 1 tersebut di atas), yang 

meliputi (1) kelengkapan isi, (2) kemampuan siswa menjelaskan/menguasai isi, (3) 

usaha siswa menyusun portofolionya, dan (4) Kompetensi Dasar yang berkembang. 

Untuk selengkapnya, di bawah ini diuraikan keempat aspek penilaian: 

(1) Instrumen penilaian kelengkapan isi portofolio 

Guru membuat instrumen penilaian, yaitu membuat kriteria untuk menentukan 

skor. Jika isi portofolio siswa lengkap skor 3, jika salah satu komponen tidak ada diberi 

skor 2, dan seterusnya hingga skor terendah diberi angka 1. Format penilaian 

kelengkapan isi portofolio seperti Tabel 5. 

 

Tabel 5: Instrumen Penilaian Kelengkapan Isi Portofolio 

No. Kelengkapan isi portofolio Skor 

   

 

(2) Instrumen penilaian kualitas isi portofolio 

Isi dari instrumen penilaian kualitas adalah bagaimana siswa menguasai isi 

portofolio yang dibuatnya dan bagaimana ia menatanya. Setiap komponen penilaian isi 

portofolio dapat dibuat kriteria baik, sedang, dan kurang. Penilaiannya dapat dilakukan 

dengan dialog, dan penilaian diri. Jika siswa mampu menjelaskan dan menilai diri 

dengan baik setiap isi portofolionya, siswa memperoleh skor 3, sedang 2, dan kurang 1. 

Format penilaian seperti Tabel 6. 

Tabel 6: Instrumen Penilaian Kualitas Isi Portofolio 

No. Kemampuan siswa menjelaskan isi 

portofolionya 

Kriteria 

Baik Sedang Kurang 

     

 

Kriteria   : 

Baik  : menguasai latar belakang, metode, dan hasil. 

Sedang  : menguasai latar belakang, dan metode. 

Kurang  : menguasai latar belakang saja. 

(3) Instrumen Penilaian Usaha Siswa 
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Usaha yang dinilai antara lain meliputi kemauannya untuk melengkapi, 

memperbaiki, dan mengganti portofolionya dengan cara belajar yang lebih giat lagi. 

Jika indikator usaha muncul, maka diberi skor 1, jika tidak 0. Contohnya seperti Tabel 

7. 

Tabel 7: Instrumen Penilaian Usaha Siswa 

No. Usaha siswa dalam menyusun portofolionya Skor  

3 a.  Berusaha melengkapi isi portofolionya dengan sungguh-

sungguh. 

 

b.  Berusaha memperbaiki isi portofolionya dengan bekerja 

ekstra. 

 

c.  Berusaha mengganti isi portofolionya dengan yang lebih 

baik. 

 

 Total skor  

 

(4) Instrumen Penilaian Kompetensi 

Membuat instrumen penilaian Kompetensi Dasar (KD) yang berkembang dalam 

diri siswa. Dengan mempertimbangkan isi portofolio, dialog guru-siswa, dan penilaian 

diri siswa terhadap isi portofolionya, maka perkembangan KD siswa dapat diberi nilai 

sangat baik (4), baik (3), cukup (2), dan kurang (1). Format penilaian pencapaian 

Kompetensi Dasar, seperti Tabel 8. 

 

Tabel 8: Penilaian Pencapaian Kompetensi Dasar Dengan Portofolio 

Kompetensi Dasar Pencapaian Kompetensi 

Sangat baik Baik Cukup Kurang 

Mengkomunikasikan hasil 

penyelidikan/penelitian 

    

 

Keterangan : 

Nilai 4 :  memperoleh lebih dari satu artikel, isi sesuai topik, dan menulis tanggapan 

sesuai kelebihan/kelemahan artikel. 

Nilai 3 : memperoleh lebih dari satu artikel, isi sesuai topik, dan menulis tanggapan. 

Nilai 2 : memperoleh lebih dari satu artikel, isi sesuai topik. 

Nilai 1 : memperoleh lebih dari satu artikel. 
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3) Penentuan Nilai 

Nilai akhir dari portofolio diambil berdasarkan total skor dari setiap aspek yang 

diukur.  Dari contoh yang dikemukakan di atas, ada empat aspek yang dinilai, yaitu: (1) 

Kelengkapan isi portofolio, (2) Kemampuan siswa menjelaskan isi portofolionya, (3)  

Usaha siswa dalam menyusun portofolionya, dan (4) Kompetensi yang berkembang. 

Sebagai gambaran maka disajikan contoh format penilaian, seperti pada Tabel 9. 

Tabel 9: Rekap Penilaian Portofolio 

No. Aspek yang Dinilai Skor 

Maksimal 

Skor yang 

Diperoleh 

1 Kelengkapan isi portofolio.   

2 Kemampuan siswa menjelaskan isi 

portofolionya. 

  

3 Usaha siswa dalam menyusun portofolionya.   

4 Kompetensi yang berkembang.   

 Total   

 

Catatan: Nilai akhir ditentukan dengan menghitung total skor x 25. 

Nilai portofolio merupakan bagian dari nilai tugas yang diberikan kepada siswa. 

Berdasarkan Pedoman Umum Sistem Penilaian KBK (Djemari Mardapi, 2003), nilai 

tugas maksimum adalah 25 % dari total penilaian. Sehingga nilai tertinggi dari 

Portofolio dan tugas lainnya adalah 25 dari skala penilaian 0 – 100.  

Dari latar belakang tersebut di atas, maka jelaslah bahwa portofolio merupakan 

tugas yang penting artinya untuk mengetahui ketercapaian kompetensi dasar siswa, 

sehingga penulis merasa tertarik untuk menulis makalah tentang portofolio ini dengan 

lokasi SMP Negeri 8 Purwokerto tahun pelajaran 2016/2017. 

Identifikasi dan ruang lingkup 

Agar kegiatan penelitian tidak terlalu meluas, maka penelitian ini dibatasi hanya 

mengkaji tugas Portofolio untuk mata pelajaran Pengetahuan Alam di Kelas VIII SMP 

Negeri 8 Purwokerto Tahun Pelajaran 2016/2017. 

Tujuan  

Tujuan dari penelitian ini adalah: Ingin mengetahui pengaruh tugas portofolio 

terhadap pengembangan kemampuan kognitif, afektif dan psikomotor siswa kelas VIII 

SMP Negeri 8 Purwokerto, Tahun Pelajaran 2016/2017. 
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METODE 

Populasi 

Populasi dalam penelitian ini merupakan jumlah seluruh siswa kelas VIII SMP 

Negeri 8 Purwokerto, yang terdiri dari 4 kelas paralel yaitu kelas VIII E, VIII F,  VIII 

G, dan VIII H, dengan jumlah siswa 136 orang. Adapun sebaran populasinya dapat 

dibaca pada Tabel 10. 

 

Tabel 10: Sebaran Populasi 

No. Kelas Jumlah 

Laki-laki Perempuan Total 

1. VIII E 14 20 34 

2. VIII F 14 20 34 

3. VIII G 16 18 34 

4. VIII H 14 20 34 

Jumlah 58 78 136 

 Sumber: Data Primer 

Sampel  

Sampel diambil dengan mengambil 25 % dari jumlah kelas paralel, sehingga 

didapatkan satu kelas sebagai sampelnya, dan ditentukan kelas VIII F dengan jumlah 

siswa sebanyak 34 orang. Penentuan ini didasarkan karena peneliti  mengajar kelas 

tersebut, sehingga tidak mengganggu kegiatan guru lain. Adapun sebaran sampelnya 

dapat dilihat pada Tabel 11. 

 

Tabel 11: Sebaran Sampel 

No. Kelas Jumlah 

Laki-laki Perempuan Total 

1. VIII F 14 20 34 

Jumlah 14 20 34 

 Sumber: Data Primer 

Pengumpulan dan Analisis Data 

1)  Cara Pengumpulan Data 
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Data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan data primer, yaitu data 

yang diperoleh langsung dari siswa. Adapun cara pengumpulan data dilakukan 

melalui : 

(1) Observasi, untuk mengambil data populasi; 

(2) Pengamatan, untuk memperoleh data tentang keaktifan, ketrampilan, 

kecermatan, dan ketelitian dalam mengerjakan portofolionya;  

(3) Evaluasi, untuk memperoleh data tentang hasil belajar siswa.  

2) Analisis Data 

Data yang telah diperoleh, kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis 

statistik sederhana.  

 

PEMBAHASAN 

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dengan dilanjutkan pemberian tugas portofolio, 

sangat tepat digunakan untuk melatih siswa dalam hal: 

(1)  siswa  dilibatkan langsung secara aktif dalam memilih tema yang akan dijadikan 

tugas portofolionya; 

(2) siswa dibiasakan menganalisa kelebihan maupun kekurangan saat menentukan topik 

portofolionya; 

(3) siswa dibiasakan menjalin kerjasama dalam menyelesaikan tugas,  saling membantu 

antar teman dalam memecahkan kesulitan secara berkelompok; 

(4) siswa dipacu untuk menghasilkan karya secara maksimal, sehingga perlu diciptakan 

iklim kebebasan memilih topik portofolionya; dan  

(5) siswa/kelompok siswa yang berprestasi atau menghasilkan karya yang terbaik 

diberikan reward secara langsung. 

Dari hasil yang diperoleh mulai dari kondisi awal, sampai siswa selesai menyusun tugas 

portofolionya terjadi peningkatan hasil belajar dan prestasi belajar siswa.  

Ketuntasan Hasil Belajar Siswa 

Berdasarkan hasil peneilitian ini, menunjukkan bahwa pemberian tugas portofolio 

memiliki dampak positif dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Baik dalam 

persiapan penyusunan portofolio maupun sampai pada penuntasan karya. Hal ini dapat 

dilihat dari nilai kumulatif portofolio.  

Kemampuan Siswa dalam Memaksimalkan Waktu Belajar  

Berdasarkan analisis data, diperoleh aktivitas siswa terutama dalam memanfaatkan 

waktu belajar dalam proses pembelajaran mengalami peningkatan. Hal ini berdampak 
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positif terhadap peningkatan prestasi belajar siswa dan penguasaan materi pelajaran 

yang telah diterima selama ini, yaitu dapat ditunjukkan dengan meningkatnya nilai rata-

rata siswa.  

Aktivitas Siswa Dalam Pembelajaran  

Berdasarkan analisis data, diperoleh aktivitas siswa dalam proses pembelajaran IPA 

dengan pembelajaran penugasan portofolio siswa lebih banyak berkarya. Siswa dapat 

menghasilkan karya sesuai dengan kemampuannya secara maksimal. 

Hasil penugasan portofolio yang telah dilakukan terhadap mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam Kelas VIII, diperoleh hasil seperti pada Tabel 12. 

 

Tabel 12: Perolehan Nilai Tugas Portofolio 

 

Nomor Nama Siswa Aspek yang dinilai*) Nilai 

Ur

ut 

Indu

k 

1 2 3 4 

1 8974 AK 8.5 8.5 9.0 8.0 8.50 

2 8874 AN 8.5 8.0 8.5 8.0 8.25 

3 8841 AWFS 9.0 8.0 8.5 8.5 8.50 

4 8876 ASP 9.0 8.0 9.0 8.0 8.50 

5 8910 AS 8.0 7.5 8.5 7.5 7.88 

6 8977 ANS 9.0 8.0 8.0 8.0 8.25 

7 9045 BYR 9.0 8.5 9.0 8.5 8.75 

8 8810 BCDT 8.5 8.0 8.5 8.0 8.25 

9 9014 DAN 8.0 8.0 8.0 7.5 7.88 

10 8814 FGS 8.5 8.0 8.5 8.5 8.38 

11 8951 FKW 8.0 8.0 8.0 8.0 8.00 

12 8849 GP 8.5 8.5 9.0 8.5 8.63 

13 8954 IFAA 8.5 8.0 9.0 8.0 8.38 

14 8886 IN 8.5 8.0 9.0 8.0 8.38 

15 8921 IRH 8.5 8.0 8.5 8.5 8.38 

16 8887 KSK 9.0 8.5 9.0 9.0 8.88 

17 8820 KAF 8.5 8.5 9.0 8.0 8.50 

18 8924 LW 8.5 8.5 9.0 8.0 8.50 
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19 8990 LIR 8.5 8.0 9.0 8.0 8.38 

20 9350 LNK 9.0 8.5 9.0 8.0 8.63 

21 9026 MFRH 9.0 8.5 8.5 8.0 8.50 

22 9059 MASH 8.5 8.5 8.5 8.0 8.38 

23 8994 MRW 8.5 8.0 8.5 7.5 8.13 

24 8829 OTK 8.5 7.5 9.0 8.0 8.25 

25 8863 PAP 8.0 8.0 8.5 7.5 8.00 

26 9032 RAL 8.0 8.0 8.5 8.5 8.25 

27 8830 RRD 8.5 8.0 8.5 8.0 8.25 

28 8864 RAAA 8.5 8.0 9.0 8.5 8.50 

29 9351 RAH 8.0 8.0 8.0 8.0 8.00 

30 9000 RIP 8.5 8.0 8.5 7.5 8.13 

31 9036 SCP 8.0 7.5 8.5 7.5 7.88 

32 8868 SAM 8.5 8.0 8.5 8.5 8.38 

33 9080 TB 8.5 8.0 9.0 8.5 8.50 

34 9005 UNH 8.0 7.5 8.5 8.0 8.00 

35   AJT 8.0 7.5 8.5 7.5 7.88 

  Rata-rata Kelas 8.50 8.00 8.60 8.20 8.33 

Sumber : Data Primer 

 

Perolehan nilai siswa dapat dibuat grafik seperti grafik di bawah ini. 

 

*). Keterangan: 

1 2 3 4

8.5 

8 

8.6 

8.2 

RERATA NILAI PORTOFOLIO SISWA 
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1. Kemampuan siswa menjelaskan isi portofolio. 

2. Kelengkapan isi portofolio. 

3. Usaha siswa menyusun portofolio. 

4. Kompetensi yang berkembang. 

Dari data perolehan nilai dapat diambil kesimpulan bahwa dengan diberikannya tugas 

portofolio, ternyata siswa semakin meningkat dalam usahanya menyelesaikan tugas dan 

menjadi semakin baik, yang pada gilirannya akan meningkatkan perkembangan 

kompetensi yang dimilikinya. Hal ini jelas sangat positif pengaruhnya terhadap 

peningkatan kemampuan siswa dalam mengembangkan kemampuan dirinya, baik dalam 

kemampuan kognitif, afektif maupun psikomotor. 

 

SIMPULAN 

Dari hasil pengolahan data, maka penyusun dapat mengemukakan kesimpulan sebagai 

berikut: (1) Pemberian tugas Portofolio dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam 

menyusun kelengkapan tugas 80%, kemampuan siswa menjelaskan isi karyanya 85%, 

usaha siswa dalam menyusun tugas 86%, kompetensi yang berkembang 82%. (2) Tugas 

Portofolio mampu meningkatkan kompetensi siswa sebesar 82%, yang berarti sudah 

dapat mengembangkan kemampuan kognitif, afektif, maupun psikomotor pada diri 

siswa. (3) Kreatifitas siswa merupakan usaha siswa dalam penyusunan tugas yang 

mencapai 86%. 
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ABSTRAK 

 

Berbicara teks deskriptif dan teks lainnya tidak bisa dilakukan hanya dengan memahami 

struktur umumnya saja, tetapi perlu latihan dan media yang bisa memfasilitasi siswa 

untuk berbicara. Oleh karena itu, permainan modifikasi seperti ―Communicative Board 

Game‘ dibutuhkan sebagai media baru untuk membantu para siswa berbicara dengan 

cara yang menyenangkan. Penelitian ini menggunakan model R & D oleh Borg dan Gall 

untuk mengubah dan mengembangkan permainan monopoli biasa menjadi permainan 

bernama ―Communicative Board Game‖. Selain itu penelitian ini juga untuk 

mengetahui respon siswa terhadap permainan yang dikembangkan tersebut. Validasi 

ahli menunjukkan bahwa game/permainan ini cocok untuk membantu siswa mencapai 

tujuan pembelajaran terutama dalam keterampilan berbicara. Permainan ini juga 

memenuhi kriteria sebagai permainan yang baik untuk digunakan sebagai media 

pembelajaran. Selanjutnya data dari observasi, kuisioner dan wawancara menunjukkan 

bahwa Guru dan sebagian besar siswa memberikan respon yang baik dan setuju bahwa 

―Communicative Board Games‖ bisa membantu siswa dalam belajar untuk berbicara 

variasi teks di Sekolah Menengah Pertama. 
 

Kata kunci: Communicative Board Game, kritis, kreatif, kolaboratif 
 
 

PENDAHULUAN 
 

Dalam catatan sejarah pendidikan di Indonesia, pemerintah atau Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan beberapa kali telah mengganti atau membuat perubahan 

dalam kurikulum yang digunakan. Dengan harapan bahwa tujuan pendidikan akan 

diraih secara optimal. Dalam model kompetensi, kurikulum 2013 pendidikan bahasa 

Inggris mengacu kepada konsep teori 
 
Communicative Competence atau Kompetensi komunikatif. Murcia (2007) 

menyebutkan 6 kompetensi yang harus dimiliki atau dicapai siswa kita dalam dalam 

mempelajari bahasa Inggris: (1) socio-cultural competence, (2) the 
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competence of discourse, (3) linguistic competence, (4) the competence formulated, (5) 

interactional competence, and (6) strategic competence. 
 

Pertama: kompetensi sosio-kultural mengacu pada pengetahuan pragmatik 

bahasa kedua atau asing (L2) dari peserta didik dalam hal penggunaan bahasa yang 

tepat dalam konteks komunikasi sosial dan budaya. Kedua, kompetensi tutur atau lisan 

yang mengacu pada kemampuan pembelajar bahasa kedua/asing (L2) untuk 

membangun dan menafsirkan wacana lisan dan tulisan dalam bahasa target yang 

dikehendaki. Ketiga, kompetensi linguistik berhubungan dengan pengetahuan 

pembelajar bahasa kedua/asing (L2) dalam sistem linguistik, leksikal dan sintaksis dari 

bahasa kedua/asing (L2). Selanjutnya keempat adalah Formulated competence 

hubungannya dengan pengetahuan bahasa kedua/asing (L2) peserta didik yang sering 

digunakan dalam interaksi kehidupan sehari-hari baik dalam konteks formal maupun 

informal. Kelima, yaitu kompetensi interaksional berkaitan dengan pengetahuan 

tentang bagaimana melakukan tindakan berbicara, melakukan percakapan, dan 

menggunakan komponen non-linguistik, seperti kontak mata, gerak tubuh, dan lain-lain 

dalam interaksi. Kemudian, keenam: kompetensi strategis mengacu pada strategi 

pembelajaran yang digunakan oleh peserta didik untuk mempelajari bahasa target dalam 

hal ini bahasa Inggris. 
 

Oleh karena itu dalam pelaksanaan kurikulum 2013, keenam kompetensi ini 

menjadi target utama kompetensi yang akan dikembangkan dan harus tercermin, baik 

dalam proses pembelajaran maupun hasil belajar siswa. Dalam kurikulum sebelumnya 

yaitu KTSP, terjadi salah persepsi pada sebagian besar guru yang menganggap bahwa 

―Genre Based Curriculum‖ hanya fokus pada wacana tulis saja, terlebih sistem Ujian 

Semester dan Ujian Nasional ―seolah-olah‖ dirancang hanya fokus pada pemahaman 

bacaan atau keterampilan menulis saja, sementara keterampilan berbicara dan 

menyimak (Speaking and Listening) siswa sering diabaikan oleh guru. 
 

Menurut Brown (2001 : 267) berbicara adalah proses interaktif untuk 

membangun makna yang melibatkan, menghasilkan, menerima dan memproses 

informasi dan tentu saja membutuhkan kehadiran pembicara dan pendengar. Salah 
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satu tujuan pengajaran bahasa Inggris adalah bagaimana siswa menggunakan bahasa 

target secara lisan yang mencerminkan kompetensi komunikatif dan menerapkannnya 

dalam kehidupan nyata. Pendapat ini didukung oleh Nunan (1991: 51) yang menyatakan 

―kesuksesan pembelajar bahasa diukur dari segi kemampuan mereka dalam melakukan 

percakapan menggunakan bahasa targetnya dalam hal ini bahasa Inggris. Hymes (1972) 

mengungkapkan bahwa tujuan pembelajaran bahasa adalah untuk meningkatkan 

kompetensi komunikatif peserta didik. Itulah kenapa, guru harus fokus pada 

kemampuan komunikasi atau komunikatif siswanya daripada hanya menekankan pada 

pengetahuan siswa tentang tata bahasa atau grammar saja. Mampu berkomunikasi 

secara efektif dalam bahasa target adalah yang paling penting dari semua keterampilan 

yang diharapkan. 
 

Fakta menunjukkan masih banyak siswa tidak dapat berbicara dengan baik 

dalam bahasa Inggris walaupun sudah belajar Bahasa Inggris bertahun-tahun dan 

mereka tidak mau berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Keadaan ini juga 

―didukung‖ oleh sebagian besar guru yang hanya fokus pada pengajaran tata bahasa di 

kelas. Proses pembelajaran yang monoton, tidak menyenangkan bagi siswa, tidak 

―menantang‖ dan memfasilitasi siswa untuk berani berbicara dan aktif dalam proses 

pembelajaran. Karena itu dibutuhkan suasana yang santai dan menyenangkan didalam 

kelas. Guru harus menciptakan suasana kelas berbicara/speaking yang lebih 

menyenangkan dengan menggadakan kegiatan-kegiatan yang kreatif, efektif dan 

menyenangkan. Melalui permainan, siswa bisa belajar bahasa Inggris dengan mudah 

dan menyenangkan. 
 

Pendekatan pengajaran bahasa di era modern saat ini fokus pada 

peningkatan kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa target dan 

permainan adalah salah satu jenis aktifitas komunikatif. Permainan adalah alat yang 

efektif untuk belajar. Melalui permainan siswa dapat mengeksplorasi kemampuan 

dirinya tanpa rasa takut dan kuatir gagal, membangun hubungan baik dengan teman-

temannya, bekerjasama dan mempraktikan berbagai keterampilan. Guru diharapkan 

mampu menggunakan teknik pembelajaran yang menarik dan menyenangkan dan oleh 

karena itu penulis beranggapan bahwa Guru 
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membutuhkan sebuah media permainan agar siswa dapat aktif berbicara. Dalam 

makalah ini penulis mengembangkan permainan modifikasi yaitu 
 
―Communicative Board Game‘ yang dibutuhkan sebagai media baru untuk membantu 

para siswa berbicara dengan cara yang menyenangkan. 
 

Pada penelitian ini penulis merancang dan mengembangkan sebuah papan 

permainan ―Board Game‖ yang merupakan modifikasi dari permainan monopoli. 

Permainan tersebut diberi nama ―Communicative Board Game‖ yang bertujuan untuk 

memfasilitasi dan mendorong siswa untuk berbicara khususnya dalam jenis-jenis teks 

dan guru bisa memodifikasi sendiri instruksi atau perintah-perintah yang ada pada 

―board game‖ tersebut disesuaikan dengan karakteristik siswa, tingkat kesukaran, tujuan 

pembelajaran dan kompetensi yang ingin dicapai. 

Dalam pelaksanaan kurikulum (KTSP) sebelumnya terungkap bahwa guru lebih 

fokus pada penggunaan bahasa dalam fungsi tulis saja, namun mengabaikan fungsi 

lisannya (Putra, 2014). Menurut Hymes (1972) tujuan pengajaran bahasa adalah untuk 

meningkatkan kompetensi komunikatif peserta didik. Itulah mengapa, Guru harus fokus 

pada kemampuan komunikasi daripada pengetahuan tata bahasa atau grammar. Zhu 

(2012) mengatakan kalau permainan pada dasarnya bersifat komunikatif. Littlewood 

(1981) menambahkan bahwa melalui permainan, para guru dapat membantu peserta 

didik dalam penguasaan struktur dan akhirnya sampai pada titik dimana mereka dapat 

menggunakannya untuk berkomunikasi. Wang (2010) dalam penelitiannya mengungkap 

bahwa 99% guru mengakui keuntungan dan manfaat penggunaan game atau permainan 

dikelas mereka dan hanya 1 % yang tidak setuju. Wright (1994) juga meyakinkan 

bahwa permainan membantu peserta didik untuk menjaga minatnya dalam belajar. 

Hadfield (1999) membagi dua jenis permainan yaitu, permainan/game linguistik dan 

permainan komunikatif. 

Board game atau permainan papan sebagai media mengajar berbicara , 

dikuatkan oleh teori Gaudart (1998) bahwa board game tampaknya menjadi solusi 
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bagi banyak guru. Chang dan Cogswell (2008) menyatakan bahwa menggunakan 

permainan papan dikelas bahasa efektif mengurangi kecemasan siswa dalam belajar dan 

mampu mengembangkan strategi komunikasi siswa di dunia nyata. Brown (2000) 

menyatakan bahwa permainan yang digunakan dalam pengajaran bahasa harus 

dirancang secara tepat berdasarkan kemampuan siswa. 

Tujuan penelitian ini untuk meneliti dan mengembangkan sebuah media 

pembelajaran yaitu Communicative Board Game untuk mendukung penguasaan 

keterampilan berbicara berbagai macam teks dalam bahasa Inggris bagi siswa di 

Sekolah Menengah Pertama. 

 

METODE 

 

Desain Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan model R 

& D oleh Borg dan Gall dengan pendekatan kualitatif untuk mengubah dan 

mengembangkan permainan monopoli biasa menjadi permainan bernama 
 
―Communicative Board Game‖. Selain itu penelitian ini juga untuk mengetahui respon 

siswa terhadap permainan yang dikembangkan tersebut. Penelitian dan pengembangan ( 

R & D) adalah proses yang diguanakan untuk mengembangkan produk pendidikan baru 

yang diuji secara sistematis, dievaluasi dan sampai memenuhi kriteria efektifitas 

tertentu (Borg & Gall , 2003). Dalam penelitian ini, semua langkah dalam desain dalam 

Borg and Gall tidak sepenuhnya diambil. Penulis tidak melakukan diseminasi dan 

implementasi. Berikut langkah-langkah pengembangan yang dilakukan yaitu 

pengumpulan informasi, perencanaan, pengembangan bentuk produk awal, validasi ahli, 

pengujian lapangan awal dan revisi produk akhir. Pakar material dan media dilibatkan. 

Untuk mengembangkan permainan uji lapangan skala kecil dan tes lapangan utama 

dilakukan di SMPN Unggulan Sindang terhadap 8 siswa dalam uji lapangan skala kecil 

dan 16 siswa di kelas 7 dalam uji lapangan utama. 
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Subjek dan Teknik Analisis Data 

 

Subjek penelitian dalam artikel ini adalah siswa dan guru bahasa Inggris 

di SMPN Unggulan Sindang Indramayu. Selanjutnya data dari observasi, kuisioner dan 

wawancara menunjukkan bahwa Guru dan sebagian besar siswa memberikan respon 

yang baik dan setuju bahwa ―Communicative Board Games‖ bisa membantu siswa 

dalam belajar untuk berbicara variasi teks di Sekolah Menengah Pertama. Sampel 

populasi berjumlah 8 siswa dalam uji lapangan awal (skala kecil) dan 16 siswa dalam 

uji lapangan utama. Sampel diambil secara acak. Data penelitian ini dikumpulkan 

dengan menggunakan tiga instrumen; observasi, wawancara dan kuesioner atau angket 

 

Penelitian dan Pengembangan “Communicative Board Game”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 1 : Communicative Board Game 

 

Seperti yang terlihat pada gambar 1, bentuk awal Communicative 

Boardgame adalah modifikasi dari permainan monopoli konvensional. Dalam monopoli 

konvensional, ada empat puluh zona dengan nama negara di setiap blok, 
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sementara dalam permainan Communicative Board Game terbagi menjadi 15 zona. 

Sebuah papan permainan (2 meter x 2,5 meter), satu dadu besar, pion-pion besar, uang, 

kartu adalah alat untuk memainkan permainan tersebut. 

 

Zona dalam Game Monopoli ini adalah: 1. 

Start 

Adalah zona awal keberangkatan semua pemain dari masing-masing grup. 

2. Guessing Who is She/He? 

Jika pemain mendarat di zona ini, dia harus mengambil satu kartu dan mereka 

harus membaca sebuah teks deskriptif pada kartu tersebut dan meminta teman mereka 

di kelompoknya untuk menebak siapa tokoh atau benda dan sebagainya yang dimaksud 

dalam teks tersebut. Jika anggota kelompok bisa menjawab dengan benar, bank teller ( 

Guru berperan sebagai kasir/teller) akan memberi mereka sejumlah uang sebagai reward 

atau hadiah. Tokoh yang ada dalam teks itu adalah orang yang terkenal, jadi murid kita 

bisa menebaknya, contohnya : He is an Indonesian comedian actor. He is from Bandung 

West Java. He played in Opera van Java and one popular talk show. Who is he? Etc). 

3. Congratulation you get scholarship Rp. 100.000 

Jika pemain mendarat di zona ini, dia akan menerima uang dari bankir karena 

dia mendapatkan beasiswa. Dimaksudkan sebagai elemen kejutan yang membuat 

suasana lebih menyenangkan dan kompetitif. 

 

4. Free Parking in STAR Zone 

Jika pemain mendarat di zona ini, dia bisa memilih mendarat di zona STAR). 

 

5. Guessing the profession 

Jika pemain mendarat di zona ini, dia harus menjelaskan atau memberi 

gambaran tentang gambar di kartu dan meminta anggota dari kelompoknya untuk 

menebak profesi di kartu. 

 

6. Congratulation you get prize Rp. 50.000,- from the Bank. 

Jika pemain mendarat di zona ini, dia akan menerima uang dari Bank. 

 

 

7. Two Steps forward 

Jika pemain mendarat di zona ini, dia harus maju 2 langkah dari zona dimana dia 

berhenti. 
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8. You Lose in Jungle. 

Aturannya, jika pemain mendarat di zona ini, dia harus melempar dadu sekali 

lagi untuk mendapatkan angka 6 pada dadu, jika mereka ingin bebas dari zona ini, tapi 

jika mereka tidak bisa mendapatkan angka 6, mereka harus kembali ke START. 

 

9. Bank Chalenge. 

Jika pemain mendarat di zona ini, dia akan mengambil kartu, membaca 

penjelasannya dan meminta teman dari kelompoknya untuk menebak jawaban. Contoh 

penjelasan di kartu: 

 

: I make sure everyone follows laws to stay 

safe. I stop thieves and help keep you safe. I help direct traffic. Who am I? 

 

10. Describing the picture. 

Jika pemain mendarat di zona ini dia harus mengambil satu kartu dan 

mendeskripsikan gambar yang ada dikartu. Gambarnya berupa benda, binatang, buah, 

sayuran, profesi dll. Dan teman mereka harus menebak gambar itu untuk mendapatkan 

skor / uang dari bankir). 

 

11. You Have to Pay Tax Rp. 50.000, - 

Jika pemain mendarat di zona ini, pemain harus membayar pajak ke bank. 

 

12. Speaking Corner 

Jika pemain mendarat di zona ini, dia harus mengambil kartu dan menjawab atau 

melakukan instruksi yang ada di kartu). Sebagai contoh : 

 Anda memiliki hewan peliharaan? Tolong beritahu kami tentang hewan 

kesayanganmu, dan kebiasaannya.

 Tolong ceritakan tentang hobi anda?

 Ceritakan tentang keluarga dan kegiatan keluarga Anda setiap hari Minggu 

pagi.

 apakah kamu punya idola? Tolong beritahu kami tentang idola anda? Dan 

sebagainya.


n. Spelling the words 

Jika pemain mendarat di zona ini, dia harus mengeja kata yang ada dikartu. 

 

14. What did you do on last holiday ? 

Jika pemain mendarat di zona ini, dia harus bercerita tentan pengalamannya saat 

liburan ( Recount text). 
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15. Vocabulary Zones 

Pemain menyebutkan sinonim atau antonimnya (Jika pemain mendarat di zona 

ini, dia harus menyebutkan 2 kata sebagai sinonim atau antonim untuk mendapatkan 

uang / hadiah dari bankir / bank). 

 

Aturan permainan dalam Monopoly Speaking Game. 

 

1. Guru memiliki peran sebagai BANKER atau teller bank yang memberi ―uang‖ /skor 

jika pemain bisa melakukan aktivitas, instruksi atau tantangan dalam game. 

11. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok besar, antara 4-5 kelompok besar, terdiri 

dari 5-6 siswa tergantung jumlah siswa dalam kelas. 
 
12. Masing-masing kelompok memiliki juru bicara, yang bermain game dan memutar 

dadu, namun juru bicara atau speaker harus berubah setelah bergantian melempar 

dadu jadi semua anggota dalam kelompok adalah pembicara. 
 

7. Guru sebagai teller memberikan sejumlah uang kepada masing-masing 

kelompok dalam jumlah yang sama diawal permainan sebagai ―modal‖. 
 

8.  Pemain / pembicara dari masing-masing kelompok bergantian melempar dadu. 

dan di mana pun mereka mendarat, mereka harus mengikuti instruksi yang telah 

ditulis di kartu atau papan permainan. 
 

9.  Jika mereka jatuh di Zona "Lost in Jungle", dia harus melempar dadu sekali lagi 

untuk mendapatkan angka 6 pada dadu atau kembali ke start. 
 

10.  Diakhir permainan, para pemain dan bankir menghitung berapa poin / uang 

yang mereka dapatkan. Pemenang game ini adalah grup yang punya banyak 

uang/skor dibanding yang lain. 
 

11.  Setiap kelompok dan pemain mencoba untuk berbicara, dan juga mencoba 

menjawab pertanyaan, melakukan tantangan dan lain-lain. Tidak peduli seberapa 

buruk pembicaraan, kelancaran, pengucapan, atau intonasi mereka, teller / guru 

harus menghargai karya atau usaha mereka. 

 

PEMBAHASAN 

 

Review dari Pakar Material dan Media 

 

Berdasarkan data yang diperoleh dari kuesioner yang diberikan kepada ahli 

material, terungkap bahwa modifikasi yang dilakukan pada monopoli konvensional 

menjadi Communicative Board Game memang sangat bagus. Beliau yakin hal itu akan 
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membuat siswa lebih antusias dalam belajar. Review dari para pakar media tersebut 

menilai desain dan tampilan game. 

 

Uji lapangan 1 

 

Dalam uji lapangan 1, dilakukan observasi dan wawancara dengan siswa. 

Delapan siswa diminta memainkan permainannya di bawah pengawasan guru. Dari 

pengamatan tersebut, terungkap bahwa para siswa mengerti dengan baik cara bermain 

game. Namun, beberapa siswa tidak aktif terlibat dalam kegiatan tersebut. Mereka 

menganggap bahwa bermain game papan komunikatif itu menyenangkan dan bisa 

membuat mereka belajar bahasa Inggris. Semua siswa senang setelah bermain 

Communicative Board Game. 

 

Uji lapangan 2 

 

Setelah draf permainan direvisi berdasarkan umpan balik yang diberikan 

dalam uji lapangan 1, uji lapangan kedua dilakukan untuk menilai versi revisi 

permainan. Data dari pengamatan menunjukkan bahwa semua siswa nampaknya 

memainkan game Communicative Board dengan nyaman. Wawancara dengan guru 

dilakukan setelah wawancara dengan siswa. Dari wawancara tersebut terungkap bahwa 

hampir semua siswa sangat mengenal permainan monopoli konvensional. Kemudian, 

ketika guru ditanyai tentang kesulitan dalam menggunakan permainan, dia mengatakan 

bahwa lebih mudah untuk mengatur kelas dan permainan papan mendukung siswa 

untuk berbicara dengan teks deskriptif dan teks yang lain. 

 

Merevisi Game 

 

Berdasarkan hasil uji lapangan 1 dan 2, game tersebut direvisi untuk 

memenuhi kriteria permainan yang bagus. Beberapa fitur direvisi dan diubah. 

Keseluruhan Board game jauh lebih baik. Secara umum produk akhir memiliki 

kombinasi yang baik antara warna, dan font dan gambar. 
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Gambar 2. Communicative Board Game 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 3.  Dadu. 
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Gambar 4.  Kartu-kartu yang digunakan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gambar 5. Uang mainan dari kertas print. 
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Gambar 5. Uji lapangan terbatas 

 

Hasil dari pengamatan, kuesioner dan wawancara dengan materi dan 

pakar media, para siswa dan guru bahasa Inggris terungkap bahwa permainan ini 

sesuai untuk digunakan sebagai media untuk mengajarkan berbicara dalam teks 

deskriptif. Dengan bermain game, para siswa akan belajar bagaimana berbicara 

dengan teks deskriptif lebih mudah. Siswa sangat menikmati dan terlihat santai 

namun antusias untuk berusaha keras mengumpulkan uang atau skor. Hal ini 

sejalan dengan teori bahwa Game dalam pengajaran bahasa adalah aktivitas 

menyenangkan yang memberi kesempatan kepada anak muda untuk 

mempraktikkan bahasa asing dengan cara yang santai dan menyenangkan (Martin, 

1995 di Brewster and Ellies, 2002). 

 

Wright (1994) juga menjelaskan bahwa permainan membantu dan 

mendorong banyak peserta didik untuk mempertahankan minat belajar dan juga 

membantu guru untuk menciptakan konteks di mana bahasa tersebut digunakan 

secara bermakna. 

Permainan menawarkan konteks di mana bahasa digunakan secara 

bermakna untuk mencapai tujuan tertentu (Hadfield, 1990). Mereka membawa 

konteks ―dunia nyata‖ ke dalam kelas kita dan juga mendukung kompetisi dan 

membuat siswa tetap aktif dalam kegiatan belajar. 
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SIMPULAN  

 

Dalam pembelajaran bahasa Inggris, Guru harus menciptakan kelas yang 

lebih menyenangkan dengan melakukan kegiatan kreatif, efektif dan 

menyenangkan seperti permainan peran, diskusi atau membuat beberapa jenis 

permainan untuk meningkatkan kemampuan berbicara siswa. Ada banyak gagasan 

tentang pengajaran berbicara, menggunakan permainan papan di kelas bahasa 

Inggris misalnya. 

Berdasarkan semua proses dalam pengembangan Game, dapat 

disimpulkan bahwa penelitian ini telah berhasil mengembangkan permainan yang 

sesuai bagi siswa untuk membantu mereka berbicara dengan teks deskriptif. Game 

ini juga memenuhi kriteria permainan yang bagus sebagai media pengajaran yang 

memberi siswa suasana santai, menyenangkan dan memberi kesempatan siswa 

untuk berpikir kritis, kolaboratif, dan kreatif dalam belajar bahasa Inggris. Guru 

juga dapat memodifikasi materi atau perintah dalam permainan, tergantung pada 

kebutuhan kelas kita, tujuan belajar, kompetensi dasar yang ingin dicapai. 
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ABSTRA 

 

Guru dituntut mampu memilih strategi pembelajaran yang mengaktifkan 

belajar siswa. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pembelajaran 

kooperatif berbantuan LKS bergambar dapat meningkatkan keaktifan dan hasil 

belajar Himpunan siswa kelas VII-A SMPN 2 Winongan. Jenis penelitian ini 

adalah penelitian tindakan kelas. Pada saat pembelajaran koperatif berbantuan 

LKS bergambar berlangsung, dilakukan pengamatan terhadap keaktifan 

belajar, langkah-langkah pembelajaran dan suasana kelas. Kemudian siswa 

mengerjakan tes hasil belajar yang hasilnya dianalisis dengan statistik 

deskriptif. Hasil analisis data menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif 

berbantuan LKS bergambar dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar 

Himpunan siswa.   

 

Kata Kunci: Pembelajaran Kooperatif, LKS Bergambar, Keaktifan, Hasil Belajar 

 

PENDAHULUAN 

Berdasarkan pengalaman mengajar di SMP Negeri 2 Winongan sejak 

Januari 2001, penulis merasakan terdapat dua hal yang memprihatinkan. Pertama, 

siswa kurang aktif dalam pembelajaran. Rata-rata siswa yang mengerjakan tugas 

di sekolah 75%. Siswa yang mengerjakan PR rata-rata hanya 50%. Hampir tidak 

ada siswa yang berani bertanya tentang materi yang belum dimengertinya. Jika 

diberi pertanyaan, hanya sekitar 10% siswa yang berani menjawab. Pada saat 

kegiatan penutup pelajaran, paling banyak 10% siswa yang berkontribusi terhadap 

kesimpulan belajar hari itu. Kedua, hasil belajar mereka juga belum optimal. 

Dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 75, hanya bisa dicapai oleh paling 

banyak 50% siswa. Kenyataan tersebut, juga terjadi di kelas VII-A dimana penulis 

mengajar matematika di kelas itu. Penulis sebagai guru matematika sangat tidak 

mengharapkan kondisi seperti ini terjadi terus menerus. Oleh karena itu perlu 

dilakukan upaya untuk mengatasi keadaan ini. 

Sebenarnya berbagai upaya telah dilakukan untuk menciptakan 

pembelajaran yang mendorong siswa lebih aktif, salah satunya dengan 

pembelajaran koperatif tipe Student Team Achievement Division (STAD). 

mailto:khofaiz69@gmail.com
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Menurut penulis, pembelajaran kooperatif tipe STAD lebih sederhana 

pelaksanaanya sehingga mudah dilakukan di setiap kelas. Oleh karena itu model 

pembelajaran ini lebih sering digunakan dalam pembelajaran matematika. Akan 

tetapi, dampaknya masih belum maksimal dilihat dari keaktifan dan hasil belajar 

siswa. Kondisi semacam ini tidak bisa dibiarkan terus berlangsung. Penulis 

mengharapkan 85% siswa aktif dalam diskusi dan mengerjakan PR, 20% siswa 

berani bertanya, dan 30% siswa mau berpendapat atau menjawab pertanyaan, 

serta 75% siswa tuntas belajarnya. 

Mengingat pembelajaran kooperatif tipe STAD ini mempunyai potensi 

yang baik untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa, penulis tertantang untuk 

menemukan alternatif pembelajaran kooperatif tipe STAD yang dapat mengatasi 

masalah ini. Salah satunya dengan menggunakan Lembar Kerja Siswa (LKS) 

bergambar. Dengan LKS bergambar diharapkan siswa lebih tertarik atau 

termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Seorang siswa yang termotivasi untuk 

belajar sesuatu, akan berusaha mempelajarinya dengan baik dan tekun, dengan 

harapan memperoleh hasil yang baik (Uno, 2007:28) 

Pada Kurikulum 2006, Himpunan merupakan materi yang dipelajari siswa 

di kelas VII semester 2. Menurut pengakuan siswa, sebenarnya materi Himpunan 

ini tidak begitu sulit, tapi karena materinya cukup banyak dan memuat banyak 

konsep, maka siswa sering merasa bosan sehingga kurang aktif dalam belajar. 

Untuk itu perlu dilakukan suatu upaya agar pembelajaran Himpunan menjadi 

menarik. 

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan penelitian ini adalah tentang 

―peningkatan keaktifan belajar dan hasil belajar Himpunan dengan pembelajaran 

kooperatif tipe STAD berbantuan LKS bergambar pada siswa kelas VII-A SMPN 

2 Winongan” 

 

Subyek dan Jenis Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di Kelas VII-A SMPN 2 Winongan Kabupaten 

Pasuruan pada semester genap tahun pelajaran 2015/2016. Pelaksanaan tindakan 

dimulai pada bulan Januari sampai Februari 2016. Jumlah siswa  kelas VII-A 

sebanyak 22 orang yang terdiri dari 15 orang laki-laki dan 7 orang perempuan. 

Dilihat dari kemampuan akademik, latar belakang sosial, ekonomi dan budaya 

siswa kelas ini termasuk heterogen.  
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Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Pemilihan ini 

sejalan dengan pendapat Hopkins (dalam Sukidin, 2002:16) yaitu PTK merupakan 

bentuk kajian reflektif oleh pelaku tindakan dan dilakukan untuk meningkatkan 

kemampuan guru dalam melaksanakan tugas, memperdalam pemahaman terhadap 

tindakan-tindakan yang dilakukan, dan memperbaiki kondisi praktik pembelajaran 

yang telah dilakukan. Jadi dengan PTK. guru dapat mencoba berbagai tindakan 

yang berupa program pembelajaran tertentu. Adapun langkah-langkah penelitian 

sesuai dengan langkah PTK model Kemmis dan Taggart (Fatchan, 2009:42) yaitu: 

perencanaan (plan), tindakan (action), pengamatan (observasi), dan refleksi yang 

dilaksanakan secara berulang atau siklus. Materi pembelajarannya adalah 

Himpunan. 

 

Langkah-langkah Tindakan 

 Langkah pertama adalah perencanaan dengan kegiatan antara lain: 

a. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) sesuai dengan sintaks 

STAD yaitu penyajian kelas, belajar kelompok, pemberian kuis/tes, dan 

penghargaan kelompok 

b. Menyusun LKS bergambar  yang  sesuai dengan materi pembelajaran dan 

menarik bagi siswa. Gambar yang disertakan dalam LKS adalah gambar kartun 

atau foto siswa sendiri.  

c. Menyusun lembar observasi keaktifan belajar siswa yang akan digunakan 

untuk merekam keaktifan siswa selama proses pembelajaran. 

d. Menyusun lembar observasi aktifitas guru yang akan digunakan untuk 

merekam aktifitas guru selama proses pembelajaran. 

e. Menyusun soal tes yang akan diberikan kepada siswa setiap akhir siklus. 

f. Membentuk kelompok kooperatif berdasarkan kemampuan akademik dari 

nilai ulangan materi sebelumnya. 

Kedua adalah melaksanakan tindakan berdasarkan RPP yang telah dibuat. 

Bertindak sebagai pelaksana tindakan atau pengajar adalah penulis sendiri dengan 

langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut:   

a. Penyajian kelas. Setelah melakukan apersepsi dan motivasi, guru 

melakukan tanya jawab dengan siswa tentang materi pembelajaran dan disertai 

contoh soal. 
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b. Belajar Kelompok. Guru membagi siswa menjadi 5 kelompok dengan 3 

kelompok beranggotakan 4 orang dan 2 kelompok beranggotakan 5 orang yang 

beragam kemampuan akademis dan jenis kelaminnya. Setiap kelompok 

mengerjakan soal-soal yang ada di LKS dan mempresentasikannya secara 

bergiliran.  

c. Tes/Kuis. Guru memberikan kuis atau tes individu pada akhir 

pembelajaran.  

d. Penghargaan Kelompok. Guru mengarahkan siswa membuat rangkuman 

dan merefleksi pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kemudian guru 

memberikan penghargaan kepada kelompok terbaik berdasarkan hasil kerja 

kelompok. Penghargaan yang diberikan dapat berupa tepuk tangan dan stiker yang 

ditempelkan pada tempat yang disediakan. Jika waktu tidak memungkinkan, maka 

pengumuman kelompok terbaik dan pemberian penghargaan dilakukan pada 

pertemuan berikutnya. 

Ketiga adalah pengamatan dilakukan selama tindakan berlangsung. Pengamatan 

dilakukan oleh guru (penulis) yang dibantu oleh seorang guru tidak tetap (GTT). 

Objek yang diamati meliputi aktifitas penulis sebagai pengajar dan aktifitas siswa 

selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Pengamatan dilakukan berdasarkan 

lembar pengamatan yang telah disiapkan sebelumnya. Selain lembar pengamatan, 

disediakan catatan lapangan untuk melengkapi data hasil pengamatan yaang 

menggambarkan suasana kelas. 

Langkah keempat adalah refleksi yang dilakukan untuk melihat 

keseluruhan proses pelaksanaan tindakan. Merefleksi adalah menganalisis data 

yang diperoleh dari kegiatan observasi dan catatan lapangan. Tahap refleksi 

meliputi kegiatan memahami, menjelaskan, dan menyimpulkan data. Penulis 

menggunakan data hasil pengamatan dan tes akhir untuk menentukan apakah 

penelitian sudah mencapai kriteria sebagaimana yang tertuang dalam indikator 

keberhasilan. Jika belum tercapai, maka hasil refleksi digunakan sebagai dasar 

perencanaan pada siklus berikutnya. 

 

Instrumen Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini antara lain: (1) data keaktifan 

siswa pada saat pembelajaran berlangsung, (2) hasil pengamatan terhadap 
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langkah-langkah pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru beserta suasana kelas 

atau respon siswa, dan (3) data hasil belajar siswa pada akhir siklus. 

Sesuai dengan jenis data yang dikumpulkan, instrumen pengumpulan data yang 

digunakan adalah: (1) lembar observasi keaktifan siswa, (2) lembar observasi 

kegiatan guru selama pembelajaran beserta respon siswa, dan (3) tes hasil belajar. 

Data keaktifan siswa meliputi 4 aspek, yaitu (1) seberapa banyak siswa yang 

terlibat dalam penyelesaian tugas kelompok (diskusi kelompok), (2) seberapa 

banyak siswa yang mau mengajukan pertanyaan, baik kepada guru maupun 

kepada siswa lain saat presentasi hasil diskusi, (3) seberapa banyak siswa yang 

mau mengemukakan pendapatnya, baik berupa jawaban terhadap pertanyaan guru 

atau siswa maupun memberi sanggahan saat presentasi hasil diskusi, (4) seberapa 

banyak siswa yang mengerjakan tugas atau PR. 

Langkah-langkah pembelajaran adalah data tentang kegiatan pembelajaran 

yang dilaksanakan oleh guru apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan 

dalam RPP atau belum dan bagaimana gambaran respon siswa terhadap setiap 

kegiatan pembelajaran tersebut. 

Data hasil belajar siswa adalah nilai tes hasil belajar yang diperoleh siswa. 

Tes hasil belajar yang berupa soal uraian diberikan setiap akhir siklus. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik observasi digunakan untuk mendapatkan data keaktifan belajar 

siswa dan kegiatan guru dalam pembelajaran beserta respon siswa. Data Keaktifan 

belajar siswa diperoleh dengan memberi tanda centang () pada kolom di depan 

nama siswa sesuai dengan kondisinya, yang meliputi: keterlibatan dalam 

penyelesaian tugas kelompok, bertanya pada guru atau siswa, 

berpendapat/menjawab pertanyaan, dan mengerjakan PR. Secara rinci aturannya 

sebagai berikut: 

 

Tabel 1. Pedoman pengamatan aktifitas belajar siswa 

No Indikator Aktifitas Belajar Cara Pengamatan 

1 Terlibat dalam pengerjaan tugas 

kelompok 

Diamati tiap 5 menit selama diskusi kelompok. 

Siswa dianggap terlibat dalam pengerjaan tugas 

kelompok jika memperoleh lebih dari 2 centang. 

2 Bertanya pada guru atau siswa Minimal sekali bertanya 

3 Berpendapat/menjawab 

pertanyaan 

Minimal sekali berpendapat atau menjawab 

pertanyaan 

4 Mengerjakan PR  Dinilai saat guru memeriksa PR siswa 
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Data kegiatan guru selama proses pembelajaran beserta respon siswa diperoleh 

dengan memberi catatan keterlaksanaannya dan mencatat respon siswa atau 

suasana kelas saat kegiatan tersebut dilaksankan. 

Teknik tes digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa 

diperoleh dengan cara memberi tes uraian pada akhir setiap siklus. Penskorannya 

menggunakan rubrik. 

 

Teknik Analisis Data 

Analisis  kuantitatif digunakan untuk data keaktifan belajar dan hasil 

belajar siswa. Data keaktifan siswa selama pembelajaran yang diperoleh setiap 

pertemuan untuk keempat aspek sebagaimana disebutkan di atas diolah dengan 

cara menghitung jumlah siswa yang melakukan aspek itu, kemudian menghitung 

persentasenya terhadap keseluruhan siswa. Sedangkan data keaktifan siswa setiap 

siklus diperoleh dengan menghitung rata-rata keaktifan siswa setiap pertemuan 

dalam siklus tersebut. 

 Data hasil belajar siswa yang diperoleh dari nilai tes hasil belajar dianalisis 

dengan cara menghitung jumlah siswa yang tuntas belajar atau yang memperoleh 

nilai lebih dari atau sama dengan KKM (75). Kemudian menghitung 

persentasenya terhadap keseluruhan siswa. Selain itu juga dihitung rata-rata hasil 

belajar dengan cara menjumlahkan semua nilai, kemudian membaginya dengan 

banyak siswa. 

Selain analisis kuantitatif, penelitian ini juga menggunakan analisis kualititatif. 

Analisis kualitatif dikenakan pada data kegiatan guru selama pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dengan bantuan LKS bergambar. Hasil dari temuan 

observer disampaikan kepada guru pengajar kemudian dianalisis secara 

kolaboratif. Guru dan observer menganalisis hasil temuan yang berupa catatan 

kegiatan atau langkah-langkah pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dan 

respon siswa atau suasana kelas pada setiap langkah pembelajaran. Selanjutnya 

diidentifikasi kemungkinan adanya hal-hal tertentu dalam tindakan yang 

berkontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator 

keberhasilan. 
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Untuk mengetahui apakah kegiatan penelitian ini sudah berhasil maka 

perlu dirumuskan indikator keberhasilan penelitian. Indikator keberhasilan 

penelitian secara lengkap terdapat pada tebel 2 berikut: 

 

Tabel 2. Indikator keberhasilan penelitian 

No Aspek Pencapaian Keterangan 

A Keaktifan Siswa   

1 Melibatkan diri 

dalam pengerjaan 

tugas kelompok 

85% Diamati setiap 5 menit pada saat diskusi 

kelompok selama 20 menit dengan lembar 

observasi. Dihitung dari jumlah siswa yang 

terlibat diskusi per jumlah seluruh siswa yang 

hadir 

2 Mengajukan 

pertanyaan baik pada 

guru maupun pada 

siswa  

20% Diamati pada saat pembelajaran dengan 

menggunakan lembar observasi. Dihitung dari 

jumlah siswa yang mengajukan pertanyaan per 

jumlah seluruh siswa yang hadir 

3 Berpendapat atau 

menjawab pertanyaan 

guru atau siswa  

30% Diamati pada saat pembelajaran dengan 

menggunakan lembar observasi. Dihitung dari 

jumlah siswa yang berpendapat atau menjawab 

pertanyaan per jumlah seluruh siswa yang hadir 

4 Mengerjakan tugas 

(PR) 

85% Dihitung dari jumlah siswa yang mengerjakan 

PR per jumlah seluruh siswa yang hadir. 

B Hasil Belajar   

1 Ketuntasan hasil 

belajar 

75% Dihitung berdasarkan jumlah siswa yang tuntas, 

yaitu siswa yang memperoleh nilai ≥ 75 

2 Rata-rata hasil belajar 70 Dihitung dari nilai tes yang diberikan pada akhir 

siklus 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Siklus I 

 Pembelajaran pada siklus I terdiri dari 3 pertemuan, dengan materi 

pembelajarannya adalah Himpunan dengan Kompetensi Dasar (KD) 4.1: 

memahami pengertian dan notasi himpunan, serta penyajiannya (4 jam pelajaran) 

dan KD 4.2: memahami konsep himpunan bagian (2 jam pelajaran). 

Data keaktifan siswa pada siklus I yang terdiri dari 3 pertemuan adalah sebagai 

berikut: 

 

Tabel 3 Data keaktifan siswa dalam pembelajaran pada siklus I 

No Indikator 
Banyak Siswa Pertemuan ke Rata-

rata 
Target 

1 2 3 

1 Melibatkan diri dalam pengerjaan 

tugas kelompok 
50,00% 54,55% 63,64% 56,06% 85% 

2 Mengajukan pertanyaan baik pada 9,09% 18,18% 18,18% 15,15% 20% 
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No Indikator 
Banyak Siswa Pertemuan ke Rata-

rata 
Target 

1 2 3 

guru maupun pada siswa  

3 Berpendapat atau menjawab 

pertanyaan guru atau siswa  
18,18% 22,73% 27,27% 22,73% 30% 

4 Mengerjakan tugas (PR) 72,73% 72,73% 81,82% 75,76% 85% 

 

Adapun data hasil belajar siswa pada siklus I dengan KKM 75 adalah sebagai 

berikut: 

 

Tabel 4. Hasil belajar siswa pada siklus I 

No Nilai yang diperoleh Jumlah Siswa Persentase Ketuntasan Target 

1  KKM (75) 8 36,36% 

63,64% 75% 2 = KKM (75) 11 50,00% 

3  KKM (75) 3 13,64% 

4 Rata-rata 69,41 70 

 

 

Berdasarkan data keaktifan dan hasil belajar siswa yang diperoleh di mana 

keduanya masih belum mencapai target, maka penelitian ini perlu dilanjutkan ke 

siklus II. 

Dari analisis kualitatif diperoleh kesimpulan bahwa terdapat tindakan-tindakan 

yang kurang mendukung terhadap pencapaian indikator keberhasilan, antara lain: 

a. Dalam mengajukan pertanyaan, guru lebih banyak menawarkan kepada 

siswa yang mau menjawab. 

b. Pembentukan kelompok yang hanya mempertimbangkan heterogenitas 

kemampuan menyebabkan beberapa siswa merasa tidak nyaman di kelompoknya 

karena terpisah dari teman akrabnya.  

c. Jumlah LKS untuk setiap kelompok yang hanya 1, menyebabkan hanya 1 

atau 2 siswa yang aktif, sedangkan yang lain cenderung bercakap-cakap di luar 

konteks pelajaran. 

d. Pada saat membimbing diskusi kelompok, guru lebih terfokus pada 

kelompok yang banyak bertanya sehingga kurang memperhatikan kelompok yang 

sedikit atau tidak bertanya.  

e. Kelompok yang presentasi dibatasi hanya 3 kelompok sehingga kelompok 

lain merasa apa yang dikerjakan kurang dihargai 
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f. Penghargaan hanya diberikan kepada satu kelompok menyebabkan banyak 

kelompok yang kecewa karena merasa apa yang sudah dikerjakan tidak dihargai. 

 

Siklus II 

Pembelajaran pada siklus II terdiri dari 3 pertemuan, dengan materi 

pembelajarannya adalah Himpunan dengan Kompetensi Dasar (KD) 4.3: 

melakukan operasi irisan, gabungan, kurang (difference) dan komplemen pada 

himpunan; dan KD 4.4: Menyajikan himpunan dengan diagram Venn. 

Berdasarkan hasil refleksi siklus I, maka pada siklus II ini dilakukan perbaikan 

tindakan sebagai berikut: 

a. Dalam mengajukan pertanyaan, guru lebih banyak menunjuk siswa yang 

diminta untuk menjawab pertanyaan tersebut. Penunjukkan siswa dilakukan 

secara merata agar siswa yang mampu menjawab tapi ragu-ragu atau malu, 

mempunyai kesempatan untuk menjawab. 

b. Pembentukan kelompok diserahkan kepada siswa, namun guru tetap 

memantau dan mengarahkan agar masing-masing kelompok tetap bersifat 

heterogen berdasarkan kemampuannya. Dengan demikian diharapkan semua 

siswa merasa nyaman di kelompoknya masing-masing. 

c. Kepada kelompok yang beranggotakan 4 anak, diberikan 2 LKS. 

Sedangkan untuk kelompok yang beranggotakan 5 anak, diberi 3 LKS. Hal ini 

dilakukan  agar mereka dapat lebih aktif dalam menyelesaikan tugas. 

d. Pemantauan dan pembimbingan kelompok oleh guru pada saat diskusi 

dilakukan secara merata, tidak hanya berfokus pada siswa/kelompok yang 

bertanya. Hal ini agar siswa/kelompok yang merasa malu untuk bertanya mau 

mengungkapkan kesulitannya sehingga guru dapat memberi bimbingan atau 

arahan. 

e. Pada saat presentasi hasil diskusi, semua kelompok memajangkan hasil 

diskusinya di depan. Kemudian guru meminta 2 atau 3 kelompok (sesuai dengan 

waktu masih yang tersedia) yang hasil kerjaannya berbeda untuk membacakan 

hasil diskusinya. Dengan demikian setiap kelompok merasa bahwa hasil 

kerjaannya dihargai. 

f. Penghargaan kelompok diberikan kepada 3 kelompok terbaik berdasarkan 

skor kelompok yang diperoleh. Peringkat tiap-tiap kelompok diumumkan 

sehingga mereka semua mengetahui kemampuannya masing-masing. 
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 Data keaktifan siswa pada siklus II yang terdiri dari 3 pertemuan adalah 

sebagai berikut: 

 

Tabel 5. Data keaktifan siswa dalam pembelajaran pada siklus II 

No Indikator 
Banyak Siswa Pertemuan ke Rata-

rata 
Target 

1 2 3 

1 Melibatkan diri dalam pengerjaan 

tugas kelompok 
81,82% 90,91% 86,36% 86,36% 85% 

2 Mengajukan pertanyaan baik pada 

guru maupun pada siswa  
18,18% 18,18% 18,18% 18,18% 20% 

3 Berpendapat atau menjawab 

pertanyaan guru atau siswa  
27,27% 31,82% 31,82% 30,30% 30% 

4 Mengerjakan tugas (PR) 81,82% 90,91% 90,91% 87,88% 85% 

  

Adapun data hasil belajar siswa pada siklus II dengan KKM 75 adalah sebagai 

berikut: 

 

Tabel 6. Hasil belajar siswa pada siklus II 

No Nilai yang diperoleh Jumlah Siswa Persentase Ketuntasan Target 

1  KKM (75) 6 27,27% 

72,73% 75% 2 = KKM (75) 9 40,91% 

3  KKM (75) 7 31,82% 

4 Rata-rata 72,59 70 

 

Berdasarkan data keaktifan dan hasil belajar siswa yang diperoleh di mana 

masih ada aspek yang belum tercapai, maka penelitian ini perlu dilanjutkan ke 

siklus III.  

Dari hasil analisis kualitatif diperoleh kesimpulan bahwa terdapat kelemahan pada 

siklus II sehingga tidak mendukung terhadap pencapaian indikator keberhasilan, 

antara lain: 

a. Keberanian siswa untuk bertanya tentang materi yang belum dimengerti 

masih kurang. Hal ini bisa dikarenakan mereka menganggap bahwa siswa yang 

banyak bertanya adalah siswa yang tidak pandai. Oleh karena itu siswa perlu terus 

menerus dimotivasi untuk berani bertanya. Bahkan jika perlu siswa yang bertanya 

diberi reward. 

b. Pada beberapa kelompok masih terdapat siswa yang tidak mau terlibat 

dalam mengerjakan LKS dengan alasan karena tidak memperoleh LKS. 

 

Siklus III 
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Pembelajaran pada siklus III terdiri dari 2 pertemuan, dengan materi 

pembelajarannya adalah Himpunan dengan KD 4.5: menggunakan konsep 

himpunan dalam pemecahan masalah. 

 Perbaikan tindakan yang dilakukan pada siklus III berdasarkan hasil 

refleksi siklus II antara lain: 

a. Untuk menumbuhkan keberanian bertanya pada diri siswa, guru terus 

menerus memotivasi mereka dengan berbagai cara. Misalnya dengan 

menggunakan pertanyaan ―Bagian mana dari materi pelajaran tadi yang belum 

kamu pahami?‖. Juga dengan mengatakan kepada siswa bahwa siswa yang banyak 

bertanya adalah siswa yang pandai karena pikirannya terus berfungsi. Selain itu, 

siswa yang bertanya langsung dicatat dan diakhir pelajaran akan diumumkan 

sebagai ―Siswa Berpikiran Hebat‖ bagi siswa yang paling banyak bertanya. 

b. Jumlah LKS tiap kelompok sama dengan jumlah anggota kelompok. 

Sehingga setiap siswa mendapat LKS. 

 Data keaktifan siswa pada siklus III yang terdiri dari 2 pertemuan adalah 

sebagai berikut:  

 

Tabel 7. Data keaktifan siswa dalam pembelajaran pada siklus III 

No Indikator 
Pertemuan ke- Rata-

rata 
Target 

1 2 

1 
Melibatkan diri dalam pengerjaan tugas 

kelompok 
90,91% 90,91% 90,91% 85% 

2 
Mengajukan pertanyaan baik pada guru 

maupun pada siswa  
18,18% 22,73% 20,46% 20% 

3 
Berpendapat atau menjawab pertanyaan guru 

atau siswa  
36,36% 27,27% 31,82% 30% 

4 Mengerjakan tugas (PR) 90,91% 90,91% 90,91% 85% 

 

 

Adapun data hasil belajar siswa pada siklus III dengan KKM 75 adalah sebagai 

berikut: 

 

Tabel 8. Hasil belajar siswa pada siklus III 

No Nilai yang diperoleh Jumlah Siswa Persentase Ketuntasan Target 

1  KKM (75) 5 22,73% 

77,27% 75% 2 = KKM (75) 10 45,45% 

3  KKM (75) 7 31,82% 



  1296 

 

4 Rata-rata 71,68 70 

 

 

Berdasarkan analisis kuantitatif dan kualitatif, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran Himpunan dengan model kooperatif tipe STAD berbantuan LKS 

bergambar pada siklus III telah mencapai kondisi ideal yang diharapkan sehingga 

dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa. 

 

Pembahasan 

Sebagaiman telah diuraikan di atas bahwa tindakan yang dilakukan yaitu 

pembelajaran model kooperatif tipe STAD berbantuan LKS bergambar telah 

mencapai indikator keberhasilan pada siklus III. Bahkan beberapa aspek 

pencapaiannya melebihi yang diharapkan. Berikut ini ringkasan pencapaian 

indikator keberhasilan dari siklus I sampai siklus III. 

 

 

Tabel 9. Ringkasan pencapaian indikator keberhasilan tiap siklus 

No Aspek 
Pencapaian Pada 

Target 
Siklus I Siklus II Siklus III 

A Keaktifan Siswa     

1 Melibatkan diri dalam 

pengerjaan tugas kelompok 
56,06% 86,36% 90,91% 85% 

2 Mengajukan pertanyaan baik 

pada guru maupun pada siswa  
15,15% 18,18% 20,46% 20% 

3 Berpendapat atau menjawab 

pertanyaan guru atau siswa  
22,73% 30,30% 31,82% 30% 

4 Mengerjakan tugas (PR) 75,76% 87,88% 90,91% 85% 

B Hasil Belajar     

1 Jumlah siswa yang tuntas 

(memperoleh nilai  KKM ) 
63,64% 72,73% 77,27% 75% 

2 Rata-rata hasil belajar 69,41 72,59 71,68 70 

 

Data awal menunjukkan bahwa sebelum menggunakan pembelajaran 

kooperatif tipe STAD berbantuan LKS bergambar, rata-rata siswa yang 

mengerjakan tugas (PR) yang diberikan adalah 50%. Hampir tidak ada siswa yang 

berani bertanya tentang hal-hal yang sebenarnya tidak dimengertinya. Jika diberi 

pertanyaan, hanya sekitar 10% siswa yang berani menjawab. Pada saat akan 

mengakhiri pelajaran, paling banyak 10% siswa yang berkontribusi terhadap 

kesimpulan belajar hari itu. Hasil belajar mereka juga belum optimal. Dengan 
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KKM 75, siswa yang tuntas rata-rata 50%. Setelah pelaksanaan siklus I   siswa 

yang berani menjawab pertanyaan guru atau siswa lain sekitar 22,73%, siswa yang 

mau bertanya 15,15%. Hasil belajar juga meningkat, yaitu siswa  yang tuntas 

63,64% dengan rata-rata 69,41. 

Pada siklus I telah terjadi peningkatan persentase siswa yang tuntas 

berdasarkan hasil belajarnya, dibandingkan sebelum penelitian. Hal ini dapat 

dipahami mengingat pembelajaran dengan model kooperatif tipe STAD 

berbantuan LKS bergambar pada siklus I ini telah berhasil meningkatkan 

keaktifan siswa dibandingkan pada pembelajaran sebelumnya. Dengan 

meningkatnya keaktifan siswa dalam belajar maka daya serap siswa terhadap 

materi pembelajaran juga meningkat.  

Pada siklus II, keaktifan siswa dalam pembelajaran mengalami 

peningkatan dibandingkan pada siklus I, bahkan ada yang melampaui target. 

Dengan membagikan LKS bergambar lebih banyak kepada setiap kelompok, 

siswa menjadi lebih baik dalam mengatur belajarnya. Sehingga siswa yang terlibat 

dalam pengerjaan tugas mencapai 86,36%, siswa yang bertanya mencapai 

18,18%, siswa yang berani berpendapat atau menjawab pertanyaan 30,30%, dan 

siswa yang mengerjakan PR mencapai 87,88%. Meningkatnya keaktifan siswa ini 

berdampak pada meningkatnya persentase siswa yang tuntas dalam belajar 

menjadi 72,73%. Demikian juga dengan rata-rata hasil belajar, mengalami 

peningkatan menjadi 72,59.  

Selanjutnya pada siklus III keaktifan siswa dalam pembelajaran semakin 

meningkat sehingga mencapai indikator keberhasilan yang telah ditentukan, 

bahkan ada yang melebihi. Siswa yang terlibat dalam pengerjaan tugas mencapai 

90,91%, siswa yang bertanya mencapai 20,46%, siswa yang berani berpendapat 

atau menjawab pertanyaan 31,82%, dan siswa yang mengerjakan PR mencapai 

90,91% Hal ini merupakan akibat dari perbaikan-perbaikan yang telah 

dilaksanakan, antara lain: setiap siswa menerima LKS bergambar, pembentukan 

kelompok diserahkan pada siswa namun tetap dikontrol agar memenuhi 

heterogenitas, dan siswa perempuan membentuk kelompok sendiri sehingga tidak 

canggung dalam berdiskusi. Seiring dengan meningkatnya keaktifan siswa dalam 

pembelajaran, meningkat pula ketuntasan belajar siswa. Ketuntasan klasikal 

mencapai 77,27% dan rata-rata hasil belajar sebesar 71,68. 
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Berkaitan dengan ketuntasan hasil belajar secara individual, pada siklus III 

masih terdapat 5 siswa yang belum tuntas hasil belajarnya. Kelima siswa tersebut 

juga tidak tuntas hasil belajarnya pada siklus I dan II. Dari hasil observasi, 

menunjukkan bahwa kelima siswa tersebut sering tidak mengerjakan tugas dan 

jarang terlibat dalam diskusi kelompok. Selain itu 2 siswa  pernah tidak masuk 

sehari pada siklus II dengan alasan sakit. Hal ini dapat menyebabkan 

berkurangnya pengusaan mereka terhadap materi pelajaran. 

Hasil-hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Wulandari (2013: 49) tentang pengembangan LKS Cerita Bergambar. Dari hasil 

uji coba LKS Cerita Bergambar pada siswa kelas VIII SMP YPE Semarang 

menunjukkan adanya kenaikan ketuntasan klasikal dari 60% sebelum 

menggunakan LKS Cerita Bergambar menjadi 85% setelah LKS Cerita 

Bergambar. 

Selain itu hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Al Khadik (2015: 52) tentang pengaruh penggunaan LKS 

bergambar terhadap hasil belajar siswa. Dengan metode eksperimen menunjukkan 

bahwa kelompok eksperimen setelah dilakukan pembelajaran menggunakan 

model pembelajaran langsung berbantuan LKS bergambar disertai teks rata-rata 

hasil belajar kompetensi membaca gambar proyeksi Eropa sebesar 75,67dengan 

simpangan bakunya 6,8. Sedangkan pada kelompok kontrol setelah dilakukan 

pembelajaran menggunakan media model memperoleh rata-rata hasil belajarnya 

sebesar 65,17 dengan simpangan bakunya 5,5. Berdasarkan hasil tersebut 

menunjukkan bahwa hasil belajar kompetensi membaca gambar proyeksi Eropa 

pada kelompok eksperimen yang mendapatkan pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran langsung berbantuan LKS bergambar disertai teks lebih tinggi dari 

kelompok kontrol yang mendapatkan pembelajaran dengan menggunakan media 

model. 

Dengan melihat hasil yang dicapai dalam penelitian ini dan hasil 

penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penggunaan LKS 

bergambar, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan LKS bergambar dapat 

meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa.  

 

SIMPULAN 
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Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

koperatif tipe STAD berbantuan LKS bergambar dapat meningkatkan keaktifan 

dan hasil belajar siswa kelas VII-A SMPN 2 Winongan. Langkah-langkah 

pembelajarannya adalah sebagai berikut: 

a. Pada tahap penyajian kelas, guru menjelaskan materi dengan menggunakan 

metode ceramah dan tanya jawab. Untuk memotivasi siswa agar berani bertanya, 

guru berulang-ulang mengatakan ―bagian manakah yang belum kamu pahami‖ 

dan ―anak yang banyak bertanya adalah anak yang hebat, karena pikirannya selalu 

berkembang‖. 

b.  Pada tahap belajar kelompok: 

1) Siswa membentuk kelompok sendiri dengan arahan dari guru, sehingga 

kelompok yang terbentuk tetap heterogen dari segi kemampuan akademik.  

2) Setiap kelompok menerima LKS dengan jumlah sama dengan banyaknya 

anggota kelompok.   

3). Setiap kelompok memajangkan hasil diskusinya di tempat yang telah 

ditentukan oleh guru 

c. Pada tahap tes/kuis, siswa mengerjakan 2 atau 3 soal secara individu 

dengan alokasi waktu maksimal 10 menit 

d.  Pada tahap penghargaan: 

1) Penghargaan diberikan kepada 3 kelompok terbaik sesuai peringkat yang 

didasarkan pada perolehan skor kelompok 

2). Penghargaan yang diberikan berupa tepuk tangan dan stiker yang dipilih 

sendiri oleh kelompok dan ditempelkan di tempat yang telah disediakan oleh guru.  

Sesuai kesimpulan di atas, maka kiranya pembelajaran kooperatif tipe STAD 

berbantuan LKS bergambar dapat diterapkan oleh guru matematika dalam 

kegiatan pembelajaran, dan menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian 

selanjutnya. 
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PENERAPAN MODEL PENEMUAN TERBIMBING UNTUK 

MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS PESERTA DIDIK 

KELAS VIII C  SMP NEGERI 1 SURIAN 

 

Suryan Nuloh Al Raniri, S.Pd 

 

ABSTRAK 

Rendahnya kemampuan berpikir kritis peserta didik, tampak pada sikap peserta 

didik yang cenderung pasif dalam pembelajaran dan hasil belajar peserta didik 

yang rendah. Penelitian  ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis melalui model penemuan terbimbing pada peserta didik kelas VIII C SMP 

Negeri 1 Surian Tahun Pelajaran 2014/2015. Penelitian ini merupakan Penelitian 

Tindakan Kelas yang dilakukan melalui dua siklus. Teknik analisis data 

menggunakan analisis deskriptif dengan teknik persentase. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pada siklus I kemampuan berpikir kritis peserta didik sebesar 

41% dengan kategori sangat rendah, sedangkan pada siklus II mengalami 

peningkatan sebesar 18% menjadi 59% dengan kategori rendah. Peningkatan 

kemampuan berpikir kritis peserta didik diikuti juga dengan meningkatnya 

ketuntasan belajar, pada siklus I ketuntasan belajar peserta didik sebesar 92%, 

sedangkan pada siklus II meningkat menjadi 96%. Jadi penerapan model 

pembelajaran penemuan terbimbing (guided discovery learning) dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas VIII C SMP Negeri 1 

Surian. 

Kata kunci: model penemuan terbimbing (guided discovery learning); 

kemampuan berpikir kritis 

 

PENDAHULUAN 

Pembelajaran merupakan suatu proses pengembangan potensi dan 

pembangunan karakter setiap peserta didik sebagai hasil dari sinergi antara 

pendidikan yang berlangsung di sekolah, keluarga dan masyarakat. Proses tersebut 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi 

mereka menjadi kemampuan yang semakin lama semakin meningkat dalam sikap 

(spiritual dan sosial), pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan dirinya 

untuk hidup dan untuk bermasyarakat, berbangsa, serta berkontribusi pada 

kesejahteraan hidup umat manusia.  

Terkait dengan hal tersebut, maka pembelajaran ditujukan untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki kemampuan hidup sebagai 

pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, 

serta mampu berkontribusi pada kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan 

berperadaban dunia. Oleh karena itu, proses pembelajaran tidak akan terlepas dari 

apa yang dipelajari di sekolah yang merupakan cerminan keadaan nyata di sekitar 
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peserta didik yang dapat dimanfaatkan atau diimplementasikan dalam masyarakat. 

Karena menurut Bruner (Dahar, 1989 : 98) ―belajar didasarkan pada dua asumsi. 

Asumsi pertama ialah, bahwa perolehan pengetahuan merupakan suatu proses 

interaktif. Asumsi kedua ialah bahwa orang mengkonstruksi pengetahuannya 

dengan menghubungkan informasi yang masuk dengan informasi yang disimpan 

yang diperoleh sebelumnya‖. Belajar merupakan suatu proses interaktif dapat 

diartikan peserta didik dapat dikatakan belajar bila berinteraksi dengan 

lingkungannya secara aktif. Baik berinteraksi dengan materi pembelajaran, 

berinteraksi dengan guru, berinteraksi dengan temannya, dan berinteraksi dengan 

media pembelajaran. Sehingga  dalam proses pembelajaran, aktivitas siswa 

menjadi lebih dominan. Sedangkan asumsi yang kedua bahwa untuk 

mengkonstruksi pengetahuan didapat dari menghubungkan informasi yang masuk 

saat proses pembelajaran dengan informasi awal yang peserta didik peroleh dari 

lingkungannya, proses pembelajaran seperti ini dapat berhasil bila setiap peserta 

dipenuhi rasa keingintahuan yang besar, tentunya hal ini membutuhkan suatu 

kemampuan berpikir untuk mampu menghubungkan informasi awal dengan 

informasi yang masuk. Oleh karena itu pendekatan yang diterapkan dalam 

pembelajaran IPA adalah dengan memadukan pengalaman proses dan pengalaman 

mental berpikir. Hal ini sesuai dengan tingkat perkembangan mental siswa SMP 

yang berada pada tahap transisi antara berpikir konkret operasional ke berpikir 

formal. Sehingga peserta didik dalam pembelajaran IPA harus aktif secara 

motorik dan aktif dalam berpikir. 

Permasalahan dalam proses pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

yang berlangsung selama ini di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1  Surian 

adalah kecenderungan bahwa para peserta didik hanya terbiasa menggunakan 

sebagian kecil saja dari potensinya atau kemampuan berpikirnya. Sehingga 

mereka menjadi malas untuk berpikir dan terbiasa malas berpikir mandiri. Hal ini 

ditunjukkan salah satunya oleh adanya korelasi positif dengan perolehan nilai 

ulangan kenaikan kelas (UKK) IPA dengan rata-rata 45, kalau dikonversi kedalam 

angka rentang 1,00 – 4,00 yaitu 1,80 dan dengan huruf yaitu C-  yang berada pada 

level di bawah ketuntasan belajar untuk pengetahuan  yaitu 2,67 atau B- seperti 

yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan (Permendikbud) nomor 104 tahun 2014  tentang penilaian hasil 

belajar oleh pendidik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Padahal 
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jika dilihat dari kemampuan peserta didik SMPN 1 Surian, mereka mampu untuk 

diajak berpikir kritis. Karena dengan memiliki kemampuan berpikir kritis, 

penguasaan peserta didik dalam konsep-konsep IPA akan berkembang sehingga 

mendapatkan hasil belajar yang optimal.  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat diduga bahwa salah 

satu penyebab kurangnya kemampuan berpikir peserta didik dikarenakan kurang 

tepatnya dalam  desain pembelajaran dan bimbingan kepada peserta didik dalam 

melaksanakan pembelajaran. Oleh karena itu dengan berbagai faktor pendukung 

dan sistem keyakinan yang kuat melalui kolaborasi dengan guru lintas mata 

pelajaran dalam kegiatan ―Lesson Study Berbasis Sekolah” (LSBS)  perlu 

melakukan perbaikan dengan cara penelitian tindakan kelas (PTK) dengan judul 

―penerapan model penemuan terbimbing untuk meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis peserta didik kelas VIII C SMP Negeri 1 Surian‖  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan 

permasalahannya sebagai berikut, apakah dengan menerapkan model penemuan 

terbimbing (guided discovery learning) dapat meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis peserta didik kelas VIII C ?  

Salah satu penyebab rendahnya hasil belajar peserta didik dalam 

pembelajaran ilmu pengetahuan alam (IPA) adalah karena saat pembelajaran 

peserta didik hanya terbiasa menggunakan sebagian kecil saja dari potensinya atau 

kemampuan berpikirnya dalam proses pembelajaran. Sehingga mereka menjadi 

malas untuk berpikir kritis dan terbiasa malas berpikir mandiri.  

Dengan berpijak pada teori Jerome Bruner, bahwa belajar penemuan 

(discovery learning) dapat membangkitkan keingintahuan peserta didik, memberi 

motivasi untuk belajar terus sampai menemukan jawaban-jawaban (Dahar, 

1989:103). Sepanjang proses discovery learning  para guru dan peserta didik 

didorong untuk selalu berpikir kritis (Siti Zubaedah, 2013:64). 

Tujuan yang ingin dicapai adalah : 1) Mendeskripsikan pengalaman belajar 

peserta didik dalam kemampuan berpikir kritis dengan menerapkan model 

penemuan terbimbing (guided discovery learning) pada pembelajaran tekanan zat 

cair di kelas VIII C. 2) Meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik 

dengan menerapkan model penemuan terbimbing (guided discovery learning) 

pada pembelajaran tekanan zat cair di kelas VIII C. 



  1304 

 

 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian tindakan kelas yang berjudul penerapan model guided discovery 

learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik, 

dilaksanakan di SMPN 1 Surian yang terletak di jalan Suryanata nomor 134 Desa 

Suriamedal Kecamatan Surian dengan topik pembelajaran tentang tekanan pada 

zat cair, pada peserta didik kelas VIII C yang dilaksanakan pada bulan Januari 

2015 sampai bulan Pebruari 2015. Penelitian ini bersifat kolaboratif kolegial 

bersama guru antar mata pelajaran sebagai observer dalam program lesson study 

berbasis sekolah (LSBS) yang meliputi beberapa tahapan yaitu tahapan persiapan 

(plan), tahapan pelaksanaan atau implementasi  (do) dan tahapan refleksi (see). 

Pada tahap persiapan, peneliti menyusun perangkat pembelajaraan yang meliputi 

RPP dan format penilaian kinerja dan sikap peserta didik. Metode yang digunakan 

pada topik tekanan pada zat cair yaitu percobaan dengan model pembelajaran 

penemuan terbimbing (guided discovery learning). Waktu pelaksanaan meliputi 

sebagai berikut: 

1. Siklus pertama dilaksanakan pada hari senin, 26  Januari 2015 dengan 

tema pembelajaran ―mari menjadi ahli bendungan‖ materinya tekanan 

hidrostatis dan hari selasa, 27 Januari 2015 dengan tema pembelajaran 

―mari menyelesaikan masalah menggunakan tekanan hidrostatis‖ 

2. Siklus kedua dilaksanakan pada hari senin, 2 Pebruari 2015 dengan tema 

pembelajaran ― aku tahu rahasia berenang‖ materinya hukum Archimedes 

dan hari selasa, 3 Pebruari 2015 dengan tema pembelajaran ―mari 

menyelesaikan masalah menggunakan hukum Archimedes‖. 

Subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas VIII C SMP Negeri 

1 Surian Tahun Pelajaran 2014/2015. Peserta didik kelas VIII C berjumlah  26 

orang peserta didik, terdiri dari  14 peserta didik perempuan dan 12 peserta didik 

laki-laki.   

Data kualitatif diperoleh dari instrumen observasi yang dilakukan oleh 

observer pada saat pembelajaran dengan menggunakan lembar obsevasi hasil 

refleksi dari RPP dan LKS kosong. 

Data kuantitatif dipeoleh dari pengalaman belajar peserta didik yang 

tertulis pada LKS kosong yang bertujuan untuk menggambarkan dan mengukur 
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keterampilan berpikir kritis peserta didik  kelas VIII C SMPN  1 Surian pada 

materi tekanan pada zat cair dengan menggunakan model pembelajaran penemuan 

terbimbing. Adapun teknik pengolahan data kuantitatif adalah sebagai berikut : 

1) Memberikan skor pada setiap LKS kosong sebagai hasil pengalaman belajar 

peserta didik yang menggambarkan kemampuan berpikir kritisnya; 2) Menghitung 

perolehan nilai yang diperoleh peserta didik dengan menggunakan skala skor 

penilaian 4,00 – 1,00 sesuai dengan Permendikbud nomor 104 tahun 2014 tentang 

penilaian hasil belajar oleh pendidik pada pendidikan dasar dan pendidikan 

menengah. Untuk masing-masing ranah (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) 

digunakan penyekoran dan pemberian predikat yang berbeda sebagaimana 

tercantum dalam tabel berikut : 

Tabel 2. 

Konversi Skor Dan Predikat Hasil Belajar Peserta Didik 

Sikap Pengetahuan Keterampilan 

Modus Predikat Skor Rerata Huruf Capaian Optimum Huruf 

4,00 
SB (Sangat 

Baik) 

3,85 – 4,00 A 3,85 – 4,00 A 

3,51 – 3,84 A- 3,51 – 3,84 A- 

3,00 B (Baik) 

3,18 – 3,50 B+ 3,18 – 3,50 B+ 

2,85 – 3,17 B 2,85 – 3,17 B 

2,51 – 2,84 B- 2,51 – 2,84 B- 

2,00 C (Cukup) 

2,18 – 2,50 C+ 2,18 – 2,50 C+ 

1,85 – 2,17 C 1,85 – 2,17 C 

1,51 – 1,84 C- 1,51 – 1,84 C- 

1,00 K (Kurang) 
1,18 – 1,50 D+ 1,18 – 1,50 D+ 

1,00 – 1,17 D 1,00 – 1,17 D 

 

1. Kemudian membandingkan nilai yang diperoleh dengan KKM (kriteria 

ketuntasan minimal) sebagai berikut : 

Tabel 3. 

Kriteria Ketuntasan Minimal 

Indikator 

KKM 
Jumlah Nilai 

konv

ersi 

Hur

uf Kompleksitas Intake Daya Dukung 

T S R T S R T S R     
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Mengidentifikasi 

tekanan hidrostatis 

 70   60   75  205 68 2,72 B- 

Mengidentifikasi 

Hukum Archimedes 

 70   60   75  205 68 2,72 B- 

 

T  = Tinggi = nilainya > 85 

S = Sedang = nilainya  60 – 84 

R = rendah = nilainya < 59  

Indikator yang memilki kompleksitas sedang (S), daya dukung sedang 

(S), dan intake sedang(S). 

 

Deskriptor KKM : 

a. Kompleksitas (kesulitan dan kerumitan) setiap kompetensi dasar 

dan indikator yang harus dicapai oleh peserta didik 

1) SDM : memahami kompetensi yang harus dicapai peserta 

didik, kreatif dan inovatif dalam melaksanakan pembelajaran. 

2) Waktu yang cukup lama karena perlu waktu untuk pengulangan 

3) Penalaran dan kecermatan peserta didik yng tinggi 

Jika kompleksitas tinggi maka nilainya rendah. 

b. Kemampuan  sumber daya dukung, yaitu ketersediaan sarana dan 

prasarana yang dibutuhkan, biaya menejemen sekolah, dan 

stakeholder sekolah. Jika daya dukung tinggi maka nilainya tinggi. 

c. Intake (tingkat kemampuan rata-rata) peserta didik adalah 

didasarkan pada tingkat KKM peserta didik pada semester 

sebelumnya. Jika intake peserta didik tinggi maka nilainya tinggi.  

2. Menentukan ketuntasan belajar peserta didik, apabila peserta didik 

memperoleh nilai lebih besar dari KKM maka peserta didik tersebut 

telah tuntas. Apabila peserta didik yang memperoleh nilai kurang dari 

KKM maka peserta didik tersebut belum tuntas. 

Untuk menentukan kemampuan berpikir kritis siswa digunakan penilaian 

persentase berdasarkan rubrik skor berpikir kritis, adapun perhitungannya 

menggunakan rumus berikut: 

P = 
         

            
       

3

int akedukungdayaaskompleksit
nilai
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Setelah diperoleh hasil persentase kemampuan berpikir kritis siswa, 

peneliti menentukan kategori kemampuan berpikir kritis siswa. Pemberian 

kategori bertujuan untuk mengetahui kualifikasi persentase kemampuan berpikir 

kritis siswa. (Slameto,1996 :189) 

Tabel 4. 

Kriteria Berpikir Kritis Siswa 

Persentase Kriteria 

89% < X > 100% Sangat tinggi 

78% < X > 89% Tinggi 

64% < X > 78% Sedang 

55% < X > 64% Rendah 

0% < X > 55% Sangat rendah 

 

Indikator keberhasilan pada penelitian ini adalah kemampuan berpikir 

kritis siswa kelas VIII C SMPN 1 Surian tergolong ke dalam kategori sedang, 

yaitu 64% < X > 78%. 

 

PEMBAHASAN 

Kemampuan berpikir kritis peserta didik didapatkan dari keseluruhan 

pengalaman belajar setiap pertemuan, Kemampuan berpikir kritis peserta didik 

seperti tabel dibawah ini: 

 

Tabel 5 

Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik 

Indikator Siklus I Siklus II 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 1 Pertemuan 2 

Mencari cara-cara yang 

dapat dipakai untuk 

menangani masalah-

masalah 

20% 

(sangat 

rendah) 

30% 

( sangat 

rendah) 

40% 

(sangat 

rendah) 

41% 

(sangat 

rendah) 

mengumpulkan data 

dan menyusun 

informasi yang 

diperlukan 

55% 

(rendah) 

56% 

(rendah) 

78% 

(sedang) 

77% 

(sedang) 

memahami dan 40% 57% 79% 78% 
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menggunakan bahasa 

secara tepat, jelas dan 

khas 

(sangat 

rendah) 

(rendah) (tinggi) (tinggi) 

menganalisis data 20% 

(sangat 

rendah) 

22% 

(sangat 

rendah) 

35% 

(sangat 

rendah) 

36% 

(sangat 

rendah) 

mengenal adanya 

hubungan yang logis 

antar masalah-masalah 

25% 

(sangat 

rendah) 

27% 

(sangat 

rendah) 

49% 

(sangat 

rendah ) 

48% 

(sangat 

rendah) 

menguji kesimpulan-

kesimpulan dan 

kesamaan-kesamaan 

yang diperlukan 

78% 

(tinggi) 

75% 

(tinggi) 

80% 

(tinggi) 

81% 

(tinggi) 

 

Persentase kemampuan berpikir kritis peserta didik di sajikan dalam 

bentuk diagram adalah sebagai berikut: 

Gambar 1. 

Diagram Persentase Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik 

 

 

Keterangan  

1. Mencari cara-cara yang dapat dipakai untuk menangani masalah-masalah; 

2. mengumpulkan data dan menyusun informasi yang diperlukan; 

3. memahami dan menggunakan bahasa secara tepat, jelas dan khas; 

4. menganalisis data; 

5. mengenal adanya hubungan yang logis antar masalah-masalah; 

6. menguji kesimpulan-kesimpulan dan kesamaan-kesamaan yang diperlukan 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3 4 5 6

siklus I

siklus II
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Berdasarkan tabel dan gambar di atas dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas VIII C SMPN 1 Surian pada 

setiap indikator adalah: 

a) Mencari cara-cara yang dapat dipakai untuk menangani masalah-masalah 

Persentase kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam mencari 

cara untuk menangani masalah pada siklus I sebesar 25% dan pada siklus 

II mengalami peningkatan 15% menjadi 40%. 

b) mengumpulkan data dan menyusun informasi yang diperlukan 

Persentase kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam 

mengumpulkan data dan menyusun informasi yang diperlukan pada siklus 

I sebesar 55% dan pada isklus II mengalami peningkatan 23% menjadi 

78%. 

c) memahami dan menggunakan bahasa secara tepat, jelas dan khas 

Persentase kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam 

memahami dan menggunakan bahasa secara tepat, jelas dan khas pada 

siklus I sebesar 46% dan pada isklus II mengalami peningkatan 14% 

menjadi 70%. 

d) menganalisis data 

Persentase kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam 

menganalisis data pada siklus I sebesar 20% dan pada isklus II mengalami 

peningkatan 15% menjadi 35%. 

e) mengenal adanya hubungan yang logis antar masalah-masalah 

Persentase kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam 

mengenal adanya hubungan yang logis antar masalah-masalah pada siklus 

I sebesar 26% dan pada isklus II mengalami peningkatan 22% menjadi 

48%. 

f) menguji kesimpulan-kesimpulan dan kesamaan-kesamaan yang diperlukan 

Persentase kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam menguji 

kesimpulan yang diperlukan pada siklus I sebesar 76% dan pada siklus II 

mengalami peningkatan 5% menjadi 81%. 

 

Berdasarkan data didapatkan bahwa, kemampuan berpikir kritis 

peserta didik pada siklus I dengan rerata 41% berada pada kategori sangat 

rendah. Sedangkan pada siklus II dengan rerata 59% berada pada kategori 
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rendah. Sehingga kemampuan berpikir kritis peserta didik SMPN 1 Surian 

pada kelas VIII C mengalami peningkatan sebesar 18%. 

1. Ketuntasan Belajar Peserta Didik 

Kemampuan Prestasi Belajar peserta didik didapatkan dari 

keseluruhan pengalaman belajar setiap pertemuan, Kemampuan Prestasi 

Belajar peserta didik seperti tabel dibawah ini: 

Tabel 6. 

Ketuntasan Belajar Peserta Didik 

NO NAMA 
SIKLUS I SIKLUS II 

1 2 RT I 1 2 RT II 

1 AI MARYANI 80 75 77.5 80 60 70 

2 ANDI HIDAYAT 80 65 72.5 88 75 81.5 

3 CECEP GUMILAR 80 70 75 75 60 67.5 

4 DENDI WARGINA 80 75 77.5 78 60 69 

5 DICKY HAIDAR 70 75 72.5 70 70 70 

6 ENTI NURHAYATI 80 80 80 78 70 74 

7 ERNAWATI SARIPAH 80 75 77.5 78 100 89 

8 FAUZIAH DEWI R 80 80 80 78 100 89 

9 INTAN PERMATASARI 80 75 77.5 90 60 75 

10 KIRMAN 75 60 67.5 85 100 92.5 

11 NON DYNNISA G 85 90 87.5 92 100 96 

12 PIKI ARDIANTO 80 65 72.5 75 75 75 

13 RATIH JUARSIH 80 80 80 80 75 77.5 

14 RESTU DION 75 85 80 70 100 85 

15 RIHAN FAHREJA 75 60 67.5 85 100 92.5 

16 RITA  75 75 75 88 100 94 

17 ROSIPAH 85 70 77.5 89 70 79.5 

18 RUDIANSYAH 75 70 72.5 85 100 92.5 

19 RYAN DEBY H 85 70 77.5 90 75 82.5 

20 SAFITRI SULASTRI 80 65 72.5 80 70 75 

21 SAPUTRA 75 70 72.5 80 70 75 

22 SUSI SANTIKA 75 75 75 85 75 80 

23 SUTRISNO 75 75 75 83 100 91.5 
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24 TIA YUNENGSIH 80 80 80 88 100 94 

25 VENA RIJKIA 80 75 77.5 88 100 94 

26 WINDI LESTARI 75 65 70 70 100 85 

 

Dari daftar ketuntasan belajar peserta didik didapatkan bahwa pada 

siklus I sebanyak 24 peserta didik atau 92% mendapatkan nilai di atas KKM 

dan dinyatakan tuntas, sedangkan pada siklus II mengalami peningkatan 

sebesar 4% yaitu 96% peserta didik mendapat nilai di atas KKM. Rata – rata 

peningkatan ketuntasan tiap pertemuan dapat  terlihat dalam diagram seperti 

berikut: 

 

Gambar 2 

Rata-rata Nilai Ketuntasan Belajar 

 

 Terlihat dalam diagram diatas bahwa, prestasi belajar peserta didik 

meningkat 

 

SIMPULAN  

Berdasarkan analisis hasil penelitian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

penerapan model pembelajaran penemuan terbimbing ( guided discovery 

learning)  telah meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas VIII C SMP 

Negeri 1 Surian.  

1) Kemampuan peserta didik dalam mencari cara-cara yang dapat dipakai 

untuk menangani masalah-masalah pada siklus I diperoleh persentase 

25% dengan kualifikasi sangat rendah, sedangkan  dalam siklus II 

diperoleh persentase 40% dengan kualifikasi sangat rendah. 

65

70

75

80

85

SIKLUS I SIKLUS II

Series1

Series2
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2) Kemampuan peserta didik dalam mengumpulkan data dan menyusun 

informasi yang diperlukan pada siklus I adalah 55% dengan kualifikasi 

rendah dan pada siklus II sebesar 76% dengan kualifikasi tinggi. 

3) Kemampuan peserta didik dalam memahami dan menggunakan bahasa 

secara tepat, jelas dan khas pada siklus I mencapai 46% dengan 

kualifikasi sangat rendah dan siklus II sebesar  79% dengan kualifikasi 

tinggi. 

4) Kemampuan peserta didik dalam menganalisis data pada siklus I 

mencapai 20% dengan kualifikasi sangat rendah dan siklus II sebesar  

35% dengan kualifikasi sangat rendah. 

5) Kemampuan peserta didik dalam mengenal adanya hubungan yang logis 

antar masalah-masalah pada siklus I mencapai 25% dengan kualifikasi 

sangat rendah dan siklus II sebesar  48% dengan kualifikasi sangat 

rendah 

6) Kemampuan peserta didik dalam menguji kesimpulan-kesimpulan dan 

kesamaan-kesamaan yang diperlukan pada siklus I mencapai 76% 

dengan kualifikasi tinggi dan siklus II sebesar  80% dengan kualifikasi 

tinggi. 

7) Kemampuan berpikir kritis peserta didik mengalami peningkatan sebesar 

18%. 

8) Ketuntasan belajar peserta didik pada siklus I sebesar 92% sedangkan 

pada siklus II mengalami peningkatan 4% menjadi 96%. 

9) Peningkatan kemampuan berpikir kritis peserta didik mempengaruhi 

terhadap ketuntasan belajar peserta didik. 
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ABSTRAK 

Integrasi STEM dalam pembelajaran sudah dikenal dan familiar di Indonesia. 

Namun demikian, penerapannya dalam pembelajaran masih langka dilaksanakan 

di sekolah-sekolah. Padahal integrasi STEM dalam pembelajaran penting 

diterapkan untuk menjawab tantangan abad 21. Untuk memperoleh gambaran 

yang menyeluruh tentang manfaat integrasi STEM dalam pembelajaran dan 

menambah motivasi para pengajar dalam menerapkannya, maka diperlukan 

analisis mendalam tentang hal tersebut. Metode yang digunakan adalah literature 

review. Data hasil review kemudian dideskripsikan berdasarkan kesamaan, 

ketidaksamaan, pandangan, perbandingan, dan ringkasannya. Integrasi STEM 

dalam pembelajaran berhasil meningkatkan minat siswa terhadap sains dan 

teknologi, membuat pembelajaran menyenangkan, menfasilitasi siswa untuk dapat 

berpikir kritis, kreatif, imaginatif, dan dapat memecahkan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari.  Kesimpulan kajian ini integrasi STEM penting diterapkan 

dalam pembelajaran sains di sekolah.  

 

Kata kunci: Integrasi STEM, Literasi Sains dan Teknologi, Berpikir Kritis 

 

PENDAHULUAN 

Science, Technology, Enginering, and Mathematics (STEM) telah banyak 

diteliti sebagai sebuah pendekatan pembelajaran di beberapa negara di dunia. 

Terdapat banyak definisi tentang pendidikan STEM ini. The United State 

Departement of Education (2007) mendefinisikan STEM sebagai sebuah 

dukungan untuk pembelajaran di sekolah pada tingkat dasar hingga tingkatan 

pendidikan pasca sarjana atau pendidikan orang dewasa. Sementara itu, pendapat 

berbeda dikemukan oleh Meril (2009) mendefinisikan STEM sebagai sebuah 

metadisiplin ilmu dimana terdapat integrasi sains, teknologi, teknik, dan 

matematika dan tidak terpisahkan satu sama lain. Sedangkan Sander (2009) 

mendefiniskan STEM sebagai pendekatan pembelajaran dimana terdapat integrasi 

antara 2 atau lebih disiplin ilmu dalam bidang STEM. Diantara sekian banyak 

definisi tentang STEM sangat menarik diketahui apa saja komponen-komponen 

STEM sebagai sebuah pendekatan pembelajaran.  

mailto:m.subkiajizi@gmail.com
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Becker dan Park (2011, hlm. 23) bahwa pendidikan yang menggunakan 

pendekatan Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) 

merupakan persoalan yang krusial dalam tren pendidikan saat ini. Penelitian 

menunjukkan bahwa pendekatan STEM akan meningkatkan minat siswa dalam 

pembelajaran. STEM adalah komponen penting pendidikan pada abad 21. Prinsip 

sentral literasi pendidikan STEM adalah persiapan orang-orang yang memiliki 

pengetahuan tentang hubungan antara keempat aspek pada bidang STEM. Lalu 

bagaimanakah penerapan pendekatan STEM di Indonesia.  

STEM di Indonesi telah banyak dikenal oleh para praktisi pendidikan. 

Namun demikian, artikel maupun penelitian dalam bidang STEM ini belum 

banyak dilakukan. Padahal, pengintegrasian beberapa disiplin ilmu ini dalam satu 

kesatuan STEM tersebut penting untuk menghasilkan lulusan yang berkompetensi 

dan berkualitas tidak saja dalam hal penguasaan konsep tetapi juga 

mengaplikasikannya dalam kehidupan. Sebagaimana diungkap oleh Jones (2008) 

bahwa integrasi dari pendekatan STEM ini akan membantu siswa dalam 

menganalisis dan memecahkan permasalahan yang terjadi dalam kehidupan nyata 

sehingga siswa siap untuk bekerja.  

Sebagaimana permalasahan yang telah dikemukakan di atas, maka 

diperlukan sebuah studi mendalam berkenaan dengan pendekatan STEM dalam 

pembelajaran. Melalui studi literatur berkenaan dengan hal tersebut diharapkan 

mampu memberikan gambaran lebih jelas tentang komponen, manfaat, kelebihan, 

dan kekurangan pendekatan STEM dalam pembelajaran sehingga dapat 

diterapkan oleh guru dan praktisi pendidikan lainnya di Indonesia.  

Tujuan pembuatan makalah ini adalah sebagai berikut: 

1. Memperoleh informasi tentang pendekatan STEM yang dapat diakses, 

efisien, dan efektif dalam pembelajaran 

2. Mengetahui kelebihan, kekurangan, dan mafaat pendekatan STEM dalam 

pembelajaran. 

3. Mengetahui pengaruh pendekatan STEM terhadap hasil belajar siswa. 

 

METODE 

Studi ini berfokus kepada kajian literatur tentang pendekatan STEM yang 

terdapat pada arikel atau jurnal. Untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian, 

penulis memilih desain literatur review yang merupakan penelitian kualitatif 



  1316 

 

untuk menganalisis, menyeleksi kategori, dan menyimpulkan secara deduktif dari 

data-data yang terdapat pada artikel atau jurnal.   

Objek penelitian pada makalah ini adalah artikel atau jurnal. Artikel yang 

dipilih adalah artikel penelitian pada sekolah dasar, menghubungkan konten 

artikel dengan pendekatan STEM, dan konten penelitian lainya di luar pendidikan 

yang berkaitan dengan konteks STEM. Penulis membagi beberapa artikel 

berdasarkan bidang ilmu STEM. Rentang artikel yang dianalisis adalah dari tahun 

2007 sampai dengan tahun 2017. 

Data yang didapat kemudian dideskripsikan berdasarkan analisis, seleksi 

kategori, dan menyimpulkannya secara deduktif. 

 

PEMBAHASAN 

Penelitian yang Relevan 

Analisis artikel berkenaan dengan penerapan pendekatan STEM dalam 

pembelajaran telah dimulai oleh Brown (2012). Dari data brown terkumpul 

sebanyak 1100 artikel yang telah dipublish  sejak 1 januari 2007 s.d. 1 oktober 

2010. Brown meneliti berkenaan dengan objek STEM yang dipilih peneliti dan 

subjek penelitiannya. Peneliti melakukan literatur review terhadap artikel 

berkenaan dengan frame work pembelajarannya. 

Pembahasan  

Frame Work STEM 

Pada awalnya STEM disebut Science, Mathematics, Engineering and 

Technology (SMET) yang digagas oleh National Science Foundation (NSF) 

(Sanders, 2009). STEM memiliki empat bentuk pokok; Science, Technology, 

Engineering, and Mathematics, terutama Science dan mathematics. Definisinya 

sebagai berikut (White, D. W, 2014) : 

Science :  studi sistematis dari sifat dan perilaku materi dan fisik alam 

semesta berdasarkan pengamatan, percobaan, pengukuran, 

dan perumusan hukum untuk menggambarkan fakta secara 

umum. 

Technology  : cabang pengetahuan yang berhubungan dengan penciptaan 

dan penggunaan sarana teknis, dan keterkaitannya dengan 

kehidupan masyarakat dan lingkungan, menggambarkan 

bidang industri seni, teknik, ilmu terapan, dan ilmu murni. 
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Engineering :  seni atau ilmu membuat aplikasi praktis dari pengetahuan 

ilmu murni. Seperti fisika atau kimia, seperti dalam 

pembangunan mesin, jembatan, bangunan, tambang, kapal, 

dan pabrik kimia. 

Mathematics  : kelompok yang berhubungan dengan sains, termasuk aljabar, 

geometri, kalkulus, terfokus dengan studi angka, nilai, bentuk 

dan ruang, dan hubungan timbal balik dengan menggunakan 

notasi khusus.    

STEM sebagai pendekatan integratif menyelidiki proses belajar mengajar 

antara dua atau lebih bidang pelajaran STEM (Sanders, 2009). STEM dikatakan 

sebagai pendekatan integratif karena dibangun dari beberapa disiplin ilmu 

sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Penggabungan beberapa disipilin ilmu 

ini disebabkan oleh masalah pendidikan yang semakin rumit sehingga tidak dapat 

diselesaikan hanya dengan menggunakan satu macam disiplin ilmu. 

STEM merupakan pendekatan yang mengacu pada bidang sains, teknologi, 

teknik, dan matematika yang mana inisiatif penggunaan pendekatan STEM ini 

dimulai sebagai cara untuk memajukan pendidikan sehingga siswa akan siap 

untuk mempelajari bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika di perguruan 

tinggi dan dapat menemukan pekerjaan di masa depan dalam bidang STEM. 

(Figliano, 2007). 

Pendekatan STEM adalah cara yang sangat efektif untuk melibatkan para 

siswa dalam berfikir yang lebih tinggi dan keterampilan memecahkan masalah 

dengan menempatkan matematika dan sains dalam konteks teknologi dan 

rekayasa atau teknik. Tujuan pembelajaran yang menggunakan pendekatan STEM 

yaitu untuk mengembangkan calon sarjana teknik dan ilmuwan yang fokus pada 

sains, teknologi, teknik, dan matematika. (Jones, 2008). 

Morrison (2006) mengemukan bahwa, siswa-siswa yang belajar dengan 

menggunakan pendekatan STEM diharapkan menjadi : 

a. Pemecah masalah, mampu menyelesaikan masalah yang rumit dan 

kemudian mampu menerapkan pemahaman dan pembelajaran untuk situasi 

yang baru; 

b. Pembaharu, memiliki kemampuan untuk melakukan investigasi terhadap 

suatu permasalahan;  
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c. Penemu, mampu dan kreatif dalam menciptakan sesuatu sesuai dengan 

kebutuhan dunia; 

d. Percaya diri, mandiri dan mampu mengatur dan mengembangkan diri 

sendiri untuk mendapatkan kepercayaan diri serta bekerja dalam jangka 

waktu tertentu; 

e. Berpikiran secara logis, mampu memberikan pemikiran-pemikiran yang 

logis secara matematis dan dapat digunakan untuk segala profesi di seluruh 

dunia, mampu membuat hubungan dalam memahami suatu pengaruh 

fenomena alam; 

f. Orang yang paham teknologi, memahami teknologi yang berhubungan 

dengan alam, dan mampu menerapkannya dengan tepat; 

g. Peserta pendidikan STEM yang menjadi penghubung antara pendidikan 

STEM di sekolah dan di tempat kerja; 

h. Orang yang mampu menghubungkan budaya dan sejarah dalam pendidikan. 

 

Subyek STEM dan Keterampilan 

Secara harfiah, akronim ―STEM‖ singkatan Science, Engineering, 

Technology, and Mathematics. Dalam dunia pendidikan K-12, STEM biasanya 

mengacu pada kursus yang berkaitan dengan disiplin ilmu tersebut. Namun, 

masing-masing kategori ini dapat mencakup instruksi dalam beberapa bidang 

studi. Tabel berikut menguraikan pelajaran STEM umum dalam pendidikan K-12 

Tabel. Subjek STEM yang relevan 

Science Technology 

 Biologi 

 Kimia  

 Biologi laut 

 Fisika  

 Sains  

 Komputer/sistem informasi 

 Games design 

 Pusat pengembang 

 Pengembang Web/perangkat 

lunak 

Engineering Mathematic 

 Teknik kimia industri 

 Teknik Sipil 

 Teknik Komputer 

 Teknik Listrik 

 Rekayasa Umum 

 Teknik Mesin 

 Matematika 

 Statistik-kalkulus 

(Sumber : STEMconnector dalam Hannover Research, 2011) 
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Selain mengembangkan konten pengetahuan di bidang STEM, pendidikan 

integrasi STEM juga berupaya untuk menumbuhkan dot skill seperti penyelidikan 

ilmiah dan kemampuan memecahkan masalah. Dengan meningkatkan 

keterampilan pemecahan masalah dengan didukung perilaku ilmiah, untuk itu 

pendidikan integrasi STEM berusaha untuk membangun masyarakat yang sadar 

pentingnyanya literasi STEM. Literasi STEM mengacu pada kemampuan individu 

untuk menerapkan pemahaman tentang bagaimana ketatnya persaingan bekerja di 

dunia nyata yang membutuhkan empat domain yang saling terkait. Tabel berikut 

mendefinisikan literasi STEM menurut masing-masing dari empat studi yang salin 

terkait. 

Tabel Definisi Literasi STEM 

Scientific 

Literacy 

National Science 

Education 

Standards (1996) 

Pengetahuan dan pemahaman tentang 

konsep-konsep ilmiah dan proses yang 

diperlukan untuk mengambil keputusan, 

partisipasi dalam urusan di masyarakat dan 

budaya, dan produktivitas ekonomi 

 Organization for 

Economic 

Cooperation and 

Development 

(2003) 

Kemampuan untuk menggunakan 

pengetahuan ilmiah (dalam fisika, kimia, 

biologi, dan pengetahuan bumi dan antariksa 

dan proses untuk memahami, dan salin itu, 

berpartisipasi dalam keputusan yang 

mempengaruhi sains dalam kehidupan dan 

kesehatan, bumi dan lingkungan, dan 

teknologi 

Technology 

Literacy 

National 

Assessment 

Governing Board 

(2012) 

Kapasitas untuk menggunakan, memahami, 

dan mengevaluasi teknologi, serta untuk 

memahami prinsip-prinsip teknologi dan 

strategi yang diperlukan untuk 

mengembangkan solusi dan mencapai tujuan 

 International 

Technology 

Education 

Association (2007) 

Kemampuan untuk menunjukkan kreativitas 

dan inovasi, berkomunikasi dan 

berkolaborasi, melakukan penelitian dan 

menggunakan informasi, berpikir kritis, 

memecahkan masalah, membuat keputusan 

dan menggunakan teknologi secara efektif 

dan produktif 

 International 

Technology 

Education 

Association (2007) 

Kemampuan untuk memahami, dalam 

meningkatkan kecanggihan dari waktu ke 

waktu, bagaimana teknologi diciptakan dan 

bagaimana hal itu membentuk masyarakat, 

dan selanjutnya, dibentuk oleh masyarakat 

Engineering 

Literacy 

Organization for 

Economic 

Cooperation and 

Kemampuan untuk secara sistematis dan 

kreatif berlaku prinsip-prinsip ilmiah dan 

matematika untuk praktis berakhir seperti 
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Development 

(2003) 

desain, manufaktur, dan operasi struktur 

yang efisien dan ekonomis, mesin proses, 

dan sistem 

 Accreditation 

Board for 

Engineering and 

Technology (2010) 

Pengetahuan tentang ilmu matematika dan 

alam diperoleh dengan belajar, pengalaman, 

dan praktek-praktek yang diterapkan untuk 

mengembangkan cara-cara untuk 

memanfaatkan ekonomi yang bahan dan 

kekuatan alam untuk kepentingan umat 

manusia 

Mathematic 

Literacy 

Program for 

International 

Student 

Assessment (2006) 

Kapasitas untuk mengidentifikasi, 

memahami, dan terlibat dalam matematika, 

dan untuk membuat penilaian beralasan 

tentang peran bahwa matematika 

memainkan dalam kehidupan pribadi saat ini 

dan masa depan individu, kehidupan kerja, 

kehidupan sosial, dengan teman sebaya dan 

keluarga, dan kehidupan sebagai konstruktif, 

yang bersangkutan, dan reflektif warga 

negara 

 National Council 

of teacher of 

Mathematics 

(2000) 

Kemampuan membaca, mendengarkan, 

berfikir kreatif, dan berkomunikasi tentang 

situasi masalah, matematika representasi, 

dan solusi untuk mengembangkan dan 

memperdalam pemahaman tentang 

matematik 
(Sumber : Zolman, A., 2012) 

 

Kelebihan STEM 

Pendekatan STEM memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan 

pendekatan lainnya. Fulton (2011) mengemukakan bahwa ―Pembelajaran yang 

menggunakan pendekatan STEM akan memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bekerjasama dalam memecahkan masalah dengan memanfaatkan 

mutlidisplin ilmu, mengembangkan pengetahuan baru, dan memperoleh 

pengetahuan baru.‖  

Davison (1995) menyatakan bahwa kelebihan pendekatan STEM 

dibandingkan dengan pendekatan lainya, sebagai berikut : 

1) Pendekatan STEM akan memberikan kesan yang lebih bermakna bagi siswa 

dalam belajar sains. pendekatan ini memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk mengaplikasikan konsep yang dipelajari dalam keadaan nyata, 

keadaan yang relevan dengan keadaan siswa; 
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2) Pendekatan STEM menciptakan suasana belajar yang nyata di dalam kelas. 

Melalui kegiatan eksperimen, siswa mengumpulkan data, menganalisis data, 

dan menyimpulkan hasil eksperimen; 

3) Pemahaman siswa terhadap suatu masalah lebih bersifat komprehensif, 

karena siswa belajar memahami konsep pembelajaran secara menyeluruh 

melalui integrasi keempat unsur STEM. 

Pendekatan STEM juga memiliki kelebihan yang lain seperti yang 

dikemukakan oleh Becker dan Park (2001), antara lain : 

1) Penggunaan pendekatan STEM menunjukkan efek yang positif terhadap 

siswa dalam pengetahuan sainsnya; 

2) Pendekatan STEM mengajarkan siswa bagaimana untuk memecahkan 

masalah dengan berfikir kritis dan juga menjadikan siswa lebih kreatif 

melalui model STEM; 

3) Melalui teknologi diciptakan suatu keadaan dimana siswa dapat menerapkan 

pemahaman mereka di dalam sains, matematika, dan teknologi dan 

meningkatkan keterkaitan dari pemahaman tersebut; 

4) Pendekatan STEM di dalam pendidikan teknik menunjukkan bahwa proses 

rancangan teknik tidak hanya memotivasi siswa belajar matematika dan 

sains tetapi juga bermanfaat sebagai suatu upaya menyatukan 

keanekaragaman siswa-siswa yang memiliki karakter yang berbeda-beda; 

5) Dengan pendekatan STEM, siswa dengan sains yang dimilikinya dapat 

menyelesaikan masalah yang terdapat di kehidupan sehari-hari; 

6) Pengintegrasian matematika dengan sains, teknologi, dan teknik menjadikan 

siswa-siswa dapat menghubungkan antara matematika dan ketiga mata 

pelajaran lainnya. Matematika sudah ada atau memang sudah menempel 

pada sains, teknologi, dan teknik dan pendekatan STEM akan menjembatani 

konsep yang abstrak ke dalam matematika untuk digunakan dalam sains, 

teknologi, dan teknik.  

 

Kekurangan STEM 

Menurut Becker dan Park (2011) Pendekatan STEM ini juga memiliki 

beberapa kekurangan yaitu masih terbatas pada siswa Sekolah Menengah Atas 

dan Perguruan Tinggi sedangkan di Sekolah Menengah Pertama kurang efektif 
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karena usia siswa menentukan apakah ia akan mampu menerima pelajaran dengan 

menggunakan pendekatan ini. 

 

Manfaat STEM 

Sains, teknologi, teknik, dan matematika berkontribusi besar terhadap karir 

di masa depan, maka sangat penting bagi guru untuk terlibat dalam 

mempersiapkan siswa melalui pendekatan STEM dalam proses pembelajaran. 

Demi mendapatkan generasi penerus bangsa yang dapat memiliki masa depan, 

maka sudah seharusnya di setiap tempat pendidikan formal digunakan pendekatan 

STEM. Pendekatan STEM memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menggunakan pengetahuan dan keterampilan lebih dari satu macam disiplin ilmu 

untuk mengatur dan mencapai tujuan, mengembangkan keterampilan dan sikap 

yang berguna untuk menghadapi masa depan serta berpartisipasi di dalam 

masyarakat. (Jones, 2008) 

 

Peningkatan Literasi Sains melalui STEM dalam pembelajaran  

(Herga, et al., 2015) mengemukakan bahwa virtual lab dapat memberikan 

visualisasi pada tingkat makroskopis, sup mikroskopis dan simbolik, memberikan 

presentasi dinamis dunia partikel dan sub mikro, berkontribusi dalam 

menignaktkan pemahaman konsep dan menimbulkan motivasi belajar. Selain itu 

(Mayer dan Moreno, 2003) menyatakan bahwa multimedia pembelajaran dapat 

menjadikan pembelajaran lebih bermakna. Penjabaran pembelajaran bermakna 

tersebut dijabarkan sebagai pembelajaran yang dapat membekali siswa dengan 

konsep yang bisa disimpan pada memori jangka panjang dan mampu menerapkan 

konsep pada kondisi nyata, baru, dan berbeda. Pembelajaran bermakna tersebut 

memiliki keterkaitan dengan literasi sains yang terdiri dari domain kompetensi 

sains, pengetahuan sains, sikap siswa terhadap sains yang dibingkai dalam domain 

konteks. Domain konteks berkaitan dengan penerapan konsep pada kondisi 

nyata/kehidupan sehari-hari, domain kompetensi sains berkaitan dengan 

penerapan konsep pada kondisi baru dan berbeda untuk memecahkan fenomena 

alam dengan berbagai kompetensi sains. Sementara itu domain pengetahuan sains 

berkaitan dengan pemahaman konsep secara mendalam dan mempu 

menerapkannya dalam kondisi yang berbeda.  
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Lebih lanjut (August, et al., 2011) menyatakan bahwa proses pembelajaran 

yang menghadirkan unsur Technology, Engineering, dan Mathematics dapat 

meningkatkan literasi sains siswa dengan situasi yang menarik dan berorientasi 

sosial di dalam kelas karena siswa dituntut dapat bekerja sama dengan teman 

sekelasnya. Sejalan dengan hal tersebut dijelaskan bahwa pendekatan STEM 

dalam pembelajaran IPA dapat meningkatkan pemahaman konsep, keterampilan 

proses sains, motivasi belajar, kinerja proses, keterampilan lab, dan dapat juga 

sebagai bahan ajar dalam pembelajaran IPA (Farrokhnia, M. R., dan Esmailpour, 

A., 2010; Murniza, M., Zaman, H. B., dan Ahmad, A., 2010; Baser, M., dan 

Durmus, S., 2010; Bajpai, M., 2013; Herga, N. R., Grmek, M. I., dan Dinevski, 

D., 2014; Chien, et al., 2015). Berdasarkan pemaparan tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa penedekatan STEM memiliki keterkaitan dengan domain 

literasi sains yang dijabarkan dalam aspek pembelajaran IPA seperti pemahaman 

konsep, keterampilan proses, pengaplikasian konsep dalam kehidupan sehari-hari 

dan sikap siswa terhadap sains. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Pendekatan STEM dalam pembelajaran dapat diakses, efisien, dan efektif 

dalam pembelajaran jika didukung oleh pemangku kebijakan pendidikan, 

STEM field (bidang profesional), dan literasi STEM guru bidang studi. 

2. Pendekatan STEM dalam pembelajaran menfasilitasi siswa dalam 

mengembangkan kemampuan memecahkan masalah yang ditemui dalam 

kehidupan sehari-hari 

3. Pendekatan STEM dalam pembelajaran IPA dapat meningkatkan 

pemahaman konsep, keterampilan proses sains, motivasi belajar, kinerja 

proses, keterampilan lab, dan dapat juga sebagai bahan ajar dalam 

pembelajaran IPA 
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ABSTRAK 

Masalah  yang  muncul  dalam  pembelajaran  Matematika antara  lain:  siswa  

tidak  aktif  dalam  mengikuti  pelajaran,  hasil belajar di bawah kriteria 

ketuntasan minimal, kurangnya konsentrasi siswa dalam pembelajaran. Adapun 

tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah melalui model pembelajaran  

kooperatif Tim  Ahli (Jiqsaw) dapat meningkatkan prestasi siswa kelas  VI SD 

Negeri No.114340 Pekan Tolan. 

Jenis penelitian  yaitu penelitian tindakan menggunakan model penelitian tindakan 

kelas. Model pembelajaran kooperatif Jiqsaw dapat meningkatkan hasil belajar   

adalah pada saat tes awal nilai rata-rata 57,48 dengan 5 siswa yang mengalami 

ketuntasan (18,52%) dan  setelah dilakukan tindakan menggunakan  model 

pembelajaran kooperatif Jiqsaw nilai rata-rata meningkat 5,52%   yang mengalami 

ketuntasan (44,44%). Setelah dilakukan perbaikan  siswa yang mengalami 

ketuntasan (92,59%) dan 2 siswa yang belum tuntas (7,41%). 

Kata Kunci : Pembelajaran Matematika, Model Jiqsaw 

 

 

PENDAHULUAN 

Salah satu mata pelajaran dalam KTSP adalah mata pelajaran Matematika, 

Matematika mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam dunia pendidikan, 

karena mata pelajaran Matematika merupakan salah satu sarana untuk 

memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari.  

1. Dalam Peraturan  Menteri Pendidikan Nasional  (2008:135) disebutkan 

bahwa pembelajaran matematika di sekolah dasar bertujuan: 

2. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan 

mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, efisien, dan 

tepat dalam pemecahan masalah. 

3. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau 

menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. 

4. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan 

solusi yang diperoleh. 
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5. Mengkomunikasikan gagasan dengan symbol, table, diagram, atau media 

lain untuk memperjelas keaadaan atau masalah. 

6. Memiliki sifat menghargai kegunaan matematika, serta sikap ulet dan 

percaya diri dalam pemecahan masalah‖. 

 

Berdasarkan pengalaman penulis selama mengajar di SD Negeri 114340 

Pekan Tolan, terdapat  beberapa  masalah  yang  muncul  dalam  pembelajaran  

Matematika. Masalah-masalah  tersebut  antara  lain:  siswa  tidak  aktif  dalam  

mengikuti  pelajaran,  hasil belajar di bawah kriteria ketuntasan minimal, 

kurangnya konsentrasi siswa dalam pembelajaran.  Masalah-masalah  tersebut 

terjadi  karena pembelajaran yang  dilaksanakan  masih  bersifat tradisional  yakni  

model pembelajaran yang berpusat pada guru, sedangkan keberadan siswa sebagai 

anak yang  aktif  dan  kreatif  masih  kurang  diperhatikan. Suasana  saat  guru  

mengajar anak terfokus pada guru, dan pembelajaran  tersebut  cenderung  

membuat anak  pasif.  

 Suatu kenyataan bahwa hasil belajar Matematika siswa kelas VI SD 

Negeri No. 114340 Pekan Tolan sangat rendah, hal ini dapat diketahui dari  teman 

guru wali kelas VI yang bernama Sumirah, bahwa selama 5 tahun terakhir hasil 

ulangan harian  pada materi menentukan luas bangun datar sebagai berikut:  

Tabel 1.  Nilai Matematika Materi Luas Bangun Datar 

N

o 
Tahun 

Rata 

Rata 
KKM Tuntas 

Belum 

Tuntas 

Jumlah 

Siswa 

1 2007 55 50 12 orang 18 orang 30 

2 2008 55 50 12 orang 18 orang 30 

3 2009 56 55 11 orang 17 orang 28 

4 2010 55 60 10 orang 16 orang 26 

5 2011 57 61 orang orang 27 

Dari tabel  tersebut ternyata setiap tahun hanya 50 % yang mencapai  KKM , oleh 

karena itu diadakan remedial. Adapun hasil remedialnya masih belum mencapai 

ketuntasan secara individual dan klasikal. 

 

Identifikasi Masalah 
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Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka permasalahan  

diidentifikasi sebagai berikut: 

Selama proses belajar mengajar siswa kurang aktif. 

KKM secara klasikal belum tercapai. 

Konsentrasi siswa dalam pembelajaran belum terfokus. 

Rendahnya hasil belajar  siswa untuk mata pelajaran Matematika pada materi 

menentukan luas bangun datar dalam lima tahun terakhir. 

 

Rumusan Masalah    

Merujuk pada identifikasi masalah di atas,  maka dapat dirumuskan 

permasalahan dalam makalah penelitian ini sebagai berikut: 

f. Apakah pembelajaran dengan  Model Pembelajaran Kooperatif  Tim Ahli 

 (Jiqsaw) dapat meningkatkan hasil belajar matematika pada materi las bangun 

datar bagi siswa Kelas VI SD Negeri No.114340 Pekan Tolan? 

 

Teori   

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (Poerdarminta, 2007:408) bahwa ―Hasil 

adalah sesuatu yang diadakan (dibuat, dijadikan) oleh usaha (pikiran)‖. Sedangkan 

menurut (Eddy Soetrisno, 2010:364) bahwa ―Hasil adalah barang yang 

dikeluarkan (dibuat, diadakan)‖. 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil  adalah sesuatu yang 

sudah diusahakan ( dibuat, dijadikan ) oleh usaha atau pikiran . Hasil juga 

merupakan salah satu faktor yang memungkinkan  untuk mengetahui hasil dari 

sesuatu yang sudah dikerjakan. 

Adapun pengertian belajar menurut (Slameto, 2003:2) menyatakan bahwa, 

―Belajar ialah suatu proses usaha perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interkasi dengan 

lingkungannya‖. Menurut (Sardiman, 2007:20) menyatakan bahwa, ―Belajar itu 

senantiasa merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan, dengan 

serangkaian kegiatan misalnya dengan membaca, mengamati, mendengarkan, 

meniru dan sebagainya‖. Dan selanjutnya (Udin S. Winaputra, dkk., 2008 : 1.9) 

menyatakan bahwa, ― Belajar adalah perubahan itu harus merupakan buah dari 

pengalaman.‖ Sedangkan menurut  pendapat (Hamalik Oemar, 2012)  menyatakan 

bahwa, ―Belajar adalah merupakan suatu proses suatu kegiatan dan bukan suatu 
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hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas daripada 

itu, yakni mengalami‖. 

Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu 

proses perubahan tingkah laku yang sengaja dilakukan berkat adanya pengalaman 

dan latihan untuk perubahan kearah yang lebih baik. Belajar timbul karena adanya 

usaha yang ada dari dalam diri seseorang dan juga dapat timbul karena adanya 

pengaruh orang lain, seperti orang tua atau guru. 

 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Menurut pendapat (Slameto, 2003:54), menyatakan bahwa,‖Faktor-faktor 

yang mempengaruhi belajar banyak jenisnya, tetapi digolongkan menjadi dua 

golongan saja, yaitu factor intern dan faktor ekstren. Faktor intern adalah faktor 

yang ada dalam diri individu yang sedang belajar, sedangkan faktor ekstren adalah 

faktor yang ada di luar individu‖. Hal ini sejalan dengan pendapat (Sardiman, 

2007:39) menyatakan bahwa, ―Secara garis besar dapat dibagi dalam klasifikasi 

faktor intern (dalam diri) diri si subjek belajar dan faktor ekstern (luar diri) si 

subjek belajar‖. 

Dari kedua pendapat tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa 

faktor-faktor yang mempengaruhi belajar itu adalah faktor yang ada pada diri 

siswa itu sendiri yang kita sebut faktor individu. Yang termasuk ke dalam faktor 

individu antara lain faktor kematangan atau pertumbuhan, kecerdasan, latihan, 

motivasi, dan faktor pribadi. Dan faktor yang ada pada luar individu yang kita 

sebut dengan faktor social. Sedangkan yang faktor sosial antara lain faktor 

keluarga, keadaan rumah tangga, guru, dan cara dalam mengajarnya, lingkungan 

dan kesempatan yang ada atau tersedia dan motivasi sosial. 

Sebaliknya bagi siswa yang berada dalam kondisi belajar yang tidak 

menguntungkan, dalam arti tidak ditunjang atau didukung oleh faktor-faktor 

diatas, maka kegiatan atau proses belajarnya akan terhambat atau menemui 

kesulitan. 

 

Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar 

Pendidikan matematika di sekolah dasar merupakan basis pendidikan 

dalam membentuk insan Indonesia seutuhnya, seperti diisyaratkan dalam 

kebijakan-kebijakan pemerintah dari tahun ketahun. Lulusan sekolah dasar 
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diharap dapat membekali dirinya dengan kemampuan-kemampuan yang 

memungkinkan mereka mau dan mampu menata kehidupan yang lebih layak baik 

dalam proses pendidikan formal selanjutnya maupun dalam kehidupan di tengah-

tengah masyarakat.  

 

Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan (Classroom Action 

Research), karena penelitian dilakukan untuk memecahkan masalah pembelajaran 

di kelas. Penelitian ini juga termasuk penelitian deskriptif, sebab menggambarkan 

bagaimana suatu teknik pembelajaran diterapkan dan bagaimana hasil yang 

diinginkan dapat dicapai.  

 

Subjek Penelitian dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian ini  dilakukan pada siswa – siswa di kelas VI SD Negeri 

114340 Pekan Tolan dengan jumlah 37 siswa, yang terdiri 17 laki - laki, dan 20 

perempuan.  

 

Objek Penelitian 

Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Upaya Guru 

Meningkatkan Ketrampilan Menentukan luas bangun datar Melalui Teknik Model 

pembelajaran Jiqsaw Siswa Kelas VI SD Negeri 114340 Pekan Tolan Kecamatan 

Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan. 

 

Instrumen dan Tehnik Pengumpulan Data  

f) Instrumen  

l) Lembar Pengamatan (observasi) 

Lembaran ini digunakan untuk mengobservasi aktivitas guru dan siswa selama 

pembelajaran, yang diperoleh dari observasi ini perubahan tingkah laku dan nilai 

siswa. 

m) Bentuk. 

Bentuknya ulangan harian (formatif) yang dilakukan pada setiap akhir 

siklus digunakan untuk mengetahui apakah perubahan hasil belajar siswa. 

Instrumen tes terdiri dari isian dan uraian. 

g) Teknik Pengolahan Data 
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Alat yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian adalah tes dan 

observasi.   

k) Tes 

Tes adalah alat untuk memperoleh sejauhmana kemampuan siswa dan 

melihat tingkat keberhasilan siswa meningkat setelah diberikan pembelajaran 

dengan menggunakan kooperatif tipe Jiqsaw dari suatu materi yang diajarkan. 

Dalam penelitian ini terbagi atas tes awal (pre test) dan test akhir (post test) yang 

berupa isian dan uraian. 

l) Observasi 

Obeservasi dilakukan merupakan pengamatan terhadap seluruh kegiatan 

pengajaran yang dilakukan dari awal tindakan sampai berakhirnya pelaksanaan 

tindakan. Obeservasi dimaksudkan untk mengetahui keseesuaian tindakan dengan 

rencana yang telah disusun dan untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan 

tindakan dapat menghasilkan perubahan yang sesuai dengan yang dikehendaki. 

 

Analisis Data 

Analisis data dilakukan untuk mengetahui berhasil atau tidaknya tindakan 

yang dilakukan dalam penelitian ini. Untuk mengetahui persentase hasil belajar 

siswa secara individu digunakan dengan rumus: 

PPH =     (Arikunto 2009:236) 

Keterangan : 

PPH : Persentase 

B : Skor yang diperoleh 

N : Skor Total 

Kriteria: 

(0%Siswa belum tuntas belajar 

(65%PPH 100%) Siswa sudah tuntas dalam belajar 

 Untuk mengetahui ketuntasan belajar secara klasikal dapat diketahui 

dengan menggunakan rumus: 

P =X 100%   (Dewi 2010:188) 

Keterangan: 

P : Jumlah Persentase siswa dikatakan yang mengalami perubahan 

f : Jumlah siswa yang tuntas 

n : Jumlah siswa keseluruhan  
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 Secara individu dikatakan sudah tuntas belajar apabila PPH > 65%, tetapi 

suatu kelas dikatakan sudah tuntas belajar jika kelas tersebut terdapat 85% yang 

telah tuntas. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Hasil penelitian menunjukkan peningkatan hasil belajar Matematika pada 

bangun datar kelas VI SD Negeri 114340 Pekan Tolan. Untuk lebih jelasnya 

dibahas padaa pembahasan berikutnya. 

 

Pembahasan 

 Pembelajaran dengan menerapkan  model pembelajaran kooperatif Jiqsaw 

dapat meningkatkan hasil belajar Matematika siswa dalam menyelesaikan soal-

soal pada pokok materi Bangun Datar. Hasil penelitian sebelum diberikan  

tindakan, nilai rata-rata kelas sebesar 57,52 dengan siswa yang tuntas belajar 

sebesar 5 siswa dan yang belum tuntas 22 siswa. setelah pemberian tindakan 

melalui pembelajaran dengan menerapkan  model pembelajaran kooperatif Jiqsaw 

pada   nilai rata-rata kelas meningkat menjadi 63 dengan jumlah siswa yang tuntas 

belajar sebesar 15 siswa dan yang belum tuntas belajar 12 siswa. pada nilai rata-

rata kelas semakin meningkat lagi hingga mencapai 76 dengan jumlah siswa yang 

tuntas belajar sebesar 25 siswa dan yang belum tuntas 2 siswa. hal ini berarti 

pembelajaran dengan menerapkan  model pembelajaran kooperatif Jiqsaw dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada pokok materi Bangun Datar. 

 Berdasarkan hasil refleksi   dan yang telah dilakukan oleh peneliti, maka 

terjadi perubahan peningkatan hasil belajar yang terlihat selama penelitian dengan 

mudah dapat dlihat pada tabel-tabel di bawah ini.  

 Berdasarkan pada gambar  di atas diperoleh hasil perbandingan observasi 

guru dalam mengajar pada   dan  I diminta   mendapat 70,83% dengan kategori 

penilaian cukup,  mendapat 89,58% dengan kategori penilaian baik. Maka dapat 

kita lihat selisih peningkatan hasil observasi guru dalam mengajar dan  sebesar 

19,75%. 

 

 Dari tabel dan diagram di atas dapat disimpulkan bahwa peneliti sudah 

menerapkan  model pembelajaran kooperatif Jiqsaw dengan baik, dimana pada   
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aktivitas siswa 79,16% dengan kategori penilaian cukup meningkat 12,50%  

menjadi 91,66% dengan kategori penilaian baik sekali. 

Tabel 14. Peningkatan Nilai Siswa  

No Nama Siswa 
Nilai  

Tes Awal Media Jiqsaw  

1 Ahmad Siddik 57 71 71 

2 Amelia Octavia Purba 57 71 71 

3 Amsyaloom Silalahi 71 71 86 

4 Angga Syahputra 57 57 57 

5 Anggi Eka Pratiwi 71 71 71 

6 Apriliana Dasopang 57 71 71 

7 Darma Julianti Sipahutar 14 14 71 

8 Dita Dwi Padilla 57 71 86 

9 Diyah Pratama Putr 57 57 71 

10 Fathan Al Karim 57 57 57 

11 Juanda Cristian 57 57 100 

12 Kurniawan 57 57 86 

13 Meilan Azimah 57 71 86 

14 Melda Betaria Sitepu 57 71 71 

15 Mirwan Afriandi 57 57 71 

16 Muhammad Ilham Rambe 57 57 100 

17 Muhammad Jefri 57 57 71 

18 Muhammad Razly Ahmadi 71 71 71 

19 Murni Ramadhani 71 71 86 

20 Mutiara Damaris Panjaitan 57 57 71 

21 Nanda Gede Prastoyo 43 43 71 

22 Rahmayani 57 71 86 

23 Rizky Hardadi Pandiangan 57 71 71 

24 Rizky Irawan 57 71 71 

25 Rosa Meiliani Harahap 57 71 71 

26 Selly Dwi Lesdarita 71 71 86 

27 Yogi Pangestu 57 57 71 

Jumlah 1552 1635 2052 

Rata-rata 57,48 63 76 

 

Dari diagram di atas dapat dilihat bahwa banyak nilai rata-rata jumlah 

siswa tuntas dan belum tuntas, persen klasikal yang mengalami tuntas dan belum 

tuntas dari tes awal. Adapun peningkatannya adalah pada saat tes awal nilai rata-

rata 57,52% dengan 5 siswa yang mengalami ketuntasan (18,52%) dan 22 siswa 

yang belum tuntas (81,48%) dari keseluruhan siswa. setelah dilakukan tindakan 

menggunakan  model pembelajaran kooperatif Jiqsaw nilai rata-rata meningkat 

5,52% dari nilai awal menjadi 63 pada   dengan 12 siswa yang mengalami 

ketuntasan (44,44%) dan 15 siswa yang belum tuntas (55,56%). Setelah dilakukan 
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perbaikan pada nilai rata-rata kelas meningkat 12 dari   menjadi 76 pada dengan 

25 siswa yang mengalami ketuntasan (92,59%) dan 2 siswa yang belum tuntas 

(7,41%). 

 Berdasarkan hasil di atas terbukti bahwa  model pembelajaran kooperatif 

Jiqsaw dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Dengan demikian, pembelajaran 

Matematika dengan menggunakan  model pembelajaran kooperatif Jiqsaw dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas VI SD Negeri 114340 Pekan Tolan Tahun 

Pelajaran 2012/2013. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil tindakan yang dilakukan pada pembahasan sebelumnya, 

maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

n) Dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif  Jiqsaw, siswa menjadi 

senang mengikuti kegiatan pembelajaran. Model pembelajaran kooperatif 

Jiqsaw ini menuntut mereka berkelompok, menanamkan sifat tanggung 

jawab, berani mengemukakan pendapat dan melatih mereka untuk dapat 

menjawab soal dengan benar. 

o) Model pembelajaran  kooperatif Jiqsaw dapat meningkatkan hasil belajar 

Matematika materi Bangun Datar pada siswa kelas VI Sekolah Dasar Negeri 

114340 Pekan Tolan. Peningkatan ini dapat dilihat. adalah pada saat tes awal 

nilai rata-rata 57,52% dengan 5 siswa yang mengalami ketuntasan (18,52%) 

dan 22 siswa yang belum tuntas (81,48%) dari keseluruhan siswa. setelah 

dilakukan tindakan menggunakan  model pembelajaran kooperatif Jiqsaw 

nilai rata-rata meningkat 5,52% dari nilai awal menjadi 63 pada   dengan 12 

siswa yang mengalami ketuntasan (44,44%) dan 15 siswa yang belum tuntas 

(55,56%). Setelah dilakukan perbaikan nilai rata-rata kelas meningkat 12 dari   

menjadi 76 dengan 25 siswa yang mengalami ketuntasan (92,59%) dan 2 

siswa yang belum tuntas (7,41%). 

p) Aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung mengalami 

peningkatan, baik aktivitas mandiri maupun aktivitas kelompok. Ini dapat 

dilihat dari lembar pengamtan dan lembar observasi. 
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PENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA DENGAN MODEL 

KOOPERATIF JIGSAW PADA MATERI PECAHAN DI KELAS 

VI SDN SEPANJANG 2 
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ABSTRAK 
 

Nilai rerata kelas Ulangan Harian ke-1 Matematika kelas VI semester 2 Tahun 

Ajaran 2016/2017 dibawah Ketuntasan Kriteria Minimal (KKM) yaitu 65. Tujuan 

penelitian adalah meningkatkan hasil belajar siswa dengan Model Kooperatif 

JIGSAW pada materi pecahan di kelas VI SDN Sepanjang 2. Metode penelitian 

berupa Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Teknik analisis data berupa observasi 

(aktifitas siswa, kinerja guru, dan pelaksanaan perbaikan pembelajaran), tes hasil 

belajar, dan angket respon siswa. Hasil penelitian berupa aktifitas siswa 54,28% 

pra-siklus, 65,71% siklus-1, dan 88,88% siklus-2. Kinerja guru 70,50% pra-siklus, 

73,50% siklus-1, dan 91,90% siklus-2. Pelaksanaan pembelajaran Model 

Kooperatif JIGSAW 60% pra-siklus, 80% siklus-1, dan 96% siklus-2. Tes hasil 

belajar 30% pra-siklus, 43% sikus-1, dan 86% siklus-2. Angket respon siswa 81% 

pra-siklus, 82% siklus-1, dan 85% siklus-2. Model Kooperatif JIGSAW mampu 

meningkatkan hasil belajar siswa pada materi pecahan di kelas VI SDN Sepanjang 

2. 

 

Kata Kunci: hasil belajar,  pecahan, model kooperatif JIGSAW. 

 

 

PENDAHULUAN  

 

Data/fakta di dalam proses pembelajaran di kelas VI SDN Sepanjang II 

khususnya pada  mata pelajaran Matematika  semester 2 Tahun Ajaran 2016/2017 

dengan standar kompetensi Menggunakan Pecahan Dalam Pemecahan Masalah 

telah dilaksanakan Ulangan Harian ke-1  pada hari/tanggal: Selasa, 7 Februari 

2017. Dari hasil ulangan harian ke-1 rata-rata kelas  adalah 65. Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) adalah 76. Dari data diatas jelas bahwa nilai rata-rata 

kelas UH-1 Matematika kelas VI semester 2 masih jauh dari KKM.  

Menurut Hamzah dan Nurdin (2011) tingkat penguasaan materi dalam 

belajar tuntas ditetapkan antara 75% - 90%  Berdasarkan konsep belajar tuntas, 

maka pembelajaran yang efektif adalah apabila  setiap peserta didik sekurang-

kurangnya dapat mengusai 75% dari materi yang diajarkan. Ketuntasan ideal 

menurut Bloom adalah lebih dari  75%.  

Identifikasi masalah perolehan nilai Ulangan Harian ke-1 diatas menunjukkkan 

bahwa nilai rerata kelas  masih jauh dari ketuntasan Kriteria Minimal (KKM) 

mailto:FendikaPrastiyo@gmail.com
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yakni 76 antara lain yakni peserta didik kurang paham tentang konsep materi 

pokok mengubah pecahan menjadi persen dan desimal serta sebaliknya, 

menjumlahkan dan mengurangkan berbagai bentuk pecahan, mengalikan dan 

membagikan berbagai bentuk pecahan. 

Analisis Masalah tersebut kemungkinan-kemungkinan penyebab 

munculnya masalah sebagai berikut: (1) setelah dianalisis ternyata kurang lebih 10 

anak masih belum paham tentang dasar perkalian dan pembagian, (2) peserta 

didik masih belum paham tentang konsep  dasar Pecahan, (3) dalam proses 

pembelajaran guru tidak menggunakan media pembelajaran, (4) guru saat 

menjelaskan konsep materi menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah 

dengan metode ceramah dan pemberian tugas, (5) perlu adanya bimbingan 

terhadap peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. 

Alternatif dan prioritas pemecahan masalah adalah  dengan meningkatkan 

hasil belajar siswa dengan Model Kooperatif JIGSAW pada materi Pecahan di 

kelas VI SDN Sepanjang 2. 

Rumusan masalah dari permasalahan diatas adalah ―Bagaimana 

meningkatkan hasil belajar siswa dengan Model Kooperatif JIGSAW pada materi 

pecahan di kelas VI SDN Sepanjang 2?. 

Peneliti mengadakan penelitian perbaikan pembelajaran sesuai dengan 

bertujuan untuk meningkatkan  hasil belajar siswa dengan Model Kooperatif 

JIGSAW pada materi pecahan di kelas VI SDN Sepanjang 2. 

Konsep Belajar 

 Menurut Thorndike menyatakan bahwa definisi belajar adalah ―proses 

interaksi antar stimulus dan respon‖. Stimulus berupa rangsangan dari luar 

(eksternal) maupun dari dalam (internal), dan respon adalah tanggapan yang 

diberikan dari rangsangan. Asri menyatakan bahwa teori belajar adalah deskriptif 

yang bertujuan menjelaskan proses belajar. Teori belajar lebih menekankan pada 

proses bukan pada metode. Ada pendapat dari beberapa ahli pendidikan tentang 

teori belajar yang dikaitkan dengan proses pembelajaran di Sekolah Dasar, yaitu: 

teori belajar disiplin mental, teori belajar asosiasi, teori belajar Gestalt, dan teori 

Insight. Kooperatif artinya  kerjasama untuk mencapai tujuan. Belajar kooperatif 

adalah proses perubahan tingkah laku  peserta didik akibat interaksi antara 

stimulus dengn respon secara bersama-sama atau berkelompok baik kelompok 
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kecil maupun kelompok besar untuk mencapai tujuan pembelajaran. (Asri, 2005: 

21) 

Menurut pendapat W.J kripsin dan Feldhusen  menyatakan bahwa 

―evaluasi adalah satu-satunya cara menentukan ketepatan pembelajaran dan 

keberhasilan‖. Peserta dikatakan berhasil jika telah melakukan evaluasi dengan 

batas minimal tertentu. Evaluasi sebagai alat ukur ketercapaian peserta didik 

dalam penguasaan materi. Tingkat penguasaan materi dalam belajar tuntas 

ditetapkan antara 75% - 90%  berdasarkan konsep belajar tuntas, maka 

pembelajaran yang efektif adalah apabila  setiap peserta didik sekurang-kurangnya 

dapat mengusai 75% dari materi yang diajarkan. Ketuntasan ideal menurut bloom 

adalah lebih dari  75% (Hamzah B.Uno dan Nurdin Muhamad, 2011: 190). 

 

Model Kooperatif JIGSAW 

Model kooperatif JIGSAW adalah model pembelajaran yang melibatkan 

peserta didik secara heterogen dan homogen untuk saling bekerjasama (strategi 

tutor sebaya) dalam kelompok asal dan kelompok ahli/pakar sesuai dengan topik 

yang diberikan oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

 Langkah-langkah Model Kooperatif JIGSAW salah satunya  yang 

dikemukakan oleh Yamin, yaitu: 1) Guru membagi peserta didik menjadi 

kelompok asal dan kelompok ahli; 2) Setelah kelompok asal maupun ahli 

berdiskusi, peserta didik presentasi dengan cara diundi; 3) Guru memberikan kuis 

secara individual; 4) Guru memberikan penghargaan secara kelompok.; 5) 

Keruntutan materi harus diperhatikan. Untuk lebih jelasnya, dibawah ini terdapat 

pola interaksi model Kooperatif  JIGSAW.  

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 1 

Pola  Interaksi Model Kooperatif JIGSAW 

KELOMPOK 

1 ASAL 

KELOMPOK 

2  1ASAL 

KELOMPOK 

3  

KELOMPOK 

4 ASAL 

KELOMPOK 

AHLI A 

A 

KELOMPOK 

AHLI D 

D 

KELOMPOK 
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C 

KELOMPOK 

AHLI B 
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Sementara itu, pendapat yang disampaikan oleh titin ada 6 (enam) fase-fase  

model kooperatif JIGSAW, yaitu sebagai berikut. 

Tabel 1: Fase-Fase Model Kooperatif JIGSAW 

 

Fase Tingkah laku guru Tingkah laku peserta 

didik 

Fase 1 

Menyampaikan 

tujuan dan 

memotivasi peserta 

didik 

Guru menyampaikan 

tujuan pelajaran yang 

ingin dicapai pada 

pelajaran tersebut dan 

memotivasi peserta didik 

belajar 

Peserta didik 

mendengarkan dan 

termotivasi 

Fase 2 

Menyajikan 

informasi 

Guru menyajikan kepada 

peserta didik dengan 

jalan demonstrasi atau 

lewat bahan bacaan 

Peserta didik 

mendengarkan sekaligus 

memahami penjelasan 

informasi yang 

disampaikan oleh guru 

Fase 3 

Mengorganisasikan 

peserta didik 

kedalam 

kelompok-

kelompok belajar 

Guru menyajikan kepada 

peserta didik bagaiimana 

caranya membentuk 

kelompok belajar dan 

membantu setiap 

kelompok agar 

melakukan transisi 

secara efisien 

Peserta didik membentuk 

kelompok sesuai 

koordinasi dari guru 

Fase 4  

Membimbing 

kelompok kerja 

dan belajar 

Guru membimbing 

kelompok-kelompok 

belajar pada saat mereka 

mengerjakan tugas 

mereka 

Peserta didik mengerjakan 

tugas yang diberikan oleh 

guru 

Fase 5 

Evaluasi  

Guru mengevaluasi hasil 

belajar tentang materi 

yang telah dipelajari atau 

masing-masing 

kelompok 

mempresentasikan hasil 

kerjanya 

Peserta didik 

mempresentasikan hasil 

kerjanya sekaligus  

membenarkan hasil 

kerjanya yang telah 

dievaluasi oleh guru 

Fase 6 

Memberikan 

penghargaan 

Guru mencari cara-cara 

untuk menghargai baik 

upaya maupun hasil 

belajar individu dan 

kelompok 

Peserta didik merasa 

terhargai atas usaha yang 

telah dilakukannya, dengan 

penghargaan yang 

diberikan oleh guru 

 

Adapun kelebihan-kelebihan Model Kooperatif JIGSAW  antara lain: peserta 

didik mampu untuk belajar mandiri, berfikit kritis, analitis, realistis, menemukan 

masalah, peduli terhadap sesama, tanggungjawab dalam belajar, dan 

meningkatkan kemampuan akademik dan social. Sedangkan kekurangan-
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kekurangan Model Kooperatif JIGSAW antar lain: adanya persaingan yang 

kompetitif, memerlukan waktu yang lama untuk membiasakan belajar 

berkelompok, dan diperlukan pengarahan secara jelas. (Munfarida,  2011: 6) 

 

Bilangan Pecahan 

Menurut Zulkifli persen disebut juga ―prosen‖ lambangnya ―%‖. Persen 

artinya perseratus (Sumanto, 2008:94) Persentase adalah nama lain dari suatu 

pecahan dengan penyebut 100. Persen sama dengan seperseratus (Irma Armaini, 

2004: 43). Persen artinya perseratus 

Contoh :  

(1) 3 % dibaca tiga persen atau tiga perseratus, jika ditulis = 
 

   
 

(2) 5% dibaca lima persen atau lima perseratus, jika ditulis = 
 

   
 

(3) 10% dibaca sepuluh persen atau sepuluh perseratus, jika ditulis = 
  

   
 

 

 

Mengubah Pecahan Menjadi Persen Serta Sebaliknya 

Selain pecahan persen ada beberapa jenis pecahan yaitu pecahan biasa, pecahan 

campuran, dan pecahan desimal. Pada materi ini bagaimana cara mengubah 

pecahan menjadi persen ? 

Langkah-langkah merubah pecahan menjadi persen adalah  

(1)  Ubahlah penyebut pecahan menjadi 100 

Contoh : 
 

 
  

 

 
  

  

  
  

  

   
      

 

 
  

 

 
   

  

  
 

  

   
      

(2)  Mengalikan pecahan dengan 100% 

Contoh : 
 

 
  

 

 
             

 

 
 

 

 
           

Langkah-langkah merubah persen menjadi pecahan adalah 

(1)   Ubahlah persen menjadi perseratus 

(2)   Sederhanakanlah pecahan tersebut. 

Contoh :     
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Mengubah Pecahan Menjadi Desimal Serta Sebaliknya 

Langkah-langkah mengubah pecahan menjadi desimal adalah sebagai berikut. 

(1)  Ubahlah pecahan biasa ke bentuk pecahan berpenyebut 10, 100 

atau 1.000 

(2)  Pecahan yang diperoleh diubah ke bentuk decimal 

Contoh : 
 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

  
     

 

Atau dengan cara pembagian biasa 5 : 10 = 0,5 

   0,5 

   

  10 50     

   50  _ 

   0 

 

Langkah-langkah merubah desimal menjadi pecahan adalah: 

(1)   Ubahlah decimal ke bentuk pecahan berpenyebut 10, 100 atau 

1.000 

(2)   Sederhanakn pecahan tersebut. 

Contoh :     
 

  
 
 

 
  

 

 
 

     
   

   
  
  

  
 

 

 
 

 

Mengubah Persen Menjadi Desimal Serta Sebaliknya 

Langkah-langkah mengubah persen menjadi desimal adalah sebagai berikut. 

(1)  Ubahlah persen menjadi pecahan persen 

(2)  Jadikan pecahan persen menjadi desimal 

             Contoh :     
 

   
      

                                      
   

   
      

Langkah-langkah merubah desimal menjadi persen adalah sebagai berikut. 

(1)  Ubahlah decimal  menjadi pecahan decimal 

(2)  Ubahlah pecahan decimal menjadi perseratus 

5 tidak bisa dibagi oleh 10, 

sehingga ditambahkan 0 

dibelakang 5. Sementara itu 

tulislan angka   pada 

tempat hasil pembagian. 

Bagilah seperti pada 

bilangan cacah. 

0



  1342 

 

             Contoh :     
 

  
 

 

  
          

                                       
   

   
      

Menyelesaikan Masalah Yang Berkaitan dengan Persen Dan Desimal 

Dalam menyelesaikan soal yang berhubungan dengan persen dan decimal 

biasanya berbentuk soal cerita. Agar peserta didik lebih mudah mengerjakannya 

seharusnya peserta didik membaca dengan cermat soal cerita tersebut, seperti 

mengidentifikasi permasalahan, mengetahui hal-hal yang sudah ada pada soal, apa 

yang ditanyakan , dan baru dijawab dengan cara yang sudah dipelajari 

sebelumnya. 

Contoh :  

Ibu membeli 2 kg rambutan. Semuanya sebanyak 60 buah. Ternyata yang busuk 

15%. Coba kamu hitung, berapa buah rambutan yang busuk? 

Diketahui   : jumlah rambutan = 60 buah 

     % buah rambutan yang busuk = 15% 

Ditanya   : berapa jumlah rambutan yang busuk? 

Dijawab   : 

    Jumlah rambutan yang busuk = 
  

   
                 

Jadi, jumlah rambutan yang busuk adalah 9 buah. 

 

METODE 

Subjek penelitian adalah  kelas VI dengan jumlah 40 siswa terdiri dari laki-laki 25 

siswa dan perempuan 15 siswa. 

Penelitian dilaksanakan di SDN Sepanjang 2 Kecamatan Taman Kabupaten 

Sidoarjo. Penelitian ini dilaksanakan secara bertahap, yaitu Pra-siklus, siklus-1 

dan siklus-2. Pra-Siklus pada Hari/Tanggal : Senin, 6 Maret 2017. Pukul 07.00-

08.10. Siklus-1 pada Hari/Tanggal : Senin, 20 Maret 2017. Pukul 07.00-08.10. 

Siklus-2 ada Hari/Tanggal : Senin, 27 Maret 2017. Pukul 07.00-08.10.  

Dalam penelitian ini peneliti dibantu oleh beberapa pihak, yaitu: Nistyowati, S.Pd, 

M.Pd sebagai kepala SDN Sepanjang 2; Sri Mulyani, S.Pd sebagai penilai 

2/teman sejawat. 

Desain Prosedur Perbaikan Pembelajaran 

Desain prosedur perbaikan pembelajaran adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

diawali dengan studi pendahuluan meliputi identifikasi masalah, analisis masalah 
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dan pengembangan alternatif tindakan kemudian dilanjutkan dengan langkah-

langkah perbaikan.  

 Langkah pada siklus berikutnya adalah Rencana: Berdasarkan hasil studi 

pendahuluan tersebut, guru merancang perbaikan pembelajaran. Pelaksanaan: 

Sesuai dengan prosedur PTK, pelaksanaan perbaikan pembelajaran mencakup 

kegiatan pelaksanaan tindakan perbaikan pembelajaran dan pengamatan. 

Pengamatan /teknik pengumpulan data/instrumen: pengamatan, meliputi 

tindakan yang dilakukan oleh peneliti sebagai upaya membangun pemahaman 

konsep peserta didik serta mengamati hasil atau dampak dari diterapkannya  

model pembelajaran. Refleksi: Peneliti mengkaji, melihat dan 

mempertimbangkan hasil atau dampak dari tindakan yang dilakukan berdasarkan 

lembar pengamatan yang diisi oleh pengamat. Siklus spiral dari tahap-tahap 

penelitian tindakan kelas dapat dilihat pada gambar berikut. (Sugiarti, 1997: 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2  

Alur Pednelitian Tindakan Kelas 

(modifikasi dari Wardani, Julaeha dan Marsinah (2013) 

 

Teknik Analisis Data  

Pengumpulan data berupa, lembar tes hasil belajar.  Sedangkan teknik analisis 

data berupa, analisis data hasil tes hasil belajar. 

Persentase ketuntasan klasikal dapat dihitung dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut.  

Refleksi  

Tindakan/Observasi 

Refleksi  

Tindakan/Observasi 

Refleksi  

Tindakan/Observasi 

Rencanaawal/rancan

gan  

Rencana yang 

direvisi  

Rencana yang 

direvisi  

PRA-SIKLUS 

SIKLUS-1 

SIKLUS-2 
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Indikator Keberhasilan 

Peningkatan hasil belajar peserta didik dapat di lihat dari tes hasil belajar 

dikatakan  mencapai ketuntasan klasikal jika lebih dari 75%.   

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian  Tindakan Kelas (Action 

Research Classroom). Penelitian berlangsung 3 tahap, yaitu Pra-siklus, siklus-1 

dan siklus-2.  

Hasil Perbaikan Pembelajaran Pra-Siklus 

Peneliti membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) serta praktik 

pembelajaran, adapun pembimbingan oleh penilai 2. pengamatan aktifitas peserta 

didik: 54,27% berarti kurang berhasil dalam kegiatan pembelajaran. Pengamatan 

kinerja guru: 70,5% dengan klasifikasi baik. Pengamatan pelaksanaan perbaikan 

pembelajaran Model Kooperatif JIGSAW: 60% dengan klasifikasi cukup. Tes 

Hasil Belajar peserta didik pada ketuntasan klasikal yaitu 30% berarti belum 

mencapai ketuntasan ideal. Angket respon peserta didik: 81% berarti sangat 

positif. 

Adapun tabel analisis data ketuntasan klasikal dan grafik rentang nilai  Tes Hasil 

Belajar  sebagai berikut: 

Tabel 2: Analisis Ketuntasan Klasikal Tes Hasil  Belajar Pra-Siklus 

 

No. Inisial Peserta Didik Nilai Ket. 

1 AS 35 Belum tuntas 

2 AIA 9 Belum tuntas 

3 AA 91 Tuntas  

4 AAg 9 Belum tuntas 

5 CD 100 Tuntas  

6 DL 48 Belum tuntas 

7 DN 26 Belum tuntas 

8 EB 43 Belum tuntas 

9 DAl 83 Tuntas  

10 EP 43 Belum tuntas 

11 FA 43 Belum tuntas 

12 HS 83 Tuntas  

13 IK 91 Tuntas  

14 IH 70 Belum tuntas 

15 LM 9 Belum tuntas 

100% 
didik peserta seluruh jumlah 

tuntas yangdidik  pesertajumlah 
ketuntasan Persentase 
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No. Inisial Peserta Didik Nilai Ket. 

16 MM 74 Belum tuntas 

17 RN 9 Belum tuntas 

18 NA 83 Tuntas  

19 NS 61 Belum tuntas 

20 NY 83 Tuntas  

21 RM 100  Tuntas  

22 SS 35 Belum tuntas 

23 SSh 17 Belum tuntas 

24 SN 17 Belum tuntas 

25 Sb 35 Belum tuntas 

26 UN 83 Tuntas  

27 YP 26 Belum Tuntas 

28 YT 70 Belum tuntas 

29 JR 91 Tuntas  

30 EA 26 Belum Tuntas 

31 JF 100 Tuntas 

32 AC 83 Tuntas  

33 DS 65 Belum tuntas 

34 RS 17 Belum tuntas 

35 MR 17 Belum tuntas 

36 OC 43 Belum tuntas 

37 FD 39 Belum tuntas 

38 RS 39 Belum Tuntas 

39 AAr 39 Belum Tuntas 

40 MD 39 Belum Tuntas 

 Rata-rata Kelas 52  

 Tuntas 12 30% 

 Tidak Tuntas 28 70% 

 

Berdasarkan hasil analisis ketuntasan klasikal tes hasil belajar Siklus diatas 

adalah rata-rata kelas yaitu 52, tuntas 12 anak (30%), tidak tuntas 28 anak (70%). 

Persentase ketuntasan klasikal tes hasil belajar siswa Pra-Siklus dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut. 

                                      
  

  
           

Hasil Perbaikan Pembelajaran Siklus-1 

Peneliti membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) serta praktik 

pembelajaran, adapun pembimbingan oleh penilai 2. Pengamatan aktifitas peserta 

didik siklus-1: 65,71% berarti kurang berhasil dalam kegiatan pembelajaran. 

Pengamatan kinerja guru: 73,5%  dengan klasifikasi baik. Pengamatan 

pelaksanaan perbaikan pembelajaran Model Kooperatif JIGSAW: 80% dengan 
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klasifikasi baik. Tes Hasil Belajar peserta didik pada ketuntasan klasikal yaitu 

43% berarti belum mencapai ketuntasan  ideal. Angket respon peserta didik 

siklus-1: 82% berarti sangat positif diminati peserta didik.  

Adapun tabel analisis data ketuntasan klasikal Tes Hasil Belajar  sebagai berikut: 

 Tabel 3: Analisis Ketuntasan Klasikal Tes Hasil Belajar Siklus-1 

  

No. Nama Peserta didik Nilai Ket. 

1 AS 65 Belum tuntas 

2 AIA 30 Belum tuntas 

3 AA 91 Tuntas  

4 AAg 100 Tuntas 

5 CD 48 BelumTuntas 

6 DL 35 Belum tuntas 

7 DN 43 Belum tuntas 

8 EB 43 Belum tuntas 

9 DAl 100 Tuntas 

10 EP 91 Tuntas 

11 FA 91 Tuntas 

12 HS 100 Tuntas 

13 IK 100 Tuntas 

14 IH 100 Tuntas 

15 LM 48 Belum tuntas 

16 MM 91 Tuntas 

17 RN 52 Belum tuntas 

18 NA 91 Tuntas 

19 NS 100 Tuntas 

20 NY 100 Tuntas 

21 RM 100 Tuntas 

22 SS 91 Tuntas 

23 SSh 26 Belum tuntas 

24 SN 83 Tuntas 

25 Sb 91 Tuntas 

26 UN 91 Tuntas 

27 YP 83 Tuntas 

28 YT 100 Tuntas 

29 JR 100 Tuntas 

30 EA 65 Belum tuntas 

31 JF 100 Tuntas 

32 AC 70 Belum tuntas 

33 DS 65 Tuntas 

34 RS 57 Belum tuntas 

35 MR 83 Tuntas 

36 OC 91 Tuntas 

37 FD 17 Belum tuntas 

38 RS 17 Belum tuntas 
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No. Nama Peserta didik Nilai Ket. 

39 AAr 17 Belum tuntas 

40 MD 17 Belum tuntas 

 Rata-rata Kelas 72  

 Tuntas 23 43% 

 Tidak tuntas 17 57% 

 

Berdasarkan hasil analisis butir soal  Siklus-1 diatas adalah rata-rata kelas 

yaitu 72, tuntas 23  anak (43%), tidak tuntas 17 anak (57%). Persentase ketuntasan 

klasikal tes hasil belajar peserta didik Siklus-1 dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

                                       
  

  
           

Hasil Perbaikan Pembelajaran Siklus-2 

Peneliti membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) serta praktik 

pembelajaran, adapun pembimbingan oleh penilai 1 dan penilai 2.  Pengamatan 

aktifitas peserta didik siklus-2: 88,88% berarti sangat  berhasil dalam kegiatan 

pembelajaran. Pengamatan kinerja guru: 91,90% dengan klasifikasi baik sekali. 

Pengamatan pelaksanaan perbaikan pembelajaran Model Kooperatif JIGSAW: 

96% dengan klasifikasi baik sekali. Tes Hasil Belajar peserta didik pada 

ketuntasan klasikal yaitu 85% berarti mencapai ketuntasan  ideal yaitu 75%. 

Angket respon peserta didik siklus-2: 85% berarti sangat positif diminati peserta 

didik. 

Adapun tabel analisis data ketuntasan klasikal dan grafik rentang nilai  Tes Hasil 

Belajar  sebagai berikut: 

 

Tabel 4: Analisis Ketuntasan Klasikal Tes Hasil Belajar Siklus-2 

 

No. Nama Peserta didik Nilai Ket. 

1 AS 83 Tuntas 

2 AIA 100 Tuntas 

3 AA 100 Tuntas 

4 AAg 83 Tuntas 

5 CD 100 Tuntas 

6 DL 83 Ttuntas 

7 DN 83 Tuntas 

8 EB 61 Belum Tuntas 
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9 DAl 100 Tuntas 

10 EP 70 Belum Tuntas 

11 FA 91 Tuntas 

12 HS 100 Tuntas  

13 IK 100 Tuntas 

14 IH 100 Tuntas 

15 LM 74 Belum Tuntas 

16 MM 83 Tuntas 

17 RN 26 Belum Tuntas 

18 NA 74 Belum Tuntas  

19 NS 78 Tuntas 

20 NY 87 Tuntas 

21 RM 87 Tuntas 

22 SS 87 Tuntas 

23 SSh 87 Tuntas 

24 SN 87 Tuntas 

25 Sb 100 Tuntas 

26 UN 100 Tuntas 

27 YP 100 Tuntas 

28 YT 78 Tuntas 

29 JR 87 Tuntas  

30 EA 100 Tuntas 

31 JF 100 Tuntas 

32 AC 87 Tuntas 

33 DS 70  Belum Tuntas 

34 RS 87 Tuntas 

35 MR 87 Tuntas  

36 OC 87 Tuntas  

37 FD 87 Tuntas  

38 RS 87 Tuntas  

39 AAr 87 Tuntas  

40 MD 87 Tuntas  

 Rata-rata Kelas 86  

 Tuntas 34 85% 

 Tidak tuntas 6 15% 

 

Berdasarkan hasil analisis butir soal Siklus-2 diatas adalah rata-rata kelas 

yaitu 86, tuntas 34  anak (85%), tidak tuntas 6 anak (15%). Persentase ketuntasan 

klasikal tes hasil belajar peserta didik Siklus-2 dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

                                                 
  

  
           

Pra-Siklus, Siklus-1 dan Siklus-2 

Perbandingan hasil ketuntasan hasil belajar Pra-siklus, Siklus-1 dan Siklus-2 dapat 

disajikan dalam tabel  sebagai berikut: 
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Tabel 5: Analisis Ketuntasan Klasikal Tes Hasil Belajar Siswa  

Pra-Siklus, Siklus-1 dan Siklus-2 

 

No. 

NAMA 

PESERTA 

DIDIK 

PRA-

SIKLUS 
SIKLUS-1 SIKLUS-2 

1 AS 35 65 83 

2 AIA 9 30 100 

3 AA 91 91 100 

4 AAg 9 100 83 

5 CD 100 48 100 

6 DL 48 35 83 

7 DN 26 43 83 

8 EB 43 43 61 

9 DAl 83 100 100 

10 EP 43 91 70 

11 FA 43 91 91 

12 HS 83 100 100 

13 IK 91 100 100 

14 IH 70 100 100 

15 LM 9 48 74 

16 MM 74 91 83 

17 RN 9 52 26 

18 NA 83 91 74 

19 NS 61 100 78 

20 NY 83 100 87 

21 RM 100 100 87 

22 SS 35 91 87 

23 SSh 17 26 87 

24 SN 17 83 87 

25 Sb 35 91 100 

26 UN 83 91 100 

27 YP 26 83 100 

28 YT 70 100 78 

29 JR 91 100 87 

30 EA 26 65 100 

31 JF 100 100 100 

32 AC 83 70 87 

33 DS 65 65 70 

34 RS 17 57 87 

35 MR 17 83 87 

36 OC 43 91 87 

37 FD 39 17 87 

38 RS 39 17 87 

39 AAr 39 17 87 

40 MD 39 17 87 

 Rata-rata Kelas 52 72 86 

 Tuntas 12 23 34 
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No. 

NAMA 

PESERTA 

DIDIK 

PRA-

SIKLUS 
SIKLUS-1 SIKLUS-2 

 Tidak tuntas 28 17 6 

 

Berdasarkan analisis data hasil ketuntasan klasikal tes belajar peserta didik 

sebagai berikut: Pra-Siklus: 11 anak (30%), siklus-1: 16 anak (43%), dan siklus-2: 

34 anak (85%). Persentase ketuntasan klasikal tes hasil belajar pra-siklus, siklus-1, 

dan siklus-2 sebagai berikut. 

Tabel 6:  Persentase Ketuntasan Klasikal Tes Hasil Belajar Pra-Siklus, Siklus-1, 

dan Siklus-2 

 

No. Uraian Persentase 

1 Pra-Siklus 30% 

2 Siklus-1 43% 

3 Siklus-2 85% 

 

Berdasarkan tabel diatas bahwa persentase ketuntasan klasikal pada pra-

siklus: 30%, siklus-1: 43%, dan sikus-2: 85%. Hal ini menunjukkan ada 

peningkatan hasil belajar peserta didik.  

 Sesuai dengan hasil analisis data pada siklus-2 peningkatan hasil belajar 

peserta didik. Tes Hasil Belajar : 85% lebih dari 75% dikatakan sangat baik.   

Ini sejalan dengan pendapat  Hamzah dan Nurdin (2011) tingkat penguasaan 

materi dalam belajar tuntas ditetapkan antara 75%-100%  berdasarkan konsep 

belajar tuntas, maka pembelajaran yang efektif adalah apabila  setiap peserta didik 

sekurang-kurangnya dapat mengusai 75% dari materi yang diajarkan. Ketuntasan 

ideal menurut bloom adalah lebih dari  75%.   

 

SIMPULAN 

 

Hasil belajar peserta didik kelas  VI SDN Sepanjang 2 pada materi 

pecahan  mengalami peningkatan secara signifikan dari pra-siklus, siklus-1 

sampai siklus-2. Hal ini dibuktikan dengan Analisis data hasil ketuntasan klasikal 

yaitu 30%, 43%, dan 85%.  

Jadikan Model Kooperatif JIGSAW  sebagai salah satu acuan pada  proses 

pembelajaran  karena mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik dan kinerja 

guru dalam pelaksanaan perbaikan pembelajaran. Terapkan Model Kooperatif 

JIGSAW karena peserta didik mampu bekerjasama sebagai tutor sebaya untuk 
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mendalami materi pecahan. Padukan antara  Model Kooperatif JIGSAW dengan 

Model Kooperatif  lainnya, sehingga menghasilkan pembelajaran yang variatif. 

Publikasikan Model Kooperatif JIGSAW pada sekolah imbas dengan 

mengadakan Lesson study, Kelompok Kerja Guru (KKG) atau mengadakan 

seminar-seminar pembelajaran. 
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PEMANFAATAN MEDIA KABEKAMA DALAM MENINGKATKAN 

HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI KLASIFIKASI MAHLUK 

HIDUP DI KELAS 

VIIC SMPN I CIGANDAMEKAR 

 

Ida Farida Nurani  
Ida_6001@yahoo.co.id 

 

ABSTRAK 

 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ‖Apakah dengan memanfaatan 

media Kabekama (kartu bermain klasifikasi mahluk hidup) dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa aspek kognitif, afektif dan psikomotorik pada materi klasifikasi 

mahluk hidup di kelas VII C SMPN I Cigandamekar?‖  

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Januari sampai Maret tahun 2016 di 

kelas VII C SMPN I Cigandamekar semester II tahun ajaran 2015/2016.  Metode 

penelitian berupa Penelitian Tindakan Kelas (PTK).  Data penelitian adalah hasil 

belajar meliputi aspek kognitif berupa nilai tes siswa, afektif berupa sikap 

kerjasama, dan psikomotorik berupa keterampilan siswa. Tehnik Pengumpulan 

data meliputi tehnik observasi dan tehnik tes. Data yang diperoleh diolah 

berdasarkan statistik deskriptif. 

Presentase Keberhasilan Tindakan Pemanfatan media kabekama dalam 

pembelajarn kooperatif type picture and picture pada siklus pertama aspek 

kognitif 44%, afektif 50%. Psikomotorik 64%. Tindakan diperbaiki pada siklus 

kedua dengan presentasi keberhasilan tindakan aspek kognitif 72%, afektif 67%, 

Psikomotorik 73%. Kriteria keberhasilan belum tercapai maka perlu adanya 

perbaikan di siklus selanjutnya. Pada siklus ke tiga, presentasi keberhasilan 

tindakan mengalami peningkatan mencapai kriteria keberhasilan (75%) yaitu 

aspek kognitif 97%, Afektif 83% dan Psikomotorik 97% 

Kata kunci : PTK, Kabekama, Pembelajaran kooperatif Type picture n picture 
 
 
PENDAHULUAN 

 

Proses Kegiatan Belajar Mengajar IPA Terpadu yang dilaksanakan Di 

SMPN I Cigandamekar mengacu pada kurikulum tingkat satuan Pendidikan 

(KTSP) 2006. Pelaksanaanya proses KBM yang dilakukan di SMPN I 

Cigandamekar sehari-hari umumnya masih di dominasi oleh Guru. Guru 

menyajikan pembelajaran yang bertompang pada konsep yang abstrak yang sulit 

diterima siswa secara utuh dan mendalam.  Guru kurang mampumelibatkan

 siswa dan memanfaatkan media pembelajaran yang ada dengan baik. 

Metode ceramah lebih disenangi guru dalam proses KBM , karena merasa apa 

yang diajarkan dapat diterima semua oleh siswa. 

mailto:Ida_6001@yahoo.co.id
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Berdasarkan PP no 14 tahun 2007, menyatakan bahwa proses pembelajaran harus 

berpusat pada siswa. Pelaksanaan proses KBM harus sesuai dengan prinsip-

prinsip kegiatan belajar Mengajar (KBM) yang dikemukakan Muslich, 2007 

dalam Sahara 2008, antara lain : ―Kegiatan berpusat pada siswa, belajar melalui 

berbuat, belajar mandiri dan belajar bekerjasama‖. Sehinga semua siswa tuntas 

dalam proses pembelajarannya sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan. Guru 

harus pandai menerapkan strategi yang tepat supaya proses KBM pada materi 

tersebut dapat berpusat pada siswa dan membuat siswa termotivasi untuk belajar. 

 

Hasil observasi kami dilapangan menunjukan siswa tidak aktif dalam 

pembalajaran, hanya menerima semua informasi dan mengingat informasi tersebut 

sesaat. Siswa juga tidak mampu mengkomunikasikan hasil pembelajaran. Hal ini 

terlihat dari hasil Ulangan Akhir Semester (UAS)  I kelas VII.C menunjukan nilai 

rata-rata kelas yang 

 

belum memuaskan. KKM seluruh indicator pada semester I ditetapkan 62. Siswa 

yang masih di bawah KKM lebih dari 50%. Tingkat keberhasilan pembelajaran 

hanya 26 %. Siswa yang aktif dalam pembelajaran hanya 30 % saja yaitu mereka 

yang sering menjawab pertanyaan guru dan mengerjakan tugas-tugas guru dengan 

baik. Siswa lainnya lebih senang diam atau hanya menjiplak pekerjaan teman 

tanpa ikut berdiskusi memecahkan masalah-masalah dalam pembelajaran. 

Pengamatan dalam kerja kelompok, hanya  beberapa  orang  saja  yang  mampu  

bekerjasama,  siswa lainya tidak mau berpartisipasi (apatis), atau mendominasi 

perkerjaan dalam kelompok. Kami  melakukan  reflkeksi  penyebab  hasil  belajar  

siswa rendah pada Mata Pelajaran IPA Terpadu di SMPN I Cigandamekar. Hasil 

refleksi kami, hal tersebut disebabkan oleh Siswa merasa bosan dengan proses 

KBM, sehingga perhatian, motivasi dan aktifitas siswa terhadap pelajaran kurang. 

Media pembelajaran kurang menarik dan memotivasi siswa belajar. Pemanfaatan 

waktu kurang efektif. Model pembelajaran masih berpusat pada guru 

(konvensional) yaitu lebih banyak menggunakan metode ceramah. 

 

Hasil refelksi tersebut harus ditindaklanjuti untuk lebih meningkatkan 

hasil belajar siswa, terutama pada materi-materi yang dianggap sulit oleh siswa. 
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Salah satunya adalah materi klasifikasi mahluk hidup. Standar kompetesi materi 

ini adalah memahami keanekaragam mahluk hidup. Kompetesi dasar materi ini 

adalah mengklasifikasikan mahluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya. 

Materi ini menuntut siswa untuk dapat mengidentifikasi ciri-ciri mahluk hidup, 

mengklasifikasikanya dalam kelompok tertentu, mengenal berbagai macam jenis 

mahluk hidup dan banyak menggunakan istilah ilmiah. Menurut siswa hal ini sulit 

dan membosankan padahal materi ini penting di pelajari karena bermanfaat bagi 

kehidupan nyata siswa dan merupakan dasar untuk memahami KD yang lain 

dalam pelajaran IPA terpadu. 

 

Salah satu upaya untuk mengatasi masalah tersebut supaya siswa 

termotivasi sehingga hasil belajar dan aktifitas meningkat maka digunakan media 

pembelajaran yang menarik. Guru harus pandai memilih media pembelajaran 

yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, waktu, biaya,dan efektifitas 

meningkatkan motivasi belajar siswa. Menurut 

 

Nuryani R (2008), ―Penggunaan media secara kreatif dapat memungkinkan siswa 

untuk belajar lebih banyak, memahami apa yang dipelajari lebih baik dan 

meningkatkan perfomence siswa sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.‖ 

 

Salah satu media yang dapat menarik perhatian siswa dalam belajar adalah 

media kabekama (kartu klasifikasi mahluk hidup). Kabekama adalah kartu 

bergambar berbagai jenis mahluk hidup, bagian-bagian tubuhnya dan deskripsi 

ciri-ciri khasnya. Keunggulan dalam Pemanfaatan kabekama dalam pembelajaran 

ini siswa terlibat langsung menyusun gambar berbagai mahluk hidup, bagian 

tubuh dan ciri-ciri khasnya untuk merumuskan suatu konsep dalam identifikasi 

mahluk hidup. Siswa diharapkan dalam penggunaan media kabekama ini mampu 

menyusun konsep-konsep yang didapat sebelumnya untuk dapat menemukan 

konsep-konsep dalam klasifikasi mahluk hidup secara kooperatif. Siswa dalam 

menggunakan media kabekama pada pembelajaran dituntut untuk dapat 

bekerjasama. Model pembelajaran kooperatif type picture and picture tepat 

digunakan dalam pembelajaran ini. Model pembelajaran kooperatif type picture 

and picture merupakan model pembelajaran yang menuntut siswa mampu 



  1355 

 

bekerjasama dalam mengurutkan gambar menjadi urutan yang logis sesuai konsep 

yang dipelajari. 

Berdasarkan hal tersebut penelitian ini dilakukan dalam rangka mencari 

penyelesaian masalah siswa maupun guru dalam proses pembelajaran IPA terpadu 

agar dapat mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada siswa (student center), 

menyenangkan, termotivasi, dan efektif dalam meningkatkan hasil belajar. Hasil 

belajar adalah kemampuan-kemampuan yang sudah dimiliki siswa setelah ia 

menerima pengalaman belajarnya (Sudjana, 2003), Hasil belajar ini menurut 

Bloom diklasifikasikan menjadi tiga ranah yaitu: kognitif, afektif dan 

psikomotorik. Ketiga ranah tersebut menjadi objek penilaian hasil belajar. Hasil 

belajar aspek Kognitif dibatasi pada nilai tes yang diuji pada akhir pembelajaran. 

Hasil belajar afektif yang diamati dibatasi hanya pada sikap kerjasama dalam 

kelompok. Hasil belajar psikomotorik yang diamati dibatasi hanya keterampilan 

siswa dalam memainkan media kabekama. Hasil belajar afektif dan psikomotorik 

diamati pada saat pembelajaran. 

 

Penelitian dibatasi hanya kelas VII C SMPN I Cigandamekar kabupaten 

Kuningan yang berjumlah 46 siswa terdiri dari 22 siswa laki-laki dan 24 siswa 

perempuan. Dalam penelitian ini seluruh siswa dibagi menjadi 8 kelompok 

setiap kelompok berjumlah 5-6 orang. Setiap kelompok diamati peningkatan hasil 

belajarnya meliputi jumlah siswa yang tuntas, jumlah siswa yang bekerjasama dan 

jumlah siswa yang aktif dalam setiap siklus. 

Berdasarkan Permasalahan diatas  dirasakan penting untuk diteliti dalam 

Penelitian Tindakan Kelas yaitu Pemanfaatan media Kabekama untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa pada materi klasifikasi mahluk hidup di 

kelas VII C SMPN 1 Cigandamekar. Rumusan masalah PTK yang diajukan 

adalah: ―Apakah dengan memanfaatan media kabekama dapat meningkatkan hasil 

belajar aspek afektif, kognitif dan psikomotorik pada materi klasifikasi mahluk 

hidup di kelas VII.C SMPN I Cigandamekar?. Tujuan penelitian tindakan Kelas 

ini adalah untuk meningkatan hasil belajar siswa aspek kognitif, afektif dan 

psikomotorik kelas VII.C pada materi klasifikasi mahluk hidup dengan 

memanfaatkan media kabekama. Hasil dari pelaksanaan penelitian tindakan kelas 

ini merupakan refleksi terhadap proses kegiatan pembelajaran. Penelitian tindakan 
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kelas ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi guru, siswa, sekolah serta 

anggota MGMP dan rekan-rekan guru IPA yang lain. 

 

 

Metode Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian Tindakan Kelas ( PTK) . 

Menurut Muslihudin (2009), PTK merupakan Penelitian berulang (siklus) 

yang digunakan untuk memperbaiki proses pebelajaran. Tahapan Setiap 

siklus yang dilakukan adalah ; 

 

o. Perencanaan: Menyediakan RPP,Media, Lembar Observasi , Setting kelas 

 

p. Tindakan : Pemanfaatan media kabekama menggunakan model 

pembelajaran kooperatif type picture and picture pada kelas VII.C SMPN 

I Cigandamekar yang dilakukan 2 kali pertemuan pada setiap siklus. 

 

q. Observasi : hasil belajar siswa yang diamati meliputi aspek kognitif (nilai 

tes), afektif (sikap kerjasama) dan Psikomotorik (aktivitas) 

 

r. Refleksi : Mendiskusikan pelaksanaan tindakan bersama para observer, 

mencari penyebab terjadinya masalah, melakukan perbaikan untuk siklus 

selanjutnya. 

 

Data  yang diamati adalah hasil belajar siswa yang meliputi aspek kognitif, 

afektif dan 

 

psikomotorik. Pengambilan data dan pengolahannya di gambarkan sebagai 

berikut :  

1. Aspek kognitif berupa   nilai tes siswa,  Siswa dianggap tuntas jika nilainya 

diatas KKM adalah 60.  

2. Data yang diperoleh dihitung jumlah siswa yang tuntas  kemudian dihitung 

prosentasi ketuntasanya Aspek Afektif siswa yang diamati dibatasi hanya 

sikap kerjasama dalam kelompok, Data dijaring menggunkan lembar 
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observasi. Hasil pengamatan dalam bentuk kuantitatif diubah kebentuk 

kualitatif . Data diolah dengan menghitung jumlah siswa katagori Sangat 

Baik (SB), Baik (B),Cukup (C), Kurang (K), Sangat Kurang (SK) 

Kemudian dihitung prosentasi keberhasilanya. 

 

3. Aspek Psikomotorik dibatasi pada keterampilan siswa menggunakan 

media kabekama. Data dijaring menggunkan lembar observasi. Hasil 

pengamatan dalam bentuk kuantitatif diubah kebentuk kualitatif . Data 

diolah dengan menghitung jumlah siswa katagori Sangat Baik (SB),Baik 

(B) ,Cukup (C) ,Kurang (K), Sangat Kurang (SK) Kemudian dihitung 

prosentasi keberhasilanya 
 

  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Hasil penelitianSiklus 1, pertemuan I dan 2 
 

Perencanaan siklus pertama 
 

Tahapan perencanaan siklus pertama meliputi pembuatan RPP, instrument 
 

penelitian, LKS, penyiapan media kabekama dan pedoman observasi 

yang akan digunakan pada siklus pertama pertemuan 1 dan 2. Media kabekama 

yang akan digunakan dalam pembelajaran ini meliputi : 
 

  
Tindakan dan observasi siklus pertama 
 

Deskripsi hasil tindakan pertemuan 1 dapat digambarkan sebagai 

berikut : 
 

Kegiatan pendahuluan : 
 

Pada saat menggali pengetahuan awal guru meminta siswa untuk menyebutkan 

ciri-ciri mahluk hidup. Hanya 5 orang yang mengacungkan tangan. Guru memilih 

salah satu siswa yang mengacungkan tangan untuk menyebutkan ciri-ciri mahluk 

hidup. Guru memotivasi siswa untuk mau mempelajari materi dengan membawa 

ke kelas tanaman padi dan tanaman mangga.   

 

Kegiatan inti mengikuti urutan langkah model pembelajaran kooperatif type 

picture and picture   
 

Kegiatan akhir meliputi : 
 

Penghargaan diberikan pada kelompok yang kinerjanya bagus, yaitu 

menyelesaikan LKS dan menyusun kabekama dengan benar dalam waktu cepat 

yaitu kelompok A, E dan D 
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2. Observasi pertemuan 1 

 

Setiap observer mengamati kelompok yang berbeda. Observer mengisi 

lembar observasi yang sudah disiapkan. Hasil pengolahan data hasil belajar 

dalam kelompok dapat dilihat dalam tabel 4.1. 
 

 

Tabel 4.1 
 

DATA HASIL BELAJAR SISWA 
 

SIKLUS PERTAMA PERTEMUAN 1 

 
     

Aspek Hasil 

         

Nama Kelompok/Jumlah Anggota 
    

Jumlah 

  

Persentase 

  

                      

                                       

  No   
Belajar 

  Katagori    A   B   C   D   E   F   G   H   
Kelas 

  
Kelas 

  
                                       

          
  6   6   6   6   5   5   6   6  

       
                 

                                          

        Tuntas 6  5  3  4  3  4  5  5  35  76%   
                                         

        Tidak                                 

 1   Kognitif  Tuntas 0  1  3  2  2  1  1  1  11  24%   
                                         

        Persentasi                                  
                         

        Ketuntasan   100%   83%   50%   67%   60%   80%   83%   83%   76%      
                                        

        Sangat Baik 5  2  1  2  3  2  4  2  21  46%   
                              

        Baik 1  3  2  2  1  1  2  2  14  30%   
                              

        Cukup 0  1  2  1  1  1  0  1  7  15%   
                                     

 
2 

  
Apektif 

 Kurang 0  0  1  1  0  1  0  1  4  9%   
                                      

        Kurang                                 

        Sekali 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0%   
                                         

        Presentasi                                  
                        

        Keberhasilan   100%   83%   50%   67%   80%   60%   100%   67%   76%      
                                        

        Sangat Baik 5  3  2  4  3  2  4  3  26  57%   
                              

        Baik 1  2  1  1  1  2  1  1  10  22%   
                              

        Cukup 0  1  2  1  1  0  1  1  7  15%   
                              

 

3 

  Psikomotori

k 

 Kurang 0  0  1  0  0  1  0  1  3  7%   

                                      

        Kurang                                 

        Sekali 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0%   
                                         

        Presetasi                                  
                         

        Keberhasilan   100%   83%   50%   83%   80%   80%   83%   67%   78%      
                                          

 

Berdasarkan data diatas pada siklus pertama pertemuan 1 ini, secara 

klasikal siswa yang tuntas sebanyak 35 orang (76 %) dan yang tidak tuntas 

sebanyak 11 orang (24%). Hal ini mendasari perlu adanya perbaikan pada 

siklus kedua. Secara klasikal siswa yang sikap kerjasamanya katagori baik 

sekali berjumlah 21 (46%), yang baik sebanyak 14 orang(30%), cukup 7 orang 
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(15%), kurang 4 orang (9%) dan yang kurang sekali tidak ada (0%). Secara 

klasikal prosentasi keberhasilan sikap kerjasama 76% hal ini menunjukan 

katagori baik. Hasil belajar siswa aspek psikomotor dalam kelompok dapat 

dilihat pada tabel 4.1. Siswa dinyatakan terampil jika memiliki katagori baik 

sekali atau baik. Secara klasikal siswa yang memiliki katagori baik sekali 57 

% dan yang baik 22 %. Prosentasi keberhasilannya secara klasikal 78 %, 

artinya kelas secara umum sudah menunjukan hasil yang baik. 
 

Berdasarkan hasil observasi dan analisis secara umum hasil belajar 

sudah baik, tetapi belum dikatakan berhasil. Hal ini karena masih ada siswa 

yang belum tuntas, belum dapat bekerjasama dan belum terampil. Sehingga 

pada siklus pertama pertemuan 1 perlu diadakan perbaikan. Pada pertemuan 

pertama ini belum dilakukan refleksi hanya mencatat temuan-temuan dalam 

proses pembelajaran. Temuan dari siklus pertama pertemuan 1 adalah : 
 

 Masih ada 24 % siswa yang belum tuntas dalam kelas dan dalam setiap 

kelompok masih ada siswa yang belum tuntas. 
 

 Masih ada 15 % siswa bekerjasama dengan katagori cukup dan 9 % siswa 

yang berkatagori kurang. Anggota kelompok belum semuanya bisa 

bekerjasama dengan baik atau baik sekali. 
 

 Masih ada 15% siswa yang psikomotoriknya katagori cukup dan 7% siswa 

yang kurang. Anggota kelompok belum semuanya terampil atau belum 

aktif dengan katagori baik atau baik sekali. 
 

h) Tindakan dan observasi siklus pertama pertemuan 2 
 

Kegiatan pembelajaran pada pertemuan 2 terbagi dalam 3 tahapan 

yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan akhir. 
 

a. Kegiatan pendahuluan meliputi : 
 

Pengetahuan awal digali dengan pertanyaan-pertanyaan tentang 

materi sebelumnya. Guru memotivasi siswa untuk mau mempelajari 

materi dengan membawa ke kelas bekicot, kepiting dan ikan. Siswa 

diminta menyebutkan ciri-ciri hewan tersebut. Guru memancing siswa 

untuk mau mengidentifikasi ciri-ciri hewan inveterbrata dan veterbrata 

dengan menggunakan media kabekama. Sebelum masuk kegiatan inti 

guru meminta siswa untuk bertanya. Satu siswa dari kelompok E yang 

bernama Winanto bertanya ―Apa fungsi lendir bagi bekicot?‖. Guru 

memberikan pujian pada siswa tersebut dan meminta siswa lain 
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menjawab pertanyaan siswa tersebut. Kelompok C menjawab lendir 

pada bekicot untuk memudahkan bergerak dan guru menambahkan 

penjelasan. Guru menyampaikan indikator yang ingin dicapai 
 

i) Kegiatan inti mengikuti urutan langkah model pembelajaran kooperatif 

type picture and picture adalah :. 
 

 Menyajikan materi sebagai pengantar dijelaskan dengan ceramah. 
 

 Seting tempat duduk masih sama dengan pertemuan 1 
 

 Guru memperlihatkan media kabekama (kartu hewan) berkaitan 

dengan materi dan menjelaskan cara penggunaanya. Guru membagi 

media kabekama dan LKS kepada setiap kelompok 1 set. Setelah itu 

guru mempersilahkan siswa untuk membaca LKS dan buku 

pegangan. Guru menjelaskan penggunaan media kabekama sesuai 

langkah kerja yang di LKS. 
 

 Siswa bekerjasama dalam kelompoknya untuk mengisi LKS dan 

menyusun media kabekama menjadi urutan yang logis. Pada tahap ini 

siswa sudah banyak yang mengerti caranya, walaupun masih ada 

yang bingung. Siswa penasaran dengan 
 

 

gambar-gambar hewan yang ada dalam kartu. Guru melakukan 

bimbingan kelompok. Pada saat itu guru mengalami kesulitan 

melayani kelompok yang sudah menyelesaikan penyusunan 

kartu. Sehingga kelompok yang sudah selesai mengerjakan LKS 

dan menyusun kartunya menjadi ribut. 

d) Perwakilan  siswa  dari  kelompok  mempresentasikan  hasil  kerja  

kelompok 
 

menggunakan papan peraga. Setiap perwakilan kelompok 

bergiliran maju kedepan untuk menuliskan jawaban LKS. Pada 

saat perwakilan kelompok maju masih ada beberapa siswa ribut 

dan melakukan aktifitas seperti memain-mainkan kartu. 
 

 Guru membimbing diskusi kelas membahas hasil kerja, setelah 

semua kelompok selesai menjawaban LKS. 
 

 Setelah diskusi tentang klasifikasi hewan selesai, guru meminta 

siswa menjelaskan pentingnya klasifikasi dan membuat tabel 
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perbandingan ciri-ciri tiap siklus dalam sistim 5 kingdom 

menggunakan buku sumber siswa. 
 

f) Kegiatan akhir meliputi : 
 

Kelompok A, E dan B mendapatkan penghargaan atas kinerjanya 

yang baik. Siswa dibantu oleh guru mengambil kesimpulan bersama. 

Siswa melakukan tes tertulis, kemudian guru memberikan tugas 

rumah yaitu mencari 5 macam hewan inveterbrata dan veterbrata 

yang ada disekitar rumah siswa. Guru mengucapkan terimakasih dan 

salam. 
 

a. Observasi pertemuan 2 
 

Hasil pengolahan data hasil belajar siswa siklus pertama 

pertemuan 2 dapat dilihat pada tabel 4.2. 
 

Tabel 4.2 
 

DATA HASIL BELAJAR SISWA 
 

SIKLUS PERTAMA PERTEMUAN 2 
     

Aspek Hasil 

         

Nama Kelompok/Jumlah Anggota 
       

Jumlah 

  

Persentase 

  

                         

                                      

  No   
Belajar 

  Katagori   A   B   C   D   E   F   G   H   
Kelas 

  
Kelas 

  
                                      
           

6 
  

6 
  

6 
  

6 
  

5 
  

5 
  

6 
  

6 
        

          
               

        
                  

                                         

        Tuntas 6  5  5  6  5  5  6  3  41  89%   
                              

 
1 

  
Kognitif 

 Tidak Tuntas 0  1  1  0  0  0  0  3  5  11%   
                                   

        Persentasi                                 
                              

        Ketuntasan   100%   83%   83%   100%   100%   100%   100%   50%   89%      
                                        

        Sangat Baik 5  5  2  3  3  2  5  2  27  59%   
                              

        Baik 1  1  3  2  2  1  0  2  12  26%   
                              

 
2 

  
Apektif 

 Cukup 0  0  1  1  0  2  1  2  7  15%   
                                   

        Kurang 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0%   
                                        

        Kurang                                

        Sekali 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0%   
                                         

    Presentasi                               
    

Keberhasilan 
  

100% 
  

100% 
  

83% 
  

83% 
  

100% 
  

60% 
  

83% 
  

67% 
  

85% 
   

                         
                                   

    Sangat Baik  5  4  2  3  4  3  4  2  27  59%  
                          

    Baik  1  2  2  2  1  0  2  2  12  26%  
                          

    Cukup  0  0  1  1  0  1  0  1  4  9%  
                          

 
3 Psikomotorik 

 Kurang  0  0  1  0  0  1  0  1  3  7%  
                                

    Kurang                               

    Sekali  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0%  
                                   

    Presetasi                               
    

Keberhasilan 
                   

      100%   100%   67%   83%   100%   60%   100%   67%   85%    
                                   

 

Pada pertemuan 2 ini, secara klasikal siswa yang tuntas 

sebanyak 41 orang (89 %) dan yang tidak tuntas sebanyak 5 orang 
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(24%). Kelompok A, D, E, F dan G prosentasi ketuntasanya 100% 

yang berarti semua anggota kelompoknya tuntas. Kelompok yang 

paling rendah prosentase ketuntasanya adalah kelompok H yaitu 

hanya 3 orang yang tuntas (50%). Hal ini mendasari perlu adanya 

perbaikan pada siklus kedua. Secara klasikal prosentasi keberhasilan 

sikap kerjasama 85% hal ini menunjukan kataogori sangat baik 

sekali. Pada siklus pertama dapat dilihat bahwa sikap kerjasama 

dapat meningkat dengan adanya media kabekama bila dibandingkan 

pembelajaran sehari -hari. Hasil belajar aspek psikomotorik dapat 

dilihat pada tabel 4.2. Secara klasikal siswa yang memiliki katagori 

baik sekali 50 % dan yang baik 30 % dalam aspek psikomotorik. 

Prosentasi keberhasilannya secara klasikal mencapai 85 %. Hasil ini 

menunjukan bahwa keterampilan dalam memainkan kabekama baik 

sekali, 
 

Temuan hasil observasi pada siklus pertama pertemuan 2 adalah : 
 

m) Masih ada 11 % siswa yang belum tuntas dalam kelas dan 

dalam setiap kelompok B, C, H masih ada siswa yang belum 

tuntas. 
 

n) Masih ada 15 % siswa bekerjasama dengan katagori cukup 

secara klasikal. 
 

o) Masih ada 9% siswa yang psikomotoriknya cukup, 7 % kurang. 
 

c) Refleksi siklus pertama 
 

Peneliti dan observer, serta kepala sekolah dan guru-guru yang 

ikut mengamati pelaksanaan tindakan pada siklus pertama melakukan 

refleksi setelah pertemuan 2 berakhir. Tahapan refleksi dilakukan supaya 

pemanfaatan media kabekama dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas VII.C SMPN I Cigandamekar lebih baik lagi dan kriteria 

keberhasilan tercapai. Hasil refleksi adalah sebagai berikut : 
 

i) Pemanfaatan media kabekama dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif type picture and picture dapat meningkatkan 

hasil belajar. Hal ini berdasarkan pada hasil belajar siswa kelas VII.C 

SMPN I Cigandamekar baik kognitif, afektif dan psikomotorik dalam 

katagori baik. 
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 Pemanfaatan media kabekama pada siklus pertama belum dikatakan 

berhasil. Hal ini karena masih ada siswa yang belum tuntas, belum dapat 

bekerjasama dan belum terampil. Hal ini karena masih ada siswa yang 

belum aktif dalam kelompoknya. 
 

 Perlu adanya perbaikan dan penyempurnaan dalam pemanfaatan media 

kabekama untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas VII D, yaitu : 
 

 Peran tutor sebaya dalam kelompok perlu ditingkatkan. 
 

 Setiap anggota kelompok diberi kesempatan untuk menyusun 

kembali kartu kabekama. Tutor sebaya bertugas untuk melakukan 

bimbingan di kelompoknya. 
 

 Siswa-siswa yang belum aktif dalam semua kelompok untuk 

diberikan bimbingan dan perhatian secukupnya, kesempatan 

menjawab atau bertanya diberikan pada siswa yang belum aktif. 
 

 Setting tempat duduk dirubah dari bentuk berjajar ke bentuk U. 
 

 Indikator–indicator yang belum tuntas dilakukan perbaikan 

dalam pembelajarannya di sikus kedua dan soal pun diperbaiki 

supaya lebih mudah dimengerti siswa. 
 
13) Deskripsi Hasil Penelitian Siklus II, pertemuan 1 dan 2 
 

Pada siklus kedua ini pembelajaran lebih dipokuskan pada komponen-

komponen yang diperbaiki atau ditingkatkan. Materi dan pelaksanaan tidak jauh 

berbeda dengan siklus pertama dengan berbagai perbaikan. . 
 
k. Perencanaan siklus kedua 
 

Perencanaan pada siklus kedua tidak berbeda jauh dengan siklus pertama, 

kecuali hal-hal 
 

yang diperbaiki yaitu membuat : 
 

1. RPP dan soal pertemuan 1 dan RPP dan soal pertemuan 2 
 

 Media kabekama yang diperbaiki dan lebih disesuaikan dengan 

indicator dan tujuan pembelajaran. 
 
2 Tindakan Dan Observasi siklus kedua 
 

Pelaksanaan tindakan dan observasi pada siklus kedua dilakukan 2 kali 

pertemuan. Materi pertemuan 1 kedua sama dengan materi pertemuan 1 

siklus pertama, begitu juga dengan pertemuan duanya. RPP yang digunakan 
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adalah yang sudah diperbaiki sesuai dengan refleksi siklus pertama. Deskripsi 

pelaksanaan tindakan dan observasi setiap pertemuan adalah sebagai berikut : 
 

a. Tindakan Pertemuan I 
 

Tindakan siklus kedua pertemuan 1. Deskripsi tahapan

 kegiatan dapat 
 

digambarkan sebagai berikut : 
 

1. Kegiatan Pendahuluan 
 
 

 

Pada kegiatan pendahuluan peneliti melakukan hal yang sama dengan 

siklus pertama, guru menjelaskan mengapa hari ini membahas materi yang sama 

pada minggu kemarin. Umumnya siswa tidak bermasalah karena mereka senang 

dengan permainan media kabekama yang sudah dirancang guru. Siswa yang 

menjawab pertanyaan dan memberi pertanyaan lebih banyak dari pada siklus 

sebelumnya. 
 
2. Kegiatan Inti 
 

Ketika memasuki kegiatan inti siswa tidak begitu penasaran dengan kartu 

yang guru bawa karena mereka sudah tahu sebelumnya. Kegiatan inti sesuai 

dengan langkah-langkah pembelajaran kooperatif type picture and picture. 

Kejadian luar biasa memang sudah terjadi sejak siklus pertama, yaitu begitu 

banyak siswa yang antusias dalam pembelajaran. Keinginan menjawab atau 

bertanya sudah muncul dalam diri siswa, bahkan guru kewalahan menunjuk siswa 

mana yang menjawab atau bertanya. Tetapi guru menekankan untuk menunjuk 

siswa-siswa yang sebelumnya kurang aktif disiklus pertama. Banyak protes dari 

siswa aktif karena tidak ditunjuk. Guru menjelaskan, bahwa kita harus 

memberikan kesempatan pada siswa lain. Peneliti menekankan, peran tutor sebaya 

mau membantu rekan-rekannya, supaya semua anggotanya aktif. Pada saat 

pengisian LKS dan penyusunan kartu media kabekama (kartu klasifikasi mahluk 

hidup) peneliti lebih menekankan supaya kerjasama dan aktivitas kelompok lebih 

ditingkatkan. Ketua memberikan kesempatan untuk anggota lainnya memainkan 

media kabekama dengan benar. Kelompok yang sudah menyelesaikan pengisian 

LKS dan penyusunan kabekama harus menjelaskan alasannya. Ketika peneliti 

melakukan bimbingan pada kelompok ada beberapa kelompok yang ribut karena 

pekerjaannya sudah selesai. Guru meminta pada kelompok-kelompok yang sudah 

selesai, supaya anggotanya 
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menyusun kartu tumbuhan berdasarkan persamaan ciri-ciri yang diamatinya 

secara bergantian. Ketua kelompok yang akan menanyakan alasan penyusunan 

kartu tersebut dan menguji anggotanya untuk menentukan klasifikasi dan ciri-ciri 

tumbuhan yang ada pada gambar yang ditunjuk. Langkah ini ternyata berhasil 

karena ketua merasa perannya meningkat dan anggota juga terbantu dengan peran 

ketua tersebut. Pada siklus pertama ada anggota yang masih belum tahu tumbuhan 

apa yang ada pada gambar, mengidentifikasi ciri-ciri tumbuhan tersebut tetapi 

dengan diberi kesempatan menyusun kartu dan mengerti alasan penyusunan 

mereka lebih pahami lagi disiklus kedua. 
 
3. Kegiatan Akhir 
 

Kegiatan akhir yang dilakukan pun sama dengan siklus pertama. 

Kesimpulan, penghargan dan tes dilakukan seperti pada siklus pertama. Soal-soal 

pertemuan 1 pada siklus kedua ini ada yang diperbaiki terutama no 8 dan 10 

supaya lebih dimengerti siswa. 

 

 

b. Observasi Pertemuan 1 
 

Hasil observasi hasil belajar pada siklus kedua adapat dilihat pada 

tabel 4.3 
 

berikut : 
 

Tabel 4.3. 
 

Data Hasil Belajar Siswa Siklus Kedua Pertemuan 1 
    

Aspek 
            

Nama Kelompok/Jumlah Anggota 

          

Persentase 

 

                           
 

No 
  

Hasil 
  

Katagori 
 

 A    B    C    D   E   F   G   H   Jumlah   Kelas        

                                  

Kelas 
    

    

Belajar 

                               
  

   
                                      

             

 

                   

         6    6   6    6   5   5   6   6        
                                          

       Tuntas 6  6  6  6  5  5  6  6  46  100%  
                                         

    
Kognitif 

  Tidak                                  

1 
    

Tuntas 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0% 
 

               
                                          

       Persentasi                                   
       

Ketuntasan 
  

100% 
  

100% 
 

 

 

100% 
  

100% 
  

100% 
  

100% 
  

100% 
  

100% 
  

100% 
    

                             
                                       

       Sangat Baik 6  4  2  6  5  3  6  6  38  83%  
                            

       Baik 0  2  4  0  0  2  0  0  8  17%  
                            

       Cukup 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0%  
                            

2 
  

Apektif 
  Kurang 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0%  

                                       

       Kurang                                  

       Sekali 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0%  
                                          

       Presentasi                                   
       

Keberhasilan 
    

 

              

         100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%     
                                       

       Sangat Baik 6  5  5  5  5  4  6  6  42  91%  
                            

       Baik 0  1  1  1  0  1  0  0  4  9%  
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       Cukup 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0%  
                                      

3 
  

Psikomotorik 
  Kurang 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0%  

                                       

       Kurang 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

       
       

Sekali 
        

0 
 

0% 
 

                                    
                                          

       Presetasi                                   
       

Keberhasilan 
    

 

              

         100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%     
                                          

 

Dari tabel 4.3 terlihat jelas semua aspek hasil belajar baik 

kognitif, afektif dan psikomotorik menunjukan hasil yang maksimal. 

Semua aspek terlihat mencapai keberhasilan tindakan 100%. 
 

c. Tindakan Pertemuan 2 
 

Pelaksanaan sama seperti siklus pertama, tetapi telah mengalami 

perbaikan-perbaikan. RPP siklus kedua tercantum pada lampiran 3. 
 

Perbaikan-perbaikan pada pertemuan satu dilaksanakan juga pada 

pertemuan 2. Siswa begitu antusias, tidak mengalami kesulitan dalam 

pemanfaatan media kabekama, bersemangat, dan lebih aktif serta mau 

saling membantu teman-temannya. Guru lebih banyak membantu siswa-

siswa yang kerjasamanya dan psikomotoriknya belum baik. Perbaikan-

perbaikan yang dilakukan ternyata berhasil untuk dapat meningkatkan 

kerjasama dengan peningkatan peran tutor sebaya. 

Pengulangan kembali penyusunan kabekama oleh semua anggota dan 

dibantu oleh tutor sebaya dapat meningkatkan psikomotoriknya. 
 

Indikator membandingkan ciri-ciri tiap kingdom dalam sistim 5 

kingdom yang belum sepenuhnya dicapai pada siklus pertama 

dilakukan perbaikan menggunakan media kabekama. Media kabekama 

dirancang sedemikian rupa supaya siswa mengerti dan paham ciri-ciri 

dan contoh kingdom monera, protista, fungi, plantae dan animal. Hasil 

menujukan dengan pembelajaran menggunakan media gambar ternyata 

siswa lebih memahami lagi indicator ini. 
 

d. Observasi Pertemuan 2 
 

Hasil observasi hasil belajar siswa siklus kedua pertemuan 2 

dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut : 
 

Tabel 4.4 
 

Data Hasil Belajar Siswa Siklus Kedua Pertemuan 2 
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Aspek 
                                 

Jumla 
  Prosentas  

 

N 
           

Nama Kelompok/Jumlah Anggota 
         

e 
 

                  

   

Hasil 
  

Katagori 
             

h 
 

 
 

                    

                                        

 o   

Belajar 
    

 A   B    C   D    E    F   G    H  
 

Kelas 
 

 KELAS  
          

                                         
          

6 
  

6 
   

6 
  

6 
   

5 
   

5 
  

6 
   

6 
       

         
                 

      
               

                                           

       Tuntas 6  6  6  6  5  5   6  6  46  100%  
                                          

       Tidak 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

  
0 

  
0 

  
0 

       

1 
  

Kognitif 
 

Tuntas 
         

0 
 

0% 
 

                                 
                               

       Prosentasi   100   100    100   100    100    100   100    100        

       Ketuntasan   %   %    %   %   %   %   %   %   100%     
                                       

       Sangat Baik 6  5  6  6  5   5   6   6  45  98%  
                             

       Baik 0  1  0  0  0   0   0   0  1  2%  
                             

       Cukup 0  0  0  0  0   0   0   0  0  0%  
                             

       Kurang 0  0  0  0  0   0   0   0  0  0%  

2 
  

Apektif 
                                    

   Kurang                                   

       Sekali 0  0  0  0  0  0   0  0  0  0%  
                                          

       Prosentasi                                    
       

Keberhasila 
                            

         100   100    100   100   100    100   100    100        

       n   %   %    %   %   %    %   %    %   100%     
                                       

       Sangat Baik 6  6  6  6  5   5   6   6  46  100%  
                             

       Baik 0  0  0  0  0   0   0   0  0  0%  
                             

       Cukup 0  0  0  0  0   0   0   0  0  0%  
                                       

3 

  
Psikomotori 

 Kurang 0  0  0  0  0   0   0   0  0  0%  
                                       

  
K 

 Kurang                                   
     

Sekali 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
  

0 
  

0 
  

0 
 

0 
 

0% 
 

                  
                                          

       Prosetasi                                    
                                    
                                  

       Keberhasila   100   100    100   100   100    100   100    100        

       n   %   %    %   %   %    %   %    %   100%     
                                           

 

Hasil  Belajar pada siklus kedua  pertemuan 2 menunjukan bahwa 
semua aspek 

 

setiap kelompok menunjukan hasil yang maksimal. Semua kelompok 

menunjukan 
 

 

 

prosentase keberhasilan tindakan 100%, Hal ini mendasari tidak perlu 

adanya perbaikan pada siklus berikutnya. 
 

Pemanfaatan media kabekama menggunakan model pembelajaraan 

kooperatif type picture and picture. Pembelajaran kooperatif menuntut 

siswa melakukan kerjasama dalam kelompoknya untuk mencapai tujuan 

atau memecahkan masalah. Ketika kerjasama terbentuk akan mendorong 

siswa aktif dalam kelompoknya, sehingga psikomotor dan kognitifnya 
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meningkat (Trianto, 2007). Peran tutor sebaya sangat membantu anggota 

kelompok untuk lebih memahami materi. Hal ini mengakibatkan 

pemanfaatan media lebih maksimal, siswa-siswa lebih menikmati 

pembelajaran dengan cara bermain kartu. 
 
c) Refleksi Siklus Kedua 

 

Hasil observasi dan analisa pada siklus kedua, sebagai dasar dilakukannya 

refleksi. Hasil refleksi pada siklus kedua adalah penelitian tindakan kelas tidak 

perlu dilanjutkan pada siklus berikutnya karena prosentase ketuntasan mencapai 

maksimal dan kriteria keberhasilan telah tercapai yaitu ; Semua siswa dinyatakan 

tuntas, mampu bekerjasama dan terampil dengan katagori baik dan sangat baik 

dalam kelompoknya 
 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Berdasarkan hasil observasi yang sudah dikemukakan diatas, peneliti 

membandingkan hasil-hasil PTK selama 2 siklus. Hasil belajar aspek kognitif, 

afektif dan psikomotorik akan dibandingkan tiap siklus. Hal ini dimaksudkan 

untuk melihat keberhasilan tindakan dalam mengatasi masalah-masalah di kelas. 

Peningkatan hasil belajar aspek kognitif, afektif dan psikomotorik secara lengkap 

dapat dilihat pada lampiran 8. 

 

a. Peningkatan hasil belajar aspek kognitif 
 

Secara sederhana peningkatan hasil belajar aspek kognitif tiap siklus 

dalam kelas dapat dilihat pada tabel 4.5. Berdasarkan nilai tes yang diperoleh 

siswa pada pertemuan 1 dan 2 tiap siklus, dapat dilihat rata-rata jumlah siswa 

tuntas dan siswa tidak tuntas beserta prosentase ketuntasananya secara klasis. 
 

Tabel 4.5. 
 

Peningkatan Rata-Rata jumlah siswa karena tindakan Pada Aspek 

Kognitif Tiap Siklus 
 

N
No 

  

Ketuntasan 

  

Rata-rata 
  

Rata-rata 
 

        

     
siklus 1 

  
siklus 2 

 
      

          

           

1   Tuntas 38  46 
       

2   tidak tuntas 8  0 
      

 3   prosentasi ketuntasan   83%   100%  
            

 



  1369 

 

Berdasarkan tabel 4.5 terlihat bahwa rata-rata jumlah siswa tuntas terlihat 

adanya peningkatan. Pada siklus pertama prosentase ketuntasan 83% sedangkan 

pada siklus kedua mencapai 100 %. Hal ini menunjukan peningkatan hasil belajar 

aspek kognitif 17%. Berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa 

pemanfaatan media kabekama dapat meningkatkan hasil belajar kognitif siswa 

siswa kelas VII.C SMPN I Cigandamekar. 
 
Berikut ini peneliti sajikan peningkatan ketuntasan hasil belajar siswa 

aspek kognitif dalam bentuk grafik batang adalah sebagai berikut: 

 

Grafik 4.1 Peningkatan rata-rata jumlah siswa karena tindakan pada Aspek 

Kognitif 

 
 

b. Peningkatan hasil belajar aspek afektif 
 
Secara sederhana peningkatan hasil belajar aspek afektif tiap siklus dalam 

kelas dapat dilihat pada tabel 4.6. Aspek hasil belajar afektif hanya dibatasi pada 

sikap kerjasama. Hal ini karena pemanfaatan media kabekama menggunakan 

model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif menuntut semua anggota 

dapat bekerjasama. Kemampuan kerjasama sangat bermanfaat bagi siswa dalam 

kecakapan hidupnya. 
 

Tabel 4.6 Peningkatan Rata-Rata jumlah siswa karena tindakan Pada Aspek 

Afektif Tiap Siklus 
 

N

O 

  

KATAGORI AFEKTIF 

  

Rata-rata 
  

Rata-rata 
 

        
    

     SIKLUS 

I 
  

SIKLUS 2 
 

          

           

1   sangat baik 24  41.5  
        

2   Baik 13  4.5  
        

3   Cukup 7  0  
        

4   Kurang 2  0  
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5   sangat kurang 0  0  
        

 6   Prosentasi keberhasilan   80%   100%  
            

 

Berdasarkan tabel 4.6 terlihat peningkatan rata-rata prosentase 

keberhasilan sikap kerjasama. Pada siklus pertama terlihat prosentasi keberhasilan 

80 % sedangkan pada siklus kedua mencapai 100 %. Hal ini menujukan terjadi 

peningkatan prosentase keberhasilan tindakan 20%. Berdasarkan statistik 

deskriptif yang sederhana dapat dinyatakan bahwa pemanfaatan media kabekama 

dapat meningkatkan hasil belajar afektif siswa kelas VII.C SMPN I 

Cigandamekar. 
 
Data pada tabel 4.6, data rata-rata peningkatan jumlah siswa bekerjasama 

dirubah dalam bentuk grafik sebagai berikut : 

Grafik 4.2 Peningkatan rata-rata jumlah siswa karena tindakan pada Aspek Afektif 

 
 

 

c. Peningkatan hasil belajar aspek psikomotorik 

 

Secara sederhana peningkatan hasil belajar aspek psikomotorik tiap siklus 

dalam kelas dapat dilihat pada tabel 4.7. Media kabekama memang dirancang 

sedemikian rupa oleh peneliti untuk dapat dimainkan dan memiliki kemampuan 

menyampaikan informasi materi pembelajaran. Pada saat permainan 4-5 anggota 

kelompok memegang kartu dan menyumbangkan idenya dalam mengidentifikasi 

ciri-ciri mahluk hidup. Sementara satu orang bertugas sebagai pengendali jalanya 

permainan. Permainan ini menuntut semua anggota aktif dalam pembelajaran 

sehingga psikomotoriknya lebih baik. 

Tabel 4.7 

Peningkatan Rata-rata jumlah siswa karena tindakan Pada Aspek 

psikomotorik Tiap Siklus 
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No 

  

Katagori psikomotorik 

  

s
siklus 
1 

  

s
siklus 2 

 

        
        

        

            

           

1  Sangat Baik 
2

6.5  44  
       

2  Baik 
1

1  2  
       

3  Cukup 5.5  0  
       

4  Kurang 3  0  
       

5  Sangat Kurang 0  0  
     

 6   

Prosentasi 
Keberhasilan   

8
2%   

1
00%  

            

 

Berdasarkan tabel 4.7. prosentase keberhasilan tindakan terlihat adanya 

peningkatan. Pada siklus pertama hanya 82% sedangkan pada siklus kedua 

menjadi 100%. Berdasarkan statistik deskriftip yang sederhana dapat dinyatakan 

bahwa pemanfaatan media kabekama dapat meningkatkan hasil belajar 

psikomotorik siswa kelas VII.C SMPN I Cigandamekar. 

 

Berikut ini peneliti sajikan grafik peningkatan rata-rata jumlah siswa karena 

tindakan pada aspek psikomotorik sebagai berikut : 

 

Grafik 4.3 Peningkatan rata-rata jumlah siswa karena tindakan pada Aspek 

Psikomotorik 

 

g) Peningkatan prosentase keberhasilan tindakan pada semua 

aspek hasil belajar 
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Berdasarkan pembahasan yang penulis sajikan secara urut dapat kita lihat 

peningkatan prosentasi keberhasilan tindakan pada semua aspek hasil belajar. 

Tabel 4.8 menyajikan peningkatan keberhasilan tindakan pada semua aspek hasil 

belajar. 

  
Tabel 4.8 Peningkatan prosentase keberhasilan tindakan pada semua aspek hasil 

belajar 
 

 
Aspek Hasil 
Belajar   Siklus I   Siklus 2   

          

 Kognitif  83%  100%   
        

 Afektif  80%  100%   
        

 Psikomotorik  82%  100%   
          

 

Pada semua aspek hasil belajar terjadi peningkatan prosentase 

keberhasilan tindakan dari siklus satu ke siklus dua. Berdasarkan pembahasan, 

dapat dinyatakan bahwa hipotesis tindakan terbukti. Pemanfaatan media 

kabekama dapat meningkatkan hasil belajar siswa aspek kognitif, afektif dan 

psikomotorik pada materi klasifikasi mahluk hidup di kelas VII.C SMPN I 

Cigandamekar. 

Hal ini dikarenakan karena media kabekama sebagai media gambar 

memiliki manfaat dalam proses pembalajaran yaitu untuk menarik perhatian 

siswa, memotivasi siswa belajar dan menciptakan pembelajaran yang berpusat 

pada siswa (Nuryani, 2008). Keunggulan dalam pemanfaatan kabekama dalam 

pembelajaran  ini siswa terlibat langsung menyusun gambar berbagai mahluk 

hidup, bagian tubuh dan ciri-ciri khasnya untuk  merumuskan  suatu konsep 

dalam identifikasi  mahluk  hidup.  Sisw dalam penggunaan  media

 kabekama ini mampu menyusun  konsep-konsep  yang didapat 

sebelumnya untuk dapat menemukan konsep-konsep dalam klasifikasi. 

Peningkatan semua aspek hasil belajar pada setiap siklus dapat jelas terlihat pada 

grafik 4.4 berikut. 
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KESIMPULAN 
 

Kesimpulan yang dapat peneliti kemukakan dari Penelitian Tindakan Kelas ini 

adalah: 
 

1. Pemanfaatan media kabekama dapat meningkatkan hasil belajar 

aspek kognitif, afektif dan psikomotorik pada materi klasifikasi 

mahluk hidup dikelas VII.C SMPN I Cigandamekar. 
 

2. Hasil belajar siswa aspek kognitif, afektif dan psikomotorik kelas 

VII.C SMPN I Cigandamekar mencapai katagori baik sekali 

setelah pemanfaatan media kabekama dalam pembelajaran 

diperbaiki pada siklus kedua. 
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ABSTRAK 

 

Proses belajar dewasa ini mengalami pergeseran makna. Pada awalnya belajar 

dikondisikan dibatasi oleh empat dinding kelas sebagai tempat belajar. Tetapi 

sekarang, belajar dapat dilaksanakan dimana saja tanpa harus di dalam kelas. 

Salah satunya adalah pembelajaran berbasis pengalaman di alam terbuka. 

Makalah ini akan menyampaikan hasil dari pembelajaran Experential based 

Learning yang dilaksanakan untuk guru-guru di l Kota Tasikmalaya. Metode yang 

digunakan adalah Survey dengan teknik Observasi dan Wawancara. Hasil yang 

diperoleh dalam pembelajaran Experential Based Learning adalah (1) 

Pembelajaran Experential Based Learning dapat dilakukan secara sederhana 

dengan menggunakan permainan Toxic Waste, Chocolate River, Spider Web, dan 

gentong Bocor. (2) Pembelajaran Experential Based Learning dapat 

meningkatkan kemampuan berfikir kritis, membuat siswa kreatif, belajar 

bagaimana bekerjasama dengan mengutamakan komunikasi antar peserta.  

 
Kata Kunci : Experential, Kritis, Kreatif, Kolaboratif, dan komunikatif 

 

 

PENDAHULUAN 

Proses belajar dewasa ini mengalami pergeseran makna. Pada awalnya 

belajar dikondisikan dibatasi oleh empat dinding kelas sebagai tempat belajar. 

Tetapi sekarang, belajar dapat dilaksanakan dimana saja tanpa harus di dalam 

kelas. Salah satunya adalah pembelajaran berbasis pengalaman di alam terbuka. 

Pembelajaran berbasis pengalaman di alam terbuka dikembangkan dari 

konsep konseling berbasis petualangan (adventure based counseling). Petualangan  

merupakan bentuk kegiatan yang menawarkan pengalaman melalui permainan 

dan juga dapat berupa kegiatan pembelajaran yang bersifat menantang  (Rohnke 

dalam Gillis & Simpson, 1994. Dalam sejarah penggunaan Adventure based 

counseling, tercatat dipergunakan sejak tahun 1940 oleh Kurt Hanh, dipergunakan 

dalam program outbond bagi narapidana remaja oleh Kelly dan Baer pada tahun 

1968, dan pada tahun 1994, Berman mengunakannya dalam camp dan out bound 

training pada penderita TBC.  



  1376 

 

Experiantial based learning sangat penting untuk di kuasai oleh tenaga 

pendidik, guru, konselor, dosen, serta pakar professional lain yang bergerak dalam 

dunia helper,  karena mampu secara efektif  memberikan perubahan sikap kearah 

yang lebih baik, (a) meningkatkan kemandirian; (b) keterampilan hidup; (c) 

melatih tanggung jawab;  (d) perubahan self-concept  yang  positif bagi penderita 

gangguan perkembangan peningkatan citra diri (self-image); (e) ajang belajar 

bersama bagi orang-orang yang mengalami berbagai ketunaan, kecanduan alcohol 

dan obat terlarang, dsb; dan (f)  Memberikan kepuasan hidup yang lebih besar 

dalam proses penyembuhan bagi penderita kecanduan serta meningkatkan peserta 

dari aspek self-efficacy, self-confidence, dan pengembangan social skill. 

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas dan fokus permasalahan 

pada perencanaan, pelaksanaan dan hasil belajar menggunakan pembelajaran 

Experential Base Learning, maka dapat dirumuskan suatu masalah yakni  

1. Bagaimanakah Perencanaan Kegiatan  Experential Based Learning dapat 

dilakukan secara sederhana dengan menggunakan permainan Toxic Waste, 

Chocolate River, Spider Web, dan gentong Bocor? 

2. Bagaimanakah Pelaksanaan  Pembelajaran Experential Based Learning 

dapat dilakukan secara sederhana dengan menggunakan permainan Toxic 

Waste, Chocolate River, Spider Web, dan gentong Bocor? 

3. Bagaimanakah hasil Pembelajaran Experential Based Learning dapat 

meningkatkan kemampuan berfikir kritis, membuat siswa kreatif, belajar 

bagaimana bekerjasama dengan mengutamakan komunikasi antar peserta 

didik? 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan makalah ini 

adalah untuk mengetahui: 

1. Perencanaan kegiatan  Experential Based Learning dapat dilakukan secara 

sederhana dengan menggunakan permainan Toxic Waste, Chocolate River, 

Spider Web, dan gentong Bocor 

2. Pelaksanaan  Pembelajaran Experential Based Learning dapat dilakukan 

secara sederhana dengan menggunakan permainan Toxic Waste, Chocolate 

River, Spider Web, dan gentong Bocor 

3. Hasil Pembelajaran Experential Based Learning dapat meningkatkan 

kemampuan berfikir kritis, membuat siswa kreatif, belajar bagaimana 

bekerjasama dengan mengutamakan komunikasi antar peserta didik. 
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METODE PENELITIAN 

Lokasi dan Subjek Penelitian 

Lokasi penelitian ini diadakan di SDN Karanglayung Kecamatan 

Mangkubumi Kota Tasikmalaya. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VI yang 

berjumlah 38 orang dengan pembagian 18 orang siswa laki-laki dan 20 Orang 

siswa Perempuan.. 

Pendekatan dan Metode Penelitian 

Pendekatan yang dipilih adalah pendekatan penggabungan kualitatif 

.Dimana pada penelitian ini mendeskripsikan proses dan hasil belajar siswa 

berdasarkan pembelajaran yang menggunakan pendekatan experential based 

learning.  

Metode penelitian adalah survey menggunakan teknik wawancara dan 

observasi langsung selama proses pembelajaran.  

 

Definisi Istilah 

1. Eksperential Based Learning pembelajaran yang dapat meningkatkan 

kemandirian, keterampilan hidup, melatih tanggung jawab;, perubahan 

self-concept  yang  positif bagi penderita gangguan perkembangan 

peningkatan citra diri (self-image) serta meningkatkan peserta dari aspek 

self-efficacy, self-confidence, dan pengembangan social skill. 

2. Kemampuan berfikir Kritis 

Berpikir kritis adalah kemampuan untuk berpendapat dengan cara yang 

terorganisasi. Berpikir kritis merupakan kemampuan untuk 

mengevaluasi secara sistematis bobot pendapat pribadi dan pendapat 

orang lain. Selanjutnya berpikir kritis adalah kegiatan menganalisis ide 

atau gagasan ke arah yang lebih spesifik, membedakannya secara tajam, 

memilih, mengidentifikasi, mengkaji dan mengembangkannya ke arah 

yang lebih sempurna (Cece Wijaya, 1996: 72). 

3. Kemampuan Berfikir Kreatif adalah ingkat kemampuan berpikir yang 

meliputi komponen-komponen keaslian, elaborasi, kelancaran dan 

keluwesan. Karakteristik berpikir kreatif yaitu orisinalitas, elaborasi, 

kelancaran dan fleksibilitas. 

4. Kemampuan Kooperatif adalah kemampuan seorang individu untuk 

membangun kerjasama dalam satu kelompok sehingga terjadi sinergitas. 
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5. Kemampuan berkomunikasi adalah bagian terpenting dari kehidupan, 

karena dengan berkomunikasi anak dapat mengekspresikan perasaan dan 

mengungkapkan ide serta pemikirannya. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi dokumen Buku 1 

Kurikulum Sekolah, wawancara, wawancara klinis, observasi. 

1. Wawancara, wawancara ini dilakukan kepada Kepala Sekolah, guru, 

orang tua dan siswa dengan tujuan untuk mengungkap kegiatan 

Eksperential Based Learning. 

2. Observasi, hal ini dilakukan memperhatikan kegiatan yang dilaksanakan 

pada pelaksanaan kegiatan Eksperential Based Learning.  

 

Analisis Data 

Analisis data dilakukan dalam rangka memperoleh variasi dan pola kegiatan 

Eksperential Based Learning. 

 

PEMBAHASAN  

Perencanaan Pembelajaran Eksperential Based Learning 

Adventure based counseling ini bermaksud untuk mengembangkan 

kemampuan intrapersonal dan interpersonal siswa agar lebih terampil dalam 

bidang pribadi, sosial, akademik, dan karir. Adapun tujuan dari kegiatan 

adventure based counseling ini adalah untuk memfasilitasi peserta dalam aspek: 

1. Pengembangan diri (self development) 

2. Peningkatan motivasi 

3. Kemampuan kerjasama tim. 

4. Kepemimpinan. 

5. Kebersamaan. 

6. Ketekunan. 

7. Keberanian, dan 

8. Kemampuan dalam memecahkan masalah. 

Kegiatan pelatihan adventure based counseling dilaksanakan dengan 

metode in-bound dan out-bound. Teknik pelaksanaan in-bound dilaksanakan 

dalam bentuk: 
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1. Ceramah (digunakan dalam menyampaikan konsep dan teori). 

2. Diskusi (digunakan dalam sharing pengalaman dan pendalaman materi). 

3. Brainstorming (digunakan dalam mengatasi masalah dan sharing 

pengalaman). 

4. Simulasi (mempraktikan konsep dan teori yang telah dipelajari). 

Sedangkan teknik out-bound dilaksanakan dalam bentuk permainan atau 

simulasi yang memberikan refleksi nilai-nilai sikap positif dalam pengembangan 

diri dan motivasi. 

Teknik out-bond dilaksanakan juga dalam bentuk: 

a. Permainan alam terbuka 

b. Latihan kelompok 

c. Experiantial learning  

d. Simulasi. 

e. Brainstorming. 

Dalam pelaksanaan adventure based counseling materi yang disampaikan 

secara garis besar sebagai berikut. 

a. Materi pengembangan diri. 

b. Materi dinamika kelompok meliputi latihan trust to leader dan 

experiantial learning.  

c. Simulasi forming meliputi warming up dan ground games. 

d. Performing games meliputi toxic quaste, chocolate river, spiderweb, 

dan gentong bocor.  

e. Refleksi pelaksanaan adventure based counseling dan penghargaan 

positif.  

 

 

Pelaksanaan Pembelajaran  

1. Pelaksanaan Materi Dinamika Kelompok Trust to Leader  

Pelaksanaan materi dinamika kelompok dilakukan dengan membagi kelas 

menjadi beberapa kelompok. Pembagian kelompok dilaksanakan dengan 

menggunakan beberapa permainan dengan membentuk lingkaran besar. 

Kemudian guru memberikan arahan kepada siswa untuk berjalan memutar 

dengan menyanyikan sebuah lagu. Ditengah lagu, guru memberikan 

komando untuk berkumpul menjadi beberapa kelompok sesuai dengan 
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keinginan gur. Dengan begitu akan terbentuk beberapa kelompok tanpa 

berebut menginginkan berkelompok sesuai kehendak siswa.  

Setelah berkelompok, guru mengintruksikan untuk anak memilih ketua 

kelompok. Setiap kelompok diberikan arahan untuk memilih ketua 

kelompok berdasarkan kepercayaan masing-masing bahwa orang yang 

ditunjuk dinilai mampu menjadi ketua kelompok. 

2. Materi Ground Games and Experential Based Learning 

Pada kegiata ini dibagi menjadi 2 kegiatan yaitu ground games dan 

penjelajahan (experential based learning). Pada kegiatan ground games 

dilakukan beberapa permainan yaitu ini bola titi, keluarga binatang, holahoop 

dan pembuatan yel-yel kelompok. 

Permainan ini merupakan kegiatan yang saling berkesinambungan. 

Dimana hal yang pertama dilakukan adalah setiap kelompok menamai 

kelompoknya berdasarkan nama binatang. Kemudian setiap kelompok 

menentukan urutan dari kelompok berdasarkan tahun kelahiran. Jika ada yang 

sama tahun kelahirannya maka perhatikan bulan kelahiran. Sehingga setiap 

kelompok sudah memiliki nama kelompok berdasarkan nama hewan.  

Dilanjutkan dengan permainan holahoop, permainan ini adalah 

permainan yang mengahruskan setiap peserta mendengarkan instruksi dari 

instruktur. Ketika instruktur menginstruksikan peserta, maka peserta harus 

melaksanakan instruksi tersebut. Peserta harus masuk kedalam  holahoop 

yang tersedia berapapun jumlah yang diinstruksikan oleh instruktur. Peserta 

diharapkan mampu memecahkan permasalahan bagaimana orang yang begitu 

banyak harus masuk ke dalam holahoop tersebut. 

Kegiatan berikutnya, setiap kelompok dituntut untuk membuat sebuah 

yel-yel kelompok. Setiap kelompok diberikan kesempatan selama 10 menit 

untuk merumuskan yel-yel yang akan dipakai oleh setiap keluarga binatang. 

Setelah selesai setiap kelompok dipersilahkan untuk mempresentasikan hasil 

yel-yelnya. 

 

3. Materi Performing games meliputi toxic quaste, chocolate river, 

spiderweb, dan gentong bocor.  

Pada materi performing games ini dilakukan dengan menjelajah yang 

ditengah-tengah perjalanan terdapat beberapa post. Post tersebut 
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memunculkan beberapa permainan yang harus dipecahkan oleh peserta didik. 

Setelah menyelesaikan dan memecahkan games tersebut maka siswa 

ditugaskan untuk menulis pada jurnal yang telah disediakan. 

toxic quaste,  

Permainan ini adalah adalah permainan untuk memelihara 

kekompakan dalam satu kelompok. Setiap kelompok diberikan tantangan 

untuk menjaga sebuah wadah dimana yang didalamnya berisi racun yang 

tidak boleh jatuh. Karena berbahaya maka wadah tersebut diikat 

menggunakan tali yang panjang supaya jauh dari jangkauan tangan.  

Setiap kelompok diwajibkan untuk memindahkan tempat tersebut 

dengan mencari cara agar wadahnya tidak terjatuh. Kunci dari permainan 

ini adalah kekompakan kelompok. Setiap anggota harus sama-sama 

menahan egonya sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai. 

 

chocolate river,  

Permainan ini adalah permainan kekompakan dimana peserta 

diwajibkan untuk menyebrang sebuah sungai. Tetapi sungai tersebut 

sangat deras dan tidak ada perahu untuk mengantarkan ke sebrang sungai. 

Hanya saja terdapat tiga buah rakit kecil yang hanya mampu menampung 

dua orang. Oleh karena itu peserta diharuskan mencari cara bagaimana 

semua orang dapat melintas ke sebrang sungai dengan selamat.  

 

 

spiderweb,  

Permainan spider web adalah permaian yang dirancang untuk 

membangun kemampuan berfikir kritis dan kreatif anak. Dimana jaring-

jaring laba-laba harus dapat terlewati oleh semua anggota kelompok. 

Tetapi lubang tersebut tidak boleh dilewati oleh lebih dari satu orang. 

Selain itu kekompakan kelompok juga diharapkan dapat terwujud. Hal 

tersebut dikarenakan lubang yang ada tidak semuanya berada dibawah. 

Ada lubang yang terdapat dibagian atas sehingga diperlukan orang yang 

bersedia menggotong ke bagian atas dan berusaha tidak menyentuh jaring 

laba-laba tersebut. Jika hal tersebut terjadi maka ada orang yang harus 

berkorban menggendong dan menerima orang yang naik di bagian atas. 
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gentong bocor.  

Permaian gentong bocor ini adalah permainan yang memacu siswa 

untuk berfikir kritis, kreatif dan kompak dalam memecahkan masalah. Hal 

tersebut dikarenakan gentong yang telah dilubangi memiliki pola agar 

tertutup semua dengan menggunakan jari oleh beberapa orang. Oleh 

karena itu, siswa harus mencari pola bagaimana lubang yang ada pada 

gentong dapat tertutup sehingga air yang ada di dalamnya tidak keluar 

lagi.  

 

4. Bentuk Jurnal yang Digunakan 

 

 

FORM INSTRUMEN JURNAL 

KEGIATAN 

 

Kegiatan  

Adventure Based Counseling  

 

 

 

JURNAL KEGIATAN 7 

Kegiatan  : Out Bound 

Materi : Spider web 

Waktu  : _____________________________ 

Tempat  : _____________________________ 

Trainer/ Penyaji : _____________________________ 

 

A. Eksperientasi. 

Dalam kegiatan ini saya telah melakukan ….. 

a. ……………………………………………………. 

b. . …………………………………………………… 

c. ……………………………………………………. 

 

B. Identifikasi. 

Setelah melakukan kegiatan ini saya merasa… 

a. . ……………………………………………………. 



  1383 

 

b. ……………………………………………………. 

c. ……………………………………………………. 

C. Analisis. 

Hal ini berarti saya adalah….. 

a. . ……………………………………………………. 

b. ……………………………………………………... 

D. Generalisasi. 

Setelah melakukan kegiatan ini saya akan atau tidak akan… 

a. . ……………………………………………………. 

b. ……………………………………………………. 

c. ……………………………………………………. 

E.Tindak Lanjut. 

d. . ……………………………………………………. 

e. ……………………………………………………. 

 

Hasil Pembelajaran Eksperensial Based Learning 

1. Materi Dinamika Kelompok Trust to Leader and Experential 

Learning 

Hasil dari Fase materi ini dapat dideskripsikan sebagai berikut: 

a. Siswa dapat mengembangkan diri berdasarkan potensinya. 

b. Siswa dapat menumbuhkan keberanian untuk menjadi seorang 

pemimpin. 

c. Sikap pemimpin yang arif dan bijaksana sehingga dapat tercipta 

kepercayaan dari rakyatnya. Hal tersebut sangat dibutuhkan karena 

permainan berikutnya sangat membutuhkan instruksi dari pemimpin 

yang harud dipatuhi oleh rakyatnya sehingga tujuan bersama 

kelompok ini dapat tercapai. 

d. Dengan tidak memilih teman untuk dijadikan satu tim dapat 

memunculkan kebersamaan diantara peserta didik. 

2. Pelaksanaan Materi Ground Games dan Experensial Based Learning 

Hasil dari fase materi ini dapat dideskripsikan sebagai berikut : 

a. Pengembangan diri (self development) pada permainan ini dirasakan 

ketika setiap kelompok diwajibkan untuk membuat yel-yel kelompok. 
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Setiap orang dapat mengemukakan ide dan gagasan tentang yel-yel apa 

yang akan digunakan pada kelompok ini. 

b. Peningkatan motivasi juga dirasakan setelah adanya yel-yel kelompok  

c. Kemampuan kerjasama tim dalam permainan holahoop 

d. Kepemimpinan dalam segala bentuk instruksi 

e. Kemampuan dalam memecahkan masalah. 

3. Pelaksanaan Materi Performing games meliputi toxic quaste, 

chocolate river, spiderweb, dan gentong bocor 

a. Pengembangan diri (self development) pada permainan ini dirasakan 

ketika setiap kelompok diwajibkan untuk membuat yel-yel kelompok. 

Setiap orang dapat mengemukakan ide dan gagasan tentang yel-yel apa 

yang akan digunakan pada kelompok ini. 

b. Peningkatan motivasi juga dirasakan setelah adanya yel-yel kelompok  

c. Kemampuan kerjasama tim dalam permainan holahoop 

d. Kepemimpinan dalam segala bentuk instruksi 

e. Kemampuan dalam memecahkan masalah. 

 

SIMPULAN  

Berdasarkan pemaparan makalah di atas dapat diambil simpulan, yaitu: 

1. Perencanaan Kegiatan  Experential Based Learning dapat dilakukan secara 

sederhana dengan menggunakan materi Materi Ground Games dan 

Experensial Based Learning,  Materi Performing games meliputi toxic quaste, 

chocolate river, spiderweb, dan gentong bocor. 

2. Pelaksanaan  Pembelajaran Experential Based Learning dapat dilakukan 

secara sederhana dibagi kedalam beberapa materi yaitu Materi Dinamika 

Kelompok Trust to Leader and Experential Learning, Materi Ground Games 

dan Experensial Based Learning,  Materi Performing games meliputi toxic 

quaste, chocolate river, spiderweb, dan gentong bocor. Dimana pelaksanaan 

kegiatan ini mendapatkan apresiasi yang sangat baik. Terlihat dari kepuasan 

siswa selama proses pembelajaran, tidak ada sedikitpun siswa yang tidak 

menikmati proses pembelajaran. 

3. Hasil Pembelajaran Experential Based Learning pada Adventure based 

counseling ini bermaksud untuk mengembangkan kemampuan intrapersonal 

dan interpersonal siswa agar lebih terampil dalam bidang pribadi, sosial, 
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akademik, dan karir. Adapun tujuan dari kegiatan adventure based counseling 

ini adalah untuk memfasilitasi peserta dalam aspek: 

a. Pengembangan diri (self development) 

b. Peningkatan motivasi 

c. Kemampuan kerjasama tim. 

d. Kepemimpinan. 

e. Kebersamaan. 

f. Ketekunan. 

g. Keberanian, dan 

h. Kemampuan dalam memecahkan masalah. 

 

Disarankan belajar tidak lagi dibatasi oleh empat dinding kelas. Tetapi 

dapat dilaksanakan dimana saja tanpa harus di dalam kelas. Salah satunya adalah 

pembelajaran berbasis pengalaman di alam terbuka. Hasil yang telah dicapai 

diharapkan dapat memberikan sumbangsih ide gagasan bagi guru-guru lain untuk 

melaksanakan pembelajaran yang menarik bagi anak. 

Jangan ragu untuk membuat sebuah inovasi dalam pembelajaran. Karena 

jika tidak dimulai maka tidak akan tahu apakah yang kita fikirkan akan baik atau 

menghasilkan keburukan. Tetapi setidaknya kita pernah mencoba untuk 

melakukan perubahan. 
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PENGGUNAAN METODE SKAMPER DALAM MELATIHKAN 

KETERAMPILAN BERPIKIR TINGKAT TINGGI SISWA SMP 
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ABSTRAK 

Proses pembelajaran IPA  menekankan kepada kumpulan pengetahuan, konsep 

dan prinsip.  Kegiatan pembelajaran yang hanya menekankan kepada pengetahuan 

hapalan menjadikan siswa tidak mampu berpikir reflektif, evaluasi kritis, serta 

cara pikir yang berdayaguna. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian 

tindakan kelas dan dilakukan dalam 2 siklus. Penelitian ini dilakukan di SMP 

Negeri 3 Paringin pada kelas VIII yang terdiri 26 orang siswa. Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan lembar tes keterampilan berpikir tingkat 

tinggi. Dan dianalisis secara kualitatif berdasarkan analisis deskriptif peningkatan 

dari siklus satu ke siklus dua. Implementasi metode skamper melalui penelitian 

tindakan kelas menunjukan rerata peningkatan dari siklus 1 yaitu sebesar 52,20% 

menjadi 76,37% di siklus 2 pada materi perubahan energi. 

Kata Kunci: Skamper, Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi 

 

PENDAHULUAN  

Survei Trends International Mathematic and Science Study (TIMSS) tahun 

2011 dari seluruh siswa yang menjadi responden hanya 3% siswa Indonesia yang 

mencapai high level dan 54% siswa Indonesia mencapai low level  (Wasis, 2015: 

vii).  Berdasarkan data tersebut, terlihat siswa-siswa di Indonesia kesulitan dalam 

mengenali sejumlah fakta sehingga tidak mampu mengomunikasikan dan 

mengaitkan berbagai topik sains. Siswa yang memiliki level yang rendah dalam 

keterampilan berpikir tingkat tinggi juga belum mampu menerapkan konsep-

konsep yang kompleks dan abstrak. Hal ini siswa-siswa di Indonesia kesulitan 

dalam mengerjakan soal-soal kemampuan berpikir tingkat tinggi. 

Kemampuan berpikir tingkat tinggi meliputi aspek menganalisis, 

mengevaluasi, dan mengkreasi. Indikator ketermpilan berpikir tingkat tinggi 

menurut Prasetyani (2016: 33) sebagai berikut: 

1. Menganalisis 

Deskripsi: mampu memeriksa dan mengurai informasi, memformulasikan 

masalah, serta memberikan langkah penyelesaian dengan tepat. 

2. Mengevaluasi 
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Deskripsi: mampu menilai, mengoreksi kekurangan ataupun kelebihan, 

memberikan sanggahan, atau mendukung suatu gagasan dan memberikan 

alasan yang mampu memperkuat jawaban yang didapatkan 

3. Mengkreasi 

Deskripsi: mampu merancang suatu cara untuk menyelesaikan masalah atau 

memadukan informasi menjadi strategi yang tepat. 

Berdasarkan hasil pengamatan proses pembelajaran di SMPN 3 Paringin 

masih sekedar transfer pengetahuan dan terpusat pada guru. Siswa tidak dilatih 

untuk berpikir secara kritis terhadap fenomena-fenomena di sekitar mereka dalam 

konteks sains. Hal ini menjadikan pengetahuan yang diberikan oleh guru tidak 

terubung ke dunia nyata. Akibatnya, siswa tidak mengalami proses pembelajaran 

yang merangsang keterampilan berpikir. Proses pembelajaran yang tidak 

merangsang keterampilan berpikir serta rendahnya pengalaman belajar 

menjadikan keterampilan berpikir siswa menjadi tidak berkembang. Hal ini sesuai 

dengan data hasil Ujian Nasional SMPN 3 Paringin mata pelajaran IPA yang 

memeroleh rata-rata sebesar 49,37 tahun pelajaran 2015/2016. 

Mengingat pentingnya pelajaran IPA di masa yang akan datang, maka 

guru sebaiknya menyiapkan proses pembelajaran yang dapat melatihkan 

keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Guru harus mampu memeberikan 

pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa sehingga tujuan pembelajaran IPA 

dapat tercapai. Salah satu metode yang diduga mampu melatihkan keterampilan 

berpikir tingkat tinggi siswa adalah dengan metode skamper. Metode skamper 

menurut Suhartono, dkk (2016: 593) merupakan metode yang menggunakan 

daftar pertanyaan untuk memicu munculnya ide, cara, ataupun pola baru. Skamper 

merupakan akronim dari subtitusi, kombinasi, adaptasi, modifikasi, penggunaan 

lain, eliminasi serta reverse. Acuan pertanyaan dalam metode skamper untuk 

melatihkan keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa SMP di jabarkan sebagai 

berikut: 

1. Subtitusi  

Siswa memikirkan untuk menggantikan bagian dari suatu produk atau proses 

dengan benda/sesuatu yang lain. 

2. Kombinasi 
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Siswa memikirkan untuk menggabungkan dua atau lebih bagian dari suatu 

produk atau proses untuk membuat sesuatu yang baru yang memiliki manfaat 

lebih 

3. Adaptasi  

Siswa memikirkan untuk mengubah sifat suatu produk atau proses sehingga 

sesuai dengan keadaan atau kondisi tertentu 

4. Modifikasi  

Siswa memikirkan untuk mengubah sifat suatu produk atau proses sehingga 

sesuai dengan keadaan atau kondisi tertentu 

5. Penggunaan lain 

Siswa berpikir bagaimana kita dapat menggunakan produk atau proses yang 

ada untuk kegunaan lain, atau menggunakan kembali produk lama untuk 

kegunaan baru 

6. Eliminasi  

Siswa memikirkan apa yang mungkin terjadi jika kita menghilangkan bagian 

dari suatu produk atau proses dan mempertimbangkan apa yang harus 

dilakukan pada situasi tersebut 

7. Reverse/Rearrange 

Siswa memikirkan apa yang dapat dilakuakn jika bagian dari suatu produk 

diperlakukan secara terbalik atau diubah urutan prosesnya.   

Apriliani dan Suyitno (2017: 131-138) menyatakan bahwa kualitas 

pembelajaran berteknik scamper termasuk kategori baik dan siswa dapat 

memberikan lebih dari satu peneyelesaian terhadap suatu permasalahan dengan 

cara kreatif.  

 

Metode  

Penelitian tentang metode skamper pada materi perubahan energi ini 

merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Menurut Kusumah dan Dwitagama 

(2012) penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru 

dengan melakukan proses perencanaan, melaksanakan, dan merefleksikan 

tindakan secara kolaboratif dan partisipatif, dimana tujuan dari penelitian ini 

untuk meningkatkan kinerja guru dan hasil belajar siswa. 

Metode penelitian tindakan kelas dalam penelitian ini mengambil model 

yang dikemukakan oleh Kemmis & McTaggart. Model PTK ini pada merupakan 



  1389 

 

perangkat-perangkat atau untaian-untaian dengan satu perangkat yang terdiri dari 

empat komponen, yaitu: perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi 

(Kusumah & Dwitagama, 2012: 8). Keempat komponen yang berupa untaian 

tersebut dipandang sebagai satu siklus. Beberapa pertimbangan digunakannya 

model ini karena model Kemmis & McTaggart lebih mudah dipahami dan 

dilaksanakan. 

Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMPN 3 Paringin 

semester 2 tahun pelajaran 2016/2017. Siswa kelas VIII ini berjumlah 26 orang 

dengan jumlah laki-laki 20 orang dan jumlah perempuan 6 orang. Karakteristik 

siswa kelas VIII ini cenderung aktif tetapi memiliki pengetahuan awal yang 

rendah.  

Penelitian ini dilakukan sebanyak 2 siklus dengan 4 kali pertemuan pada 

materi perubahan energy menggunakan model proyek based learning. Instrument 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar soal keterampilan berpikir 

tingkat tinggi mengunakan metode skamper untuk aspek menganalisis, 

mengevaluasi, dan mengkreasi dan lembar kerja metode skamper untuk 

mengetahui aspek setiap keterampilan berpikir tingkat tinggi. Data hasil penelitian 

selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis data berdasarkan jenis data 

tersebut. Analisis data hasil penelitian yang tergolong data kualitatif dilakukan 

melalui reduksi data, pemaparan data, dan penyimpulan hasil analisis yang 

didasarkan pada kriteria keterampilan berpikir tingkat tinggi. Analisis data hasil 

penelitian yang tergolong data kuantitatif yang tertuju pada hasil belajar 

keterampilan berpikir tingkat tinggi yang dilakukan secara deskriptif.  

Untuk menganalisis data setiap aspek berpikir keterampilan berpikir 

tingkat tinggi, data hasil tes dioah menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

Aspek Berpikir Tingkat Tinggi  =  
           

                    
  x 100      

 

Hasil tersebut kemudian dikonversikan sesuai Tabel 1 untuk mengetahui 

kategori keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. 

 

Tabel 1. Kategori Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi Siswa 

Nilai Presentasi Siswa Kategori Penilaian 

81 – 100 Sangat Baik 

61 – 80 Baik 
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Nilai Presentasi Siswa Kategori Penilaian 

41 - 60 Cukup 

21 - 40 Kurang 

0 – 20 Sangat kurang 

(Prasetyani, 2016:34) dengan Modifikasi Penulis  

 

Kategori kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa pada Tabel 1 didasarkan 

International Center for the Assesment of Higher Order Thinking. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Siklus 1 dilaksanakan dalam dua pertemuan, yakni pada tanggal 20 

februari dan 22 februari untuk evaluasi. Penelitian siklus 1 didapatkan hasil bahwa 

rata-rata keterampilan berpikir tingkat tinggi untuk ranah menganalisis termasuk 

kategori cukup, sedangkan aspek mengevaluasi serta mengkreasi termasuk 

kategori kurang. Rincian hasil penelitian siklus 1 terhadap keterampilan berpikir 

tingkat tinggi dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah ini: 

 

Gambar 1. Persentase Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi Siswa Siklus 1 

 

Berdasarkan Gambar 1 dapat dilihat untuk aspek menganalisis telah ada 

7,69% siswa yang termasuk kategori baik. Hal ini terlihat saat siswa memberi 

jawaban mereka sudah mampu memeriksa, dan mengurai informasi secara tepat 

serta memformulasikan masalah. Siswa yang masih kurang terampil dalam 

menganalis sebesar 19,23%. 
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Persentase keterampilan berpikir tingkat tinggi pada siklus 1 masih banyak 

yang masuk kategori kurang karena pada saat pembelajaran guru sebelumnya 

tidak menjelaskan secara sederhana kegiatan pembelajaran menggunakan metode 

skamper. Akibatnya siswa menjadi bingung dan kurang memahami instruksi guru. 

Selain itu guru lebih banyak memberikan saran daripada membebaskan siswa 

untuk berpikir sekreatif mungkin. Hal ini bertentangan dengan prinsip berpikri 

tingkat tinggi bahwa bebas dari bimbingan guru. 

Data pada Gambar 1 menunjukan bahwa siswa telah memiliki 

pengetahuan awal yang cukup untuk mengasah keterampilan berpikir tingkat 

tinggi apabila metode yang dipergunakan dalam proses pembelajaran mendukung 

berkembangnya keterampilan berpikir siswa. Terlihat dari data ada 73,08% siswa 

yang cukup terampil dalam menganalisis, 50% siswa yang cukup terampil 

mengevaluasi serta 76,92% siswa yang cukup bagus dalam mengkreasi atau 

menemukan ide-ide baru dalam pembelajaran IPA pada materi perubahan energy.  

Aspek menganalisis dan mengevaluasi dilatih saat siswa menggunakan 

metode skamper dalam proses berpikir, yaitu siswa menganalisis apakah dapat 

mengganti suatu bagian dari produk perubahan energy yang ditampilkan oleh 

guru, apakah dapat menggabungkan dua atau lebih bagian dari produk perubahan 

energy tersebut serta dapatkah produk yang ditampilkan guru dapat diubah 

sifatnya sesuai dengan kondisi atau keadaan tertentu.  

Sebanyak 26% siswa telah baik dalam mengkreasi produk perubahan 

energy yang ditampilkan oleh guru, dan hanya 23,08% siswa yang termasuk 

kategori kurang dalam penilaian mengkreasi. Data tersebut menunjukan 

keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa mulai terlatih. Hal ini karena metode 

pembelajaran yang diberikan oleh guru sesuai dengan tahapan perkembangan 

kognitif siswa, yaitu siswa remaja usia 11 tahun sampai dewasa mengalami 

tahapan operasional formal dimana siswa telah mampu berpikir abstrak dan logis 

menggunakan pola bepikir kemungkinan. 

Proses pembelajaran menggunakan metode skamper pada siklus 1 

mendapat respon yang positif. Siswa dapat secara bebas memelajari konsep 

perubahan energy dan membangun pemahaman mereka sendiri tentang konsep 

tersebut. hal tersebut menjadikan siswa memiliki pengalaman belajar yang 

bermakna. Salah satu kendala yang dihadapi saat metode skamper ini diterapkan 

adalah guru harus detail dan rinci dalam menjelaskan tentang skamper. Hal ini 
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kemudian diatasi guru dan siswa melakukan metode skamper secara bertahap-

tahap dengan bersama-sama. Kendala kedua yang dihadapi saat menggunakan 

metode skamper adalah siswa masih takut salah menuliskan hasil analisis dan 

evaluasi. Hal tersebut diatasi dengan cara guru lebih memotivasi siswa untuk 

percaya akan kemampuan dirinya sendiri. Rincian hasil penelitian siklus 2 dapat 

dilihat pada Gambar 2 di bawah ini. 

 
Gambar 2 Persentase Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi Siswa Siklus 2 

 

Hasil penelitian siklus 2 seperti Gambar 2 menunjukan bahwa telah terjadi 

peningkatan persentase pada seluruh aspek berpikir tingkat tinggi. Gambar 2 

menunjukan untuk aspek menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi sudah 

tidak ada siswa yang mendapat kategori kurang dalam penilaian. Hal ini karena 

siswa sudah mulai terlatih dalam kegiatan pembelajaran menggunakan metode 

skamper. Aspek menganalis pada Gambar 2 menunjukan terjadi penurunan 

persentase pada kategori cukup dan mengalami kenaikan persentase yang cukup 

signifikan dari siklus 1 pada kategori baik yaitu sebesar 65,38%, meskipun masih 

ada 34,62% siswa yang tergolong kategori cukup saat melakukan analisis 

menggunakan metode skamper. Aspek mengevaluasi pada siklus 2 juga 

mengalami penurunan persentase pada kategori cukup yaitu 46,15% siswa dan 

mengalami kenaikan persentase pada kategori baik dengan persentase 53,85. Data 

tersebut menunjukan bahawa siswa telah mampu memeriksa dan mengurai 

informasi secara tepat serta memformulasikan jawaban atas permasalahan atau 

kekurangan-kekurangan yang terdapat pada produk yang digunakan dalam metode 



  1393 

 

skamper. Siswa juga telah mampu menilai, menyangkal suatu gagasan dan 

memberikan alasan yang mampu memperkuat jawaban yang mereka peroleh.  

Siswa yang memiliki kategori baik pada aspek mengkreasi memiliki 

persentase sebesar 80,77%, aspek ini mengalami kenaikan sebesar 54,77% dari 

siklus 1.  Siswa yang memiliki kategori cukup pada aspek mengkreasi memiliki 

persentase sebesar 19,23%. Data ini menunjukan bahwa saat siswa mengkreasi 

dengan mencipta atau menginovasi benda yang nyata mereka buat, motivasi siswa 

sangat tinggi. Keadaan tersebut sesuai dengan teori konstruktivisme yang 

menyatakan bahwa apabila siswa diberikan kebebasan dalam belajar dan mencari 

kebutuhannya dengan kemampuan menemukan keinginan atau kebutuhannya 

siswa akan mampu menemukan sendiri kompetensi, konsep, serta teknologi yang 

diperlukan guna mengembangkan dirinya sendiri (Jufri, 2013:32). Perbandingan 

aspek menganalisis, mengevaluasi dan mengkreasi pada siklus 1 dan siklus 2 

dapat dilihat  pada Gambar 3 di bawah ini. 

 

 

Gambar 3. Perbandingan Rerata Aspek Berpikir Tingkat Tinggi Siklus 1 dan 2 

 

Kenaikan persentase pada aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi dari 

siklus 1 ke siklus 2 menunjukan bahwa metode skamper merupakan metode yang 

relevan untuk melatihkan keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Hal tersebut 

dikarenakan dengan menggunakan metode skamper siswa mampu menumbuhkan 

kreativitas dan memperkaya imajinasi dalam mengkreasi suatu produk yang 

terkait konsep IPA. Selain itu pada aspek mengkreasi di siklus 1 siswa hanya 
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menuliskan ide dalam lembar kerja siswa, sedangkan pada siklus 2 aspek 

mengkreasi dilakukan dengan siswa membuat langsung produk perubahan energy 

yang mereka inovasi atau ciptakan sendiri. Keadaan ini membuat pembelajaran 

IPA menjadi menyenangkan dan siswa merasa bebas dalam menuangkan ide-ide 

untuk memecahkan masalah dengan menggunakan metode skamper. Metode 

skamper juga membuat siswa mampu menemukan dan mengontruksi sendiri 

pengetahuan tentang konsep perubahan energi sehingga pembelajaran IPA 

menjadi proses pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa itu sendiri. 

Data pada Gambar 1 dan 2 menunjukan bahwa siswa yang memiliki 

keterampilan berpikir tingkat tinggi dengan kategori baik mampu 

mengidentifikasi ide utama, menganalisis argument, serta menunjukan 

kekurangan dan kelebihan terhadap suatu produk yang digunakan dalam metode 

skamper. Siswa tersebut juga mampu menilai apakah produk tersebut bisa 

ditambahkan sifat, fungsi atau dimodifikasi sehingga sesuai dengan keadaaan 

tertentu. Hal-hal tersebut menunjukan bahwa siswa memiliki kemampuan kreasi 

yang sudah baik. Siswa memiliki kemampun kreasi yang baik apabila kegiatan 

pembelajaran mendukung siswa untuk berimajinasi, berpikir lebih mendalam 

tanpa dibatasi oleh aturan-aturan dalam menciptakan sebuah inovasi. Kemampuan 

mengkreasi siswa akan lebih baik apabila produk atau proses yang dihadirkan saat 

pembelajaran merupakan hal yang sangat umum mereka jumpai dalam kehidupan 

sehari-hari sehingga konsep sains lebih terikat dengan kehidupan nyata siswa. 

Siswa kelas VIII SMPN 3 Paringin yang sudah memiliki karakteristik aktif dalam 

kelas merupakan modal dasar bagi guru untuk mengarahkan siswa sehingga 

aktivitas siswa di kelas bertujuan tidak hanya menjadikan pembelajaran IPA 

menjadi menyenangkan tetapi juga melatihkan keterampilan berpikir tingkat 

tinggi siswa itu sendiri.  

Hasil rerata kemampuan berpikir tingkat tinggi seluruh siswa kelas VIII 

SMPN 3 Paringin berdasarkan lembar tes hasil belajar diperoleh hasil seperti 

Gambar 4 di bawah ini. 
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Gambar 4. Rerata Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi Seluruh Siswa 

 

Data pada Gambar 4 tentang hasil tes belajar siswa terkait dengan 

keterampilan berpikir tingkat tinggi setelah melakukan kegiatan pembelajaran IPA 

menggunakan metode skamper pada siklus 1 rata-rata memiliki kemampuan 

berpikir tingkat tinggi dengan kategori cukup. Hasil tes belajar pada siklus 2 

terkait dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi menunjukan bahwa rata-rata 

siswa telah memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi dengan level baik. 

Kenaikan persentasi dan kategori dari siklus 1 ke siklus 2 menunjukan bahwa 

apabila siswa terus dilatih dengan diberikan kegiatan pembelajaran yang variatif, 

kreatif, dan inovatif maka akan merangsang keterampilan berpikir tingkat tinggi. 

Siswa akan terbiasa dalam proses berpikir tanpa dibimbing secara intensif oleh 

guru sehingga siswa mampu membentuk sikap ilmiah menerapkan konsep-konsep 

sains dalam pemecahan masalah.  

Meskipun rata-rata kemampuan berpikir tingkat tinggi mengalami 

kenaikan persentase dari siklus 1 ke siklus 2, tetapi masih ada beberapa siswa 

pada beberapa aspek menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi memiliki 

kategori yang kurang. Hal ini dikarenakan beberapa siswa masih sangat pasif dan 

belum terbiasa dalam pola pembelajaran menggunakan metode skamper, selain itu 

siswa tersebut juga hanya melihat pekerjaan temannya dan merasa kurang percaya 

diri dengan hasil pekerjaannya sendiri.  
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Keterampilan berpikir tingkat tinggi dapat dilatihkan dengan merancang 

pembelajaran yang menunjang kegiatan-kegiatan ilmiah. Tahapan-tahapan dalam 

metode skamper yang membimbing siswa dengan pertanyaan merangsang siswa 

untuk terus berpikir menganalis, mengevaluasi serta mengkreasi. Kegiatan-

kegiatan ilmiah tersebut apabila terus menerus dilatihkan kepada siswa maka akan 

membentuk sikap ilmiah yang kokoh pada diri siswa serta siswa akan mampu 

menghubungkan dan menerapkan konsep sains dalam kehidupan sehari-hari.  Hal 

ini senada dengan penelitian Saido, et.al (2015:13) yang menyatakan bahwa 

tujuan akhir dari pendidikan sains adalah membantu siswa mengembangkan 

keterampilan berpikir tingkat tinggi sehingga mereka mampu dalam menghadapi 

perubahan jaman.  

Keterampilan berpikir tingkat tinggi pada siklus 1 dan 2 belum ada yang 

menunjukan kategori sangat baik. Hal ini dikarenakan siswa belum terbiasa dalam 

pembelajaran yang terpusat pada siswa serta melakukan kegiatan-kegiatan ilmiah 

yang merangsang pola berpikir siswa. Selama ini proses pembelajaran IPA hanya 

sebatas memelajari konsep-konsep dan prinsip sehingga siswa merasa tidak 

terhubung dengan konteks sains yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. 

Respon siswa yang antusias dan termotivasi dalam pembelajaran menggunakan 

metode skamper merupakan indikasi bahwa siswa memerlukan kegiatan 

pembelajaran yang mengakomodasi seluruh gaya belajar siswa serta sesuai 

dengan tahapan-tahapan perkembangan siswa. Aktivitas IPA yang berhubungan 

dengan kegiatan-kegiatan ilmiah membutuhkan ketekunan dan keterampilan 

sehingga memerlukan kesabaran dan keseriusan guru dalam merancang 

pembelajaran. 

Pemilihan materi perubahan energy yang dilakukan guru dalam penelitian 

ini untuk mengatasi masalah yang sering terjadi pada kelas VIII tentang konsep 

energy. Siswa hanya menghapal tentang konsep energy tetapi tidak mampu 

menjelaskan fenomena-fenomena yang dihadapi terkait energy di sekitar mereka. 

Metode skamper menjadikan mereka peka dalam mengamati baik secara langsung 

ataupun secara tidak langsung produk-produk sains terkait perubahan energi. Hal 

tersebut menjadikan siswa mengerti bahwa belajar IPA merupakan proses 

membangun berpikir tingkat tinggi. Saat siswa sudah membangun proses berpikir 

tingkat tinggi maka siswa perlu menguji konsep tersebut dengan menerapkan dan 

mengembangkannya.  
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Perubahan energy merupakan materi yang sangat kontekstual bagi siswa 

karena demografi lingkungan siswa yang sebagian besar berada di daerah 

tambang, sehingga masalah ataupun produk yang ditampilkan guru sangatlah 

nyata dihadapi oleh siswa. Dengan kata lain informasi ataupun konsep sains yang 

dipelajari oleh siswa harus terhubung ke dunia nyata sehingga pembelajaran yang 

dilakukan oleh siswa menjadi bermakna. Pembelajaran menggunakan metode 

skamper pada materi perubahan energy menjadikan siswa mampu membentuk 

pengetahuan secara mandiri, karena objek yang menjadi bahan pengamatan 

sangatlah nyata serta pengetahuan tersebut tidak diperoleh sebagai hasil transfer 

dari guru melainkan mereka bangun sendiri.  Siswa akan terlatih untuk berpikir 

secara sistematis dan mampu menyatakan asumsi-asumsi serta konsekuensi logis 

sehingga dapat berkomunikasi secara efektif dalam menyelesaikan suatu masalah 

yang kompleks. Siswa yang terbiasa untuk berpikir secara sistematis akan 

membuat siswa mampu membuat simpula dan solusi yang akurat, jelas dan 

relevan terhadap kondisi yang ada.  

Keterampilan berpikir tingkat tinggi wajib dikembangkan kepada seluruh 

siswa sehingga setiap tindakan yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari 

dapat dipertanggungjawabkan secara benar dan mampu menganalisis semua 

informasi yang mereka terima dengan menyertakan alasan yang rasional. 

Keterampilan berpikir tingkat tinggi menggunakan metode skamper tidak hanya 

relevan dengan siswa-siswa yang memiliki pengetahuan awal baik, tetapi juga 

padi siswa yang memiliki pengetahuan awal rendah. Hal ini terlihat dari hasil 

penelitian pada siklus 2 yang menunjukan 76,37% memiliki keterampilan berpikir 

tingkat tinggi kateogri baik. Data tersebut menunjukan metode skamper relevan 

digunakan untuk siswa-siswa yang memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi 

rendah, sehingga guru dapat merancang pelaksanaan pembelajaran yang 

melatihkan keterampilan berpikir tingkat tinggi pada kelas-kelas yang dianggap 

keterampilan berpikirnya belum berkembang. Hal ini senada dengan hasil 

penelitian Ozyaprak (2016: 37) yang menyatakan bahwa metode skamper dapat 

digunakan dalam berbagai macam sekolah, karena metode skamper merupakan 

pengalaman yang menyenangkan bagi siswa dalam mengembangkan keterampilan 

berpikirnya.  
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SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan pad akelas 

VIII menggunakan metode skamper maka dapat disimpulkan bahawa Metode 

pembelajaran yang mampu memberikan pengalaman langsung bagi siswa 

menjadikan siswa mampu mengontruksi pemahaman konsep IPA yang mereka 

pelajari. Hasil implementasi metode skamper terhadap keterampilan berpikir 

tingkat tinggi menunjukkan kenaikan persentase dari siklus 1 dengan kategori 

cukup ke siklus 2 dengan kategori baik. Masing-masing aspek keterampilan 

berpikir tingkat tinggi melalui metode skamper menunjukan kenaikan persentase 

dari siklu 1 ke siklus 2. Adapun saran sehubungan dengan hasil penelitian ini 

adalah hendaknya guru mencoba mengembangkan metode skamper sehingga 

metode tersebut dikenal luas di dunia pendidikan. 
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MENINGKATKAN KEMAMPUAN ANAK  MENGGUNAKAN MEDIA  

PEMBELAJARAN GRAFIS PADA MATERI MENENTUKAN WAKTU 

 

ZULKARNAIN I. ZAIN 

 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan dimana pada pembelajaran 

matematika dengan materi waktu pagi, siang dan malam sebelumnya, peserta 

didik kelas 1 SDN Biluhu memperoleh hasil yang tidak sesuai dengan yang 

diharapkan hanya 12 orang yang memperoleh nilai 6,5 ke atas atau sekitar 23,52% 

sedangkan siswa lainnya memperoleh nilai dibawah 6,5. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk meningkatkan kemampuan anak dalam menentukan waktu pada 

pembelajaran Matematika melalui media pembelajaran grafis. Metode penelitian 

ini adalah penelitian tindakan kelas, dilaksanakan melalui 2 siklus di kelas I SDN 

Biluhu.  Hasil penelitian diperoleh berdasarkan tes analisis evaluasi dari 51 orang 

yang dikenai tindakan, pada siklus pertama 15 orang siswa yang memperoleh nilai 

6,5 ke atas atau 29,41 % dan 36 orang siswa yang memperoleh nilai kurang dari 

6,5 atau 70,59%. Pada siklus kedua, diperoleh  49 orang siswa (96,07%) 

memperoleh kriteria baik sekali. Dari data tersebut terdapat 49 orang siswa 

memperoleh nilai 6,5 ke atas atau 96,07%. 

 

Kata kunci: media pembelajaran grafis; penelitian tindakan kelas 

 

 

PENDAHULUAN 

Proses belajar mengajar atau proses pengajaran merupakan suatu kegiatan 

melaksanakan kurikulum suatu lembaga pendidikan, agar dapat mempengaruhi 

para siswa untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Tujuan 

pendidikan pendidikan pada dasarnya mengantarkan para siswa menuju 

perubahan-perubahan tingkah laku baik intelektual, moral maupun sosial agar 

dapat hidup mandiri sebagai indifidu dan makhluk sosial. Dalam mencapai tujuan 

tersebut siswa berinteraksi dengan lingkungan belajar yang diatur guru melalui 

proses pembelajaran.  

Lingkungan belajar yang diatur oleh guru dengan baik akan mendapatkan 

hasil belajar seperti yang diharapkan. seorang pengajar harus dapat mengarahkan 

proses dalam proses belajar mengajar perlu penciptaan lingkungan yang 

memungkinkan proses pembelajaran berhasil. Menurut Nana Sujana dan Ahmad 

Rivai  (2005:1) bahwa dalam metodologi pengajaran ada dua aspek yang paling 

menonjol dalam pengajaran yaitu metode mengajar dan media pengajaran sebagai 
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alat bantu mengajar. Sedangkan penilaian adalah alat untuk mengukur atau 

menentukan taraf tercapainya tujuan pembelajaran. 

Media pengajaran dapat mempertinggi prose belaja siswa dalam 

pengajaran yang pada gilirannya diharapkan dapat mempertinggi hasil belajarnya. 

Menurut Nana Sudjana dan Ahmad Rivai (2005: 2) bahwa ada beberapa alasan 

mengapa media pengajaran dapat mempertinggi prose belajar siswa, yaitu: a) 

pengajaran akan lebih menarik dan mempertinggi perhatian siswa pada materi 

pelajaran yang diajarkan; b) Bahan pengajaran akan lebih jekas maknanya 

sehingga lebih dipahami oleh peserta didik; c) Metode mengajar akan lebih 

bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh 

guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga,  apabila guru 

mengajar untuk setiap jam pelajaran; d) Siswa lebih banyak melakukan kegiatan 

belajar, sebab banyak aktivitas lain seperti mengamati dan mendemostrasikan.  

Untuk menciptakan suasana yang menumbuhkan gairah belajar, 

meningkatkan prestasi belajar siswa, mereka memerlukan pengorganisasian 

proses belajar yang baik. Olehnya itu, untuk mewujudkan hal tersebut maka dalam 

proses belajar mengajar perlu menggunakan media pembelajaran yang sesuai 

dengan karakteristik materi yang ada. Pada peneltian ini mencoba 

memaksimalkan media pembelajaran pada pelajaran matematika dengan harapan 

supaya hasil belajar yang lebih baik. Berdasarkan hasil observasi awal bahwa 

pada SDN 6 Biluhu belum memanfaatkan media pembelajaran dengan baik, pada 

mata pelajaran Matematika di kelas 1, sehingga mengakibatkan hasil belajar 

sangat rendah. Untuk mengatasi masalah ini, maka penulis berkeinginan untuk 

menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan materi yang diajarkan.  

Menurut Sudjana (2001:22) menyatakan bahwa ‖hasil belajar adalah 

kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman 

belajarnya‖. Hal ini lebih lanjut disampaikan Dimiyanti dan Mujiono (1994:26), 

bahwa  ―Hasil belajar adalah sebuah kegiatan belajar mengajar yang menghendaki 

tercapainya tujuan pengajaran dimana hasil belajar siswa ditandai dengan skala 

nilai‖.     

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis dapat merumuskan masalah 

dalam penelitian ini, yakni : ‖ bagaimana meningkatkan kemampuan anak 
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menentukan waktu pada pembelajaran Matematika di kelas 1 SD melalui media 

pembelajaran.‖ 

 Adapun Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan kemampuan anak dalam menentukan waktu pada pembelajaran 

Matematika di kelas 1 SD melalui media pembelajaran.  

 

METODE  

Penelitian  ini pada dasarnya merupakan penelitian tindakan kelas, 

sehingga langkah pelaksanaannya pun mengikuti prinsip-prinsip dasar penelitian 

tindakan. Desain penelitian tindakan ini dipilih untuk memecahkan masalah 

praktis dalam pembelajaran meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata 

pelajaran matematika di  Kelas I SDN Biluhu. 

Prosedur Penelitian Tindakan Kelas terhadap pembelajaran upaya 

meningkatkan kemampuan anak dengan menggunakan media pembelajaran grafis 

pada materi menentukan wakti di kelas I Biluhu dilakukan oleh peneliti sampai 

dua siklus.  

Dalam setiap siklus terdapat empat fase yaitu, (1) Merencanakan PTK, (2) 

Melaksanakan PTK, (3) Melaksanakan Observasi, (4) Melaksanakan Refleksi. 

Berikut ini peneliti menjelaskan kegiatan yang dilakukan pada setiap fase sebagai 

berikut :  Tahap awal (persiapan) meliputi; 1) Meminta izin kepada kepala sekolah 

serta meminta persetujuan dari guru mata pelajaran matematika di sekolah yang 

bersangkutan; 2) Mengadakan observasi untuk melihat kegiatan belajar mengajar 

di kelas; 3) Menyusun desain pembelajaran  dengan menggunakan media 

pembelajaran; 4) Mendikusikan tentang komponen-komponen dalam lembar 

observasi. 5) Menyusun lembar observasi atau alat evaluasi (tes) untuk melihat 

penguasaan siswa terhadap materi yang diajarkan.  

Dalam pelaksanaan tindakan, kegiatan yang dilakukan yaitu melaksanakan 

proses belajar mengajar dengan menggunakan media pembelajaran. Proses belajar 

ini dilaksanakan untuk mengetahui apakah hasil belajar siswa meningkat setelah 

menggunakan media pembelajaran di kelas I SDN 6 Biluhu. 

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas (PTK) dilaksanakan secara 

kolaborasi yakni bekerja sama dengan teman sejawat dalam mengobservasi, 

melaksanakan refleksi dan tindak lanjut. Dalam pelaksanaan tindakan kelas, 
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apabila siklus pertama belum berhasil maka akan dilanjutkan dengan siklus 

berikutnya.   

Pada saat pelaksanaan, penelitian melakukan pemantauan terhadap 

jalannya proses pembelajaran. Peneliti menfokuskan pada pemantauan aktivitas 

belajar, hasil belajar siswa dan sebagainya. 

Tahap selanjutnya merupakan tahap evaluasi, meliputi: 1) Tes awal, tes 

awal ini diberikan kepada siswa kelas I dan dilaksanakan dengan maksud untuk 

mengetahui kemampuan awal siswa tentang materi yang akan diajarkan; 2) 

Evaluasi proses, diberikan kepada siswa kelas I setelah dilakukan tindakan kelas 

dengan maksud untuk mengetahui sejauh mana aktivitas dan hasil belajar siswa 

setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar. 

Tahap terakhir adalah analisis dan refleksi. Tahap analisis dimana data 

tentang hasil belajar siswa dianalisis secara kualitiatif (prosentase), data tentang 

proses pembelajaran dianalisis secara kuantitatif . Refleksi dalam penelitian 

tindakan kelas ini dilakukan melalui diskusi dengan teman sejawat serta pihak-

pihak terkait dalam penelitian. Refleksi dimaksudkan untuk melihat apakah 

tindakan yang dilakukan telah mampu meningkatkan hasil belajar siswa pada 

materi yang diajarkan.  

 

PEMBAHASAN 

Pada siklus I mata pelajaran Matematika kelas 1 SD didasarkan pada hasil 

pengamatan terhadap kegiatan pembelajaran matematika dengan menggunakan 

media pembelajaran yang mencakup data proses dan data hasil dari kegiatan 

peserta didik yang diperoleh melalui pengamatan hasil kerja peserta didik. 

Adapun prosedur peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika 

dengan menggunakan media pembelajaran adalah sebagai berikut : 

a. Ditampilkan gambar kegiatan pada waktu pagi, siang dan malam. 

b. Guru dan siswa saling bertukar pendapat dimana guru bertanya siswa 

menjawab atau siswa yang bertanya guru menjawab dan atau antar sesama 

siswa saling bertanya jawab.  

c. Peserta didik membuat laporan terhadap hasil tanya jawab. 

Evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah evaluasi proses dan 

evaluasi hasil. Evaluasi proses dilaksanakan jelang proses belajar mengajar 

dilaksanakan. Evaluasi proses ini dilaksanakan menggunakan format observasi 
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dengan acuan yang digunakan lembar pengamatan yang meliputi 21 aspek. 

Aspek- aspek ini dibagi dalam beberapa kategori yaitu baik sekali (BS) bobot 4, 

baik (B) bobot 3, cukup (C) bobot 2 dan kurang (K) bobot 1. Hasil observasi 

menunjukkan dari 21 aspek yang diamati, 3 aspek (14,2 %) memperoleh kriteria 

baik sekali, 9 aspek (42,9 %) memperoleh kriteria baik dan 9 aspek (42,9 %) 

memperoleh kriteria cukup. Selanjutnya hasil observasi dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini : 

Tabel 1 

Hasil Pengamatan Kegiatan Belajar Mengajar  siklus I 
 

No Kriteria Aspek Skor Perolehan Persentase (%) 

1 Baik sekali 4 19,05 

2 Baik 8 38,1 

3 Cukup 9 42,85 

4 Kurang - 0 

         Jumlah 21 100 

 

Selain evaluasi proses, juga dilaksanakan evaluasi hasil yakni pemberian 

tes yang dilakukan setelah pembelajaran dilaksanakan. Secara keseluruhan hasil 

yang dicapai pada evaluasi yang digambarkan pada tabel dibawah ini. 

Tabel 2 

Hasil Belajar Siswa siklus I 
 

No 
Rentang Nilai 

Jumlah Capaian Persentase (%) Kriteria 

1 85 – 100 0 0 Baik sekali 

2 64 – 84 15 29,41 Baik 

3 40 – 64 36 70,59 Cukup 

4 0 – 39 - - Kurang 

Jumlah 51 100  

 

Berdasarkan tes analisis evaluasi dari 51 orang yang dikenai tindakan, 15 

orang siswa yang memperoleh nilai 6,5 ke atas atau 29,41 % dan 36 orang siswa 

yang memperoleh nilai kurang dari 6,5 atau 70,59%. 
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Berdasarkan uraian diatas maka disimpulkan bahwa pembelajaran pada 

siklus I belum berhasil. Materi yang belum dikuasai siswa adalah menentukan 

waktu pagi, siang dan malam.  

Melihat kemampuan siswa pada siklus I masih rendah maka guru 

mangadakan perbaikan pembelajaran dengan perolehan sebagai berikut:  

Tabel 3 

Hasil Pengamatan Kegiatan Belajar Mengajar  siklus II 
 

No Kriteria Aspek 
Skor 

Perolehan 
Persentase (%) 

1 Baik sekali 13 61,9 

2 Baik 8 38,1 

3 Cukup - 0 

4 Kurang - 0 

         Jumlah 21 100 

 

Selain evaluasi proses, juga dilaksanakan evaluasi hasil yakni pemberian 

tes yang dilakukan setelah pembelajaran dilaksanakan. Secara keseluruhan hasil 

yang dicapai pada evaluasi yang digambarkan pada tabel dibawah ini. 

Tabel 4 

Hasil Belajar Siswa  Siklus II 
 

No Rentang Nilai 
Jumlah 

Capaian 
Persentase (%) Kriteria 

1       85 - 100 49 96,07 Baik sekali 

2       64 – 84 2 3,93 Baik 

3       40 – 64 - 0 Cukup 

4        0 – 39 - - Kurang 

         Jumlah 51 100  

 

Pada siklus ini, dari 51 orang siswa yang dikenai tindakan diperoleh  49 

orang siswa (96,07%) memperoleh kriteria baik sekali. Dari data tersebut terdapat 

49 orang siswa memperoleh nilai 6,5 ke atas atau 96,07%. Berdasarkan uraian 

diatas maka disimpulkan bahwa pembelajaran pada siklus II telah berhasil. 
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Dalam pembelajaran dengan media pembelajaran di kelas I SDN 6 

Biluhuini siswa mengalami kesulitan dalam belajar, karena siswa belum terbiasa 

belajar dengan strategi pembelajaran yang diterapkan oleh guru sehingga ini 

berdampak pada hasil belajar siswa.  

Dengan adanya bimbingan dan motivasi guru, maka kesulitan itu dapat 

diatasi. Seperti ditunjukkan pada pembelajaran siklus II dimana siswa melibatkan 

diri secara langsung dan aktif dalam kelas.  

Jadi melalui media pembelajaran,  guru dapat melihat secara langsung 

siswa yang cepat memahami dan menguasai materi pelajaran  dengan siswa yang 

mengalami kesulitan belajar. Dengan adanya kondisi tersebut guru dapat 

memperbaiki cara mengajar dan melakukan bantuan atau bimbingan khusus bagi 

siswa yang belum tuntas hasil belajarnya. 

Berdasarkan hasil penelitian baik pada siklus I maupun pada siklus II 

menunjukan bahwa ada peningkatan hasil belajar siswa telah terjadi.  

 

KESIMPULAN  

 Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan sebagaimana telah 

diuraikan pada bagian sebelumnya, maka penulis dapat menarik beberapa 

kesimpulan, sebagai berikut : 

1. Bahwa penggunaan media pembelajaran dalam pembelajaran matematika 

dapat meningkatkan kemampuan anak pada mata pelajaran matematika. 

2. Terdapat peningkatan rata-rata hasil belajar siswa dari 51 orang siswa yang 

dikenai  tindakan hasil belajar yaitu 29,41% pada siklus I  meningkat menjadi 

96,07% pada  siklus II. 
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PENERAPAN TEKNIK INFORMATION GAP UNTUK MENINGKATKAN 

KEMAMPUAN KRITIS DALAM MENYAMPAIKAN TEKS LISAN 

BERBENTUK DESKRIPTIF  

 

Ana Eka Rahmawati, S.Pd. Gr.  

SMP N 4 Pante Bidari Aceh Timur 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penerapan teknik information 

gap di dalam kegiatan pembelajaran Bahasa Inggris kelas VII mengenai materi 

teks deskriptif lisan serta sejauh mana peningkatan kemampuan kritis siswa dalam 

menyampaikan teks lisan berbentuk deskriptif. Penelitian dilaksanakan di SMP N 

4 Pante Bidari. Subjek dari penelitian ini adalah siswa kelas VII. Kegiatan 

penelitian dilaksanakan dalam dua siklus. Masing – masing siklus memiliki empat 

tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Data dalam 

penelitian ini dikumpulkan melalui tes, observasi, dan kuesioner. Setelah data 

terkumpul, analisis data dilakukan. Berdasarkan hasil analisis terhadap data yang 

diperoleh, dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan teknik information gap 

dalam pembelajaran teks lisan berbentuk deskriptif dapat dilakukan dengan 

bantuan media gambar dan grid. Peningkatan kemampuan kritis siswa 

ditunjukkan oleh hasil pre-test dan post-test pada setiap siklus. Tampak 

peningkatan yang cukup signifikan pada kemampuan kritis siswa dalam 

menyampaikan teks lisan berbentuk deskriptif dari kondisi awal ke siklus I dan 

siklus II. Ini berarti bahwa teknik information gap dapat diterapkan dalam 

kegiatan pembelajaran mengenai teks lisan berbentuk deskriptif. 

Kata Kunci: information gap, Kritis, Kemampuan Berbicara, Teks Lisan  

 

PENDAHULUAN 

Keterampilan berbicara merupakan aspek yang penting dalam proses 

komunikasi sebab sampai tidaknya pesan yang ingin disampaikan seseorang 

bergantung pada keterampilan tersebut. Akan tetapi, dari keempat keterampilan 

utama dalam berbahasa yaitu, mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis, 

keterampilan berbicara seringkali menjadi keterampilan yang sulit untuk dikuasai 

oleh siswa. Terutama dalam aspek keterampilan berbicara bahasa asing, misalnya 

Bahasa Inggris. Hal ini dapat disebabkan oleh keengganan siswa untuk 
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menggunakan bahasa yang mereka pelajari tersebut sesering mungkin baik ketika 

mereka di kelas maupun di luar kelas. Minh Hue (2010) menyebutkan keengganan 

siswa untuk berbicara dalam Bahasa Inggris di kelas merupakan permasalahan 

yang sering ditemukan dalam konteks pembelajaran Bahasa Inggris sebagai 

bahasa asing. Sebagai konsekuensinya, siswa tersebut memiliki lebih sedikit 

kesempatan untuk belajar melalui aspek berbicara daripada siswa lain yang lebih 

sering menggunakannya. 

Hal ini terjadi pula di SMP N 4 Pante Bidari. Berdasarkan hasil observasi 

melalui wawancara terhadap guru Bahasa Inggris di SMP N 4 Pante Bidari 

diketahui bahwa keterampilan berbicara merupakan keterampilan yang paling 

sulit dikuasai oleh siswa jika dibandingkan dengan keterampilan berbahasa yang 

lain. Hal ini disebabkan oleh keengganan siswa untuk mencoba berbicara dalam 

Bahasa Inggris. Disamping itu, kesempatan siswa untuk melatih keterampilan 

berbicara dalam kegiatan pembelajaran juga terbatas sebab pembelajaran lebih 

sering terfokus pada segi keterampilan berbahasa yang lain. 

Menanggapi hal tersebut, diperlukan adanya sebuah aktivitas belajar 

yang secara aktif dapat melibatkan siswa untuk melatih kemampuan berbicara 

mereka dalam Bahasa Inggris. Kegiatan tersebut dilakukan melalui penerapan 

teknik information gap. Neu and Reeser dalam Jondeya (2011) mengatakan 

bahwa dalam aktivitas information gap, seseorang memiliki informasi tertentu 

yang harus dibagikan kepada yang lain untuk memecahkan sebuah permasalahan, 

mengumpulkan informasi, atau membuat keputusan. Information gap adalah 

sebuah aktivitas yang berguna dimana seseorang memiliki informasi yang orang 

lain tidak miliki. Keuntungan lain dari aktivitas information gap adalah bahwa 

siswa dipaksa untuk menegosiasikan makna karena mereka harus membuat apa 

yang mereka katakan dipahami oleh yang lain agar tugas terselesaikan. Dengan 

demikian, melalui teknik information gap ini diharapkan siswa memiliki 

kesempatan untuk secara aktif melatih kemampuan berbicara mereka dalam 

Bahasa Inggris. 

Terkait dengan pengajaran teks lisan berbentuk deskriptif, penggunaan 

teknik information gap dapat digunakan sebagai latihan bagi siswa untuk 

memperoleh informasi yang mereka butuhkan untuk membangun sebuah teks 

deskriptif. Selain itu, siswa dapat melatih pengucapan kosakata terkait dengan 

teks lisan deskriptif yang akan mereka sampaikan sehingga dapat dipahami oleh 
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lawan bicara mereka. Melalui proses pengumpulan informasi dan latihan 

menggunakan teknik information gap, diharapkan siswa dapat menjadi lebih 

percaya diri dalam menggunakan Bahasa Inggris secara lisan sehingga nantinya 

mereka dapat menyampaikan teks deskriptif mereka dengan lebih baik. 

Berdasarkan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menjelaskan penerapan teknik information gap dalam pembelajaran teks 

lisan berbentuk deskriptif. 

2. Menunjukkan peningkatan kemampuan siswa dalam menyampaikan teks 

lisan berbentuk deskriptif setelah mendapatkan pembelajaran menggunakan 

teknik information gap. 

Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di SMP N 4 Pante Bidari 

berbasis pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006. 

Pengembangan kurikulum tersebut dalam mata pelajaran Bahasa Inggris mengacu 

pada konsep yang dikembangkan oleh Haliday (1985) yang lebih dikenal dengan 

nama Systemic Functional Linguistics (SFL) (Sujana, 2011). Dalam konsep ini, 

bahasa dipandang sebagai alat komunikasi atau sebagai sistem semiotik sosial. Ini 

sesuai dengan Standar Isi Mata Pelajaran Bahasa Inggris untuk SMP/MTs yang 

menyebutkan bahwa pembelajaran bahasa Inggris di SMP/MTs ditargetkan agar 

peserta didik dapat mencapai tingkat functional dalam tingkatan literasi yakni 

berkomunikasi secara lisan dan tulis untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. 

Lebih jauh, Sujana (2011) menjelaskan bahwa penggunaan bahasa (pembangunan 

suatu teks tulis/lisan), berdasarkan pandangan SFL, sangat ditentukan oleh 

konteks budaya dan konteks situasi. Konteks budaya melahirkan berbagai jenis 

teks (genre) seperti narrative, descriptive, recount, report, anecdote, dll yang 

dikenal dan diterima oleh masyarakat pengguna bahasa tersebut karena memiliki 

susunan teks (generic structure) dan bahasa (grammatical features) jelas dan baku 

yang dapat digunakan untuk menunjang tujuan komunikatif. Sementara itu, 

konteks situasi melahirkan language register (variasi bahasa), yaitu pemilihan 

bahasa yang dianggap sesuai dalam konteks tertentu. Dalam pengajaran Bahasa 

Inggris sebagai bahasa asing, kedua konteks ini penting diajarkan dalam rangka 

pencapaian penguasaan Bahasa Inggris yang sesuai dengan standar bagaimana 

penutur asli mengungkapkan ide dalam konteks yang dihadapinya. Hubungan 

antara konteks budaya dan konteks situasi dapat ditunjukkan seperti dalam 

gambar 1 berikut. 
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Gambar 1 Hubungan Teks dan Konteks (Hammond et al. 1992:1) 

 

Konteks budaya dalam bahasa melahirkan berbagai jenis teks (genre) di 

masyarakat. Berangkat dari hal tersebut, kegiatan pembelajaran Bahasa Inggris 

untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama mencakupkan ruang lingkupnya pada 

kemampuan memahami dan menciptakan berbagai teks fungsional pendek dan 

monolog serta esei dari berbagai jenis teks yang salah satunya berbentuk 

deskriptif (descriptive) (Standar Isi Mata Pelajaran Bahasa Inggris untuk 

SMP/MTs). 

Menurut Gerot and Wignel (1994: 208), teks deskriptif adalah sebuah 

teks yang memiliki fungsi sosial untuk mendeskripsikan seseorang, sebuah 

tempat, atau benda tertentu. Jenis teks tersebut memiliki struktur yang terdiri dari 

identifikasi dan deskripsi. Bagian identifikasi memberikan gambaran mengenai 

fenomena yang akan dideskripsikan, sementara pada bagian deskripsi akan 

dijelaskan mengenai bagian – bagian, kualitas, dan karakteristik dari fenomena 

tersebut. Ciri lain dari sebuah teks deskriptif menurut Hammond dkk. (1992: 78) 

adalah lebih terfokus pada subjek khusus dibandingkan subjek umum, 

menggunakan simple present tense, menggunakan kata kerja being dan having, 

serta menggunakan kata sifat – kata sifat deskriptif untuk membangun frasa benda 

panjang. 

Berbagai genre atau jenis teks yang lahir dari sebuah konteks budaya perlu 

dipelajari baik dalam bentuk lisan maupun tertulis (Agustien, 2004). Hal ini 

menjadi sebuah bentuk pembelajaran berkomunikasi secara teratur yang dilakukan 
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melalui penguasaan terhadap struktur dan tata bahasa dari berbagai jenis teks 

tersebut. Meski bahasa lisan memiliki sifat lebih fleksibel dan dinamis 

(Hammond, 1992) dibandingkan bahasa tertulis, hal ini tetap tidak mudah bagi 

siswa mengingat bahasa yang dituju memiliki kedudukan sebagai bahasa asing 

dan kegiatan pembelajaran yang melatih keterampilan berbicara dalam bahasa 

tersebut sangat terbatas dan jarang dilakukan. Oleh sebab itu, diperlukan adanya 

aktivitas yang dapat memotivasi siswa untuk melatih keterampilan berbicara 

mereka terutama terkait dengan penyampaian teks deskriptif lisan tersebut. 

Ada berbagai macam aktivitas dalam kegiatan pengajaran keterampilan 

berbicara dalam Bahasa Inggris yang dapat digunakan. Kayi (2006) memberikan 

beberapa contoh aktivitas tersebut, diantaranya: 

1. Diskusi (Discussion) 

2. Bermain Peran (Role Play) 

3. Simulasi (Simulations) 

4. Kesenjangan Informasi (Information Gap) 

5. Brainstorming 

6. Bercerita (Storytelling) 

7. Wawancara (Interviews) 

8. Melengkapi Cerita (Story Completion) 

9. Melaporkan (Reporting) 

10. Bermain Kartu (Playing Cards) 

11. Menarasikan Gambar (Picture Narrating) 

12. Mendeskripsikan Gambar (Picture Describing) 

13. Menemukan Perbedaan (Find the Difference) 

Dalam kegiatan information gap, Kayi (2006) menjelaskan bahwa siswa 

bekerja secara berpasangan. Satu siswa memiliki informasi yang tidak dimiliki 

oleh pasangan mereka dan mereka akan membagikan informasi tersebut. Aktivitas 

information gap memfasilitasi banyak tujuan diantaranya pemecahan masalah dan 

pengumpulan informasi. Selain itu, setiap pasangan memiliki peranan penting 

sebab tugas tidak akan terselesaikan jika pasangannya tidak memberikan 

informasi yang dibutuhkan oleh yang lain. 

Larsen-Freeman (2000: 129) information gap hadir ketika seseorang 

mengetahui apa yang tidak diketahui oleh yang lain dan sebaliknya. Hal ini 

menyebabkan kegiatan pembelajaran dapat berjalan secara komunikatif sebab 
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seperti yang disebutkan oleh Morrow dalam Larsen-Freeman (2000: 129), 

kegiatan yang benar – benar komunikatif memiliki tiga aspek secara umum yakni 

kesenjangan informasi (information gap), pilihan (choice), dan umpan balik 

(feedback). 

Prabhu dalam Larsen-Freeman (2000: 148) menyebutkan bahwa aktivitas 

information gap melibatkan pertukaran informasi diantara siswa untuk 

menyelesaikan sebuah tugas. Sebagai contoh, aktivitas information gap dapat 

berupa kegiatan dimana siswa mendeskripsikan sebuah gambar sementara 

pasangannya membuat gambar berdasarkan deskripsi tersebut atau siswa saling 

menggambarkan silsilah keluarga teman mereka setelah saling berbagi informasi. 

Dalam penelitian ini, teknik information gap dipilih sebab siswa dapat 

terlibat secara aktif untuk menggunakan sebanyak mungkin bahasa target yaitu 

Bahasa Inggris untuk memperoleh informasi dari teman mereka mengenai tugas 

yang harus diselesaikan yakni mengenai teks deskriptif lisan. 

Legutke dan Thomas dalam Amaliani (2010: 19 – 21) memberikan 

beberapa contoh penerapan teknik information gap, diantaranya: 

1. Menggunakan Gambar 

Kelas dibagi ke dalam pasangan – pasangan dan salah seorang dari 

pasangan tersebut diberikan sebuah gambar yang tidak biasa dan abtrak dimana 

dia harus mendeskripsikan kepada temannya sehingga sang teman dapat membuat 

gambarnya tanpa diketahui oleh yang lain. Si penggambar dapat memberikan 

pertanyaan klarifikasi, tetapi si pendeskripsi tidak boleh membantu dengan 

menunjuk pada pekerjaan si penggambar. Ketika siswa setuju bahwa gambar telah 

selesai, berbagai versi gambar dari pasangan – pasangan tersebut ditampilkan di 

depan kelas dan siswa saling bertukar komentar terhadap gambar yang dihasilkan. 

2. Menemukan Perbedaan 

Siswa yang bekerja secara berpasangan, masing – masing diberikan gambar yang 

mirip satu sama lain dengan beberapa perbedaan di dalamnya. 

Tanpa saling menunjukkan gambar satu sama lain, mereka harus 

mendeskripsikan gambar tersebut dalam cara tertentu sehingga mereka dapat 

mengidentifikasi semua perbedaan di dalam gambar tersebut. 

3. Mengingat Gambar 

Kelas dibagi menjadi kelompok – kelompok yang terdiri dari lima anggota. 

Setiap kelompok memilih satu orang yang akan menggambar. Semua penggambar 
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kemudian meninggalkan ruangan selama satu menit. Guru menayangkan gambar 

di layar selama 30 detik dan siswa diminta untuk tidak berbicara selama waktu 

tersebut. Si penggambar kemudian kembali ke ruangan dan anggota kelompok 

yang lain yang telah melihat gambar tersebut mendeskripsikan gambar 

berdasarkan apa yang mereka ingat. Si penggambar memiliki waktu lima menit 

untuk menyelesaikan gambar dan ia boleh mengajukan pertanyaan. Setelah 

kurang lebih dua menit, gambar ditampilkan kembali selama sepuluh detik 

sehingga mereka dapat memperbaiki gambar yang telah dibuat. Gambar dari 

masing – masing kelompok ditampilkan di dinding dan siswa mendiskusikan 

gambar mana yang paling dekat dengan gambar aslinya. 

4. Menggunakan Objek: Merakit Sebuah Mainan 

Kelas dibagi menjadi kelompok – kelompok yang terdiri dari tiga siswa. Setiap 

kelompok diberikan sebuah mainan plastik yang harus dirakit bagian – bagiannya. 

Dua orang anggota kelompok diberikan instruksi perakitan dan harus menjelaskan 

kepada anggota ketiga bagaimana cara merakit objek tersebut. 

5. Menggunakan Teknik Jigsaw 

Kelas dibagi menjadi tiga kelompok yang masing – masing diberikan sebuah teks 

terkait sebuah tema yang sama. Untuk memecahkan sebuah permasalahan, 

dibutuhkan informasi dari ketiga teks yang telah disebar dalam kelompok – 

kelompok tersebut. Ketika anggota – anggota kelompok telah berdiskusi dan 

memahami informasi yang terdapat dalam teks masing – masing, mereka 

dikelompokkan ulang dimana anggota kelompok tersebut meliputi anggota dari 

kelompok teks yang berbeda. Setiap orang dalam kelompok baru yang terdiri dari 

tiga orang memiliki informasi yang tidak dimiliki oleh dua anggota lain. Kini 

mereka saling berbagi informasi dan mencoba memecahkan masalah yang 

diberikan. 

6. Menyusun Kembali Sebuah Teks 

Kelas dibagi menjadi kelompok – kelompok yang terdiri dari empat orang dan 

setiap kelompok diberikan sebuah teks yang telah difotokopi dan dipotong 

menjadi beberapa bagian sesuai dengan jumlah paragraf yang ada dalam teks. 

Setiap individu dalam kelompok membaca sepotong teks dan membagi informasi 

dengan yang lain. Dari kumpulan informasi ini mereka mencoba mengurutkan 

paragraf – paragraf dan teks dapat disusun kembali. 
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Dari beberapa jenis kegiatan yang dapat dilakukan dalam teknik 

information gap seperti tersebut di atas, penelitian ini menggunakan salah satunya 

yaitu penggunaan gambar sebagai media dalam pelaksanaan teknik information 

gap. Hanya saja dalam langkah – langkah kegiatan pembelajaran yang dilakukan, 

peneliti telah melakukan modifikasi agar sesuai dengan tingkat kemampuan siswa 

dan sasaran materi yang dituju yaitu teks deskriptif lisan. 

Secara teknis dapat dijelaskan mengenai langkah – langkah kegiatan 

pembelajaran dengan menggunakan teknik information gap dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Siswa dibagi secara berpasangan kemudian duduk saling berhadapan. 

Selanjutnya dalam pasangan tersebut mereka diberi label sebagai A dan B. 

2. Siswa A mendapatkan satu set gambar tokoh dan sebuah grid. 

3. Siswa B mendapatkan grid yang telah berisi deskripsi tokoh – tokoh yang 

ada dalam gambar. 

4. Tanpa melihat grid dan gambar yang dimiliki satu sama lain, siswa A 

mengambil salah satu gambar tokoh dan siswa B mengajukan pertanyaan 

mengenai deskripsi gambar tokoh yang dimaksud. 

5. Setelah berhasil menebak tokoh yang dimaksud, siswa B menyebutkan 

alamat grid dimana deskripsi tokoh tersebut berada sehingga siswa A dapat 

meletakkan gambar tokoh tersebut pada alamat grid yang sama dengan 

siswa B pada grid yang dimilikinya. 

6. Langkah 4 dan 5 diulang hingga seluruh gambar yang dimiliki oleh siswa A 

menempati grid yang ada. Setelah semua grid terisi, siswa A dan B dapat 

saling mencocokkan deskripsi dan gambar tokoh yang dimaksud dan apakah 

mereka sudah menempati alamat grid yang benar. 

 

METODE 

Setting Penelitian 

Setting penelitian meliputi waktu penelitian dan tempat penelitian yang akan 

dijelaskan sebagai berikut. 

Waktu 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan April tahun pelajaran 

2016/2017 selama kurang lebih tiga bulan. Agar tidak mengganggu kegiatan 
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belajar mengajar, maka penelitian ini dilaksanakan secara bersamaan dengan 

kegiatan pembelajaran. 

Tempat 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas VI SMP N 4 Pante Bidari yang 

terletak di Jalan Exxon Mobil Sejudo, Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh 

Timur. Adapun pertimbangan dalam menetapkan tempat penelitian di SMP N 4 

Pante Bidari adalah karena sekolah tersebut merupakan tempat tugas peneliti 

sehingga kegiatan penelitian dapat dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan 

mengajar dan tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar yg sedang 

berlangsung. 

Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP N 4 Pante Bidari tahun 

pelajaran 2016/2017 sebanyak 32 siswa yang terdiri dari laki – laki 9 orang dan 

perempuan 3 orang. 

Sumber Data 

Data yang digunakan pada penelitian ini bersumber dari: 

1. Hasil kuesioner 

2. Hasil observasi 

3. Hasil tes baik pre-test maupun post-test pada setiap siklus. 

Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

Teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

kuesioner, lembar observasi, soal tes.  

Analisis Data 

Analisis dan pengolahan data dilakukan secara kontinyu pada setiap akhir 

siklus pembelajaran. Data berupa hasil kuesioner, observasi, dan tes dianalisis 

menggunakan teknik deskriptif. Hal tersebut dilakukan agar jalannya proses 

pembelajaran serta peningkatan kemampuan siswa selama kegiatan pembelajaran 

menggunakan teknik information gap dapat diketahui dan direfleksikan. 

Indikator Kerja 

Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah jika siswa merasa 

termotivasi dan menjadi lebih percaya diri untuk menggunakan kemampuan 

berbicara dalam Bahasa Inggris khususnya dalam menyampaikan teks lisan 

berbentuk deskriptif setelah melalui proses pembelajaran menggunakan teknik 

information gap. Selain itu, siswa mampu meningkatkan keterampilan berbicara 
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khususnya mengenai materi teks lisan berbentuk deskriptif. Ini dapat dilihat dari 

kemampuan dan aktivitas siswa selama belajar dengan menggunakan teknik 

information gap, maupun dari pencapaian nilai tes pada setiap akhir siklus yakni 

75% siswa mencapai batas angka Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) sebesar 

70,00. 

Prosedur Penelitian 

Prosedur yang dilaksanakan peneliti yang terdiri dari dua siklus.  Model 

penelitian yang dilaksanakan adalah model Kemmis dan Mc Taggart. Menurut 

model Kemmis dan Mc. Taggart (Ruswandi dkk. 2007: 127) tahap penelitian 

tindakan kelas terdiri dari 4 komponen, yaitu (1) perencanaan (planning), (2) aksi/ 

tindakan (action), (3) observasi (observation), dan (4) refleksi (reflection). 

Model penelitian tindakan kelas menurut Kemmis dan Mc. Taggart dapat 

di gambarkan sebagai berikut: 

 

Gambar 2.  Modifikasi Model Penelitian Menurut Kemmis dan Mc Taggart 

 

Berdasarkan pada gambar 2 di atas, urutan tahap pelaksanaan penelitian 

dapat dijelaskan sebagai berikut. Tahap 1, sebelum melaksanakan tindakan, 

terlebih dahulu direncanakan secara seksama jenis tindakan yang akan dilakukan. 

Tahap 2, setelah rencana disusun baru tindakan dilaksanakan. Tahap 3, bersamaan 

dengan dilaksanakannya tindakan, proses pelaksanaan tindakan dan akibat yang di 

timbulkannya diamati. Tahap 4, berdasarkan hasil pengamatan, kemudian 

dilakukan refleksi atas tindakan yang telah dilakukan. Jika hasil refleksi 

menunjukan perlunya melakukan perbaikan atas tindakan yang telah dilakukan, 

maka rencana tindakan perlu disempurnakan lagi agar tindakan yang dilaksanakan 
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berikutnya tidak sekedar mengulang dari apa yang telah diperbuat sebelumnya. 

Dalam penelitian ini, serangkaian tindakan disusun dalam bentuk siklus, 

yang terdiri dari dua siklus. Setiap siklus dilaksanakan dalam satu setengah kali 

pertemuan. Setiap siklus terdiri dari persiapan, pelaksanaan, observasi, dan 

refleksi.  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Tindakan dan Hasil Siklus I 

Dari hasil siklus 1 dapat disimpulkan bahwa kemampuan siswa dalam 

menyampaikan teks lisan berbentuk deskriptif masih sangat rendah. Banyak 

terdapat kesalahan dalam pengucapan kosakata dalam Bahasa Inggris. Siswa 

kesulitan untuk mendeskripsikan teman mereka secara kompleks sebab kosakata 

yang mereka miliki masih terbatas pada contoh yang diberikan. Struktur teks 

deskriptif juga belum tampak digunakan dengan baik karena siswa 

mendeskripsikan teman mereka sebatas seperti yang diberikan dalam contoh. 

Mengenai kelancaran dalam penyampaian teks deskriptif lisan oleh siswa, 

sebagian besar dari mereka belum dapat mempresentasikan dengan lancar. 

Bahkan ada sebagian siswa yang tidak dapat menyelesaikan presentasinya sebab 

lupa akan apa yang ingin mereka utarakan. 

Dari refleksi ini, peneliti menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran 

untuk menyelesaikan masalah tersebut pada siklus I yang memasukkan materi 

penguasaan kosakata, penguatan grammar, serta penerapan teknik information 

gap. Adapun pelaksanaan pada siklus I dapat dijabarkan sebagai berikut. 

1. Persiapan 

a) Menyusun rencana pembelajaran menggunakan teknik information 

gap; 

b) Mempersiapkan perangkat pembelajaran yang akan digunakan selama 

proses pembelajaran berlangsung; 

c) Menyusun alat observasi yang akan digunakan untuk mengamati guru 

dan siswa selama proses pembelajaran. 

2. Pelaksanaan 

a) Kegiatan awal 

1) Mengucapkan salam; 

2) Mengecek kehadiran siswa; 
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3) Mengulas kembali materi pelajaran di pertemuan sebelumnya; 

4) Menjelaskan tujuan pembelajaran. 

 

b) Kegiatan inti 

1) Melakukan brainstorming melalui tanya jawab dengan siswa 

mengenai tokoh – tokoh Indonesia dalam berbagai bidang dan 

prestasi yang pernah mereka capai; 

2) Menjelaskan peraturan dalam kegiatan information gap; 

3) Mengkoordinasikan jalannya kegiatan information gap; 

4) Meminta siswa memilih salah satu tokoh favorit mereka dan 

mengembangkan deskripsi tentang tokoh tersebut; 

5) Meminta siswa mempresentasikan deskripsi tokoh tersebut di 

depan kelas. 

c) Kegiatan akhir 

1) Meminta siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari; 

2) Merefleksi kegiatan yang telah dilaksanakan; 

3) Memberikan PR; 

4) Merencanakan kegiatan pembelajaran selanjutnya. 

 

3. Observasi 

Pengamatan dilakukan pada saat siswa melakukan pembelajaran yang 

menggunakan teknik information gap. 

4. Refleksi 

Hasil pencapaian siswa dalam menyampaikan teks deskriptif lisan setelah melalui 

teknik information gap telah menunjukkan peningkatan ketercapaian 

dibandingkan dengan hasil yang diperoleh siswa pada saat pre-test. Walau 

demikian, dari hasil refleksi masih perlu diadakan perbaikan pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran sebab ketercapaian tersebut masih belum mencapai indikator 

keberhasilan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Perbaikan ini terkait 

pada teknis pelaksanaan information gap itu sendiri. 

Pada siklus I ini, siswa A sebatas memberikan jawaban ya dan tidak 

terhadap pertanyaan klarifikasi deskripsi gambar yang diajukan oleh siswa B. 

Kondisi ini menguntungkan siswa B yang dapat menggunakan bahasa target 

secara aktif melalui pengajuan pertanyaan terhadap siswa A. Sementara siswa A 
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masih pasif menerima pengetahuan baru dalam Bahasa Inggris, tetapi belum bisa 

mempraktekkan penyampaiannya secara langsung dan menggunakannya untuk 

berkomunikasi. Oleh sebab itu, dilakukanlah modifikasi teknis pelaksanaan 

information gap di siklus II. 

Perbandingan nilai pada saat pre-test dan post-test siklus I dapat dilihat 

dalam tabel berikut ini. 

Tabel 1. Nilai Pre-Test  Tabel 2. Nilai Post-Test Siklus I 

No Kode Nilai Siswa  No Kode Nilai Siswa 

1 S-01 56.25  1 S-01 75 

2 S-02 68.75  2 S-02 87.5 

3 S-03 50  3 S-03 68.75 

4 S-04 56.25  4 S-04 81.25 

5 S-05 81.25  5 S-05 87.5 

6 S-06 50  6 S-06 62.5 

7 S-07 62.5  7 S-07 81.25 

8 S-08 56.25  8 S-08 81.25 

9 S-09 50  9 S-09 68.75 

10 S-10 93.75  10 S-10 93.75 

11 S-11 43.75  11 S-11 62.5 

12 S-12 50  12 S-12 75 

 

 

Deskripsi Tindakan dan Hasil Siklus II 

Siklus II dalam kegiatan penelitian tindakan kelas ini dilaksananakan pada 

hari Selasa, tanggal 17 Januari 2017. Seperti yang telas direfleksikan pada siklus I, 

telah dilakukan modifikasi terhadap teknis pelaksanaan kegiatan information gap 

yang dilakukan. Pada siklus II ini, siswa A memiliki kesempatan untuk 

mendeskripsikan gambar yang mereka miliki. Sementara siswa B kemudian 

bertanya lebih jauh untuk mengklarifikasikan gambar yang dimaksud dengan 
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deskripsi yang ia miliki. Disini terjadi komunikasi dua arah yang kurang lebih 

setimbang antara siswa A yang memberikan deskripsi gambar dan siswa B yang 

mengajukan pertanyaan. Dari hasil pencapaian siswa yang menunjukkan adanya 

peningkatan dibandingkan dengan hasil pada siklus I, dapat disimpulkan bahwa 

teknik information gap dapat diterapkan dalam kegiatan pembelajaran mengenai 

teks deskriptif lisan.  

Peningkatan tersebut nampak melalui perbandingan nilai tes yang 

diperoleh siswa pada kedua siklus seperti tersaji dalam tabel di bawah ini. 

Tabel 3. Nilai Post-Test Siklus II 

No Kode Nilai Siswa 

1 S-01 75 

2 S-02 93.75 

3 S-03 81.25 

4 S-04 81.25 

5 S-05 93.75 

6 S-06 75 

7 S-07 87.5 

8 S-08 87.5 

9 S-09 75 

10 S-10 93.75 

11 S-11 62.5 

12 S-12 75 

 

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa aktivitas siswa mengalami 

peningkatan siklus I ke siklus II. Walaupun peningkatan tidak dapat dikatakan 

signifikan, tetapi ini menunjukkan bahwa ada respon positif dari siswa mengenai 

penerapan teknik information gap ini. Dalam lembar kuesioner siswa terdapat 5 

pertanyaan yang harus ditanggapi siswa, sama dengan butir pertanyaan lembar 

kuesioner siklus I. Untuk pertanyaan yang pertama, 7 siswa merasakan bahwa 



  1421 

 

mereka sangat menikmati kegiatan pembelajaran Bahasa Inggris dan 5 siswa 

merasa cukup menikmati kegiatan pembelajaran Bahasa Inggris. Untuk 

pertanyaan yang kedua, 8 siswa menganggap teknik information gap menarik 

diterapkan di kelas, sedangkan 4 siswa menganggap teknik tersebut cukup 

menarik. Untuk pertanyaan yang ketiga, dapat dilihat 4 siswa mengalami kesulitan 

dalam aspek mendengarkan, 4 siswa mengalami kesulitan dalam aspek berbicara, 

2 siswa kesulitan dalam aspek membaca, 5 siswa kesulitan dalam aspek menulis 

dan 3 siswa tidak merasakan kesulitan dalam Bahasa Inggris. Dari hasil tanggapan 

siswa untuk pertanyaan yang keempat, 4 siswa menganggap teknik information 

gap membantu mereka dalam menghadapi kendala dalam Bahasa Inggris, 8 siswa 

menganggap teknik tersebut cukup membantu. 

Nilai yang diberikan siswa untuk teknik information gap pada siklus II 

terdapat dalam 3 rentang nilai. Sebagian besar siswa, sebanyak 5 siswa, 

memberikan nilai 85-90%, 5 siswa memberi nilai >90%, dan 2 siswa menilai 70-

85%. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa teknik information gap 

cukup berhasil dilaksanakan pada siklus II. Hasil pencapaian siswa pada siklus I 

dan II sudah cukup memuaskan dan menunjukkan peningkatan yang cukup besar 

dibandingkan dengan hasil pencapaian siswa pada kondisi awal. Nilai rata – rata 

siswa pada kondisi awal saat penerapan kegiatan pembelajaran tradisional hanya 

berkisar pada angka 59.89. Sedangkan rata – rata pada tes siklus I sebesar 76.56 

dan pada akhir siklus II sebesar 81.77. 

Pada kondisi awal, siswa terlihat masih bingung untuk menyampaikan 

teks lisan berbentuk deskriptif mereka. Siswa masih sebatas menghafal teks yang 

direncanakan. Hal ini dapat terjadi sebab keterbatasan kosakata yang mereka 

miliki dan keengganan untuk melatih ucapan dalam Bahasa Inggris. Sedangkan 

pada siklus I dan II, siswa dapat melatih pengucapan kosakata dalam Bahasa 

Inggris mereka melalui komunikasi aktif tanpa rasa canggung sebab kegiatan 

tersebut dilakukan bersama teman sebaya.  

Agar lebih jelas gambaran peningkatan kegiatan siswa dan hasil belajar 

siswa dari kondisi awal, siklus I dan siklus II, dapat dilihat dan diperhatikan pada 

rekapitulasi tabel dan grafik ketuntasan belajar di bawah ini. 

Tabel 1. Rangkuman Kondisi Awal, Siklus I dan Siklus II 
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No Keterangan 
Nilai 

Pre-Test Tes Siklus I Tes Siklus II 

1 Nilai Rata-Rata 59.89 76.56 81.77 

2 Nilai Tertinggi 93.75 93.75 93.75 

3 Nilai Terendah 43.75 62.5 62.5 

4 Jumlah Siswa  Tuntas 2 8 11 

5 Jumlah Siswa Tidak Tuntas 10 4 1 

6 Ketuntasan Klasikal (%) 17% 67% 92% 

 

SIMPULAN 

Hasil analisis data mengenai penerapan teknik information gap yang 

digunakan pada pembelajaran teks deskriptif lisan di kelas VII SMP N 4 Pante 

Bidari mengarahkan pada beberapa penarikan kesimpulan yang dapat dijelaskan 

sebagai berikut. 

1. Penerapan teknik information gap dalam kegiatan pembelajaran mengenai 

teks deskriptif lisan dapat dilakukan melalui beberapa langkah, diantaranya: 

a) Siswa dibagi secara berpasangan kemudian duduk saling berhadapan. 

Selanjutnya dalam pasangan tersebut mereka diberi label sebagai A 

dan B. 

b) Siswa A mendapatkan satu set gambar tokoh dan sebuah grid. 

c) Siswa B mendapatkan grid yang telah berisi deskripsi tokoh – tokoh 

yang ada dalam gambar. 

d) Tanpa melihat grid dan gambar yang dimiliki satu sama lain, siswa A 

mengambil salah satu gambar tokoh dan siswa B mengajukan 

pertanyaan mengenai deskripsi gambar tokoh yang dimaksud. 

e) Setelah berhasil menebak tokoh yang dimaksud, siswa B menyebutkan 

alamat grid dimana deskripsi tokoh tersebut berada sehingga siswa A 

dapat meletakkan gambar tokoh tersebut pada alamat grid yang sama 

dengan siswa B pada grid yang dimilikinya. 

f) Langkah d) dan e) diulang hingga seluruh gambar yang dimiliki oleh 

siswa A menempati grid yang ada. Setelah semua grid terisi, siswa A 

dan B dapat saling mencocokkan deskripsi dan gambar tokoh yang 
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dimaksud dan apakah mereka sudah menempati alamat grid yang 

benar. 

2. Terdapat peningkatan rata – rata hasil belajar siswa yang cukup signifikan 

setelah dilakukan kegiatan pembelajaran menggunakan teknik information 

gap dibandingkan dengan kondisi awal yang hanya menerapkan 

pembelajaran tradisional. Pada kondisi awal, rata – rata kemampuan 

berbicara kelas VIII E hanya 59.89, sedangkan nilai rata – rata siswa pada 

siklus I meningkat menjadi 76.56. Pada siklus II, nilai rata – rata ini 

meningkat lagi menjadi 81.77. Ketuntasan klasikal yang hanya 17% pada 

kondisi awal meningkat menjadi 67% pada siklus I dan bertambah menjadi 

92% pada siklus II. 

 

Berikut beberapa saran yang dapat diberikan terkait penerapan teknik 

information gap pada pembelajaran mengenai teks deskriptif lisan. 

Hendaknya guru dapat merancang pembelajaran yang menggunakan teknik 

information gap dengan mengkombinasikan teknik tersebut dengan teknik lain 

selama keseluruhan kegiatan pembelajaran. Pengkombinasian teknik information 

gap dengan teknik lain dalam kegiatan pembelajaran dapat dilakukan berdasarkan 

tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Seperti yang telah ditunjukkan melalui 

proses penelitian, teknik information gap dapat digunakan untuk melatih 

keterampilan berbicara siswa dalam Bahasa Inggris. 

Hendaknya siswa selalu mengikuti setiap instruksi guru dalam kegiatan 

pembelajaran karena guru telah mempersiapkan rencana kegiatan pembelajaran 

yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan siswa. 

Saran yang diberikan bagi peneliti lain yaitu agar peneliti lain yang ingin 

menerapkan teknik information gap supaya dapat memaksimalkan teknik ini 

dengan didukung media yang lebih menarik agar siswa dapat lebih fokus dan 

dapat lebih mudah mengikuti setiap instruksi selama kegiatan pembelajaran. 
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ABSTRAK 

 

Baterai bekas diperbarui dengan menggantikan serbuk karbon (depolarisator) 

dengan tumbukan buah pare, menghasilkan tegangan 1 baterai=6,48 Volt, 

dimanfaatkan untuk charger handphone. Aplikasi dari karya inovatif ini 

dimanfaatkan sebagai alternatif pembelajaran melalui ALGAENKIMTRIK-

KETERAMPILAN PROSES pada materi konsep energi dalam kehidupan sehari-

hari mata pelajaran IPA tingkat SMP. 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah (1) metode dokumentasi; (2) 

metode observasi; (3) metode tes. Instrument yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah instrument berupa Tes dan Non Tes antara lain: (1) Observasi penilaian 

keterampilan proses; (2) Lembar Kegiatan Peserta Didik; (3) Lembar Observasi 

sikap peserta didik; (4) Instrument penilaian akhir. Adapun tehnik pengumpulan 

data yang digunakan adalah tehnik pengamatan, tehnik evaluasi (proses dan hasil 

akhir) dan dokumentasi foto. 

Kata Kunci : Algaenkimtrik, Keterampilan Proses, Charger Handphone 

    

PENDAHULUAN 

 Secara keseluruhan pada saat ini pembelajaran IPA masih jauh dari 

harapan. Rendahnya prestasi IPA ini ditunjukkan dari analisis hasil TIMSS tahun 

2007 dan 2011 di bidang IPA untuk peserta didik kelas 2 SMP, hasil studi pada 

tahun 2007 dan 2011 menunjukkan bahwa lebih dari 95% peserta didik Indonesia 

hanya mampu mencapai level menengah, sementara hampir 40% peserta didik 

Taiwan mampu mencapai level tinggi dan lanjut (Widiadnyana, 2014). Begitu 

mailto:lilisfaqih@gmail.com
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juga analisis hasil US tahun 2015-2016 di bidang IPA untukpeserta kelas 2 SMP 

di SMPN 14 Lubuklinggau, menunjukkan bahwa lebih dari 70% peserta didik 

hanya mampu mencapai level menengah, sementara hamper 30% saja peserta 

didik mampu mencapai level tinggi dan lanjut. 

Hal ini juga disebabkan guru belum menggunakan model pembelajaran yang 

bervariasi dan tepat sesuai materi yang akan dipelajari, sehingga cukup banyak 

siswa yang belum mencapai kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik yang 

diharapkan. Peserta didik memang memilki sejumlah pengetahuan, namun banyak 

pengetahuan itu di terima peserta didik sebagai informasi saja dari guru, dari 

media cetak dan elektronik, sedangkan mereka sendiri tidak dibiasakan untuk 

mencoba, menemukan sendiri pengetahuan atau informasi itu. Metode 

Keterampilan Proses diharapkan mempu menghantarkan anak pada proses 

mencoba, menemukan sendiri pengetahuan dan informasi tersebut. Seperti contoh, 

aplikasi perubahan energi kimia ke energi listrik dalam kehidupan sehari-hari, 

siswa perlu dibiasakan untuk mencoba, menemukan sendiri ilmu pengetahuan dan 

informasi tersebut melalui metode keterampilan proses. Hal ini karena desain 

pembelajaran belum optimal. 

 Kemudian, permasalahan selanjutnya adalah bagaimana peserta didik 

mampu menggunakan bahan alternatif untuk energi terbarukan yang ramah 

lingkungan, biaya yang murah, bermanfaat dari barang bekas. Atas dasar itulah 

peneliti tergugah untuk mencoba mengemas pembelajaran perubahan energi 

dalam kehidupan sehari-hari menjadi menarik, lebih memahami materi tersebut 

melalui aplikasi pembuatan alat peraga yang kreatif dan inovatif. Berdasarkan 

faktor-faktor yang diatas maka perlu dikembangkan “ALGAENKIMTRIK – 

KETERAMPILAN PROSES ALTERNATIF PEMBELAJARAN IPA TERPADU 

MERUPAKAN KARYA INOVATIF DALAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN 

KARIER GURU”. 

Permasalahan 

Untuk memberi panduan dalam pemecahan masalah, permasalahan dirumuskan 

sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah penerapan belajar dengan Algaenkimtrik – Keterampilan 

Proses? 
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2. Bagaimanakah hasil atau dampak dari pelaksanaan pembelajaran 

Algaenkimtrik – Keterampilan Proses dalam pembelajaran? 

Strategi Pemecahan Masalah  

1. Deskripsi strategi pemecahan masalah yang dipilih 

Agar pembelajaran lebih bermakna, menarik dan menyenangkan maka perlu 

strategi pemecahan masalah. Strategi pemecahan masalah yang dilakukan 

dengan menerapkan stretegi pembelajaran menggunakan Algaenkimtrik – 

Keterampilan Proses pada materi perubahan energi dalam kehidupan sehari-

hari yang fokus pada pembuatan dan pemanfaatan alat peraga dan 

menggunakan metode keterampilan. 

2. Tahapan Operasional Pelaksanaanya 

Tahapan operasional penerapan ALGAENKIMTRIK – KETERAMPILAN 

PROSES terdiri atas beberapa langkah-langkah berikut : 

a. Penjelasan arti dan maksud pembelajaran  ALGAENKIMTRIK 

– KETERAMPILAN PROSES (Alat Peraga-Energi Kimia 

Listrik menggunakan metode keterampilan proses) 

b. Pembelajaran ALGAENKIMTRIK – KETERAMPILAN 

PROSES dengan metode keterampilan, dengan langkah-

langkah pendekatan proses melalui pengamatan, pengumpulan 

data/informasi, pengelolaan data/informasi, dan Penyajian 

c. Hasil pembelajaran yang diperoleh setelah pembelajaran 

ALGAENKIMTRIK – KETERAMPILAN PROSES. 

Langkah-langkah Kegiatan 

Kajian Teoritis  

Kajian Teoritis dalam penelitian ini mencakup; Alga, Enkimtrik, Keterampilan 

proses, dan Hasil Belajar. 

1. Alga (Alat Peraga) 

Alga merupakan akronim dari Alat Peraga yang digunakan dalam 

pembelajaran materi perubahan energi, ada contoh yang sudah tersedia dan 

ada yang belum tersedia dalam kehidupan sehari-hari, sehingga peserta didik 

dapat membuat sendiri.  

Arikunto, (dalam Juniati 2012) menjelaskan bahwa alat peraga adalah alat 

bantu pendidikan dan pengajaran, dapat berupa perbuatan-perbuatan, atau 

benda-benda yang mudah diberi pengertian kepada anak didik berturut-turut 
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dari perbuatan abstrak sampai pada benda yang sangat konkrit. Jadi alat 

peraga adalah sesuatu alat yang digunakan dalam pembelajaran dan dapat 

berupa perbuatan atau benda yang mudah memberikan pengertian pada anak 

didik. Dari alam sekitar dapat diperoleh benda-benda yang dapat dimanfaatkan 

sebagai alat peraga. 

Pada kegiatan belajar mengajar, tidak pada setiap pembelajaran dalam setiap 

situasi memerlukan alat peraga, ada yang cukup menggunakan metode 

ceramah, tapi banyak pula yang memerlukan kecakapan guru dalam 

penggunaan alat peraga. 

2. Enkimtrik 

Enkimtrik merupakan akronim dari Energi Kimia Listrik. Pada materi Energi 

dan perubahannya kelas VIII SMP Kurikulum KTSP 2006 sebagai berikut : 

Standar Kompetensi : Memahami Peranan Usaha, Gaya, dan Energi dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Indikator :  Hubungan bentuk energi dan perubahannya, prinsip usaha dan 

energi serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan indikator pembelajaran diatas, bahwa contoh penerapan dan 

perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari selalu diberikan ilustrasi saja 

kepada anak didik, misal perubahan energi kimia-listrik, baterai, aki, dsb. 

Namun tidak ada inovasi dan kreatifitas anak untuk menciptakan contoh 

perubahan energi kimia-listrik dalam kehidupan sehari-hari menggunakan 

bahan/alat yang sederhana dan menghabiskan dana yang sangat murah,serta 

dampaknya bermanfaat untuk charger handphone. 

  

3. Metode Keterampilan proses 

Rustaman.et al. (2005) menyatakan bahwa keterampilan proses adalah 

keterampilan kognitif atau intelektual, manual, dan social yang digunakan 

untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan dasar, sikap ilmiah dan 

sikap kritis siswa. 

Keterampilan proses melibatkan keterampilan-keterampilan kognitif atau 

intelektual, manual, dan sosial. Keterampilan kognitif atau intelektual terlibat 

karena dengan melakukan keterampilan proses siswa menggunakan 

pikirannya. Keterampilan manual jelas terlibat dalam keterampilan proses 

karena pada saat pembelajaran mereka melibatkan penggunaan alat dan bahan, 
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pengukuran, penyusunan, atau perakitan alat. Dengan keterampilan social 

dimaksudkan bahwa mereka berinteraksi dengan sesamanya dalam melakukan 

kegiatan belajar mengajar,misalnya mendiskusikan hasil pengamatan 

(Rustaman,N 2005). 

Selanjutnya, keterampilan proses terdiri atas sejumlah keterampilan yang satu 

sama lain tidak dapat dipisahkan. Keterampilan proses tersebut adalah 

keterampilan untuk melakukan pengamatan, mengelompokkan (klasifikasi), 

menafsirkan pengamatan (interprestasi), meramalkan (prediksi), mengajukan 

pertanyaan, berhipotesis, merencanakan percobaan atau penyelidikan, 

menerapkan konsep atau prinsip dan berkomunikasi. 

Berikut ini adalah penjelasan mengenai keterampilan-keterampilan proses 

tersebut. 

1. Keterampilan Mengamati 

Merupakan proses pengumpulan informasi dengan menggunakan sebagian 

atau semua indera. Menurut Dahar (1996) mengamati adalah melakukan 

pengamatan fakta-fakta yang dapat dipisah-pisahkan, mana yang 

berhubungan dan mana yang tidak berhubungan dengan tujuan 

pengamatan. 

2. Keterampilan Mengelompokkan/Mengklasifikasi 

Proses menggolongkan atau mengklasifikasi melibatkan proses mendeteksi 

cirri-ciri atau pola-pola yang relevan. Anderson (Apipah, 2008) 

mengemukakan bahwa proses klasifikasi merupakan proses komplementer 

(pelengkap) untuk proses pemberian contoh. Sedangkan menurut Indrawati 

dalam Asriana (2010) klasifikasi adalah kegiatan pengelompokkan suatu 

objek berdasarkan persamaan/perbedaan atau ciri-ciri lain yang nampak 

dari objek tersebut. 

3. Keterampilan Menafsirkan/Interpretasi 

Menurut Anderson (Apipah, 2008) proses menafsirkan terjadi ketika siswa 

bias merubah informasi dalam bentuk penafsiran yang lain. Proses 

menafsirkan melibatkan perubahan, contohnya perubahan gambar kedalam 

penafsiran berbentuk konteks kata/kalimat, bilangan kedalam konteks 

kata/kalimat, kata atau kalimat ke dalam angka, lirik musik ke dalam nada, 

atau hal-hal serupa lainnya. Kata kerja operasional yang menunjukkan 
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proses menafsirkan adalah menerjemahkan, menguraikan dengan kata-kata 

sendiri, menggambarkan, dan membuktikan. 

4. Keterampilan memprediksi atau meramalkan 

Merupakan keterampilan mengajukan perkiraan tentang sesuatu yang 

belum terjadi, berdasarkan suatu kecenderungan atau pola yang sudah ada. 

(Rustaman, 2005). Menurut Indrawati dalam Asriana (2010), keterampilan 

memprediksi merupakan suatu keterampilan membuat atau mengajukan 

perkiraan tentang sesuatu yang belum terjadi berdasarkan suatu 

kecenderungan atau pola yang sudah ada. 

5. Keterampilan mengajukan pertanyaan 

Bertanya merupakan keterampilan proses yang perllu dilatihkan. Bertanya 

dalam ilmu pengetahuan memerlukan suatu pemikiran (Rustaman, 2005) 

6. Keterampilan berhipotesis 

Salah satu kegiatan dalam melakukan penelitian adalah merumuskan 

hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara tentang pengaruh variabel 

manipulasi terhadap variabel respon. Keterampilan menyusun 

hipotesisdapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyatakan ―dugaan 

yang dianggap benar‖ mengenai adanya suatu faktor yang terdapat dalam 

satu situasi, maka aka nada akibat tertentu yang dapat diduga akan timbul 

(Dimyati dan Mudjiono, 2006). 

7. Keterampilan merancang percobaan 

Merancang penelitian atau percobaan dapat diartikan sebagai suatu 

kegiatan untuk mendeskripsikan variabel-variabel yang dimanipulasi dan 

direspons dalam penelitian secara operasional, kemungkinan dikontrolnya 

variabel hipotesis yang diuji dan cara mengujinya, serta hasil yang didapat 

dari penelitian yang akan dilaksanakan (Dimyati dan Mudjiono, 2006). 

8. Keterampilan menerapkan konsep 

Keterampilan untuk menjelaskan suatu peristiwa dengan menggunakan 

informasi yang telah dimiliki dapat diartikan sebagai keterampilan 

menerapkan konsep (Rustaman, 2005). 

9. Keterampilan berkomunikasi 

Menurut Indrawati dalam Asriana (2010), mengkomunikasikan dapat 

didefinisikan sebagai proses pengubahan informasi dari satu media ke 
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media lainnya. Karakteristik dari keterampilan berkomunikasi ni menurut 

Indrawati adalah sebagai berikut : 

1) Mengutarakan suatu gagasan 

2) Menjelaskan penggunaan data hasil penginderaan secara akurat dari 

suatu kejadian 

3) Mengubah data dalam bentuk tabel ke bentuk lainnya misalnya grafik, 

peta secara akurat. 

4. Hasil Belajar 

Menurut bahasa, hasil adalah sesuatu yang diadakan (dibuat, dijadikan, dan 

sebagainya) oleh usaha (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, 2002). 

Berkaitan dengan pengertian belajar, W. S. Anitah, dkk. memberikan batasan 

bahwa belajar adalah proses mental dan emosional atau proses berpikir dan 

merasakan (2008). Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Aunurrahman. 

(mengutip simpulan Abdillah, 2002) yang mengemukakan belajar adalah suatu 

usaha sadar yang dilakukan oleh individu dalam perubahan tingkah laku baik 

melalui latihan dan pengalaman yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik untuk memperoleh tujuan tertentu (2012: 35).  

Dari beberapa pendapat tersebut di atas, maka  dapat disimpulkan bahwa 

belajar adalah proses usaha dalam berpikir dan merasakan yang dilakukan 

individu secara bertahap untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang 

terjadi sebagai hasil dari pengalaman melalui interaksi dengan lingkungannya. 

Hasil belajar berupa perubahan perilaku dan tingkah laku (W. S. Anitah, dkk., 

2008). Hasil belajar atau bukti bahwa seseorang telah belajar ialah terjadinya 

perubahan tingkah laku pada orang tersebut, misalnya dari tidak tahu menjadi 

tahu, dan dari tidak mengerti menjadi mengerti (Hamalik, 2011). Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah sesuatu yang diperoleh 

individu melalui proses belajar yang ditandai dengan adanya perubahan 

perilaku berupa pengetahuan dan kemampuan dalam berbagai hal. 
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Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Berfikir 

Metode Penelitian 

Karya Inovatif ini merupakan pengalaman mengajar saya di SMP Negeri 

14 Lubuklinggau yang beralamat di Jalan Fatmawati Soekarno RT.7 Kelurahan 

Taba Jemekeh Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan. Adapun hal-hal yang akan 

ditingkatkan pada pembelajaran Algaenkimtrik-Keterampilan yaitu Keterampilan 

proses dan hasil belajar. Sumber data adalah kelas 8.1 SMP Negeri 14 

Lubuklinggau tahun pelajaran 2015/2016 yang berjumlah 30 peserta didik yang 

terdiri dari 16 laki-laki dan 14 perempuan.  

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah : (1) metode 

dokumentasi; (2) metode observasi; (3) metode tes. Pelaksanaan tindakan 

dilakukan dengan tahapan pembelajaran sebagai berikut : (1) Pendahuluan 

(Apersepsi, Motivasi); (20 Kegiatan Inti (Pembentukan Kelompok, Pembelajaran 

Algaenkimtrik meliputi metode keterampilan proses (Mengamati, menafsirkan, 

mencoba, menalar, dan mempresentasikan hasil). 
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Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrument yang 

berupa tes dan non tes. Adapun instrumen yang digunakan antara lain: (1) 

instrumen observasi penilaian keterampilan proses; (2) lembar kegiatan peserta 

didik (LKPD); (3) lembar observasi sikap peserta didik; (4) instrumen penilaian 

akhir. Adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah tehnik 

pengamatan, tehnik evaluasi (proses dan hasil akhir), dan dokumentasi foto. 

Dalam karya inovatif peningkatan kinerja peserta didik (tahap proses dan 

akhir) merupakan aspek yang diharapkan berkaitan erat dengan analisis kinerja 

peserta didik seperti daya serap individu, ketuntasan belajar secara individu 

(peserta didik dianggap tuntas belajar secara individu bila memperoleh presentase 

daya serap individu ≥ 75%), ketuntasan belajar klasikal dan rata-rata hasil belajar. 

Adapun keberhasilan proses pembelajaran Algaenkimtrik-Keterampilan Proses 

ditunjukkan oleh beberapa indikator yang mengacu pada persamaan 3.1 s.d 3.3 

(Rahmawati dalam Juniati:2011). 

1. Daya serap individu (DSI) 

                    

  
                                

                  
             

Ketuntasan belajar secara individu (KBSI), 

Peserta didik dikatakan tuntas belajar secara individu bila memperoleh 

presentase daya serap individu ≥ 75% 

2. Ketuntasan belajar klasikal (KBK) 

                   

  
                          

                            
            

Menurut Depdikbud (dalam Juniati,2011) peserta didik dikatakan tuntas 

belajar secara klasikal bila memperoleh presentase daya secara klasikal  ≥ 

85% 

3. Rata-rata hasil belajar 
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Rata-rata hasil belajar dikatakan tuntas bila didapatkan nilai rata-rata ≥ 75. 

Indikator keberhasilan pelaksanaan pembelajaran ini sebagai berikut : 

(1). Presentase ketuntasan belajar klasikal mencapai ≥ 85% dan rata-rata 

kelas mencapai ≥ 75 atau kualifikasi Baik (B) diatas KKM. 

(2). Keaktifan peserta didik dalam keterampilan proses ≥ 80%  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Alasan pemilihan strategi pemecahan masalah 

Alasan pemilihan Algaenkimtrik-Keterampilan proses sebagai alternatif untuk 

memecahkan masalah peningkatan proses dan hasil belajar peserta didik serta 

terciptanya Karya Inovatif sebagai pembinaan dan peningkatan karier guru berupa 

produk energi yang terbarukan ramah lingkungan dan murah biaya pembuatan. 

Ada beberapa faktor keberhasilan peserta didik yaitu, peserta didik, guru, 

lingkungan, fasilitas, dan pendukung lainnya yang perlu ditingkatkan melalui 

proses yang cerdas dan tepat guna yakni Algaenkrimtrik-Keterampilan proses. 

 

A. Hasil atau Dampak yang dicapai dari strategi  

Pembelajaran melalui Algaenkimtrik-Keterampilan Proses memiliki hasil/dampak 

sebagai berikut: 

1. Pembelajaran student centre 

Selama pembelajaran Algaenkimtrik-Keterampilan proses merupakan 

pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, baik pada saat mengamati, 

menafsirkan, mencoba, menalar, dan mempresentasikan hasil. 

 

Gambar 2. Peserta didik bekerja dalam kelompok 
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2. Pembelajaran lebih menjadi bermakna 

Dengan pembelajaran Algaenkimtrik-Keterampilan proses, peserta didik 

mengalami pembelajaran yang bermakna dan kadang-kadang belum pernah 

dialami seperti membuat alat peraga sendiri dipakai untuk eksperimen sendiri. 

 

 

Gambar 3. Peserta didik melakukan keterampilan proses dengan 

Algaenkimrik 

 

3. Menghasilkan Karya Inovatif sebagai pembinaan dan peningkatan karier guru 

berupa Produk Energi yang terbarukan, Ramah Lingkungan serta Murah Biaya 

pembuatan. Energi terbarukan dihasilkan dari sumber daya energi yang secara 

alami tidak akan habis bahkan berkelanjutan jika dikelola dengan baik. Energi 

terbarukan kerap disebut juga sebagai energi berkelanjutan yang lebih 

bersih,ramah lingkungan serta terjangkau masyarakat, seperti Energi Bahan 

bakar(Biofuel), Biomassa, Panas Bumi, dan Energi air. Pada kesempatan ini, 
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peserta didik dilatih mengembangkan energi yang tak terpakai dari sebuah 

baterai bekas kemudian dapat di perbarui dengan menggantikan tumbukan 

buah pare sebagai serbuk karbon (depolarisator) kedalam baterai 

bekas,sehingga akan menghasilkan tegangan 1 baterai = 6,48Volt, dan 

dimanfaatkan untuk charger Handphone. 

 

 

 

Gambar 4. Salah satu Karya Inovatif energi terbarukan oleh peserta 

didik (Charger Handphone menggunakan Baterai Bekas isi Buah pare 

tumbuk sebagai alat peraga perubahan energi kimia ke energi listrik) 
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4. Mempresentasikan Hasil 

Tahap akhir kegiatan Algaenkimtrik-Keterampilan proses, yaitu peserta didik 

mempresentasikan hasil alat peraga, dimana setiap kelompok menyampaikan 

hasilnya masing-masing. 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Presentasi Hasil peserta didik 

Hasil Pengolahan Data 

Bagian ini memuat data dan pengolahan hasil yang diperoleh berdasarkan hasil 

keterampilan proses terhadap aktivitas belajar peserta didik pada proses 

pembelajaran IPA materi Alat Peraga Energi Kimia menjadi Energi Listrik di 

Kelas VIII.1 SMP Negeri 14 Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan. 

1. Hasil Keterampilan Proses 

 

Berdasarkan pengolahan data hasil keterampilan proses terhadap hasil belajar 

peserta didik dapat dilihat pada tabel gambar di bawah ini: 

Hasil Belajar Peserta didik Kelas VIII.1 

 

SMP Negeri 14 Lubuklinggau Sumatera-Selatan 

 

 

No NILAI 

Hasil belajar Sebelum 

Keterampilan Proses 

Hasil belajar Setelah 

Keterampilan Proses 

Jumlah 

Siswa 

% 

Jumlah 

Siswa 

% 
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1 Diatas KKM  ≥ 75 8 26,00 25 83,00 

2 Rata-rata KKM = 75 12 40,00 5 17,00 

3 Diabawah KKM ≤ 75 10 34,00 0 0 

  30 100 30 100 

Gambar 6. Hasil Belajar peserta didik sebelum dan sesudah keterampilan proses 

 Kesimpulan dapat dilihat bahwa hasil belajar IPA Materi Energi dan 

perubahannya pada kelas VIII.1 mengalami peningkatan hasil belajar dan 

pemahaman konsep perubahan energi peserta didik dengan menggunakan alat 

peraga energi kimia menjadi energi listrik sebagai salah satu contoh perubahan 

energi dalam kehidupan sehari-hari.  

Kendala 

Kendala yang dihadapi pada Karya Inovatif Algaenkimtrik-Keterampilan Proses 

ini adalah bahwa : 

(1). Sumber Energi hanya terbatas pada baterai bekas, sehingga tegangan hanya 

didapat tidak lebih dari 6,4Volt per baterai nya sehingga hanya terbatas untuk 

alat charger handphone dan lampu kecil. 

(2). Waktu presentasi terlalu banyak yang bertanya sehingga tak cukup 

waktunya. 

 

 Faktor Pendukung 

Beberapa faktor pendukung sebagai penguat penerapan Algaenkimtrik-

Keterampilan Proses diantaranya : 

(1). Keaktifan Peserta didik 

(2). Peran kepala sekolah  dan guru-guru IPA sebagai observer dan kolaborator. 

  

KESIMPULAN  

Berdasarkan data hasil observasi dan pembahasan pada Karya Inovatif ini, dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Proses pembelajaran Algaenkimtrik-Keterampilan Proses membiasakan 

peserta didik untuk mengamati, menanya, mencoba, mengumpulkan 
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data/informasi, mengolah data/informasi, serta berdiskusi untuk 

menyampaikan hasil kerja. 

2. Pembelajaran Algaenkimtrik-Keterampilan Proses memiliki dampak: 

pembentukan karakter peserta didik (jujur,kerjasama, disiplin, dan 

bertanggung jawab), dan pembelajaran berpusat pada peserta didik serta 

pembelajaran lebih bermakna (bermakna karena dapat menghasilkan alat 

peraga sendiri untuk aplikasi dalam pembelajaran di kelas) 

3. Aplikasi dari pembinaan dan peningkatan karier guru melalui terciptanya 

karya inovatif guru untuk pembelajaran Algaenkimtrik-Keterampilan Proses 

juga berdampak terhadap proses kemampuan kemampuan peserta didik untuk 

menciptakan energi terbarukan secara sederhana namun bermanfaat untuk 

kehidupan sehari-hari sehingga diharapkan kedepan dapat menghasilkan 

sumber energi terbarukan yang lebih bermanfaat dan skala besar. 
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ABSTRAK 

 

Pembinaanguru bidang studi PJOK  di SD khususnya di Kecamatan Tallo Kota 

Makassar selama ini dilaksanakan oleh pengawas yang tidak berlatar belakang 

guru PJOK sehingga tujuan pelaksanaan pembinaan yakni peningkatan 

kompetensi, profesionalisme guru dan meningkatkan kualitas proses serta hasil 

belajar peserta didik belum dapat tercapai secara maksimal. Tujuan penelitian ini 

adalah memperoleh gambaran tentang pelaksanaan pembinaan (supervisi) oleh 

pengawas dan memperoleh gambaran tentang kompetensi guru PJOK di 

Kecamatan Tallo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil 

penelitian menunjukan pelaksaanan supervisi oleh pengawas pada tingkatan 

cukup, dan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan berstatus 

PNS sebanyaj 23 orang berdasarkan  nilai UKG tahun 2015 menunjukkan nilai 

rata-rata skor hanya 23,5,  hanya 8,7% alias hanya dua orang yang mampu 

menuntaskan 10 modul dengan nilai rata-rata skor 70 dan selebihnya ada yang 

hanya 3 modul (13%) yang mencapai nilai standar, bahkan (78%) yang sepuluh 

modulnya hanya memperoleh  skor antara 10 - 20. 

Kata Kunci : supervisi;kompetensi guru 

 

PENDAHULUAN 

 

Guru sebagai jabatan profesional dalam menjalankan fungsinya harus 

mampu menjadi pemikir, perencana, pengelola, dan pelaksana proses 

pembelajaran, sehingga guru harus sadar diri, sadar tujuan, dan sadar lingkungan, 

karena kesadaran merupakan modal dasar sebagai pengembang budaya kinerja. 

Budaya kinerja guru menurut A. Tabrani Rusyan dkk (2000:13) adalah suatu pola 

sikap dan pola perilaku serta perbuatan yang sesuai dengan tata aturan atau norma 

yang telah digariskan. Menerapkan budaya kinerja bagi guru dalam kegiatan 

pembelajaran, akan mampu meningkatkan tugas dan pekerjaan guru dalam 

bertindak dan berpikir lebih aktif dan kreatif.Jabatan sebagai seorang guru bukan 

mailto:fkip.sudirman@gmail.com
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hanya sebagai jabatan fungsional tetapi lebih bersifat profesional, artinya jabatan 

yang lebih erat kaitannya dengan keahlian dan keterampilan yang telah 

dipersiapkan melalui proses pendidikan dan pelatihan secara khusus dalam 

bidangnya. Karena guru telah dipersiapkan secara khusus untuk berkiprah dalam 

bidang pendidikan, maka jabatan fungsional guru bersifat profesional yang selalu 

dituntut untuk terus mengembangkan profesinya. Profesionalisme seorang guru 

terkait erat dengan kompetensi yang mereka miliki sehingga akan tergambar saat 

menjalankan fungsinya sebagai tenaga profesional dalam memberikan pelayanan 

kepada peserta didiknya.  

Ruang lingkup pembinaan guru mencakup pembinaan kualifikasi, profesi 

dan pembinaan karir. Pembinaan kualifikasi ditujukan agar guru dapat 

meningkatkan tingkat pendidikan formal, sedangkan pembinaan profesi diarahkan 

pada peningkatan kompetensi guru mencakup kompetensi pribadi, kompetensi 

sosial, kompetensi paedagogic dan kompetensi profesional. Sedangkan 

pembinaan karir diarahkan untuk mempercepat kenaikan pangkat dan jabatan guru 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembinaan ini sangat penting agar guru 

dapat bekerja sesuai dengan profesinya dan meningkatnya kinerja sehingga dapat 

menciptakan generasi-generasi penerus yang handal, kuat, mandiri, berkarakter 

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Permeneg PAN dan RB No 21 

tahun 2010). 

Keahlian dan keterampilan seorang guru harus selalu diupgrade agar 

mampu untuk menghadapi tuntutan era informasi yang dinamis. A. Tabrani 

Rusyan dkk, (2000:11) menyarankan bahwa dalam rangka mengatasi 

permasalahan-permasalahan global, sekolah  perlu menerapkan budaya kinerja 

dalam proses pembelajaran dengan cara sebagai berikut: 

a. Meningkatkan mutu pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan para 

siswa; 

b. Menggalakkan penggunaan alat dan media pendidikan dalam proses 

pembelajaran; 

c. Mendorong lahirnya ―sumber daya manusia‖ yang berkualitas melalui proses 

pembelajaran yang efektif dan efisien; 

d. Menata pendayagunaan proses pembelajaran, sehingga proses pembelajaran 

berdaya guna dan berhasil guna; 
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e. Membina peserta didik yang menghargai nilai-nilai unggul dalam proses 

pembelajaran; 

f. Memotivasi peserta didik, menghargai, dan mengejar kualitas yang tinggi 

melalui proses pembelajaran; 

g. Meningkatkan proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan globalisasi; 

h. Memberi perhatian kepada peserta didik yang berbakat; 

i. Mengubah peserta didik untuk berorientasi kepada kekaryaan bukan kepada 

ijazah; 

j. Membudayakan sikap kritis dan terbuka sebagai syarat tumbuhnya pola pikir 

siswa yang lebih demokratis; 

k. Membudayakan nilai-nilai yang mencintai kualitas kepada peserta didik; 

l. Membudayakan sikap kerja keras, produktif, dan disiplin. 

BerdasarkanPermen PAN RBNo 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional 

Guru dan Angka Kreditnya, Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan 

Kepala BKN No. 03/V/PB/2010 No. 14 tahun 2010 tentang Juknis pelaksanaan 

Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya,dan Permen Diknas No 35 tahun 

2010 tentang Juknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, 

dijelaskan bahwa di Sekolah Dasar terdapat dua jenis guru yakni guru kelas dan 

guru bidang studi. Guru bidang studi terdiri dari guru bidang studi agama dan 

guru bidang studi penjasorkes. Dengan demikian kedudukan, fungsi, tanggung 

jawab serta hak yang melekat dalam jabatan pun sama tanpa perbedaan. 

Bertolak dari fakta yudiris tersebut dan untuk mencapai tujuan pembinaan 

guru seperti yang telah diuraikan sebelumnya, seharusnya pembinaan guru bidang 

studi PJOK oleh pengawas pun dilaksanakan oleh pengawas yang berlatar 

belakang guru PJOK sehingga tujuan pelaksanaan pembinaan yakni peningkatan 

kompetensi, profesionalisme guru dan mempertinggi kualitas proses serta hasil 

belajar peserta didik dapat tercapai secara maksimal. Kasus yang terjadi di 

Kecamatan Tallo Kota Makassar, di mana kegiatan pembinaan (supervisi) oleh 

pengawas terhadap guru PJOK dilakukan oleh pengawas yang berlatar belakang 

guru kelas sehingga dalam beberapa kasus pada pelaksanaan supervisi akademik, 

terjadi perbedaan persepsi antara pengawas dengan guru yang disupervisi 

khususnya pada konsep dan penerapannya dalam kegiatan belajar mengajar (hasil 

wawancara dengan guru PJOK2016). 
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Menurut Piet A. Sahertian, pengertian supervisi yaitu usaha memberi 

pelayanan kepada guru-guru baik secara individual maupun secara kelompok 

dalam usaha memperbaiki pengajaran (2000: 19). Pendapat lain juga menyatakan 

bahwa supervisi ialah pembinaan yang diberikan kepada seluruh staf sekolah agar 

mereka dapat meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan situasi belajar 

mengajar yang lebih baik (Supriyono 2000:53).  

Berdasarkankedua pendapat tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

supervisi adalah usaha untuk membantu sekolah untuk meningkatkan mutu 

pembelajaran melalui pembinaan terhadap guru dan staf sekolah. Dari batasan di 

atas kita bisa melihat betapa pentingnya pembinaan (kegiatan supervisi) di 

sekolah, dalam jenjang pendidikan Sekolah Dasar. 

Guru dalam pembelajaran Pendidikan jasmani,olahraga dan kesehatan, tidak 

sedikit masalah yang dihadapinya. Kekurangmampuan mengatasi masalah 

sehingga guru PJOK membutuhkan pembinaan profesi baik oleh kepala sekolah, 

maupun pengawassekolah. Dari hasil observasi penulis, bahwa guru Pendidikan 

Jasmani, Olahraga dan Kesehatan di Kec. Tallo Kota Makassardibina oleh 

pengawas guru kelas dan bukan pengawas guru PJOK. 

Berdasarkan hal tersebut di atas akhirnya dapat diidentifikasi beberapa 

masalah sebagai berikut : 

a. Guru kurang optimal dalam pembinaan profesi khususnya saat menghadapi 

kendala pembelajaran; 

b. Kurang optimalnya pembinaan, sebagai akibat tidak adanya pengawas bidang 

studi PJOK di sekolah dasar, berdampak pada kompetensi guru PJOK. 

 

Untuk membatasi masalah yang telah teridentifikasi dan keterbatasan 

Penulis dalam berbagai aspek, maka permasalahan dalam pembahasan ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Bagaimana gambaran pelaksanaan pembinaan profesi guru PJOKoleh 

pengawas SD di Kec. Tallo ? 

b. Bagaimana gambaran kompetensi profesional guru PJOKdi Kec. Tallo? 

Dari  rumusan masalah tersebut, penulis menentukan tujuan yang ingin 

dicapai antara lain: 

a. Memperoleh gambaran tentang pelaksanaan pembinaan (supervisi) guru 

PJOKoleh pengawas sekolah dasar di Kec. Tallo; 
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b. Memperoleh gambaran tentang kompetensi profesional guru PJOKdi Kec. 

Tallo. 

 

METODE 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif atau naturalistik karena 

dilakukan pada kondisi yang alamiah. Sugiyono (2013), mengemukakan bahwa 

metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai 

instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi 

(gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna daripada generalisasi. Obyek alamiah yang dimaksud oleh 

Sugiyono (2013) adalah obyek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti 

sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki obyek, setelah berada di obyek dan 

setelah keluar dari obyek relatif tidak berubah. Jadi selama melakukan penelitian 

mengenai pembinaan profesi ini peneliti sama sekali tidak mengatur kondisi 

tempat penelitian berlangsung maupun melakukan manipulasi terhadap variabel. 

Metode kualitatif menurut Creswell (1998), adalah suatu proses penelitian dan 

pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena 

sosial dan masalah manusia. Peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti 

kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada 

situasi yang alami. Karakteristik pokok yang menjadi perhatian dalam penelitian 

kualitatif adalah terhadap makna. Dalam hal ini penelitian naturalistik tidak peduli 

terhadap persamaan dari obyek penelitian melainkan sebaliknya 

mengungkaptentang pandangan tentang kehidupan dari orang yang berbeda-beda. 

Pemikiran ini didasari pula oleh kenyataan bahwa makna yang ada dalam setiap 

orang berbeda-beda. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk mengungkap 

kenyataan yang ada dalam diri orang yang unik itu menggunakan alat lain kecuali 

manusia sebagai instrumen. 

Yang dimaksud subyek penelitian, adalah orang, tempat, atau benda yang 

diamati dalam rangka pelaksanaan penelitian sebagai sasaran (Kamus Bahasa 

Indonesia, 1989: 862). Adapun subyek  penelitian dalam tulisan  ini adalah  guru 

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan yang bertugas di Kec. Tallo 

yangberstatus Pegawai negeri sipil (PNS). 
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  Yang dimaksud obyek penelitian, adalah  hal yang menjadi sasaran   

penelitian ( Kamus Bahasa Indonersia; 1989: 622). Menurut (Supranto 2000: 21),  

obyek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi  

atau barang yang akan diteliti. Kemudian dipertegas (Anto Dayan 1986: 21), 

obyek penelitian adalah pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan 

data secara lebih terarah. Adapun  Obyek penelitian dalam tulisan ini meliputi: (1) 

pelaksanaan pembinaan (supervisi) profesi yakni pelaksanaan proses belajar 

mengajar; (2) kompetensi guru PJOK yang meliputi kompetensi paedagogik dan 

kompetensi profesional. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan, menggunakan 

metode observasi.Observasi adalahaktivitas yang dilakukan makhluk cerdas, 

terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian 

memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan 

gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-

informasi yang dibutuhkan (https://id.wikipedia.org/wiki/ Pengamatan, diakses 

tanggal 2 April 2017, jam 22.00 wita), dalam penelitian ini, peneliti 

melengkapinya dengan pedoman observasi/pedoman pengamatan seperti format 

atau blangko pengamatan yang telah disiapkan. Format tersebut disusun berisi 

item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi. 

Setelah itu, peneliti sebagai seorang pengamat tinggal memberikan tanda cek 

(Checkbox.svg) pada kolom yang dikehendaki pada format tersebut. 

Wawancara ialah salah satu dari teknik pengumpulan data kualitatif. Dalam 

penelitian ini dilakukan wawancara dengan pertanyaan-pertanyaan, sehingga 

responden dapat memberikan informasi yang tidak terbatas dan mendalam dari 

berbagai perspektif. Semua wawancara dibuat transkip dan disimpan dalam file 

teks, untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan kegiatan pembinaan  profesi.  

Dan telaah dokumen untuk mendapatkan gambaran hasil uji kompetensi guru 

PJOK yang dilaksanakan tahun 2015 secara serentak di seluruh indonesia. Telaah 

dokumen adalah mengambil data dari dokumen, buku dan webyang merupakan 

salah satu dari teknik pengumpulan data kualitatif. Dalam penelitian ini digunakan 

data yang berasal dari laman web instruktur/mentor guru pembelajar yang ada di 

Kota Makassar. Data dari laman web tersebut  digunakan dalam pengolahan data 

bersama data yang lainnya. 

https://id.wikipedia.org/wiki/%20Pengamatan
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Pengertian analisis data kualitatif adalah proses analisis kualitatif yang 

mendasarkan pada adanya hubungan semantis antar bariabel yang sedang 

diteliti.Tujuan analisis data kualitatif yaitu agar peneliti mendapatkan makna 

hubungan variabel-variabel sehingga dapat digunakan untuk menjawab masalah 

yang dirumuskan dalam penelitian. Hubungan antar semantis sangat penting 

karena dalam analisis kualitatif, peneliti tidak menggunakan angka-angka seperti 

pada analisis kuantitatif. Prinsip pokok teknik analisis data kualitatif ialah 

mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang 

sistematik, teratur, terstruktur dan mempunyai makna. 

Analisis data kualitatif menurut (Seiddel, 1998), melalui proses perjalanan 

sebagai berikut: 

 Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar 

sumber datanya tetap dapat ditelusuri, 

 Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesiskan, 

membuat ikstisar, dan membuat indeksnya. 

 Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, 

mencari dan menentukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-

temuan umum. 

Dalam penelitian ini seluruh data yang diperoleh baik dari observasi, 

wawancara maupun telaah dokumen, kemudian diberi code, agar sumber datanya 

mudah dilacak, disortir dan dipilah-pilah berdasarkan informasi yang dibutuhkan 

selanjutnya dibuatkan kategori untuk memaknai data yang ditemukan. Agar data-

data tersebut dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah 

dipaparkan sebelumnya, maka peneliti mencari hubungan simantik antara hasil 

wawancara pelaksanaan pembinaan profesi baik dari pengawas maupun dari guru 

PJOK itu sendiri. Persepsi dan pendapat dari dua pihak (pengawas dan guru 

PJOK) kemudian dibandingkan dengan tugas dan fungsi guru serta tugas dan 

fungsi pengawas seperti yang tertuang dalam permeneg PAN RB No. 35 tahun 

2010 dan Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2008.  

 

 

PEMBAHASAN 
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Pelaksanaan supervisi akademik oleh pengawas sekolah sebagai upaya 

peningkatan profesionalisme guru SMP negeri 1 Bengkayang oleh Dalawi 

F22210028, Amrazi Zakso, Usman Radiana. Hasil penelitian diketahui bahwa (1) 

pelaksanaan supervisi akademik di SMP Negeri 1 Bengka yang dinilai dapat 

meningkatkan kinerja atau profesionalisme guru dalam melaksanakan 

pembelajaran; (2) Aspek-aspek yang disupervisi dinilai telah mengarah pada 

materi/sasaran supervisi akademik yang disesuaikan dengan kebutuhan 

guru/sekolah; (3) Teknik supervisi akademik yang digunakan cukup bervariasi; 

(4) Kendala pelaksanaan supervisi akademik oleh pengawas sekolah adalah 

terbatasnya waktu; (5) Upayayang dilakukan pengawas sekolah dinilai sudah 

cukup, namun tetap perlu ditingkatkan; (6) Frekuensi kunjungan pengawas 

sekolah dinilai belum optimal karena masih ada guru yang belum dikunjungi oleh 

pengawas sekolah. 

Pengelolaansupervisi akademikoleh pengawas sekolah dasarse-Kabupaten 

temanggung, oleh: David Ragil Saputra 04101244015 (Universitas Negeri 

Yokyakarta). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Perencanaan supervisi 

akademik yang dilakukan oleh pengawas terhadap SD se-Kabupaten Temanggung 

tergolong pada tingkatan cukup, pernyataan pengawas tersebut didukung oleh 

para guru yang menyatakan bahwa pengawas telah melaksanakan bimbingan 

dalam hal perencanaan supervisi akademik. (2) Pelaksanaan supervisi akademik 

yang dilakukan oleh pengawas terhadap SD se-Kabupaten Temanggung tergolong 

pada tingkatan cukup.  Pernyataan pengawas tersebut didukung oleh para guru 

yang menyatakan bahwa pengawas telah melaksanakan bimbingan dalam hal 

pelaksanan supervisi akademik. (3) Tindak lanjut supervisi akademik yang 

dilakukan oleh pengawas terhadap SD se-Kabupaten Temanggung tergolong pada 

tingkatan cukup.  Pernyataan pengawas tersebut didukung oleh para guru yang 

menyatakan bahwa pengawas telah melaksanakan bimbingan dalam hal tindak 

lanjut supervisi akademik. 

Pengelolaan supervisi akademik oleh pengawas sekolah di sekolah dasar 

negeri Ngadirejan Kecamatan Pringkukuh kabupaten Pacitan Oleh Wiyono, Eko 

Supriyanto, Tjipto Subadi (Universitar Muhammadiyah Surakarta). Temuan 

penelitian berdasarkan paparan data hasil penelitian tentang implikasi pelaksanaan 

supervisi pengawas sekolah dasar terhadap kegiatanbelajar mengajar di SDN 

Ngadirejan Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitanterdiri atas kesiapan sekolah, 
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persepsi pihak sekolah terhadap supervisipengawas dan keberhasilan (tolak ukur) 

yang terjadi dalam KBM. Tingkatkesiapan sekolah pada aspek KBM yang 

dilakukan pengawas adalah semua guruyang ada secara fisik dan mental belum 

siap secara penuh. Sebab kebanyakanguru yang ada itu hanya bisa mengajar, 

tetapi mendidiknya belum. Terbuktikebanyakan guru banyak marah-marah di 

kelas, membantah siswa dengan suarakeras disaat ada murid yang bermain atau 

membuat gaduh. Ini menunjukkan bahwa berarti secara mental dan keilmuan guru 

itu belum siap. 

Persepsi pihak sekolah terhadap supervisi pengawas terhadap KBMadalah: 

(1) Pada umumnya persepsinya sangat posistif, yakni: superviso rmemberikan 

bantuan, bimbingan, arahan dan pengalamannya kepada guru menuju 

profesionalisme; dan (2) Sangat sedikit yang persepsinya negatif, yakni:supervisor 

sebagai pencari kesalahan, arogan dan menakutkan. Keberhasilan(tolak ukur) 

yang terjadi dalam KBM, dapat dicapai melalui: (1) Perkembangan fisiknya: 

pengelolaan dan penataan kelas. Papan hadir siswa, lemari guru dalam kelas, 

pertukaran papan tulis manual dengan white board, renov dan penambahan 

gedung; (2) Perubahan pembinaan/pemantapan administrasi KBM-nya: secara 

keseluruhan guru itu semuanya tidak mengerjakan dan mengerjakan tetapi hanya 

sebagai laporan bukan untuk rujukan mengajar. 

Setelah adanya supervisi terjadi perubahan sebagai berikut: Semulanya 

tidak membuat RPP, Silabus, Daftar Hadir, Daftar Nilai, Program Tahunan dan 

Program Semester namun setelah adanya supervisi semuanya membuat 

administrasi yangberkaitan dengan KBM walaupun dari sekian guru itu ada yang 

mengerjakan nyatapi tidak secara keseluruhan; dan (3) Keunggulan siswa, 

meliputi jumlah siswa pertahun sudah ideal dan mengalami peningkatan, tingkat 

prestasi tiap tahun menunjukkan peningkatan baik akademik dan olahraga. 

Kompetensi guru pendidikan jasmani dan kesehatan yang bersertifikat 

pendidik di SMP Kota Yokyakarta Oleh: Nurul Aulia Fitriani NIM. 09601244084 

(Universitas Negeri Yokyakarta) Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru 

penjasorkes yang bersertifikat pendidik menurut kepala sekolah menilai sebesar 

100% memiliki kompetensi yang tinggi, menurut wakil kepala sekolah menilai 

sebesar 88,9% memiliki kompetensi yang tinggi, 11,1% berkompetensi sedang, 

menurut guru non-penjasorkes mengatakan 72,2% memiliki kompetensi tinggi, 

27,8% berkompetensi sedang dan menurut peserta didik mengatakan kompetensi 
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guru penjasorkes bersertifikat pendidik baik yakni 80,0%, 12,2% berkompetensi 

cukup baik dan 7,8% berkompetensi kurang baik. Maka dapat disimpulkan bahwa 

guru penjasorkes yang bersertifikat pendidik di SMP Kota Yogyakarta memiliki 

kompetensi atau kinerja yang tinggi yang mencakup semua kompetensi guru.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pelaksaanan pembinaan 

profesidalam bidang kompetensi profesional tergolong pada tingkatan cukup, 

menurut pernyataan pengawas tetapi tidak didukung oleh para guru yang 

menyatakan bahwa pengawas tidak melaksanakan bimbingan dalam hal 

kompetensi profesionalisme. Hal ini disebabkan karena pada saat pelaksanaan 

pembinaan banyak pertanyaan dan kendala yang dikemukakan oleh guru PJOK 

tetapi solusi yang ditawarkan oleh pengawas tidak spesifik tetapi justru guru yang 

dianggap kurang memahami konsep. Keadaan ini terjadi karena pengawas kurang 

memahami konsep teori maupun model pembelajaran yang dituntut dalam 

kurikulum bidang studi PJOK. Akhirnya terjadi persepsi yang kurang baik antara 

guru PJOK dengan pengawas sekolah dasar.Untuk menanggulangi persoalan 

tersebut, dilakukanlah forum group discussion (FGD) antara guru-guru PJOK 

dalam kelompok kerja guru (KKG) dengan melibatkan pengawas dan narasumber 

yang berkompeten sehingga dapat menemukan solusi dari permasalahan yang ada. 

(2) Pelaksanaan pembinaan profesi pada kompetensi paedagogik yang 

dilakukan oleh pengawas terhadap guru PJOK pada tingkatan cukup menurut 

pernyataan pengawas tetapi tidak didukung oleh para guru yang menyatakan 

bahwa pengawas tidak melaksanakan bimbingan dalam hal pelaksanan pembinaan 

profesi pada kompetensi paedagogik. Hal ini disebabkan oleh komunikasi yang 

jarang terjadi antara guru PJOK dengan pengawas. Kalaupun pengawas datang ke 

sekolah jarang bertemu langsung dengan guru sehingga format atau rubrik yang 

harus diisi hanya dititipkan kepada kepala sekolah 

(3) gambaran kompetensi guru PJOK yang datanya diambil dari hasil uji 

kompetensi guru tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 23 orang 

guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan berstatus PNS, nilai UKG tahun 

2015 menunjukkan hasil yang sangat mengecewakan dengan nilai rata-rata skor 

hanya 23,5. (Dirjen GTK, hasil UKG 2015).  Jika dilihat dari modul yang 

diujikan, hanya 8,7 % alias hanya dua orang yang mampu menuntaskan 10 modul 

dengan nilai rata-rata skor 70 dan selebihnya ada yang hanya 3 modul (13%) yang 
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mencapai nilai standar, bahkan (78%) yang sepuluh modulnya hanya memperoleh  

skor antara 10 - 20. 

Dengan melihat hasil penelitian yang relevan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan dapat ditarik beberapa perbedaan : 

a. Data  penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang positif. Artinya bahwa 

pelaksanaan pembinaan melalui supervisi akademik dapat meningkatkan 

profesionalme guru tetapi, belum ada penelitian ditingkat sekolah dasar yang 

membahas tentang pembinaan guru PJOK oleh pengawas sekolah dasar. 

b. Berdasarkan penelitian ini ditemukan pentingnya keberadaan pengawas guru 

PJOK sekolah dasar yang khusus membina guru PJOK sehingga tidak lagi 

digabung dengan pengawas guru kelas. 

c. Berdasarkan penelitian ini juga ditemukan bahwa keberadaan guru PJOK dari 

sisi pembinaan sangat dimarginalkan walaupun dari sisi regulasi, 

keberadaannya diakui. 

d. Ada indikasi, dampak pembinaan guru PJOK yang tidak maksimal 

menyebabkan sehingga hasil ukg guru PJOK di kec Tallo pun kurang 

memuaskan. Hal ini mendorong penelitian lebih lanjut untuk memperoleh 

gambaran hubungan antara pembinaan dengan tingkat kompetensi guru 

khususnya guru PJOK. 

 

KESIMPULAN 

Pelaksaanan pembinaan profesi dalam bidang kompetensi profesional 

tergolong pada tingkatan cukup, menurut pernyataan pengawas tetapi tidak 

didukung oleh para guru yang menyatakan bahwa pengawas tidak melaksanakan 

bimbingan dalam hal kompetensi profesionalisme. Hal ini disebabkan karena pada 

saat pelaksanaan pembinaan banyak pertanyaan dan kendala yang dikemukakan 

oleh guru PJOK tetapi solusi yang ditawarkan oleh pengawas tidak spesifik tetapi 

justru guru yang dianggap kurang memahami konsep. Keadaan ini terjadi karena 

pengawas kurang memahami konsep teori maupun model pembelajaran yang 

dituntut dalam kurikulum bidang studi PJOK. Akhirnya terjadi persepsi yang 

kurang baik antara guru PJOK dengan pengawas sekolah dasar. Untuk 

menanggulangi persoalan tersebut, dilakukanlah FGD antara guru-guru PJOK 

dalam kelompok kerja guru (KKG) dengan melibatkan pengawas dan narasumber 

yang berkompeten sehingga dapat menemukan solusi dari permasalahan yang ada. 
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Pelaksanaan pembinaan profesi pada kompetensi paedagogik yang 

dilakukan oleh pengawas terhadap guru PJOK pada tingkatan cukup menurut 

pernyataan pengawas tetapi tidak didukung oleh para guru yang menyatakan 

bahwa pengawas tidak melaksanakan bimbingan dalam hal pelaksanan pembinaan 

profesi pada kompetensi paedagogik. Hal ini disebabkan oleh komunikasi yang 

jarang terjadi antara guru PJOK dengan pengawas. Kalaupun pengawas datang ke 

sekolah jarang bertemu langsung dengan guru sehingga format atau rubrik yang 

harus diisi hanya dititipkan kepada kepala sekolah. 

Gambaran kompetensi guru PJOK yang datanya diambil dari hasil uji 

kompetensi guru tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 23 orang 

guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan berstatus PNS, nilai UKG tahun 

2015 menunjukkan hasil yang sangat mengecewakan dengan nilai rata-rata skor 

hanya 23,5. (Dirjen GTK, hasil UKG 2015).  Jika dilihat dari modul yang 

diujikan, hanya 8,7 % alias hanya dua orang yang mampu menuntaskan 10 modul 

dengan nilai rata-rata skor 70 dan selebihnya ada yang hanya 3 modul (13%) yang 

mencapai nilai standar, bahkan (78%) yang sepuluh modulnya hanya memperoleh  

skor antara 10 - 20. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada pembahasan-

pembahasan sebelumnya, dapatlah dikemukakan beberapa gagasan sebagai 

berikut: 

a. Perlunya merubah regulasi yang mengatur tentang pengawas di sekolah dasar 

yang berlaku selama ini karena tidak mengakomodir keberadaan guru 

Pendidikan Jasmani,Olahraga dan Kesehatan. Hal inilah yang menyebabkan 

jika ada guru PJOK yang dipromosikan menjadi pengawas, saat menjalankan 

tugasnya justru membina guru kelas yang secara kompetensi dan keahlian 

mereka adalah guru profesional dalam bidang olahraga dan kesehatan dengan 

kode sertifikasi 027.Oleh sebab itu sehingga dalam penerapan kebijakan ini 

berdampak domino. Bisa dibayangkan seorang yang ahli dibidang pendidikan 

jasmani,olahraga dan kesehatan membina guru kelas yang harus mengajar 

bidang studi bahasa indonesia, matematika, ipa dst. Sang supervisor 

(pengawas) tidak akan pernah menjalankan tugasnya secara maksimal dan guru 

yang dibina pun  tidak mendapatkan bimbingan yang maksimal. Demikian pula 

sebaliknya, guru kelas yang dipromosikan menjadi pengawas dan harus 

membina guru PJOK. 
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b. Dalam masa transisi sebelum adanya perubahan regulasi yang mengatur 

tentang pengawas di sekolah dasar, perlu kiranya pemberdayaan kelompok 

kerja guru olahraga dimaksimalkan yang difasilitasi oleh pemerintah melalui 

dirjen Guru dan tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) dengan memperbanyak 

jumlah mentor melalui diklat dengan merekrut guru-guru PJOK yang 

memenuhi syarat yang ditentukan, untuk mengatasi kendala-kendala yang 

muncul dalam kegiatan pembelajaran. 
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ABSTRAK  

 

Guru menjadi ujung tombak tercapainya pendidikan yang bermutu, perkembangan 

dan tuntutan di era  global semakin menuntut guru untuk senantiasa 

mengembangkan profesionalismenya untuk menjadi peletak dasar karakter peserta 

didiknya. Tulisan ini dimaksudkan untuk mengkaji secara empirik dan konseptual 

upaya-upaya untuk membangun profesionalisme guru pendidikan dasar dimasa 

depan, guna mendapatkan hasil pendidikan yang diharapkan. Upaya 

mengembangkan profesionalisme harus dilakukan secara berkesinambungan baik 

secara mandiri dan maupun kelembagaan. Secara mandiri Guru  dapat 

membangun profesionalisme dirinya dengan berbagai cara diantaranya mengikuti 

pelatihan-pelatihan, mengikuti pendidikan yang lebih tinggi, membaca buku-buku 

penunjang serta menggunakan fasilitas tehnologi yang ada sekarang. 

Profesionalisme guru yang ada akan memberi pengaruh positif bagi pesera didik 

dengan tumbuhnya mereka menjadi siswa mampu berpikir kritis, kreatif, senang 

berkolaborasi dengan orang lain dan mampu berkomunikasi dengan lingkungan 

sekitarnya. 

 

Kata kunci: profesionalisme; era global 

 
 
PENDAHULUAN 
 

Semakin pesatnya kemajuan zaman saat ini membuat guru semakin harus 

berbenah diri menyesuaikan perkembangan zaman itu. Sebagai guru yang sudah 

menjalankan tugas selama 34 tahun baik di sekolah dasar swasta maupun di 

sekolah dasar negeri ada banyak hal yang sudah dilakukan. Pengalaman dari tahun 

ke tahun masa mengajar tidak monoton tapi selalu ada perubahan yang 

menunjukkan ke arah peningkatan baik cara mengajar, ilmu pengetahuan, dan 

juga sikap dalam menghadapi peserta didik. 
 

Ketika baru bekerja menjadi guru hanya memikirkan jumlah uang yang 

diterima setiap bulannya sambil menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. 

mailto:Sondang_aryani@yahoo.com
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Lima tahun kemudian mulailah muncul keinginan untuk menambah ilmu 

pengetahuan melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 
 

Semakin lama dunia mengajar semakin mengasyikkan karena dilakukan 

dengan ketulusan hati dan semangat yang tinggi dan mendapat perhatian dari 

kalangan orang tua murid ketika berada di sekolah swasta. 
 

Namun semangat yang tinggi lama kelamaan memudar setelah 100 % 

berada di lingkungan sekolah negeri. Kondisi sosial ekonomi peserta didiknya 

yang jauh di bawah peserta didik di sekolah swasta ditambah lagi dengan cara 

kerja para guru di sekolah negeri yang kurang sejalan dengan perinsip mengajar 

selama di sekolah swasta. Penyebab lainnya adalah masih buruknya manajemen 

pendidikan yang ada di sekolah negeri karena beberapa faktor. 
 

Para pengelola pendidikan di sekolah negeri tidak mau merencanakan 

kegiatan kerja dimasa datang secara konsisten. Mereka masih berorientasi pada 

manajemen lama karena enggan untuk melakukan pembaharuan. Mungkin mereka 

tidak mau mengambil resiko pada dirinya dan pada situasi pendidikan di sekolah 

tersebut. Sebagian besar punya prinsip karena mereka dibayar oleh pemerintah, 

kerja tidak kerja yang penting gaji jalan terus. Situasi nyaman membuat mereka 

enggan untuk melakukan perubahan. Sekilas saja terkesan pekerjaan guru yang 

demikian sangat tidak profesional. 

Pada kesempatan ini, penulis akan memaparkan suatu cara yang efektif 

untuk membangun profesionalisme guru pendidikan dasar dimasa depan, guna 

mendapatkan hasil pendidikan yang diharapkan. 

 

METODE 
 

Meode yang digunakan dalam penulisan makalah ini berupa metode 

deskriptif, yang menggambarkan pengalaman penulis selama 34 tahun mengajar 

sebagai guru pendidikan dasar.  

 

PEMBAHASAN  

Menjadi guru sekolah dasar 
 

Profesi sebagai guru bukan cita-cita penulis saat itu, karena kondisi 

ekonomi keluargalah yang membuat penulis memutuskan untuk masuk ke sekolah 

pendidikan guru. Pekerjaan menjadi guru memang sangat cepat menghasilkan 
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uang dan tidak memerlukan banyak modal. Waktu yang digunakan untuk 

bekerjapun relatif singkat. 
 

Pada tahun 1983 ketika baru lulus dari Sekolah Pendidikan Guru penulis 

mengajar di sekolah swasta dengan penghasilan lebih banyak dibandingkan di 

sekolah negeri. Walaupun tugas administrasi guru yang begitu banyak, penulis 

mengerjakannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Rekan sekerja pun 

mengerjakan semua tugas seakan tanpa beban. 
  

Ketika pada tahun 1989 Penulis diangkat menjadi PNS perbandingannya 

sangat fantastis bagaikan bumi dan langit. Mulai dari keadaan peserta didiknya, 

keadaan gedung yang kurang terawat, juga semangat kerja dari para guru yang 

kurang baik. Dimana saat itu para guru tidak dianjur untuk mengerjakan 

administrasi kelas. Ternyata sungguh di luar dugaan mengajar di sekolah negeri 

itu. Dengan gaji yang kecil tentunya semangat bekerja juga sedikit. Mungkin juga 

pengaruh sekolah petang, di mana jam belajar mulai pukul 12.30 sampai pukul 

17.30. Dan jumlah siswa yang sedikit yaitu di bawah 100 orang mempengaruhi 

semangat kerja guru. 
 

Bagaimana bisa tercipta pendidikan yang berkualitas kalau para guru tidak 

serius dalam mengajar. Mereka datang hanya untuk menepati jam kerja. Di dalam 

kelas hanya sebentar saja, selebihnya mereka ada di ruang guru berbincang-

bincang yang topiknya tidak sejalan dengan dunia kerjanya. 
 

Pada saat itu peserta didik masih membayar biaya sekolah. Kalau 

diperhitungkan waktu untuk mengurus uang sekolah lebih banyak dari pada waktu 

guru untuk mengajar di kelas. Belum lagi dikurangi dengan waktu untuk 

berbincang-bincang dengan rekan sekerjanya.  

Kondisi lingkungan yang di daerah pusat kota Jakarta saat itu banyak 

terjadi gusuran yang mengakibatkan makin sedikitnya jumlah pesera didik di 

sekitar sekolah. Akhirnya penulis beberapa kali harus mutasi karena sekolah 

dilikuidasi. 
 

Penulis sudah mengalami 6 kali mutasi sekolah dalam waktu 12 tahun 

akibat likuidasi sekolah atau penutupan sekolah karena siswanya habis. Walaupun 

sudah 6 kali pindah sekolah dan mendapat teman mengajar yang berbeda pula, 

namun situasi kerjanya sama saja. 
 

Para peserta didik yang lemah, gedung sekolah yang tidak terawat, serta 

semangat kerja para guru yang kurang. Pemandangan seperti ini sudah 
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membudaya rupanya. Di manakah letak profesionalisme seorang guru kalau 

keadaannya seperti ini? Guru mengemban tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik 

hanya berupa teori saja. 
 

Dan yang paling menyedihkan lagi ketika akhir tahun pelajaran menjelang 

pelaksanaan ujian para pesera didik diberi arahan untuk saling bekerja sama satu 

sama lain. Bahkan gurunya menuliskan jawaban pada secarik kertas yang harus 

diedarkan ke semua peserta didik unuk disalin supaya mereka dapat lulus dengan 

nilai yang tinggi. 
 

Berdasarkan fakta di atas penulis mempunyai keyakinan apabila pimpinan 

sekolah/Kepala Sekolah bisa bersikap baik dan profesional dalam bekerja niscaya 

semua bisa berjalan dengan lancar.. 

 
 
Berupaya menjadi guru profesional 
 

Seringkali kita mengucapkan kata kerja harus professional tetapi 

pelaksanannya tidaklah sesuai dengan arinya. Sebenarnya apa arti dari 

profesionalisme itu? 
 
―Profesionalisme‖ adalah sebutan yang mengacu kepada sikap mental dalam 

bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan 

dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Seorang guru yang memiliki 

profesionalisme yang tinggi akan tercermin dalam sikap mental serta 

komitmennya terhadap perwujudan dan peningkatan kualitas professional melalui 

berbagai cara dan strategi. Ia akan selalu mengembangkan dirinya sesuai dengan 

tuntutan perkembangan zaman sehingga keberadaannya senantiasa memberikan 

makna profesional.  

Peranan kepemimpinan kepala sekolah sangat besar dalam pembinaan 

profesionalisme guru. Kepala sekolah sebaiknya melakukan pembinaan dan 

peningkatan karier guru secara teratur dan terjadwal dengan baik. Sebagaimana 

guru setiap hari mengajar selalu memberikan pembinaan kepada para peserta 

didiknya setiap saat ketika diperlukan. 
 
 

Pembinaan dan Peningkatan Karier Guru 
  

Selama ini dalam kenyataan praktek sehari-hari kepala sekolah seakan 

merasa enggan memberikan pembinaan kepada para gurunya karena guru 
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dianggap telah dewasa dan sudah mengetahui dengan sendirinya akan tugas dan 

tanggung jawabnya. 
 

Pimpinan yang baik harus memperhatikan peningkatan karier gurunya 

melalui bimbingan karier yang diberikan kepada para guru. Sebagaimana guru 

membimbing para peserta didik. Ada banyak guru walaupun telah menyelesaikan 

jenjang pendidikan S-1 sesuai bidang yang diampuh tetapi tetap saja kurang 

pandai mengaplikasikan keilmuannya kepada pesera didik. Apabila ada 

rangsangan dari kepala sekolah untuk menyadarkan keadaan tersebut akan banyak 

manfaatnya bagi para pesera didik. 
 
 

Pengembangan Kompetensi Guru 
 

Seorang kepala sekolah juga harus mampu menggerakkan pengembangan 

kompetensi guru dengan menghimbau para guru untuk mengikuti berbagai 

pelatihan yang sesuai dengan bidangnya. Kalau dalam pelatihan tersebut terbentur 

pada masalah dana yang tidak mencukupi, hal ini dapat dilakukan dengan 

menugaskan guru yang lebih senior atau yang memiliki keahlian khusus untuk 

menjadi nara sumbernya. 
 

Penggunaan teknologi di kelas juga akan membantu para guru dalam 

meningkatkan mutu pendidikan di kelas. Ada banyak hal yang dapa kita pelajari 

melalui tehnologi yang semakin canggih ini. Ada banyak guru yang belum 

mencobanya tetapi sudah mengeluh dahulu. Mereka masih terbiasa menggunakan 

cara lama untuk mengajar. Menggunakan metode ceramah yang membosankan 

para peserta didik.   

Memang seharusnya sekolah yang menyediakan fasilitas dan sarana 

pendukung untuk menggunakan tehnologi tersebut, namun karena keterbatasan 

alat dan kurangnya pengamanan maka para guru enggan melakukannya. 
 
Padahal semua dapat terlaksana apabila ada niat yang tulus. Setiap manusia 

diciptakan Tuhan dengan berbagai talenta. Semakin digali dan digunakan, talenta 

talenta itu akan terus berkembang. Ibarat sebuah pisau semakin diasah akan 

semakin tajam. 
  

Sebagai contoh guru yang memiliki kepandaian di bidang pelajaran 

matematika dijadikan nara sumber untuk mengajarkan matematika kepada rekan 

sekerjanya. Cara dan tehnik mengajar mata pelajaran matematika itu berbeda-beda 

tetapi menghasilkan tujuan yang sama. Apabila cara yang berbeda dibuat menjadi 
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cara yang sama mulai dari kelas yang rendah sampai kelas yang tinggi. Selama ini 

para peserta didik mendapatkan berbagai cara untuk menyelesaikan satu materi 

pada pelajaran matematika. Setiap tahun di kelas yang berbeda mereka 

mendapatkan penjelasan yang berbeda-beda untuk mengejakan soal yang sama. 

Hal ini mengakibatkan konsep pemikiran mereka akan cepat melupakan apa yang 

telah diajarkan guru. Akan tetapi kalau materi yang sama diajarkan dengan caa 

dan tehnik yang sama mungkn para peserta didik itu akan ingat untuk selamanya. 
 
Penggunaan tehnologi komputer sangat besar manfaatnya dalam membantu guru 

melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas. Ada daya tarik tersendiri bagi 

peserta didik yang diajarkan menggunakan fasilitas powerpoint atau penayangan 

film tentang proses peredaran darah misalnya. 
 

Demikian juga pada mata pelajaran Bahasa Indonesia sejak dari kelas kecil 

sudah dilatih untuk menulis huruf sambung yang rapi keika duduk di kelas 

selanjutnya sebaiknya guru itu juga melakukan hal yang sama terhadap cara 

menulis tersebut. 
 

Pada pelajaran IPA siswa dilatih untuk memahami konsep mahluk hidup 

mulai dari hewan atau tumbuhan yang ada di sekitarnya sampai di kelas 

selanjutnya konsep mahluk hidup itu terus dibahas dengan memperdalam atau 

melakukan penelitian tentang pertumbuhannya disesuaikan dengan kemampuan 

para pesera didik. 

 
Dan masih banyak lagi materi pelajaran yang harus dilatih sejak para 

peserta didik masih di kelas rendah yang harus mereka terima sampai di kelas 

yang lebih tinggi. Ibarat lingkaran spiral lingkarannya dimulai dari dalam yang 

kecil sampai meluas bertambah lebar. 
 

Dari sejumlah guru yang ada hanya satu atau dua orang saja yang mau 

mengikuti pendidikan yang lebih tinggi atau yang mau mengikuti pelatihan dan 

pembinaan yang diberikan. Selebihnya berprinsip tidak mau repot, lelah, dan 

bersusahpayah karena merasa sudah senior, mau pensiun, dll. Tidak adanya minat 

guru untuk melakukan pengembangan diri melalui membaca buku pelajaran, 

buku-buku perpustakaan dll sehingga dapat mematahkan semangat guru yang lain. 
 

Ada empat kompetensi yang harus dimiliki seorang guru saat ini, yaitu 

kompetensi pedagogik, komptensi kepribadian, kompetensi professional, dan 

kompetensi sosial. Tidak semua guru sudah memahami keempat kompetensi 
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tersebut walaupun mereka dapat membaca dan menghafal tulisan tersebut tanpa 

diuraikan satu persatu maksud dan tujuannya. Untuk itu perlu adanya pembinaan 

dan penguatan terhadap pribadi guru tersebut. Sama dengan para pesera didik 

apabila kita menugaskan mereka untuk menghafal Pancasila sangat cepat untuk 

diucapkan tetapi mereka belum memahami sepenuhnya maksud dari setiap sila 

yang ada pada Pancasila itu. 
 

Jadi seorang kepala sekolah juga harus secara berkesinambungan untuk 

melatih cara kerja guru agar mendapatkan hasil didikan yang tepat pada peserta 

didiknya. Pendidikan karakter harus dimulai dari kepribadian guru lebih dahulu 

baru diteruskan kepada peserta didik. 
 
 

Penguatan pendidikan karakter 
  

Penguatan pendidikan karakter yang dilakukan secara berkesimbungan 

bagi guru dan peserta didik akan memberikan dampak yang positif bagi 

lingkungan sekolah. Seperti kebiasaan membuang sampah pada tempatnya, 

menunaikan ibadah pada waktunya tanpa harus dipaksa / diingatkan lebih dahulu, 

menghindari perkelahian dengan menanamkan rasa kasih sayang, mnghormati 

orang yang lebih tua, melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dalam 

mengerjakan PR dll. 

 
Peran Guru dalam Pembinaan Prestasi Belajar Siswa 
 

Peserta didik juga dipersiapkan sejak awal tahun pelajaran pembinaan bagi 

siswa yang berprestasi untuk mengikuti perlombaan baik lomba mata pelajaran 

maupun kegiatan keagamaan dan olah raga. Selama ini pemilihan peserta lomba 

selalu dilakukan secara mendadak tanpa ada persiapan. Hal ini mengakibatkan 

kurangnya prestasi yang dicapai para peserta didik. 
 

Untuk melatih para peserta didik perlu waktu yang khusus dan teratur agar 

peserta didik dapat dengan nyaman berlatih. Tenaga pelatih pun dipilih dari guru-

guru yang memiliki keterampilan sesuai bidangnya. Tanpa harus memanggil 

pelatih dari luar, untuk melakukan penghematan anggaran yang tersedia. 
 
 

Kemitraan sekolah 
 

Sekolah juga harus menjalin kemitraan dengan pihak lain yang dapat 

membantu kelancaran kegiatan di sekolah. Seperti kemitraan dengan lingkungan 

masyarakat sekitar untuk penyediaan sarana berolah raga, sarana beribadah untuk 
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merayakan hari besar keagamaan, dan sarana parkir apabila di sekolah tidak 

mempunyai lahan untuk kegiatan tersebut. Bagi pengusaha toko buku dapat 

melakukan pemberian diskon khusus bagi para pelajar untuk membeli buku-buku 

palajaran dan alat tulis yang diperlukan siswa. 
 

Masyarakat sekitar sekolah juga membantu menciptakan suasana kondusif 

yang mendukung kegiatan pendidikan seperti tidak membuka usaha permainan 

game online di sekitar sekolah, tidak berjualan makanan dan minuman yang 

mengandung zat kimia yang berbahaya. 
 
 

Penghargaan dan Perlindungan Guru 
 

Untuk merangsang semangat kerja guru sebagai kepala sekolah 

memberikan penghargaan dengan cara membantu dan memperhatikan pengurusan 

kenaikan pangkat guru. Guru tidak perlu lagi meninggalkan sekolah karena harus 

mengurus kenaikan pangkatnya. Sebenarnya kenaikan pangkat adalah tugas dari 

pimpinan. 
 

Guru yang telah terjamin masalah kepentingan pribadinya dengan 

sendirinya dia akan mencurahkan segenap pikirannya untuk melayani para peserta 

didiknya. Apabila guru sudah mendapat perhatian yang cukup dari pimpinan 

secara otomatis dia akan memperhatikan juga akan kebutuhan para peserta 

didiknya.. 

Sehingga para peserta didik yang telah mendapat perhatian khusus tidak 

akan mengalami masalah baik yang mencelakaan dirinya atau mencelakakan 

orang lain. Guru yang telah mendapatkan perlindungan dari pimpinan dia juga 

akan melindungi para peserta didik dengan baik pula. 
 

Inilah yang harus mendapat prioritas perhatian bagi para pemimpin 

sekolah. Jangan hanya terfokus untuk memikirkan laporan-laporan keuangan saja. 

Kalau pengelolaan keuangan sekolah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada 

para pemimpin di sekolah dapat lebih berkonsentrasi pada tugasnya yang pokok, 

yaitu melaksanakan 8 Standard Pendidikan Nasional. Dan melaksanakan tentang 

standar pengelolaan sekolah, meliputi (1) perencanaan program, (2) pelaksanaan 

rencana kerja, (3) pengawasan dan evaluasi, (4) kepemimpinan sekolah, (5) sistem 

informasi sekolah. 
 

―Guru‖ adalah suatu sebutan bagi jabatan, posisi, dan profesi bagi 

seseorang yang mengabdikan dirinya dalam bidang pendidikan melalui interaksi 
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edukatif secara terpola, formal, dan sistematis. Dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 

Tentang Guru dan Dosen (pasal 1) dinyatakan bahwa: ―Guru adalah pendidik 

professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengrahkan, 

melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal, 

pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah‖. 
 

Dalam hal ini pemerintah juga sudah membuat pasal yang dapat dijadikan 

perlindungan hukum bagi guru dan pesera didik seperti yang terdapat dalam Pasal 

39 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 menyebutkan bahwa 
 
―pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan 

pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam melaksanakan 

tugas. Selanjutnya pada pasal 39 ayat (2) disebutkan bahwa ―perlindungan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan 

profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. 
 

Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 

2005 disebutkan bahwa ―perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, 

perlakuan diskriminatif, itimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta 

didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.  

Begitu juga dipihak peserta didik mereka juga mendapat perlindungan 

yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002 pasal 54 

yang tertulis :―Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari 

tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-

temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.‖ 
 
Dengan demikian kedua belah pihak harus saling menghormati hak-haknya. 

Terutama guru sebagai manusia dewasa yang dapat membedakan perbuatan baik 

dan buruk suatu tindakan seharusnya lebih memahami keadaan peserta didik yang 

masih belum banyak pengalamannya. Kalau kita menyadari akan tugas dan 

tanggung jawab kita, semua persoalan yang tidak baik terhadap peserta didik 

dapat kita atasi dengan baik. 
 

Para siswa menjadi pandai dan beraklak mulia semua itu berkat 

pendidikan dan bimbingan yang diberikan guru. Walaupun cara mendidik orang 

tua berbeda dengan cara guru di sekolah, kebanyakan peserta didik lebih 

mendengarkan nasehat gurunya dari pada orang tuanya. Asalkan apa yang 
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diajarkan guru benar-benar dilakukan dengan tulus dan sepenuh hati, tanpa ada 

kepura-puraan. 
 

Sekolah yang menjadi sebutan sekolah favorit kebanyakan siswanya sudah 

memiliki kompetensi yang cukup untuk belajar. Dengan kata lain dari rumah 

siswa sudah memiliki berbagai kepandaian yang mungkin didapatnya karena 

bakat atau mengikuti kursus-kursus tertentu. Seperti mengikuti bimbingan belajar, 

pandai berbahasa Inggris, pandai bermain musik, pandai berolahraga, pandai 

menar dll. Sehingga guru tidak mengalami kesulitan lagi ketika menyampaikan 

pelajaran. 
 

Sementara di sekolah yang kurang favorit di mana para siswanya 

merupakan saringan dari anak-anak yang tidak diterima di sekolah favorit. Guru 

harus bekerja lebih keras lagi melatih mereka.. Para siswa bertingkah laku tidak 

baik itu juga akibat bimbingan guru yang kurang tepat pada sasaran. Kadang kala 

guru hanya ceramah panjang lebar menasehati anak, jangan begini, jangan begitu 

tanpa memberi contoh yang nyata. Sebagai contoh nyata guru mengharuskan 

peserta didik untuk bersikap disiplin dalam  barisan ketika upacara. Tetapi guru 

sendiri bermain handphone atau berbicara bahkan bergurau saat upacara sedang 

berlangsung. Ada banyak guru yang tidak mau menerima kritikan dari para 

peserta didiknya. Padahal kalau kita sadari benar kesalahan yang paling banyak 

ada pada guru, setiap kesalahan yang dilakukan siswa akibat kekurangan guru. 

Kecil sekali kemungkinan siswa melakukan kesalahan kalau dia mengikuti 

nasehat gurunya, dan guru harus konsisten juga dengan apa yang sudah 

diucapkan. 
 
 

Tantangan dan Harapan Guru dalam Peningkatan Mutu Pendidikan 
 

Ada banyak tantangan yang harus dihadapi guru dalam usahanya 

meningkatkan mutu pendidikan di negara kita ini. Guru tidak dapat bekerja sendiri 

tanpa bantuan orang lain. Dan orang-orang yang ada di sekitar guru juga harus 

mengetahui apa yang menjadi keinginan bersama. Oleh karena itu sebagai 

pimpinan harus bias menyatukan visi dan misinya dalam meningkatkan mutu 

pendidikan itu. 
 

Ketika seorang guru salah dalam mengambil keputusan seorang pimpinan 

harus memberikan bimbingan. Kalau perlu sebelum keputusan diambil 

dimusyawarahkan dulu baik dan buruknya. Guru berharap agar semua pihak dapat 
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memberikan kontribusinya dalam membantu guru meningkatkan mutu pendidikan 

ini. Baik pemerintah yang telah menyediakan kesejahteraan bagi guru, pihak 

atasan yang memperhatikan kinerja dan karier guru, masyarakat sekitar yang 

membantu guru dalam kegiatan belajar dengan menjaga keamanan lingkungan, 

para orang tua murid yang mendukung kegiatan siswa belajar di rumah. Sebagai 

orang tua jangan hanya menanyakan ada PR atau tidak, ada ulangan atau tidak, 

tetapi harus proaktif memantau kegiatan belajar siswa di rumah. Orang tua 

memantau perkembangan kesehatan jasmani dan rohani siswa di rumah 
 

Kerja sama yang harmonis akan memberikan suasana damai dan tentram 

dalam peningkatan mutu pendidikan yang diharapkan bersama. Kepandaian para 

peserta didik menjadi kebanggaan guru, murid itu sendii dan terutama orang tua 

yang telah melahirkan anak tersebut. Para pesera didik yang terlatih akan 

memiliki pengetahuan, sikap dan kerampilan yang dapat dihandalkan. Peserta 

didik yang telah memiliki pendidikan yang baik  akan tumbuh menjadi 

peserta didik yang memiliki pola pikir kritis ketika menghadapi 

berbagai masalah atau tantangan dalam hidupnya. 

 
 
Pengembangan Berpikir Kritis, Kreatif, Kolaboratif, dan Komunikatif Siswa 
 

Pesera didik mampu berpikir kritis artinya dia dapat memperoleh 

kemampuan menganalisis fakta yang ada kemudian membuat beberapa gagasan 

dan mempertahankan gagasantersebut kemudian membuat perbandingan. Dengan 

membuat beberapa perbandingan siswa dapat menarik kesimpulan dan membuat 

solusi atas masalah yang ada. (pengertian berpikir kriis menurut Chance : 1986) 
 
Berpikir kritis adalah sebuah proses yang disengaja dan dilakukan secara sadar 

untuk menafsirkan sekaligus mengevaluasi sebuah informasi dari pengalaman, 

keyakinan dan kemampuan yang ada. (pengertian berpikir kritis menurut Mertes : 

1986) 
 

Sebagai contoh seorang siswa kelas rendah yang belum dijemput orang tua 

nya ketika pulang sekolah, ketika datang orang yang tidak dikenalnya untuk 

mengajaknya pergi, siswa tersebut dapat dengan tegas menolaknya. Seorang siswa 

kelas tinggi melihat temannya jatuh ke selokan ketika sedang beristirahat, tanpa 

ada yang memerintahkan siswa tersebut menolong temannya yang jatuh itu. 

Peserta didik yang melihat gurunya membawa setumpuk buku dengan kedua 
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tangannya, siswa yang baik akan segera menolong membawakan buku-buku 

tersebut. 
 

Peserta didik yang kreatif juga akan memanfaatkan berbagai barang-

barang bekas untuk melengkapi tugas-tugas yang diberikan gurunya. Siswa tidak 

selalu membeli barang-barang yang baru untuk tugas percobaan IPA atau tugas 

pelajaran SBK membuat ketrampilan. Secara khusus siswa kelas VI yang diberi 

tugas sebagai ketua kelas mampu memberikan soal-soal latihan matematika 

kepada teman-temannya ketika guru tidak ada di kelas. Dia dapat membimbing 

teman yang belum paham menjadi paham tentang penyelesaian soal matematika 
 
Secara kolaboratif juga siswa bersama-sama mengunjungi temannya yang tidak 

masuk sekolah beberapa hari untuk menanyakan keadaannya, mengunjungi teman 

yang meninggal orang tuanya. Siswa juga terbiasa berkomunikasi dengan baik 

antar sesama teman, hidup saling menghargai sehingga terhindar dari perkelahian 

karena sudah ditanamkan rasa kasih sayang. Siswa memiliki keberanian ketika 

disuruh maju ke depan kelas untuk melakukan drama singkat, bernyanyi, 

bercerita, membaca puisi, bahkan berpidato. Semua itu karena bimbingan yang 

diberikan guru dengan sepenuh hati melatihnya berulang-ulang disetiap 

kesempatan yang ada. 

KESIMPULAN 
 
Profesionalisme guru pendidikan dasar dapat dirasakan para peserta didik dalam 

setiap kegiatan guru di kelas yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan 

tanggung jawab penuh. 
 
Guru  dapat membangun profesionalisme dirinya dengan berbagai cara 

diantaranya mengikuti pelatihan-pelatihan, mengikuti pendidikan yang lebih 

tinggi, membaca buku-buku penunjang serta menggunakan fasilitas tehnologi 

yang ada sekarang. Profesionalisme guru yang ada akan memberi pengaruh positif 

bagi pesera didik dengan tumbuhnya mereka menjadi siswa mampu berpikir kritis, 

kreatif, senang berkolaborasi dengan orang lain dan mampu berkomunikasi 

dengan lingkungan sekitarnya. 
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ABSTRAK 

 

Karya ilmiah ini memaparkan penelitian mengenai metode garis untuk 

memperbaiki keterbacaan tulisan tangan pada siswa kelas 1 Hunain tahun ajaran 

2015-2016 SD Hikmah Teladan, terutama pada siswa berkebutuhan khusus dan 

siswa reguler yang mengalami hambatan dalam motorik halusnya sehingga belum 

mampu untuk menulis secara benar yang berakibat pada tidak terbacanya tulisan 

tangan. Metode yang penulis gunakan untuk memperbaiki tulisan tangan siswa 

tersebut adalah metode garis (gerakan untuk menulis). Gerakan ini merupakan 

terapi motorik halus yang diambil dari gerakan senam otak (brain gym) untuk 

melatih otot-otot bahu, lengan, tangan dan jari siswa sehingga siswa lebih siap 

secara fisik dan mental saat menulis. Latihan pra menulis untuk melatih tangan 

membuat garis dan bentuk diatas kertas. Serta kertas yang sudah diberi garis 

pandu untuk memudahkan siswa membuat huruf dan angka agar huruf dan angka 

yang dibuat siswa memiliki proporsi dan bentuk yang seimbang sehingga lebih 

mudah untuk dibaca. Hasil penelitian menunjukkan ada perbaikan tulisan tangan 

antara kondisi sebelum perlakuan dan kondisi setelah perlakuan diberikan. Hasil 

ini diperoleh melalui perlakuan yang tidak terjadwal dan terencana. Hasil 

signifikan bisa diperoleh bila perlakuan diberikan secara terencana, terjadwal dan 

berkelanjutan. 

Kata kunci : keterbacaan tulisan, metode garis,  gerakan menulis 

PENDAHULUAN 

Menurut IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia) yang ditulis oleh Soebandi (2003 : 

1) pada salah satu artikel di websitenya dengan judul perkembangan literasi anak, 

siswa SD kelas 1, yakni anak yang berusia 6-7 tahun seharusnya sudah mahir 

memegang pensil atau pena. Pada akhir masa ini, anak sudah mahir menulis 

dengan tulisan yang dapat dibaca.  

Namun pada kenyataannya, tidak semua siswa telah mencapai tahap 

perkembangan menulis yang diharapkan. Sebagian besar siswa kelas 1 Hunain SD 
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Hikmah Teladan mampu mencapai tahap perkembangan menulis sebagaimana 

yang tercantum dalam artikel IDAI tersebut. Sebagian kecil lagi belum sampai 

pada tahap tersebut. 

Beberapa masalah yang masih ditemui di kelas 1 Hunain berkaitan dengan tulisan 

tangan : 

1. Masih ada siswa kelas 1 Hunain yang tulisan tangannya belum bisa 

terbaca, baik itu pada siswa berkebutuhan khusus, maupun pada siswa reguler. 

2. Ada pula siswa yang sudah bisa menulis namun tulisan tangannya terlalu 

kecil, sehingga menyulitkan guru dan siswa lain yang membacanya.  

3. Ada pula yang tulisan tangannya terlalu besar sehingga menghabiskan satu 

halaman buku hanya untuk menulis satu sampai tiga kalimat. 

4. Siswa yang masih tertukar saat menulis beberapa huruf yang mirip seperti 

b, d dan p. 

Masalah-masalah tersebut berkaitan dengan kesulitan menulis yang dialami oleh 

siswa. Berdasarkan observasi yang penulis lakukan selaku guru kelas Hunain, 

kesulitan menulis tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor, antara lain : karena 

motorik halus yang belum terasah, cara memegang pensil yang kurang tepat, 

lemahnya koordinasi tangan dan mata, serta belum bisa mengingat atau 

membedakan secara ajeg bentuk huruf yang satu dengan yang lainnya.    

Berdasarkan permasalahan diatas maka ada tiga hal yang perlu dilakukan pada 

siswa kelas 1 Hunain yaitu : 

1. Melatih otot-otot bahu, tangan dan jari untuk mengasah kemampuan 

motorik halus. 

2. Memperbaiki cara siswa memegang pensil, sekaligus melakukan kegiatan 

pra menulis untuk mengasah koordinasi tangan dan mata. 

3. Latihan menulis dengan bantuan garis pandu agar huruf yang dibuat lebih 

seimbang.   

Maka penulis mempunyai gagasan untuk melatih motorik halus siswa 1 Hunain 

dengan metode garis (gerakan untuk menulis) untuk memperbaiki tingkat 

keterbacaan tulisan tangan siswa kelas 1 Hunain pada umumnya dan siswa yang 

tulisan tangannya belum terbaca pada khususnya.  

Ada tiga jenis kegiatan yang digunakan dalam penelitian ini : 

1. Gerakan senam otak  
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Untuk mengasah otot-otot motorik halus siswa sehingga secara fisik siswa lebih 

siap untuk menulis. 

2. Latihan pra menulis 

Untuk melatih koordinasi tangan dan mata siswa saat menulis sekaligus 

memperbaiki cara siswa memegang pensil. 

3. Latihan menulis 

Untuk memperbaiki proporsi huruf yang dibuat siswa sehingga huruf yang dibuat 

tidak terlalu kecil maupun terlalu besar. 

Ketiga kegiatan tersebut dilakukan dalam satu rangkaian kegiatan yang penulis 

sebut dengan metode GARIS (Gerakan untuk Menulis).   

Semua siswa Kelas 1 Hunain Tahun Ajaran 2015-2016 SD Hikmah Teladan 

Cimahi yang berjumlah 28 orang. Untuk penelitian ini, penulis memilih 10 siswa 

sebagai sampel. Lima siswa yang mengalami kesulitan dalam menulis, yaitu dua 

siswa berkebutuhan khusus dan tiga siswa reguler. Dan lima siswa reguler yang 

tidak mengalami kesulitan dalam menulis sebagai pembanding.  

Yang dimaksud kesulitan menulis ialah dimana anak belum mampu menulis 

sesuai dengan persyaratan menulis secara jelas seperti menulis dengan karakter-

karakter huruf yang jelas dan sesuai dengan aturan yang berlaku. 

Faktor-faktor penyebab kesulitan menulis menurut Hildreth (1985) dalam Jamaris, 

Martini, 2009,  ialah sebagai berikut.  

1. Kesulitan dalam motorik halus 

Menyebabkan anak tidak bisa menulis dengan benar karena huruf-huruf yang 

ditulisnya tidak jelas, walaupun anak dapat mengeja huruf dengan baik. Akibat 

yang ditimbulkan dari kesulitan dibidang ini ialah : lambat dalam menulis, 

menulis huruf atau angka dengan kemiringan yang beragam, tulisan yang terlalu 

tebal karena terlalu ditekan atau terlalu tipis karena kurang menekan saat menulis  

2. Kesulitan persepsi visual motor 

Kesulitan dalam bidang ini menyebabkan anak kesulitan dalam menulis seperti : 

tulisan keluar, ke bawah atau keatas atau menulis dengan huruf yang terbalik 

seperti huruf b ditulis d, huruf m ditulis w, angka 6 ditulis 9. 

3. Kesulitan visual memory 

Kesulitan dalam bidang ini menyebabkan anak sukar untuk mengingat bentuk 

huruf yang akan menjadi bahan tulisannya. Hal ini menyebabkan anak menjadi 

lambat dalam melakukan aktivitas menulisnya. 
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Senam otak atau yang lebih dikenal dengan brain gym menurut penemunya Paul 

E. Dennison, dalam Dennison (2005 : 20) adalah sentuhan dan gerakan-gerakan 

tubuh yang bisa merangsang kerja dan berfungsinya otak secara optimal. Gerakan 

itu dibuat untuk merangsang otak kiri dan kanan (dimensi lateralitas), 

meringankan atau merelaksasi bagian belakang  dan bagian depan otak (dimensi 

pemfokusan), merangsang sistem yang terkait dengan perasaan/emosi, yakni otak 

tengah (limbik) dan serta otak besar (dimensi pemusatan). Kalau kinerja kedua 

belahan otak bisa seimbang diharapkan kemampuannya jadi optimal. 

Gerakan brain gym yang digunakan dalam penelitian ini adalah gerakan yang 

berguna untuk mengoptimalkan keterampilan motorik halus, memperbaiki sikap 

tubuh, meningkatkan energi, mengurangi stres visual, dan relaksasi tengkuk serta 

bahu. Karena semua gerakan tersebut bermanfaat untuk mempersiapkan motorik 

anak pada kegiatan menulis. 

Adapun gerakan yang dilakukan yaitu sebagai berikut. 

1. Gerakan silang 

Dalam latihan silang ini, siswa menggerakkan secara bergantian pasangan kaki 

dan tangan yang berlawanan, seperti pada gerak jalan di tempat. Gerakan silang 

mengaktifkan hubungan kedua sisi otak dan merupakan gerakan pemanasan untuk 

semua keterampilan yang memerlukan penyeberangan garis tengah bagian lateral 

tubuh.  

2. Gerakan 8 tidur 

Menggambar 8 tidur atau simbol ―tak berhingga‖ memungkinkan  siswa untuk 

menyebrangi garis tengah visual tanpa berhenti, dengan demikian mengaktifkan 

mata kanan dan kiri serta mengintegrasikan bidang penglihatan kanan dan kiri. 

Angka 8 digambar dalam posisi tidur dengan titik tengah yang jelas, yang 

memisahkan wilayah lingkaran kiri dan kanan, dan dihubungkan dengan garis 

yang tersambung. 

3. Coretan ganda 

Coretan ganda adalah kegiatan menggambar di kedua sisi tubuh yang dilakukan 

pada bidang tengah untuk menunjang kemampuan agar mudah mengetahui arah 

dan orientasi yang berhubungan dengan tubuh. Coretan ganda paling baik 

dikerjakan dengan otot utama lengan dan bahu. Ajarkan siswa untuk mengacu 

pada garis tengah sebagai petunjuk arah. Katakan ―ke luar, ke atas, ke dalam dan 

ke bawah‖ saat anda memandunya menggambar segi empat dengan kedua tangan 
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bersamaan. Biarkan siswa menggambar sendiri bilamana kedua tangannya sudah 

bisa bergerak bersama dengan mudah dan bentuk yang dibuatnya mirip satu sama 

lain. 

4. Abjad 8 

Abjad 8 mengadaptasi bentuk 8 tidur sebagai tempat meletakkan huruf kecil. 

Aktivitas ini mengintegrasikan gerakan yang menyangkut pembentukan huruf-

huruf, memampukan siswa untuk menyebrangi garis tengah visual tanpa 

mengalami kebingungan. Setiap huruf secara jelas ditempatkan pada salah satu 

sisi, kiri atau kanan dari garis tengah. 

5. Gajah 

Gerakan gajah mengaktifkan bagian dalam dalam telinga untuk keseimbangan 

yang lebih baik, juga mengintegrasikan otak untuk mendengar dengan kedua 

telinga, membuat rileks otot-otot tengkuk yang tegang. Pada gerakan gajah, 

batang tubuh, kepala, lengan, dan tangan bekerja sebagai satu kesatuan, yang 

bergerak disekeliling bayangan 8 tidur dari jarak jauh, dengan fokus mata 

melewati tangan. Seluruh tubuh ikut bergerak, bukan hanya lengan. 

6. Putaran leher 

Putaran leher menunjang relaksnya tengkuk dan melepaskan ketegangan yang 

disebabkan oleh ketidakmampuan menyeberangi garis tengah visual atau bekerja 

dalam bidang tengah. Bila gerakan ini dilakukan sebelum membaca dan menulis, 

akan memacu kemampuan penglihatan dengan kedua mata (binokular) dan 

pendengaran dengan kedua telinga (binaural) secara bersamaan. Kepala diputar di 

posisi depan saja, setengah lingkaran dari kiri ke kanan dan sebaliknya.  

7. Membayangkan huruf X 

X merupakan pola organisasi otak untuk menyebrangi garis tengah lateral. 

Idealnya, bagian otak kiri menggerakkan sisi kanan tubuh dan bagian otak kanan 

menggerakkan sisi kiri. Seluruh bagian otak belajar melalui gerakan untuk 

bekerjasama, membuat kedua sisi dapat memproses penerimaan dan 

pengekspresian. 

8. Burung hantu 

Gerakan burung hantu dimaksudkan untuk menunjuk pada keterampilan-

keterampilan penglihatan, pendengaran dan putaran kepala. Gerakan ini bisa 

melepaskan ketegangan tengkuk dan bahu yang timbul karena stress, khususnya 

ketika mengkoordinasikan mata untuk membaca atau menulis. Urutlah otot bahu 
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kiri dan kanan. Tarik napas saat kepala berada di posisi tengah, kemudian 

embuskan napas ke samping atau atau ke otot yang tegang sambil relaks. Ulangi 

gerakan dengan tangan kiri. 

9. Mengaktifkan tangan 

Mengaktifkan tangan merupakan gerakan isometrik untuk menolong diri sendiri 

yang memperpanjang otot-otot dada dan bahu. Kontrol otot untuk gerakan-

gerakan motorik kasar dan motorik halus berasal dari area ini. Jika otot-otot ini 

memendek karena ketegangan maka gerakan-gerakan yang berhubungan dengan 

menulis dan penguasaan alat akan terhambat. Luruskan satu tangan keatas, ke 

samping kuping. Buang napas pelan, sementara otot-otot diaktifkan dengan 

mendorong tangan ke empat jurusan (depan, belakang, dalam dan luar) sementara 

tangan yang satu menahan dorongan tersebut. 

10. Senam jari  

Senam jari dilakukan untuk melemaskan jari-jari tangan sehingga jari tangan 

menjadi luwes dan lentur saat digunakan untuk menulis. Luruskan tangan ke 

depan, samping dan atas, sambil menciprat-cipratkan jari-jari tangan. Luruskan 

tangan dan tekan meja dengan jari-jari tangan.  Luruskan tangan dan tekan meja 

dengan telapak tangan dan jari-jari tangan menghadap ke atas. Senam jempol 

telunjuk dan senam jempol kelingking. 

Cara memegang alat tulis yang benar menurut ahli grafologi Achsinfina H. 

Soemantoro dalam  Soemantoro (2009 : X), alat tulis sebaiknya diletakkan pada 

jari-jari yang secara kasat mata mempunyai struktur lebih tinggi dan seakan-akan 

lebih kuat, walaupun dari keseluruhan jari-jari di tangan mungkin saja mempunyai 

kekuatan yang berbeda. Agar anak mudah mengingat cara memegang alat tulis 

yang benar, bisa digunakan beberapa kalimat yang menarik sebagai berikut : 

1. Pensil diletakkan pada ujung jari tengah dengan posisi yang baik 

(kalimatnya : pensilnya disuruh bobo di jari ya,nak) 
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2. Sentuhlah pensil dengan ujung jari telunjuk (kalimatnya : pensilnya diberi 

bantal ya, nak) 

 

3. Sentuhlah pensil dengan ujung ibu jari (kalimatnya : pensilnya diberi 

guling ya, nak) 

 

 

 

 

4. Nah, pensilnya sudah nyaman di tempatnya. 

 

5. Kalau sudah nyaman bisa mulai mencoba menulis di kertas. 

Yang dimaksud latihan pramenulis adalah latihan untuk mengasah koordinasi 

tangan dan mata saat mencoretkan garis dan bentuk. Selain itu latihan ini juga 

berfungsi untuk mengasah persepsi visual siswa, sehingga siswa lebih siap saat 

menuliskan huruf dan angka. Siswa bisa membedakan dengan baik bentuk tiap 

huruf dan angka. 

Latihan pra menulis yang dilakukan berupa membuat garis-garis vertikal, 

horizontal, diagonal, spiral, juga membuat bentuk persegi, lingkaran, segitiga. 
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Untuk anak-anak yang motoriknya belum terarah, biasanya diawali dengan 

menebalkan garis dan bentuk-bentuk tersebut terlebih dahulu. 

Yang dimaksud garis pandu adalah garis yang dibuat untuk mengarahkan siswa 

agar huruf yang dibuat siswa memiliki proporsi yang seimbang, sehingga lebih 

jelas dan lebih mudah di baca. 

 

METODE 

Metode penelitian ini adalah metode eksperimental, yakni adanya perlakuan 

(treatment) yang diberikan. Tulisan tangan siswa diobservasi sebelum perlakuan 

dan setelah perlakuan. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui keefektifan penerapan metode garis dalam 

melatih motorik halus siswa untuk memperbaiki tingkat keterbacaan tulisan 

tangan pada siswa Kelas 1 Hunain SD Hikmah Teladan Cimahi  

Manfaat dari penelitian ini untuk mengasah motorik halus siswa Kelas 1 Hunain 

SD Hikmah Teladan Cimahi agar secara fisik mereka lebih siap dan matang untuk 

kegiatan menulis sehingga tulisan tangan mereka lebih terbaca baik oleh guru 

maupun oleh siswa.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Alasan Strategi Pemecahan Masalah 

 Alasan penulis menerapkan metode garis untuk mengasah kemampuan 

menulis anak karena permasalahan terbaca atau tidaknya tulisan tangan bukan 

semata-mata karena cara menulis namun juga berkaitan dengan kesiapan dan 

kematangan motorik halus yang dimiliki oleh masing-masing siswa. 

Terlebih dalam sekolah inkusi, selain berhadapan dengan siswa reguler kita juga 

berhadapan dengan siswa berkebutuhan khusus, sehingga strategi pemecahan 

masalah yang diterapkan harus mencakup semua siswa yang ada dilingkungan 

sekolah. Metode garis, yang diawali dengan gerakan senam otak cocok untuk 

diterapkan pada semua anak. Baik siswa berkebutuhan khusus yang di Kelas 

Hunain memang memiliki hambatan dalam motorik halus, siswa reguler yang 

motorik halusnya belum terasah, juga siswa reguler yang tidak memiliki hambatan 

dalam motorik halusnya. 

Untuk siswa berkebutuhan khusus dan siswa reguler yang memiliki hambatan 

dalam motorik halus, metode garis berguna untuk melatih dan mengasah 
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kemampuan motorik halus mereka sehingga mereka bisa lebih baik dalam 

melaksanakan aktivitas yang berkaitan dengan motorik halus seperti, melipat, 

menggunting, menempel, menggambar, meronce, termasuk menulis. 

Untuk siswa reguler yang tidak memiliki hambatan dalam motorik halus, metode 

garis berguna sebagai pemanasan sebelum melaksanakan kegiatan yang berkaitan 

dengan motorik halus, sehingga otot-otot bahu, tangan dan jari yang banyak 

berperan menjadi lebih rileks dan luwes sehingga siswa bisa melaksanakan 

aktivitas motorik halus secara maksimal.   

 

2. Kendala-kendala yang Dihadapi  

Gerakan senam otak dan latihan pra menulis yang merupakan bagian metode garis 

sudah dilaksanakan di Kelas Hunain sejak semester 1 tahun ajaran ini, namun 

tidak ditujukan untuk memperbaiki tulisan tangan sehingga lebih mudah dibaca 

namun untuk memperbaiki konsentrasi, motorik kasar dan motorik halus secara 

umum. Metode garis ini baru diterapkan satu bulan terakhir, di akhir semester 2 

karena ada beberapa siswa yang tulisan tangannya masih belum terbaca. 

Termasuk membuat lembar kerja siswa yang memuat garis pandu untuk menulis. 

Akibatnya periode perlakuan yang diberikan lebih singkat. 

Siswa sasaran yang mengalami sakit yang cukup lama sehingga mengurangi 

perlakuan yang diberikan. 

 

3. Hasil yang Dicapai 

Untuk melihat hasil yang sudah dicapai, penulis melakukan penilaian secara 

kuantitatif  dengan menggunakan skala 1-4 untuk tiap kriteria. 

1 = kurang baik,  3 = baik 

2 = cukup baik,   4 = sangat baik 

 

Kriteria yang dinilai ada dua yaitu : 

K1 = Kejelasan bentuk huruf yang ditulis 

K2 = Keterbacaan kata / kalimat 

Hasil secara kuantitatif untuk siswa berkebutuhan khusus dan siswa reguler yang 

memiliki hambatan menulis 

 

No Nama Siswa Sebelum Perlakuan Sesudah Perlakuan 
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K1 K2 K1 K2 

1 Dani 1 1 2 2 

2 Fey 2 2 3 3 

3 Reva 1 1 2 2 

4 Rafi 3 3 3 3 

5 Habibi 2 2 3 3 

 

Hasil secara kuantitatif untuk siswa reguler yang tidak  memiliki hambatan 

menulis.: 

 

No Nama Siswa Sebelum Perlakuan Sesudah Perlakuan 

K1 K2 K1 K2 

1 Fayza 3 3 4 4 

2 Mahya 3 3 4 4 

3 Raisya 4 4 4 4 

4 Arizdan 3 3 4 4 

5 Azka 3 3 4 4 

 

Dari data diatas dapat dilihat bahwa baik siswa yang memiliki hambatan menulis 

maupun yang tidak memiliki hambatan menulis mengalami peningkatan nilai 

setelah perlakuan. Rata-rata nilai meningkat sebesar satu poin. Ada pula siswa 

yang poin nya tetap, artinya tidak meningkat ataupun menurun. 

Untuk siswa yang memiliki hambatan menulis nilai bergerak skala 1 ke skala 2, 

yaitu dari bentuk huruf yang kurang jelas dan keterbacaan kata yang kurang baik 

menjadi bentuk huruf yang cukup jelas dan keterbacaan kata yang cukup baik. 

Dan dari skala 2 ke skala 3, yaitu dari bentuk huruf yang cukup jelas dan 

keterbacaan kata yang cukup baik menjadi bentuk huruf yang jelas dan 

keterbacaan yang baik. 

Untuk siswa yang tidak memiliki hambatan menulis nilai bergerak dari skala 3 ke 

skala 4, yaitu dari bentuk huruf yang jelas dan keterbacaan kata yang baik menjadi 

bentuk huruf yang sangat jelas dan keterbacaan kata yang sangat baik.   

SIMPULAN 

Kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan diatas adalah metode garis (gerakan 

untuk menulis) memang efektif untuk mengasah kemampuan motorik halus, 

sehingga meningkatkan keterbacaan tulisan tangan pada siswa Kelas 1 Hunain 

Tahun Ajaran 2015-2016 SD Hikmah Teladan Cimahi. 
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ARISAN PTK SEBAGAI SARANA DALAM MENDORONG GURU 

UNTUK MEMBUAT PUBLIKASI ILMIAH 

 

Taufik Novantoro, S.Pd 

taufik.novantoro.pkecubung@gmail.com 

 

ABSTRAK 

 

Banyak guru mengalami kesulitan dalam melaksanakan PKB terutama dalam 

melaksanakan publikasi ilmiah. Hal ini berdampak pada minimnya publikasi 

ilmiah yang dihasilkan guru, berimplikasi pada  terhambatnya peningkatan karir 

guru dan implikasi lebih jauh adalah terhambatnya mutu pembelajaran. Tulisan ini 

bertujuan untuk menggambarkan upaya mendorong guru dalam membuat 

publikasi ilmiah  melalui Arisan PTK. Arisan PTK ini hampir sama dengan arisan 

yang ada, hanya yang disetorkan masalah tentang pembelajaran di sekolahnya 

masing-masing. Nama dan masalah yang keluar kemudian menyelesaikan 

bersama-sama dengan guru yang menyetor permasalahan tersebut. Guru tersebut 

diberi waktu selama 1 (satu) bulan untuk menyelesaikannya menggunakan metode 

atau media yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, membuat laporan 

penelitian dan menyampaikan hasil penelitiannya pada forum KKG/MGMP. Hasil 

kajian menunjukan bahawa melalui hal tersebut guru dapat belajar dan melakukan 

penelitian sendiri terjun langsung untuk melakukan penelitian yang sesuai dengan 

keadaan atau permasalahan yang dihadapi di sekolah, sehingga budaya meneliti 

dikalangan guru tinggi. 

Kata Kunci : Arisan PTK; PTK; PKB; publikasi ilmiah  

 

PENDAHULUAN 
 

Profesi guru sebelumnya dianggap remeh oleh sebagian orang. Pada 

mulanya profesi ini dianggap profesi yang kurang keren, remeh dan tidak sebaik 

profesi-profesi yang lain seperti dokter, insinyur atau artis. Alasannya adalah 

karena kesejahteraan dan karier guru kurang diperhatikan. 
 

Akibatnya jarang generasi muda yang ingin sekolah atau bercita-cita ingin 

menjadi guru. Banyak anak-anak apabila ditanya cita-citanya jarang yang 

menyebutkan ingin menjadi guru. Mereka lebih suka berprofesi sebagai tenaga 

medis, polisi, tentara atau presiden yang menurut mereka merupakan profesi yang 

keren dan menjanjikan bagi masa depan. 
 

mailto:taufik.novantoro.pkecubung@gmail.com
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Pemerintah merasa prihatin terhadap hal tersebut sehingga pemerintah 

mengeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

yang mengatur tentang tugas, fungsi dan hak guru sehingga guru dapat 

menjalankan tugas dan fungsinya serta mendapatkan haknya yang sesuai dengan 

profesinya tersebut. 
 

Seiring dengan berjlannya waktu guru juga semakin dituntut untuk 

senantiasa mengembangkan dirinya kompetensinya dan pemerintah juga 

berkewajiban untuk memfasilitasinya. Salah satu bentuk aktualisasi tugas guru 

sebagai tenaga profesional adalah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang Undang No 14 Tahun 

2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan Undang-undang dan peraturan pemerintah 

ini diharapkan dapat memfasilitasi guru untuk selalu mengembangkan 

keprofesiannya secara berkelanjutan. 
 

Program pengembangan keprofesian berkelanjutan ini dilakukan untuk 

meningkatkan kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian yang 

diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan tugas utama guru untuk memenuhi 

kebutuhan dan tuntutan masa depan yang berkaitan dengan  profesinya sebagai 

guru. Kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan diarahkan kepada 

pengembangan kompetensi untuk memenuhi layanan pembelajaran berkualitas 

dan peningkatan karir guru. 
 

Hal tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan 

Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, pengembangan keprofesian berkelanjutan 

merupakan salah satu unsur utama yang diberikan angka kredit untuk kenaikan 

pangkat/jabatan fungsional guru. Kegiatan Pengembangan Keprofesian 

Berkelanjutan (PKB) dibagi menjadi 3 macam yaitu Pengembangan Diri, 

Publikasi Ilmiah, dan karya inovatif. 
 

Dari 3 (tiga) hal tersebut banyak guru yang mengeluh tentang Publikasi 

Ilmiah. Kegiatan publikasi ilmiah ini salah satunya adalah membuat karya ilmiah 

atau penelitian. Banyak guru yang merasa bingung, pasrah dan frustasi dalam 

membuat publikasi ilmiah. Hal tersebut karena mereka banyak yang kurang 

mengerti dalam menyusun dan membuat penelitian. Sehingga banyak guru-guru 
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yang terhambat kenaikan pangkatnya gara-gara tidak selesai membuat publikasi 

ilmiah. 
 

Bahkan tidak jarang guru yang melakukan jalan pintas membuat penelitian 

asal-asalan yaitu tinggal copy paste saja dari internet. Jika hal tersebut dibiarkan 

berlarut-larut maka akan mengakibatkan budaya plagiarisme di kalangan guru. 

Guru akan semakin malas melakukan penelitian, karena tinggal browsing dan 

download di internet kemudian diganti sekolah dan siswanya sudah selesai. Hasil 

penelitiannya pun tidak valid karena tidak berdasarkan hasil penelitian yang 

sebenarnya. 
 

Peran KKG/MGMP sangat penting dalam hal ini, melalui wadah 

KKG/MGMP guru dapat diajak berperan aktif mengajak guru dalam 

melaksanakan publikasi ilmiah. Atas dasar keprihatinan tersebut maka penulis 

membuat gagasan atau terobosan yang sederhana bagaimana cara mengajak, 

mendorong dan memotivasi guru secara pelan-pelan agar dapat melaksanakan 

publikasi ilmiah dengan baik melalui KKG/MGMP dengan membuat sebuah 

kegiatan Arisan PTK di lingkup KKG/MGMP.  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat di 

identifikasi  masalahnya yaitu : 1 ) Guru merasa bingung dalam melakukan 

publikasi ilmiah; 2) Banyak guru yang terhambat kenaikan pangkatnya karena 

publikasi ilmiah tidak selesai.  

Berdasarkan masalah tersebut maka rumusan masalahnya adalah Apakah 

dengan arisan PTK dapat mendorong guru dalam membuat publikasi ilmiah?.  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengajak dan mendorong 

guru untuk membuat penelitian / publikasi ilmiah sendiri sesuai dengan kondisi 

sekolahnya, sehingga penelitiannya valid dan dapat dipergunakan untuk 

memperbaiki pembelajaran di sekolahnya. Selain itu guru dapat mengurus 

kenaikan pangkatnya dengan mudah karena telah selesai melaksanakan publikasi 

ilmiahnya sehingga dapat meningkatkan karier guru.  

 

METODE 

Subyek penelitian ini adalah guru matematika yang tergabung pada MGMP 

PYTHAGORAS Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah. MGMP Pythagoras 

merupakan MGMP Matematika di Kabupaten Sukamara. Obyek penelitian ini 

adalah Arisan PTK sebagai pendorong guru dalam membuat publikasi ilmiah.  
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Arisan PTK sebernarnya terilhami dari arisan dasawisma ibu-ibu PKK dan 

arisan di forum MGMP. Pengertian arisan menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (2002) adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai 

sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan 

siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara 

berkala sampai semua anggota memperolehnya.  

Jadi pengertian arisan secara sederhana artinya yaitu mengundi uang atau 

barang kepada anggota arisan sampai seluruh anggota memperolehnya. 

Sedangkan PTK merupakan singkatan dari Penelitian Tindakan Kelas. Pengerian 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) menurut Suharsimi A,dkk (2006 : 3) merupakan 

pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan yang sengaja 

dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama. Sedangkan menurut 

Rochiati W (2007 : 11) Penelitian Tindakan Kelas adalah suatu proses tindakan 

yang menuju kearah perbaikan, peningkatan dan perubahan pembelajaran yang 

lebih baik agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal.   

Berdasarkan pengertian dari para ahli di atas maka dapat kita simpulkan 

bahwa penelitian tindakan kelas adalah pengamatan atau pencermatan  terhadap 

kegiatan pembelajaran yang segaja dilakukan dalam sebuah kelas secara bersama-

sama agar pembelajaran dapat tercapau secara optimal.  

Sebenarnya yang dimaksudkan disini adalah publikasi ilmiah, karena di 

forum MGMP kami bapak dan ibu guru terbiasa menyebut karya ilmiah atau 

penelitian dengan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) sehingga kami menggunakan 

istilah yang biasa digunakan. Arisan PTK ini merupakan langkah yang sudah 

dilaksanakan semenjak ada aturan baru dalam kenaikan pangkat.  

Awal mulanya arisan PTK ini diilhami dari ibu-ibu guru di forum MGMP 

mengajak untuk mengadakan arisan setiap pertemuan MGMP. Hal tersebut 

digunakan untuk merekatkan persaudaraan di kalangan guru-guru matematika 

SMP di kabupaten Sukamara,forum MGMP Pythagoras selalu mengadakan 

pertemuan setiap sebulan sekali yang bertempat di SMP Negeri 1 Sukamara. Nah, 

berawal dari itu maka penulis kemudian mempunyai gagasan bagaimana selain 

mengadakan arisan uang juga mengadakan arisan PTK untuk memfasilitasi bapak 

dan ibu guru yang ingin mengajukan kenaikan pangkat.  

Gagasan tersebut kemudian disetuji oleh Ketua MGMP sehingga arisan 

PTK ini sudah berjalan selama 2 (dua) tahun mulai dari 2015. Arisan PTK ini juga 
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berdasarkan banyak teman-teman guru yang gagal dalam menyelesaikan publikasi 

ilmiah dan bingung untuk seminarnya karena harus mengumpulkan banyak guru 

dan mengeluarkan banyak biaya. Dengan adanya arisan PTK ini teman-teman di 

forum MGMP merasa terbantu dalam menyelesaikan publikasi ilmiah dan 

melakukan seminar sehingga lancar dalam mengajukan kenaikan pangkat.  

Sama seperti halnya arisan uang atau barang arisan PTK juga menggunakan 

aturan dalam arisan hanya bedanya yang diundi adalah masalah dalam 

pembelajaran, bukan uang atau barang. Adapun langkah-langkah pelaksanaan 

Arisan PTK adalah sebagai berikut : 

13. Setiap peserta diberikan 2 (dua) lembar kertas kecil. Kertas pertama di tulis 

nama dan unit kerjanya, kemudian pada kertas kedua ditulis permasalahan 

pembelajaran dalam kelas di sekolahnya masing-masing disertai dengan 

menuliskan nama dan unit kerjanya. 
 
14. Masalah tersebut kemudian diserahkan oleh ketua MGMP dan disertai 

menyerahkan nama. 
 
15. Ketua MGMP kemudian memasukan kertas pertama dan kedua pada kaleng 

yang berbeda. Kaleng pertama berisi nama kaleng kedua berisi masalah dalam 

pembelajaran. 
 
16. Setelah semua anggota mengumpulkannya, kemudian dilakukan pengundian. 

Pengudian yang pertama mengundi nama dan pengundian yang kedua 

mengundi masalah yang akan diselesaikan. 
 
17. Nama yang muncul pada pengundian pertama dan masalah yang muncul pada 

pengundian berikutnya adalah peneliti yang akan menyelesaikan 

permasalahan tersebut dengan berkolaborasi dengan guru yang membawa 

masalah tersebut. 
 
18. Peneliti dan guru tersebut sama-sama berkolaborasi untuk menyelesaikan 

permasalahan tersebut dengan mengunakan media atau metode yang sesuai 

dengan permasalahan tersebut. 
 
19. Peneliti diberikan waktu 1 (satu) bulan, dan setelah selesai wajib untuk 

membuat laporan penelitian dan mempresentasikan pada pertemuan MGMP 

pada bulan yang akan datang 
 
20. Hasil penelitian tersebut kemudian disimpan di perpustakaan sekolah dan 

diarsipkan di MGMP sebagai bahan rujukan perbaikan pembelajaran. 
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PEMBAHASAN 
 

Salah satu bentuk tugas dan fungsi guru sebagai tenaga profesional adalah 

diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, Undang Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan. Undang-undang dan peraturan pemerintah ini diharapkan dapat 

menguatkan, memfasilitasi guru untuk selalu mengembangkan keprofesiannya 

secara berkelanjutan sehingga meningkatkan kompetensi guru.  

Menurut Buku 1 Pedoman Pengelolaan Pengembangan Keprofesian 

Berkelanjutan (2012 : 5) Pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah 

pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, 

secara bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitas guru. Dengan 

demikian, guru dapat memelihara, meningkatkan, dan memperluas pengetahuan 

dan keterampilannya untuk melaksanakan proses pembelajaran secara profesional. 

Sehingga dengan meningkatknya kompetensi profesionalitas guru akan tercipta 

pembelajaran yang berkualitas. Pembelajaran yang berkualitas diharapkan mampu 

meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik.  

Program pengembangan keprofesian berkelanjutan ini dilakukan untuk 

meningkatkan kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian yang 

diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan tugas utama guru untuk memenuhi 

kebutuhan dan tuntutan masa depan yang berkaitan dengan profesinya sebagai 

guru. Kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan diarahkan kepada 

pengembangan kompetensi untuk memenuhi layanan pembelajaran berkualitas 

dan peningkatan karir guru.  

Hal tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan 

Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, pengembangan keprofesian berkelanjutan 

merupakan salah satu unsur utama yang diberikan angka kredit untuk kenaikan 

pangkat/jabatan fungsional guru. Kegiatan Pengembangan Keprofesian 

Berkelanjutan (PKB) dibagi menjadi 3 macam yaitu Pengembangan Diri, 

Publikasi Ilmiah, dan karya inovatif. 
 

Dari 3 (tiga) hal tersebut banyak guru yang mengeluh tentang Publikasi 

Ilmiah. Kegiatan publikasi ilmiah ini salah satunya adalah membuat karya ilmiah 
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atau penelitian. Banyak guru yang merasa bingung, pasrah dan frustasi dalam 

membuat publikasi ilmiah. Hal tersebut karena mereka banyak yang kurang 

mengerti dalam menyusun dan membuat penelitian. Sehingga banyak guru-guru 

yang terhambat kenaikan pangkatnya gara-gara tidak selesai membuat publikasi 

ilmiah. 
 

Bahkan tidak jarang guru yang melakukan jalan pintas membuat penelitian 

asal-asalan yaitu tinggal copy paste saja dari internet. Jika hal tersebut dibiarkan 

berlarut-larut maka akan mengakibatkan budaya plagiarisme di kalangan guru. 

Guru akan semakin malas melakukan penelitian, karena tinggal browsing dan 

download di internet kemudian diganti sekolah dan siswanya sudah selesai. Hasil 

penelitiannya pun tidak valid karena tidak berdasarkan hasil penelitian yang 

sebenarnya. 
 

Peran KKG/MGMP sangat penting dalam hal ini, melalui wadah 

KKG/MGMP guru dapat diajak berperan aktif mengajak guru dalam 

melaksanakan publikasi ilmiah. Atas dasar keprihatinan tersebut maka penulis 

membuat gagasan atau terobosan yang sederhana bagaimana cara mengajak, 

mendorong dan memotivasi guru secara pelan-pelan agar dapat melaksanakan 

publikasi ilmiah dengan baik melalui KKG/MGMP dengan membuat sebuah 

kegiatan Arisan PTK di lingkup KKG/MGMP. 
 

Adapun subyek penelitian ini adalah guru matematika yang tergabung pada 

MGMP PYTHAGORAS Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah. MGMP 

Pythagoras merupakan MGMP Matematika di Kabupaten Sukamara, sedangkan 

Obyek penelitian ini adalah Arisan PTK sebagai pendorong guru dalam membuat 

publikasi ilmiah. 

Penulis menggunkan PTK sebagai salah satu dari publikasi ilmiah, karena di 

forum MGMP kami bapak dan ibu guru terbiasa menyebut karya ilmiah atau 

penelitian dengan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) sehingga kami menggunakan 

istilah yang biasa digunakan. Arisan PTK ini merupakan langkah yang sudah 

dilaksanakan semenjak ada aturan baru dalam kenaikan pangkat. 
 

Pemerintah kini kembali untuk mengaktikan kegiatan KKG/MGMP. Hal 

tersebut karena KKG/MGMP dinilai sesuai dalam menjalankan fungsinya dalam 

meningkatkan komunikasi dan kemampuan guru-guru mata pelajaran. 

Musyawarah Guru Mata Pelajaran sama halnya dengan KKG, merupakan suatu 

organisasi guru yang dibentuk untuk menjadi forum komunikasi yang bertujuan 
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untuk memecahkan masalah yang dihadapi guru dalam pelaksanaan tugasnya 

sehari-hari di lapangan. MGMP berada di tingkat sekolah lanjutan, baik SMP 

maupun SMA. 
 

Menurut http://ariswahyu.blogspot.co.id/2011/07/peranan-kelompok-kerja-

kkg-mgmp-kkks.html diakses pada 21 April 2017 Musyawah Guru Mata 

Pelajaran, awalnya disebut Musyawarah Guru Bidang Studi, adalah suatu 

organisasi profesi guru yang bersifat non struktural yang dibentuk oleh guru-guru 

di Sekolah Menengah di suatu wilayah sebagai wahana untuk saling bertukaran 

pengalaman guna meningkatkan kemampuan guru dan memperbaiki kualitas 

pembelajaran. 
 

MGMP Pythagoras berdiri sejak tahun 1998 dengan sekretariat di SMP 

Negeri 1 Sukamara. MGMP pythagoras ini beranggotakan 27 orang guru SMP 

dan MTs di Kabupaten Sukamara. Anggota tersebut berasal dari sekolah yang 

berbeda-beda yang terdiri dari PNS dan Non PNS. Adapun kegiatan yang 

dilakukan adalah membahas permasalahan yang dihadapi disekolah dan 

membahas soal ujian sekolah, nasional dan soal olimpiade. 
 

Awal mulanya arisan PTK ini diilhami dari ibu-ibu guru di forum MGMP 

mengajak untuk mengadakan arisan setiap pertemuan MGMP. Hal tersebut 

digunakan untuk merekatkan persaudaraan di kalangan guru-guru matematika 

SMP di kabupaten Sukamara,forum MGMP Pythagoras selalu mengadakan 

pertemuan setiap sebulan sekali yang bertempat di SMP Negeri 1 Sukamara. Nah, 

berawal dari itu maka penulis kemudian mempunyai gagasan bagaimana selain 

mengadakan arisan uang juga mengadakan arisan PTK untuk memfasilitasi bapak 

dan ibu guru yang ingin mengajukan kenaikan pangkat. 
 

Gagasan tersebut kemudian disetuji oleh Ketua MGMP sehingga arisan 

PTK ini sudah berjalan selama 2 (dua) tahun mulai dari 2015. Arisan PTK ini juga 

berdasarkan banyak teman-teman guru yang gagal dalam menyelesaikan publikasi 

ilmiah dan bingung untuk seminarnya karena harus mengumpulkan banyak guru 

dan mengeluarkan banyak biaya. 
 

Banyak teman-teman guru yang selalu mengeluh dalam membuat publikasi 

ilmiah, mereka bingung dengan sistematika, metode yang digunakan. Apalagi 

apabila ada bapak atau ibu yang usianya sudah tua dan tidak bisa mengoperasikan 

komputer tentunya membuat publikasi ilmiah akan menjadi semakin sulit. 
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Semakin sulitnya pembuatan publikasi ilmiah ini ditambah kurang 

meratanya jaringan listrik dan sinyal yang ada ditiap-tiap daerah. Sehingga guru 

akan merasa bingung ingin bertanya dengan siapa. Untuk itu mereka memerlukan 

teman atau pembimbing yang langsung bisa mengarahkan untuk membuat 

publikasi ilmiah. 
 

Melalui arisan PTK ini teman-teman guru merasa senang ada yang 

mengarahkan, mendorong, memotivasi untuk bisa membuat penelitian dan 

melalukan seminar tanpa harus mengeluarkan banyak biaya. Dengan adanya 

arisan PTK ini teman-teman di forum MGMP merasa terbantu dalam 

menyelesaikan publikasi ilmiah dan melakukan seminar sehingga lancar dalam 

mengajukan kenaikan pangkat. 
 

Sama seperti halnya arisan uang atau barang arisan PTK juga menggunakan 

aturan dalam arisan hanya bedanya yang diundi adalah masalah dalam 

pembelajaran, bukan uang atau barang. Adapun langkah-langkah pelaksanaan 

Arisan PTK adalah sebagai berikut : 

12. Setiap peserta diberikan 2 (dua) lembar kertas kecil. Kertas pertama di tulis 

nama dan unit kerjanya, kemudian pada kertas kedua ditulis permasalahan 

pembelajaran dalam kelas di sekolahnya masing-masing disertai dengan 

menuliskan nama dan unit kerjanya. 
 
13. Masalah tersebut kemudian diserahkan oleh ketua MGMP dan disertai 

menyerahkan nama. 
 
14. Nama dan permasalahan tersebut di bungkus dengan sedotan agar mudah 

dalam melakukan pengundian. 
 
15. Ketua MGMP kemudian memasukan kertas pertama dan kedua pada kaleng 

yang berbeda. Kaleng pertama berisi nama kaleng kedua berisi masalah dalam 

pembelajaran. 
 
16. Setelah semua anggota mengumpulkannya, kemudian dilakukan pengundian. 

Pengudian yang pertama mengundi nama dan pengundian yang kedua 

mengundi masalah yang akan diselesaikan. 
 
17. Nama yang muncul pada pengundian pertama dan masalah yang muncul pada 

pengundian berikutnya adalah peneliti yang akan menyelesaikan 

permasalahan tersebut dengan berkolaborasi dengan guru yang membawa 

masalah tersebut. 
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18. Peneliti dan guru tersebut sama-sama berkolaborasi untuk menyelesaikan 

permasalahan tersebut dengan mengunakan media atau metode yang sesuai 

dengan permasalahan tersebut. Peneliti dapat mengkonsultasikan metode atau 

media yang akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi 

dengan guru yang bersangkutan. Apabila terdapat nama dan permasalahan 

yang dihadapi sama dengan nama yang muncul berarti peneliti akan 

menyelesaikan permasalahannya pada sekolahnya sendiri. 
 
19. Peneliti diberikan waktu 1 (satu) bulan, dan setelah selesai wajib untuk 

membuat laporan penelitian dan mempresentasikan pada pertemuan MGMP 

pada bulan yang akan datang 

 Hasil penelitian tersebut kemudian disimpan di perpustakaan sekolah dan 

diarsipkan di MGMP sebagai bahan rujukan perbaikan pembelajaran. 

 
Adapun ada beberapa kendala yang telah dihadapi selama 

 
melaksanakan arisan PTK adalah sebagai berikut : 

 
e. Jarak tempuh antar sekolah cukup jauh sehingga peneliti kadang merasa 

susah medatanginya. 
 

Adapun solusinya : 
 

Medan yang berada di antar sekolah memang terbilang jauh seperti di 

SMP N 2 Permata Kecubung sampai ke SMP N 1 Sukamara selama 3 jam, 

adapun solusinyadengan keringanan yaitu datang melakukan penelitian 

1sd 2 minggu sekali atau apabila ada yang diundi lebih dari satu kali dan 

letaknya berdekatan maka dapat melakukan roling. Selain itu dapat 

mengirimkan tugas lewat email, WA atau Telegram pada guru yang 

bersangkutan untuk disampaikan kepada siswanya. 
 

f. Sinyal internet dan hanphone masih belum optimal sehingga sering terjadi 

mis komunikasi 
 

Adapun solusinya : 
 

Menitip pesan pada guru yang dekat dengan lokasinya atau berkirim pesan 

lewat WA, Telegram atau email sehingga apabila nanti ada sinyal bisa 

langsung dibuka. 
 

g. Guru yang mendapat undian kadang tidak mau meneliti 

Adapun solusinya : 
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Memberikan motivasi dan ajakan untuk meneliti, apabila tetap tidak mau 

meneliti maka yang bersangkutan mendapatkan denda dari kesepakatan 
 

MGMP 
 

h. Guru yang melaksanakan penelitian belum menyelesaikan laporan hasil 

penelitiannya tepat waktu 
 

Adapun solusinya : Peneliti menyampaikan hasilnya kepada MGMP setiap 

bab dengan menggukan email atau WA. Apabila kesulitan maka peneliti dapat 

berkonsultasi dengan guru kolabor atau guru yang lain sehingga penelitiannya 

selesai. Apabila tetap belum selesai maka guru tersebut diberi waktu tambahan 

untuk menyelsaikannya dan mempresentasikan hasilnya bersama-sama dengan 

peneliti pada undian berikutnya. Apabila tetap tidak selesai dengan waktu 

tambahan berikutnya maka guru tersebut namanya dimasukkan lagi dalam undian 

untuk menunggu undian yang selanjutnya, dan melakukan undian lagi untuk 

menentukan nama peneliti yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut 

  

 
SIMPULAN 
 

Berdasarkan hasil yang telah dilaksanakan selama 2 (dua) tahun di MGMP 

maka dapat disimpulkan bahwa Arisan PTK ini merupakan langkah yang efektif 

untuk mendorong, mengerakkan, dan memotivasi guru-guru di MGMP 

Pythagoras untuk melaksanakan dan membuat publikasi ilmiah. Guru merasa 

sangat terbantu sekali dalam menyelesaikan publikasi ilmiahnya sehingga 

pengusulan kenaikan pangkatnya lancar. 
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ABSTRAK 

 

Pengembangan teknologi telah mengubah pola pemikiran dan kegiatan sosial 

masyarakat. Perkembangan ini menuntut adanya peningkatan kualitas sumber 

daya manusia terutama pendidikan dan guru. Ada berbagai macam upaya untuk 

meningkatkan kualitas pendidik dan pengembangan karir guru, salah satunya 

dengan mengadakan pelatihan dan pendidikan berbasis teknologi. Pengembangan 

teknologi ini dibutuhkan oleh pendidik tanpa mengenal jarak dan tempat, hal ini 

senada dengan pendapat Moore (1973 modul Kompetensi PJJ 2012: 05) bahwa 

Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) adalah ―Suatu metode pembelajaran dimana proses 

dosenan terjadi secara terpisah dari proses belajar, sehingga komunikasi antara 

tenaga dosen dan siswa harus difasilitasikan melalui bahan cetak, media 

elektronik, dan media-media lainnya‖. Telah berkembangnya internet dan video 

conference, membuat pelatihan dan pembinaan guru dapat dilakukan bersama-

sama dengan narasumber dari berbagai belahan dunia. Diharapkan dengan adanya 

pelatihan berbasis teknologi dapat mengembangkan kompetensi dan karir guru. 

 

Kata kunci: karir guru, pelatihan teknologi informasi 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

     Pengembangan teknologi telah mengubah pola pemikiran dan kegiatan sosial 

masyarakat. Perkembangan ini menuntut adanya peningkatan kualitas sumber 

daya manusia terutama pendidikan dan guru. Ada berbagai macam upaya untuk 

meningkatkan kualitas pendidik dan pengembangan karir guru, salah satunya 

dengan mengadakan pelatihan dan pendidikan. Sedikitnya kegiatan yang 

melibatkan guru dan wilayah georgrafis yang luas membuat pengembangan diri 

guru sedikit terbatas.  
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     Pengembangan karir guru yang harus dilakukan oleh guru terdiri dari beberapa 

kegiatan yaitu pengembangan diri dan karya inovatif. Keterbatasan guru dalam 

mengikuti pengembangan diri membuat guru menjadi terhambat dalam 

peningkatan karir guru dan kompetensi guru. Diharapkan dengan adanya 

pengembangan teknologi, dapat mengembangkan kompetensi dan karir guru 

sehingga kegiatan pengembangan diri bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. 

Berkembangnya teknologi seperti internet dan video conference membuat 

pengembangan diri bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja seperti di salah 

satu universitas dan lembaga pelatihan online baik dalam negeri dan internasional 

Identifikasi Masalah 

     Identifikasi masalah yang dapat diambil adalah ... 

a. Bagaimana cara meningkatan karir guru? 

b. Bagaimana pelatihan dan pendidikan berbasis teknologi untuk meningkatkan karir 

dan kompetensi guru? 

c. Bagaimana meningkatkan kompetensi guru? 

Rumusan Masalah 

     Sehubungan dengan upaya ―Pengembangan Kompetensi dan Karir Guru 

Melalui Pelatihan dan Pendidikan Berbasis Teknologi‖ maka permasalahan yang 

dapat diuraikan  dan dibatasi dalam naskah ini adalah ―Bagaimana pelatihan dan 

pendidikan berbasis teknologi untuk meningkatkan karir dan kompetensi guru?‖ 

Tujuan 

     Dalam naskah ini tujuan yang dicapai adalah upaya pelatihan dan pendidikan 

berbasis teknologi untuk meningkatkan kompetensi dan karir guru. 

METODE 

     Metode dalam naskah ini berupa gagasan dan ide-ide atau upaya untuk 

mengembangkan karir guru dan kompetensi guru disesuaikan dengan 

perkembangan teknologi dan pengalaman penulis. 

 

 

PEMBAHASAN 

Pengembangan Karir dan Kompetensi Guru 

     Menurut Peraturan Menpan Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional 

Guru dan Angka Kreditnya Pasal 11 menjelakan bahwa unsur dan sub unsur 

kegiatan Guru yang dinilai angka kreditnya adalah pendidikan, 
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pembelajaran/tugas tertentu, dan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang 

terdiri dari pengembangan diri, publikasi ilmiah, karya inovatif dan penunjang 

tugas guru. Menurut Pasal 16 tentang kenaikan pangkat untuk kenaikan jabatan 

pangkat setingkat lebih tinggi dari Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan 

ruang Illla sampai dengan Guru Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang 

IVle wajib melakukan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang 

meliputi sub unsur pengembangan diri, publikasi ilmiah, atau karya inovatif.  

     Salah satu bentuk pengembangan diri di Peraturan Menpan Nomor 16 Tahun 

2009  Pasal 11 adalah diklat fungsional dan kegiatan koletif guru. Sehingga guru 

untuk mengembangkan karir dan kompetensinya harus memiliki dan memenuhi 

unsur-unsur yang telah ditetapkan oleh pemerintah salah satunya diklat fungsional 

dan kegiatan kolektif guru. Dengan demikian untuk mengembangkan kompetensi 

dan karir guru, setiap guru di Indonesia harus mengikuti pengembangan diklat 

atau pelatihan dan pendidikan. 

     Terbatasnya pengembangan pelatihan dan pendidikan baik karena terkendala 

dana yang terbatas dan letak geografis diperlukan adanya pengembangan 

teknologi untuk menunjang kegiatan tersebut, hal ini sejalan dengan pendapat 

Moore (1973 Modul Kompetensi PJJ 2012:05) bahwa Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) 

adalah ―Suatu metode pembelajaran dimana proses dosenan terjadi secara terpisah 

dari proses belajar, sehingga komunikasi antara tenaga dosen dan siswa harus 

difasilitasikan melalui bahan cetak, media elektronik, dan media-media lainnya‖ 

Perkembangan Teknologi untuk Pendidikan dan Pelatihan 

     Teknologi bermakna pengembangan dan penerapan berbagai alat atau sistem 

untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia dalam 

kehidupan sehari-hari (Y Maryono dan B Patmi Istiana, 2008:3).  Dengan 

demikian teknologi dalam pendidikan dan pelatihan adalah alat bantu atau sistem 

untuk menyelesaikan persoalan masalah dalam kegiatan pelatihan dan pendidikan 

terutama dalam proses pembelajaranya. Menurut Scram ( 1982 dalam Rudi 

Susilana dan  Cepi Riyana, 2009:6 ) media adalah ―teknologi pembawa pesan 

yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran.‖ Ada beberapa 

klasifikasi dan jenis-jenis media pembelajaran (Heinich, Molenda, dan Russel, 

1996 Modul Kompetensi PJJ 2012:07) misalnya: 

a) Media yang tidak diproyeksikan  
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Media yang tidak diproyeksikan terdiri dari beberapa jenis yaitu: benda 

nyata (realia), replika, model, multimedia kit, simulator, bahan cetakan 

(printed materials), foto, gambar, chart, poster, dan grafik. 

b) Media yang diproyeksikan 

Jenis media yang penggunaannya diproyeksikan ke layar. Jenis media 

yang tergolong ke dalam media yang diproyeksikan adalah Overhead 

Transparansi, film slide, dan gambar proyeksi komputer (Computer 

Image Projection) 

c) Media audio  

d) Media video 

e) Komputer  

Teknologi komputer tidak lagi hanya digunakan sebagai sarana 

komputasi dan pengolahan kata (word processor) tetapi juga sebagai 

sarana belajar multi media yang memungkinkan peserta didik 

membuat desain dan rekayasa suatu konsep dan ilmu pengetahuan. 

Sajian multimedia berbasis komputer dapat diartikan sebagai teknologi 

yang mengoptimalkan peran komputer sebagai sarana untuk 

menampilkan dan merekayasa teks, grafik, dan suara dalam sebuah 

tampilan yang terintegrasi. 

f) Multimedia berbasis komputer  

Multimedia berbasis komputer dapat pula dimanfaatkan sebagai sarana 

dalam melakukan simulasi untuk melatih keterampilan dan kompetensi 

tertentu. Misalnya, tampilan multimedia dalam bentuk animasi yang 

memungkinkan peserta didik lebih paham dalam pembelajaran. 

 

     Dengan demikian teknologi atau alat bantu yang dapat digunakan 

dalam pendidikan dan pelatihan saat proses pembelajaran adalah 1) media 

yang tidak diproyeksikan, 2) media yang diproyeksikan, 3) media audio, 4) 

media video,            5) komputer dan 6) multimedia berbasis komputer. 

Teknologi yang paling bermanfaat di masa ini adalah komputer. Menurut 

Modul Kompetensi PJJ (2012:12) ―Perkembangan teknologi komputer saat 

ini telah membentuk suatu jaringan (network) yang dapat memberi 

kemungkinan peserta didik untuk berinteraksi dengan sumber belajar 

secara luas. Jaringan komputer berupa internet dan web telah membuka 
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akses bagi setiap orang untuk memperoleh informasi dan ilmu 

pengetahuan terkini dalam bidang akademik tertentu‖. 

Kriteria Pemilihan Media dalam Pendidikan dan Pelatihan 

     Menurut Bates (1995 modul Kompetensi PJJ 2012: 14) Sedikitnya ada tujuh 

kriteria yang dapat kita jadikan pedoman dalam memilih media, yang dikenal 

dengan istilah ACTIONS, yaitu: 

a) Access (aksesibilitas)  

Maksud dari akses terhadap media adalah adanya ketersediaan dan kemudahan 

memperoleh atau menggunakan media.  

b) Costs (biaya)  

c) Teaching and Learning (proses dosenan dan pembelajaran) Maksud dari 

proses dosenan dan pembelajaran adalah sejauh mana sebuah media mampu 

membantu proses belajar mengajar, sehingga bisa diketahui media apa yang akan 

digunakan dalam proses pembelajaran tersebut. 

d) Interactivity (interaktifitas/komunikasi dua arah) Komunikasi dua arah ini 

biasanya menggunakan media elektronik orang menyebutnya tutorial elektronik. 

e) Organisational Issues (permasalahan organisasi) Hal penting yang sangat 

berpengaruh dalam pemilihan media untuk pembelajaran adalah permasalahan 

yang ada dalam organisasi, maksudnya bila penyelenggara akan menggunakan 

sebuah media dalam pembelajaran harus mendapatkan dukungan dari semua unsur 

yang ada di organisasi tersebut 

f) Novelty (kemutakhiran) Media yang akan dipakai sebagai media 

pembelajaran dianjurkan yang benar-benar mutakhir.  

g) Speed (kecepatan) Faktor terakhir yang sangat berperan dalam pemilihan 

sebuah media adalah faktor kecepatan, maksudnya secanggih apapun media yang 

dipakai jika penyampaian informasinya lambat, maka informasi tersebut akan 

tidak berarti. 

 

     Berdasarkan pendapat Bates, pemilihan media dapat dilihat dari aksesbilitas, 

biaya, Teaching and learing, inteactivity, organisational. novelty, dan speed. 

Menurut penulis kriteria pemilihan media yang cocok dengan pendapat Bates dan 

disesuaikan dengan perkembangan teknologi saat ini adalah internet dan video 

conference.  
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     Internet adalah ―sebuah sistem komunikasi yang mampu menghubungkan 

jaringan-jaringan komputer seluruh dunia‖ sebagaimana yang diungkapkan oleh 

Arief Ramadhan (2007:01). Sedangkan video conference adalah ―fasilitas yang 

menyediakan komunikasi jarak jauh secara audio dan visual ke pengguna secara 

real-time melalui koneksi internet. Video conference membutuhkan perangkat 

lunak, mikrofon, dan koneksi internet yang stabil‖ (Edy Irwansyah dan Jurike V 

Moniaga, 2014:61) Menurut Penulis, Internet dan video Conference adalah satu 

media yang sesuai dengan ACTION sebagaimana yang dijelaskan oleh Bates, 

yang mana internet dan video conference memiliki aksebilitas, interactivity, 

novelty, dan speed. 

Simpulan 

Ada beberapa kesimpulan yang didapat dalam naskah ini yaitu: 

 Untuk mengembangkan kompetensi dan karir guru, setiap guru di 

Indonesia harus mengikuti pengembangan diklat atau pelatihan dan pendidikan. 

Teknologi atau alat bantu yang dapat digunakan dalam pendidikan dan pelatihan 

saat proses pembelajaran adalah 1) media yang tidak diproyeksikan, 2) media 

yang diproyeksikan, 3) media audio, 4) media video, 5) komputer dan 6) 

multimedia berbasis komputer. 

Pemilihan media dapat dilihat dari aksesbilitas, biaya, Teaching and learing, 

inteactivity, organisational. novelty, dan speed. Menurut penulis kriteria 

pemilihan media yang cocok dengan pendapat Bates dan disesuaikan dengan 

perkembangan teknologi saat ini adalah internet dan video conference. 
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PENGEMBANGAN APLIKASI MOBILE LEARNING “ ABG” DALAM 

MENINGKATKAN MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA PADA 

MATERI GAYA KELASS iv SEMESTER I SDN 1 NAMBUHAN 

 

Dona Agus Setiawan, S.Pd 

 

ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah Pengembangan Aplikasi Mobile 

Learning ― ABG‖ Dapat Meningkatkan Hasil Belajar Pada Materi Gaya Kelas 4 

Semester 1 Tahun Pelajaran 2016/2017 SDN 1 Nambuhan. Pelaksanaan penelitian 

tindakan kelas terdiri dari beberapa tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, 

observasi, dan kembali refleksi. Dimana setiap tahapan ditujukan untuk 

mengoptimalkan pengembangan PowerPoint  sebagai Aplikasi Android, baik dari 

perencanaan, ataupun dalam penerapan pembelajaran. Keberhasilan penelitian 

tindakan kelas apabila Mobile Learning ―Asyiknya Belajar Gaya‖ efektif dalam 

meningkatkan hasil  belajar, yang terlihat dari data hasil belajar menunjukkan 

lebih dari 100% mencapai hasil belajar diatas KKM. Hasil penelitian tindakan 

kelas menunjukan pengembangan aplikasi mobile learning ― ABG‖ dapat 

meningkatkan hasil belajar, yang terlihat dari data hasil belajar yang mengalami 

ketunasan siklus ke satu mencapai 82% dan siklus ke dua mencapai 100%. Data 

menunjukkan pengembangan PowerPoint sebagai Mobile Learning ―Asyiknya 

Belajar Gaya‖ dapat meningkatkan hasil  belajar. 

 

Kata Kunci : Powerpoint, Mobile Learning ―Asyiknya Belajar Gaya‖, Hasil 

belajar 

 

PENDAHULUAN 

Hari ini, saat ini, dunia ini, sedang mengalami perkembangan pesat di dunia 

digital dan dengan mudah bersinar lebih terang daripada gaya belajar tradisional 

di dalam kelas. Semua serba cepat, serba instant. Betapa mudah rasanya 

sekarang melihat seorang anak kecil yang dengan cepat menguasai bagaimana 

dia menggunakan komputer, melakukan koneksi kepada internet dan mencari 

sesuatu melalui internet akan apa yang mau dia cari. 
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Bagaimana hal ini bisa terjadi? Bagaimana bisa seorang anak usia 6 tahun 

mengajarkan sesuatu kepada yang lebih senior, bahkan mengajarkan gurunya? 

Ketrampilan apa yang anak-anak itu miliki dalam proses belajar mengajar yang 

melampaui kemampuan orang tua? Ketrampilan anak yang seperti itu dikatakan 

sebagai ketrampilan abad 21, yang membuat mereka seperti “diajarkan” oleh diri 

mereka sendiri bagaimana pola kerja network dan mencari solusi atas apa yang 

menjadi pertanyaan mereka sendiri. 

Proses belajar mengajar di abad 21 mengutamakan ―skills‖ atau ketrampilan 

tadi. Ketrampilan yang sudah dengan sendirinya mereka dapatkan, cara belajar 

mereka, gaya belajar mereka. Sebagai pendidik, berprofesi sebagai guru, tugas 

mengajar kita harus dibarengi dengan mengajar, mendidik, sesuai dengan 

bagaimana mereka belajar. Pendidik janganlah sungkan untuk bertanya kepada 

mereka tentang bagaimana pendapat mereka, apa yang mereka bisa kontribusikan 

kepada kita. Jadilah pendidik abad 21 yang mampu mendidik dan mengajar 

mereka lewat cara yang mereka ketahui dan pelajari. 

Ketrampilan abad 21 didefinisikan dalam bermacam cara, dengan komponen 

utamanya adalah ketrampilan belajar dan berpikir (pemikiran yang lebih tinggi, 

perencanaan, pengelolaan, kerjasama), melek teknologi (menggunakan teknologi 

dalam pembelajaran), dan ketrampilan menjadi seseorang pemimpin (kreatifitas, 

etika dan menciptakan produk). Benang merah dari semua ketrampilan itu adalah 

teknologi.   

Adapun model pembelajaran yang sangat digemari siswa sekarang adalah 

model pembelajaran yang sesuai dengan kontektual era modern saat ini, salah 

satunya adalah mobile learning. Guru era abad 21 dituntut dapat memberikan 

pembelajaran salah satunya melalui aplikasi mobile learning. 

Kelas 4 di SDN 1 Nambuhan belajar IPA pada materi ―Gaya‖ sangatlah 

membosankan, dimana pembelajarannya hanya mengunakan alat peraga 

sederhana. Alangkah menyenangkan jika materi dalam sebuah smartphone yang  

berisi animasi, bermacam permainan, narasi, latihan soal, evaluasi yang pastinya 

akan meningkatkan hasil dalam belajar bagi siswa. 

Adapun dalam pembelajaran IPA pada materi ―Gaya‖ hasil belajar 

menunjukkan hasil yang kurang optimal, terlihat dari hasil belajar dalam 

pembelajaran IPA yang rendah, yaitu dari 34 peserta didik yang memperoleh hasil 
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di bawah KKM ( 70 ) ada 15 peserta didik, yang berarti ada 44% hasil belajar 

belum mencapai ketuntasan 

Permasalahan yang dapat di peroleh dari latar belakang di atas adalah : (1) 

Media pembelajaran ilmu pengetahuan alam kurang optimal yaitu media cetak 

buku pelajaran; (2) HHasil belajar ilmu pengetahuan alam dalam pembelajaran  

abad 21  masih kurang; (3) kurangnya Mobile Learning pada mata pelajaran ilmu 

pengetahuan alam; (4) guru kurang familier dengan software yang dapat 

digunakan untuk membuat aplikasi android 

Dari permasalahan di atas dapat diperoleh rumusan masalah seperti berikut. 

(1) ―Bagaimana mengembangkan powerpoint sebagai Mobile Learning ―Asyiknya 

Belajar Gaya‖ yang efektif pada materi ―Gaya‖. (2)  ―Apakah Mobile Learning 

yang dikembangkan dengan powerpoint dapat meningkatkan hasil belajar dalam 

pembelajaran  

 

METODE 

Penelitian dilakukan pada SDN 1 Nambuhan Kecamatan Purwodadi 

Kabupaten Grobogan, memiliki 10 Guru dan 1 Tenaga Kependidikan.  Siswa 

SDN 1 Nambuhan berjumlah 237 Siswa yang terdiri dari 112 laki – laki dan 115 

perempuan. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan pada semester 1 Tahun 

Pelajaran 2016/2017. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

tindakan kelas. Menggunakan model spiral dari Kemmis dan Mc. Teggrat 

(Mujiman, 2007:34) dengan tiga tahapan yaitu 1) perencanaan tindakan 

(planning), pelaksanaan tindakan (action) dan pengamatan (observation), dan 3) 

refleksi (reflection). Tiga tahapan tersebut merupakan 1 siklus 

Subyek dari penelitian tindakan kelas ini adalah siswa Kelas IV SDN 1 

Nambuhan yang berjumlah 34 siswa, siswa tersebut berasal dari beberapa Dusun 

di sekitar sekolah antara lain Cengklik, Koripan, Jetis dan Pulogendol. 

Angket hasil  (terlampir) ini disusun, difokuskan pada hasil  siswa dalam  

pembelajaran, sesuai dengan analisis permasalahan. Selain itu juga untuk melihat 

keoptimalan penerapan Mobile learning ―ABG‖ dalam proses pembelajaran, yaitu 

dengan melihat aktifitas siswa dalam mengikuti pembelajaran. 

Nilai siswa digunakan untuk melihat hasil belajar peserta didik dalam 

mengikuti proses pembelajaran. Dari daftar nilai ini kita bisa melihat berapa 
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prosentasi siswa yang hasil belajarnya tuntas mengacu pada KKM (kriteria 

ketuntasan minimal). Juga untuk melihat ketuntasan hasil belajar secara klasikal. 

Penelitian tindakan kelas ini memeliki instrumen angket hasil  dan nilai 

siswa yang di ambil saat pra siklus, siklus 1 dan siklus 2. 

Teknik pengambilan data berupa teknik tes dan non tes. Teknik tes diperoleh 

dari hasil evaluasi pra siklus, siklus 1 dan siklus 2. Tes dilakukan setiap akhir 

siklus menggunakan lembar tes tertulis. Teknik non tes diperoleh dari angket hasil  

yang diisi oleh siswa pada pra siklus, siklus 1 dan siklus 2. 

Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan deskriptif komperatif 

yaitu dengan membandingkan data awal dengan data persiklus. Sedangkan untuk 

data kualitatif dianalisis menggunakan deskriptif kualitatif berdasarkan hasil 

observasi dan refleksi dari tiap-tiap siklus. Analisis data kuantitatif berupa hasil 

belajar per siklus dianalisis yaitu dengan cara menghitung peningkatan ketuntasan 

belajar siswa secara individu.  

        Penelitian dikatakan berhasil jika dengan menggunakan mobile 

learning selama pembelajaran, hasil belajar siswa mengalami peningkatan. Target 

peningkatan yang hendak dicapai adalah: 1) hasil tes siswa tiap siklus mencapai ≥ 

70 ;  2) seluruh siswa mencapai ketuntasan belajar (100%). 

. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Pra Siklus 

Pada kondisi prasiklus siswa masih cenderung pasif karena guru lebih 

memilih pembelajaran konvensional yaitu suatu pendekatan yang berpusat pada 

guru (teacher centered) dan membiarkan siswa hanya duduk, diam, dan 

mendengarkan dengan kata lain yang memiliki peranan di dalam kelas hanya 

guru. Metode yang digunakan guru pada pembelajaran IPA saat mempelajari 

materi gaya adalah ceramah bervariasi. Pilihan guru bukannya tanpa alasan 

mengingat padatnya materi dan sempitnya waktu yang tersedia untuk kelas IV bila 

dibandingkan dengan kelas lain di bawahnya. Namun kenyataan berkata lain, 

metode tersebut tidak dapat membuat hasil  siswa memahami materi, karena 

begitu banyak hal yang harus diingat oleh siswa. Selain berdampak pada aktifitas 

belajar siswa, hal tersebut juga berdampak pada hasil belajar siswa. Berikut tabel 

hasil belajar siswa yang diperoleh pada kondisi awal sebelum tindakan. 
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Nilai Hasil Belajar Siswa Pra Siklus 

Kelas IV SDN 1 Nambuhan Tahun Pelajaran 2016/2017 

 

No Kategori Jumlah Persentase Keterangan 

1 Tuntas 19 56 % 
Nilai di atas 

KKM 

2 Belum Tuntas 15 44 % 
Nilai di bawah 

KKM 

Jumlah 34 100%  

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat sebanyak 15 siswa (56%) 

dinyatakan tidak tuntas karena memperoleh nilai ≤ 70, sedangkan 19 siswa 

(44%) lainnya dinyatakan tuntas karena mendapat nilai ≥70.  

Deskripsi Siklus 1 

  Perencanaan Tindakan 

Menyusun RPP siklus 1 menggunakan mobile learning ―ABG‖ yang berisi 

materi dengan animasi tentang materi gaya. 

 Pelaksanaan Tindakan 

ertemuan Pertama, dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2016. 

Pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2016. 

Pengamatan atau Observasi 

1. Pertemuan pertama 

Hambatan yang terjadi pada pertemuan pertama yaitu: 

a. Siswa berdesak – desakkan dalam menggunakan mobile learning   

b. Pembagian kelompok sesuai kemauan siswa. Kelompok yang 

didominasi siswa pandai lebih cepat menjawab kuis, sedangkan 

kelompok siswa kurang pandai lambat.  

c. Ketika berkelompok ada siswa yang bermain sendiri. 

2. Pertemuan kedua 

Pada pertemuan ini, masih ada beberapa hambatan yaitu: 

a. Saat mencatat isi mobile learning, ada dua siswa yang tidak 

memperhatikan mobile learning malah mencontoh catatan teman. 

b. Saat evaluasi, ada siswa yang mencontoh jawaban teman. 
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c. Nilai evaluasi siswa pada siklus 1. 

 

Nilai Hasil Belajar Siswa Siklus 1 Kelas IV SDN 1 Nambuhan 

Semester 1 

 

No. Nilai Frekuensi 

1 60 4 

2 70 2 

3 80 10 

4 90 11 

5 100 7 

Nilai terendah 50 - 

Nilai tertinggi 90 - 

Rata-rata 74 - 

 

 Berdasarkan data nilai siswa, dapat diketahui ketuntasan hasil belajar 

siswa: 

Ketuntasan Hasil Belajar Siswa Siklus 1  Kelas VSDN 1 

Nambuhan Semester 1 

No Kategori Jumlah Persentase Keterangan 

1 Tuntas 28 82 % Nilai di atas KKM 

2 Belum Tuntas 6 18 % Nilai di bawah KKM 

Jumlah 34 100 %  

 

 Berdasarkan data nilai siswa, dapat diketahui skor tertinggi 90 

diraih oleh 7 siswa, sedangkan skor terendah 50 hanya 4 siswa. Nilai rata-

rata kelas meningkat yaitu 74. Jumlah keseluruhan siswa kelas IV adalah 

34 orang. Sebanyak 28 siswa (82%) sudah tuntas belajarnya sedangkan 6 

siswa (18%) belum tuntas. Hal ini berarti pelaksanaan siklus 1 dinyatakan 

belum berhasil sehingga harus dilakukan siklus 2. Hasil observasi aktivitas 

guru pertemuan 1 sebesar 3,2 dengan kategori baik, sedangkan pertemuan 

2 sebesar 3,4 dengan kategori baik. Hasil observasi aktivitas siswa 
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pertemuan 1 sebesar 2,9 dengan kategori cukup baik, sedangkan 

pertemuan 2 sebesar 3,3 dengan kategori baik. 

  

 Refleksi 

Berdasarkan hasil observasi siklus 1, hal-hal yang perlu dilakukan untuk 

memperbaiki pembelajaran siklus 2 adalah: 

1. Pertemuan pertama 

a. Guru menjelaskan bahwa mobile learning ―ABG‖ memang hal 

baru bagi siswa ketika pembelajaran. Namun rasa kagum dan 

senang yang mereka rasakan jangan sampai membuat gaduh 

suasana. 

b. Anggota kelompok setiap pertemuan harus berbeda. Agar suasana 

kelompok tidak monoton, dan siswa juga bisa merasakan 

bagaimana bekerja sama dengan teman lainnya. Dengan 

demikian, anggota kelompok dapat bervariasi kepandaiannya, 

kesempatan mendapat bonus nilai juga merata. 

c. Guru mengarahkan siswa untuk bekerjasama dalam kelompok. 

Tidak boleh bergantung pada teman. 

2. Pertemuan kedua 

a. Guru mengarahkan agar siswa lebih konsentrasi mengunakan 

mobile learning ―ABG‖.  

b. Guru memberi peringatan kepada siswa agar mengerjakan soal 

evaluasi secara mandiri. Jika ada yang mencontek nilainya 

dikurangi 10. 

c. Guru merancang tindakan berikutnya (siklus 2) dengan materi dan 

permainan yang berbeda yakni tentang materi gaya.  

 

Deskripsi Siklus 2 

Perencanaan Tindakan 

 Menyusun RPP siklus 2 menggunakan mobile learning yang berisi 

materi dengan animasi, permainan serta evaluasi yang menarik. 

Pelaksanaan Tindakan 

Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 1 September 

2016. 
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Pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 8 September 2016. 

    Pengamatan/Observasi 

1. Pertemuan pertama 

Hambatan pertemuan pertama terjadi ketika ada siswa yang 

terlalu cepatdan ramai dalam menggunakan mobile learning. 

2. Pertemuan kedua 

Pembelajaran pada pertemuan ini tidak ada hambatan. Siswa 

terbiasa menggunakan mobile learning ―ABG‖. 

 

Nilai Siklus 2  

Siswa Kelas IV SDN 1 Nambuhan 

Tahun Pelajaran 2016/2017 

 

No. Nilai Frekuensi 

1 60 0 

2 70 2 

3 80 11 

4 90 9 

5 100 12 

Nilai terendah 70 - 

Nilai tertinggi 100 - 

Rata-rata 89 - 

 

Berdasarkan data nilai siswa, dapat diketahui ketuntasan hasil belajar 

siswa: 

Ketuntasan Hasil Belajar Siswa Siklus 2 

Kelas IV SDN 1 Nambuhan Semester 1 

Tahun Pelajaran 2016/2017 

No Kategori Jumlah Persentase Keterangan 

1 Tuntas 34 100 % Nilai di atas KKM 

2 Belum Tuntas 0 0 % Nilai di bawah KKM 

Jumlah 21 100 %  
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 Berdasarkan data nilai siswa pada siklus 2, dapat diketahui bahwa 

skor tertinggi 100 dapat diraih oleh 12 siswa, sedangkan yang mendapat 

skor terendah 70 hanya 2 siswa. Nilai rata-rata kelas meningkat yaitu 89. 

Sebanyak 34 siswa (100%) sudah tuntas. Dengan demikian pelaksanaan 

siklus 2 dinyatakan berhasil. Hasil observasi aktivitas guru dan siswa juga 

meningkat.   

   

  Refleksi  

  Berdasarkan hasil observasi siklus 2, hal-hal yang perlu dilakukan 

untuk memperbaiki pembelajaran adalah: 

Pertemuan pertama 

Guru mengarahkan siswa agar tidak berdiri karena mengganggu 

teman lainnya. Ternyata siswa tersebut badannya pendek, 

menyebabkan dia sering berdiri. Gurupun meminta siswa tersebut 

pindah kursi didepan laptop bukan di sisi samping. 

Pertemuan kedua 

Berdasarkan hasil observasi pada siklus 2, pelaksanaan Penelitian 

Tindakan Kelas dinyatakan berhasil. Hal ini terbukti dengan siswa 

yang mencapai nilai ≥ KKM sebanyak 100%. 

Analisa Hasil Penelitian Siklus 1 

Ketuntasan  siswa pada siklus 1 dibandingkan dengan 

ketuntasan siswa pada pra siklus. Hasil perbandingan dapat dilihat 

pada tabel berikut ini: 

No Kategori 
Pra Siklus Siklus 1 

Jumlah Persentase Jumlah Persentase 

1 Tuntas 19 56 % 28 82 % 

2 Belum Tuntas 15 44 % 6 18 % 

Jumlah 34 100% 34 100% 

 

Berdasarkan tabel ketuntasan siswa di atas dapat diketahui bahwa 

ketuntasan pada pra siklus 56% dan pada siklus 1 adalah 82 % , dan siswa 

yang belum tuntas pada prasiklus 44% dan pada siklus 1 menjadi 18 %. 
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Hal ini berarti pelaksanaan siklus 1 dinyatakan belum berhasil sehingga 

harus dilakukan siklus 2. 

 

 

4.1.3 Analisa Hasil Penelitian Siklus 2 

Ketuntasan  siswa pada siklus 1 dibandingkan dengan ketuntasan siswa 

pada pra siklus. Hasil perbandingan dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

No Kategori 
Siklus 1 Siklus 2 

Jumlah Persentase Jumlah Persentase 

1 Tuntas 28 82 % 34 100% 

2 Belum Tuntas 6 18 % 0 0 % 

Jumlah 34 100% 34 100% 

 

Berdasarkan tabel ketuntasan siswa di atas dapat diketahui bahwa 

ketuntasan pada siklus 1 adalah 82% dan pada siklus 2 adalah 100 % , dan 

siswa yang belum tuntas pada siklus adalah 18% dan pada siklus 2 menjadi 

0 %. Hal ini berarti pelaksanaan siklus 2 dinyatakan berhasil. 

 

4.3.1  Interprestasi Hasil Penelitian 

Data-data hasil belajar siswa pada pra siklus, siklus 1 dan siklus 2, 

diinterprestasikan pada tabel berikut ini: 

 

 

Perbandingan Nilai Pra Siklus, Siklus 1 dan Siklus 2 

Kelas IV SDN 1 Nambuhan 

Tahun Pelajaran 2016/2017 

No. 
Pra Siklus Siklus 1 Siklus 2 

Nilai Frekuensi Nilai Frekuensi Nilai Frekuensi 

1 60 15 60 4 60 0 

2 70 12 70 2 70 2 

3 80 5 80 10 80 11 

4 90 2 90 11 90 9 

5 100 0 100 7 100 12 
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Nilai terendah 60 - 60 - 60 - 

Nilai tertinggi 90 - 100 - 100 - 

Rata-rata 68 - 74 - 89 - 

Berdasarkan data nilai perbandingan pada tabel di atas dapat diketahui 

perbandingan ketuntasan hasil belajar siswa pada pra siklus, siklus 1 dan 

siklus 2, yang tertuang pada tabel berikut ini : 

Perbandingan Ketuntasan Hasil Belajar Siswa 

Pra Siklus, Siklus 1 dan Siklus 2 Kelas V SDN 1 Nambuhan 

No. Kategori 
Pra Siklus Siklus 1 Siklus 2 

Jml Persentase Jml Persentase Jml Persentase 

1  Tuntas 19 56 % 28 82 % 34 100% 

2  Belum Tuntas 15 44 % 6 18 % 0 0 % 

Perbandingan ketuntasan hasil belajar siswa pada tabel di atas dapat 

divisualisasikan dengan grafik sebagai berikut : 

 

Berdasarkan data yang tertuang pada tabel nilai, tampak adanya 

peningkatan nilai siswa pada pra siklus, siklus 1 dan siklus 2. Peningkatan 

ini terlihat jelas pada rata-rata kelas. Rata-rata kelas pada pra siklus adalah 

68. Setelah dilakukan tindakan siklus 1 rata-ratanya menjadi 74. Dengan 

kata lain, terjadi peningkatan sebesar 6. Kemudian dilakukan lagi tindakan 

siklus 2 dengan perolehan rata-rata kelas 89. Peningkatan rata-rata dari 

siklus 1 ke siklus 2 sebesar 15. Pada grafik terlihat adanya peningkatan 
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ketuntasan hasil belajar siswa dari pra siklus, siklus 1 dan siklus 2. Pada 

pra siklus, sebanyak 19 siswa (56%) sudah tuntas karena nilainya di atas 

KKM tetapi sisanya sebanyak 15 siswa (44%) belum tuntas karena 

nilainya masih dibawah KKM. Pada siklus 1, sebanyak 28 siswa (82%)  

sudah tuntas, sedangkan 6 siswa (18%) belum tuntas. Setelah dilaksanakan 

tindakan pada siklus 2, sebanyak 34 siswa mendapat nilai di atas KKM 

atau ketuntasan mencapai 100%. Dengan demikian, pelaksanaan tindakan 

siklus 2 dinyatakan berhasil. 

 

Simpulan 

Hasil dari penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan, dapat 

diperoleh kita simpulkan bahwa Pengembangan Aplikasi Mobile Learning 

― ABG‖ Dapat Meningkatkan Hasil Belajar Pada Materi Gaya Kelas 4 

Semester 1 Tahun Pelajaran 2016/2017 SDN 1 Nambuhan. Hal ini terbukti 

dari data yang tertuang pada tabel nilai, tampak adanya peningkatan nilai 

siswa pada pra siklus, siklus 1 dan siklus 2. Peningkatan ini terlihat jelas 

pada rata-rata kelas. Rata-rata kelas pada pra siklus adalah 68. Setelah 

dilakukan tindakan siklus 1 rata-ratanya menjadi 74. Dengan kata lain, 

terjadi peningkatan sebesar 6. Kemudian dilakukan lagi tindakan siklus 2 

dengan perolehan rata-rata kelas 89. Peningkatan rata-rata dari siklus 1 ke 

siklus 2 sebesar 15. Pada grafik terlihat adanya peningkatan ketuntasan 

hasil belajar siswa dari pra siklus, siklus 1 dan siklus 2. Pada pra siklus, 

sebanyak 19 siswa (56%) sudah tuntas karena nilainya di atas KKM tetapi 

sisanya sebanyak 15 siswa (44%) belum tuntas karena nilainya masih 

dibawah KKM. Pada siklus 1, sebanyak 28 siswa (82%)  sudah tuntas, 

sedangkan 6 siswa (18%) belum tuntas. Setelah dilaksanakan tindakan 

pada siklus 2, sebanyak 34 siswa mendapat nilai di atas KKM atau 

ketuntasan mencapai 100%. Dengan demikian, pelaksanaan tindakan 

siklus 2 dinyatakan berhasil. 

Saran 

Saran yang berkaitan dengan hasil penelitian adalah sebagai berikut : 

1. PowerPoint dapat menciptakan Mobile Learning yang efektif dan 

mudah untuk dibuat, sehingga PowerPoint dapat menjadi referensi 

dalam menciptakan aplikasi android. 
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2. Mobile Learning dapat membantu mengoptimalkan hasil  dalam 

pembelajaran, sehingga apabila ada permasalahan terkait hasil  belajar 

dalam pembelajaran, Mobile Learning dapat dijadikan referensi untuk 

mengatasi permasalahan tersebut. 

3. Jumlah kelompok memiliki pengaruh pada efisiensi dalam 

implementasi pembelajaran berbasis Mobile Learning sehingga lebih 

baik jumlah kelompok tidak terlalu besar. 
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DIKLAT ONLINE SOLUSI PENGEMBANGAN KOMPETENSI GURU 

SEBAGAI IMPLEMENTASI BELAJAR SEPANJANG HAYAT, KAPAN 

SAJA DAN DIMANA SAJA 
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Abstrak 

Meningkatkan kompetensi guru adalah kewajiban guru dan pemerintah, salah 

satunya melalui kegiatan diklat. Namun belum semua guru berkesempatan 

mengikuti diklat tatap muka, karena keterbatasan waktu dan quota yang 

dianggarkan pemerintah. Jika 1.000 guru membutuhkan waktu 1 bulan, maka 

butuh waktu 10 tahun lagi untuk memberikan diklat kepada 1 orang guru. Sangat 

berbeda jika diterapkan diklat online, dalam waktu bersamaan guru bisa mengikuti 

diklat tanpa harus meninggalkan kegiatan belajar mengajar di kelas. Dengan diklat 

online dalam waktu bersamaan mampu diikuti oleh ratusan ribu guru secara 

bersamaan dari seluruh Indonesia. Dari masalah tersebut perlu adanya kebijakan 

pemerintah untuk mewajibkan guru mengikuti diklat online, dengan kurikulum 

diklat yang sudah dirancang sesuai jenjang pendidikan. Sehingga tiap guru akan 

selalu mengupgrade ilmu didaktik dan metodik. Diklat online sebagai solusi 

meningkatkan kompetensi guru, sangat mendesak diwajibkan kepada guru. 

Perkembangan teknologi telekomunikasi sangat mendukung untuk guru belajar 

sepanjang hayat, kapan saja dan dimana saja. 

 

Kata Kunci : diklat online, kompetensi guru 

 

PENDAHULUAN 

 

Ketika perang Dunia II, kedua kota di Jepang yaitu Hiroshima dan 

Nagasaki dibom oleh Amerika Serikat. Ribuan nyawa tewas dalam sekejap, tidak 

hanya kehilangan fisik semata, namun yang lebih terasa adalah hilangnya 

semangat rakyat untuk maju. Ketika itu, Kaisar Hirohito tidak menanyakan berapa 

tentara yang masih hidup, namun berapa guru yang masih hidup? 50 tahun 

berselang, kini Jepang menjadi raksasa dunia di bidang teknologi. Dari alat 

elektronik yang sering kita pakai, hingga kendaraan yang lalu lalang di jalanan. 
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Dari fakta tersebut bisa diambil benang merah, bahwa suatu bangsa akan maju, 

karena pendidikannya utamanya adalah gurunya.  

Di Indonesia pendidikan masih dipandang sebelah mata, mulai dari 

kebijakan pemerintah hingga pengadaan guru di sekolah-sekolah. Banyak 

sekolah-sekolah kekurangan guru, khususnya guru SD. Tidak hanya kurang secara 

fisik, secara kompetensi guru-guru di Indonesia masih sangat jauh dari harapan 

kita semua. Bila dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, menurut 

Organisasi Kerja Sama Ekonomi Pembangunan (OECD)  pendidikan di Indonesia 

menempati peringkat 69, masih jauh bila dibandingkan Thailand yang menempati 

peringkat 47 dan Malaysia diperingkat 52. Melihat data tersebut, kita sebagai guru 

seharusnya termotivasi untuk meningkatkan kompetensi, baik profesional, 

pedagogik, kepribadian dan sosial. Dari empat kompetensi tersebut, kompetensi 

professional dan pedagogik bisa kita tingkatkan melalui kegiatan pendidikan dan 

pelatihan (diklat). Seorang guru harus keluar dari zona nyaman, jangan 

terninabobokan oleh tunjangan guru yang diterima. Seorang guru harus mampu 

beradaptasi dengan segala jenis perubahan, mau tidak mau, bisa tidak bisa hanya 

dengan meningkatkan kompetensi guru solusinya. Pendidikan dan pelatihan yang 

diselenggarakan selama ini oleh pemerintah daerah dan pusat, umumnya 

menggunakan metode tatap muka. Dari pengalaman penulis, 90% diklat masih 

menerapkan metode ini. Metode diklat tatap muka yang selama ini dilaksanakan 

dirasa belum mampu menjangkau semua lapisan guru. Apalagi kegiatan diklat 

tatap muka harus meninggalkan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas.    

Anggaran kegiatan diklat ini pun sangat besar. Dari data guru di 

kecamatan Kawunganten, kabupaten Cilacap tidak semua guru bisa mengikuti 

diklat tatap muka yang diselenggarakan oleh pemerintah, dikarenakan sistem yang 

tertutup dan kuota yang terbatas. Bila ada 500.000 guru di Indonesia, sedangkan 

kemampuan pemerintah memberikan diklat selama 1 bulan hanya 5.000 guru, 

maka butuh waktu 100 bulan atau 8 tahun lagi untuk seorang guru mendapatkan 

diklat dari pemerintah.  

Melihat kenyataan tersebut, tentu jauh dari harapan untuk meningkatkan 

kompetensi guru secara maksimal. Padahal guru sebagai ujung tombak 

pendidikan, harus memiliki kemampuan profesional yang cukup, bila guru tidak 

berkompeten maka kegiatan belajar mengajar tidak akan maksimal. Dan berimbas 

pada hasil cetakan, yaitu anak didik kita penerus tongkat estafet bangsa. 
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Masalah yang sering muncul berkaitan dengan pengembangan kompetensi 

guru diidentifikasikan sebagai berikut : 

1. Apakah kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kompetensi guru 

melalui pendidikan dan pelatihan sudah sesuai dengan harapan guru? 

2. Apakah kebijakan pemerintah selama ini mampu meningkatkan 

kompetensi seorang guru? 

3. Apakah kebijakan pemerintah memberikan tunjangan professional 

meningkatkan kompetensi guru? 

4. Apakah tingkat kompetensi seorang guru yang rendah dikarenakan 

tidak pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan? 

5. Apakah tingkat kompetensi guru yang rendah menyebabkan mutu 

pendidikan rendah? 

6. Apakah pendidikan dan pelatihan untuk guru sudah menyentuh semua 

guru di Indonesia? 

7. Apakah pendidikan dan pelatihan model tatap muka sudah sesuai 

dengan perkembangan teknologi? 

Pembatasan masalah dilakukan agar tidak menyimpang dari pokok 

permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Penulis membatasi pokok masalah 

menjadi sebagai berikut. 

(1) Kebijakan pemerintah dalam pengembangan kompetensi guru melalui 

pendidikan dan pelatihan tatap muka. 

(2) Model pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi 

kepribadian, professional, pedagogi dan sosial yang sesuai untuk guru. 

 Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, rumusan masalah penelitian ini 

dapat dituliskan sebagai berikut. 

(1) Bagaimana kebijakan pemerintah dalam pengembangan kompetensi 

guru melalui diklat tatap muka? 

(2) Bagaimana model pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan 

kompetensi kepribadian, profesional, pedagogi dan sosial yang sesuai 

untuk guru? 

Tujuan dari penelitian ini adalah mencari cara terbaik dalam 

mengembangkan/meningkatkan kompetensi guru-guru di Indonesia, berdasarkan 

pengalaman dan penelitian penulis, sehingga bisa menjadi saran kepada 
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pemerintah dalam mengambil kebijakan dalam pengembangan kompetensi guru di 

era global ini. 

METODE  

Desain Penelitian 

Diklat sebagai salah satu kegiatan peningkatan kompetensi guru 

merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. Karena belum 

maksimalnya model diklat tatap muka, perlu solusi tepat bagi pemerintah untuk 

peningkatan kompetensi guru, yaitu melalui diklat online. Penelitian ini 

didasarkan pengalaman penulis mengikuti diklat tatap muka dan diklat online. 

Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek pelaksanaan diklat online adalah lembaga-lembaga yang berada di 

bawah Kemdikbud, seperti P4TK, LPMP dan yang sejenis. Adapun objek diklat 

online adalah semua guru, baik PNS atau non PNS atau guru swasta. Data yang 

digunakan bersumber data DAPODIK. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Kompetensi Guru melalui 

Diklat 

Untuk meningkatkan mutu pendidikan, diawali peningkatan kompetensi 

guru. Diperlukan sebuah terobosan untuk menangani permasalahan ini. Guru yang 

bermutu adalah guru yang profesional (Danim, 2012). Mengacu pada UU Nomor 

14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru yang profesional adalah guru yang: 

1) memenuhi syarat kualifikasi akademik yaitu memiliki latar belakang 

pendidikan yang memadai dan relevan dengan bidang ajarnya; dan 2) menguasai 

empat kompetensi guru yaitu: prbadi, pedagogik, profesional dan sosial. 

Keprofesian guru dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat pendidik setelah guru 

melalui proses sertifikasi guru dan dinyatakan lulus. 

Ditinjau dari kualifikasi akademik, mutu guru di Indonesia masih rendah. 

Data penelitian dari Publikasi Data Kemdikbud menunjukan bahwa guru SD yang 

layak mengajar (berpendidikan D2, dan S1) sebanyak 250.453 dari 1.040.848 

orang guru Sekolah Dasar (Hadiyanto: 2014). Direktorat Pendidikan Profesi 

(2009) melaporkan bahwa 63% dari 2.783.321 guru belum berpendidikan S1. 

Angka yang paling buruk berada pada kualifikasi guru SD. 

Banyaknya kelemahan diklat tatap muka, maka perlu terobosan yang 

mampu membawa perubahan signifikan untuk guru. Dari hasil pengamatan dan 
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penelitian sederhana yang penulis lakukan, beberapa saran untuk pemerintah 

menyangkut kebijakan dalam kegiatan diklat online adalah sebagai berikut : 

(1) Mewajibkan semua guru bersertifikasi di Indonesia untuk mengikuti 

diklat online sesuai jenjang masing-masing, yang diatur dalam 

Peraturan Pemerintah. 

(2) Diklat Online  dilaksanakan setiap sebulan sekali, dengan materi sesuai 

dengan jenjang masing-masing, dengan rentang waktu 1-2 minggu 

dalam setiap bulannya. 

(3) Guru wajib mengikuti diklat online, minimal 6 kali dalam satu tahun. 

(4) Untuk guru PNS, diklat online sebagai salah satu syarat wajib 

pengembangan diri dalam penilaian angka kredit (PAK). 

 

2. Model pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi 

kepribadian, profesional, pedagogi dan sosial yang sesuai untuk guru 

 

Pendidikan dan pelatihan selama ini lebih banyak menggunakan model 

tatap muka. Beberapa kali penulis mengikuti diklat tatap muka yang diadakan 

oleh LPMP, BPTIKP, Dinas Pendidikan serta organisasi profesi, dan mengambil 

benang merah kelebihan dan kekurangannya. Adapun kelebihan dan kelemahan 

dari diklat model ini adalah sebagai berikut. 

Kelebihan diklat model tatap muka 

(1) Interaksi narasumber dan peserta lebih intens. 

 Pendidikan tidak hanya memindahka isi pengetahuan sebuah buku ke 

dalam pemikiran seseorang, namun juga mendidik jiwa sosial dan 

emosional. Dengan interaksi langsung, seorang narasumber dapat 

mengukur pemahaman materi yang ditangkap peserta. Adapun interaksi 

sosial bisa terjalin sesama peserta juga narasumber. Hal ini menyebabkan 

model tatap muka lebih berkesan dan mudah dilaksanakan. 

(2) Standar kompetensi yang ingin dicapai lebih mudah diukur. 

 Jenis kegiatan, waktu, narasumber yang sama diharapkan standar 

kompetensi dari sebuah diklat dapat tercapai. Hal ini karena sarana dan 

prasarana bisa dikondisikan sesuai kebutuhan diklat.   

 

 

(3) Kesulitan materi bisa langsung ditanyakan kepada narasumber. 
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 Dalam sebuah kegiatan pembelajaran, setiap peserta pasti memiliki 

kemampuan yang berbeda dalam menangkap materi. Dengan adanya 

narasumber yang ada di dalam kelas, peserta bisa bertanya dan  berdiskusi 

seputar hal-hal yang belum jelas. 

Kekurangan diklat model tatap muka  

(1) Dibutuhkan biaya yang sangat besar  

Jika pemerintah akan mengadakan diklat yang dilaksanakan selama 3 hari, 

dengan kebutuhan : konsumsi, penginapan, transportasi. Umpamanya 

untuk 100 guru dan setiap guru dialokasikan Rp 2.000.000,00 minimal 

anggaran 1 kali diklat sekitar Rp 200.000.000,00 (Duaratus juta rupiah). 

Anggaran yang sangat besar untuk mengadakan sebuah kegiatan. 

(2) Frekuensi diklat sangat terbatas 

Banyaknya guru di Indonesia, dan keterbatasan sarana prasarana, seperti 

gedung/aula/hotel untuk kegiatan diklat tatap muka menyebabkan 

frekuensi/banyaknya diklat tatap muka relative sedikit. 

(3) Meninggalkan kegiatan belajar mengajar (KBM) 

Tujuan diklat adalah untuk meningkatkan kemampuan guru agar menjadi 

guru yang professional. Namun menjadi dilema jika kegiatan peningkatan 

kompetensi guru, harus meninggalkan siswa didik. Bila tidak ada guru di 

dalam kelas, maka proses kegiatan belajar mengajar akan terganggu.  

(4) Banyak waktu terbuang selama kegiatan diklat 

Dari pengalaman penulis, bila kegiatan diklat tatap muka banyak waktu 

yang terbuang dan tidak sesuai jadwal. Panitia kurang menghargai waktu, 

padahal kegiatan diklat ini dibiayai dengan uang rakyat. Bahkan kadang 

awal kegiatan diklat molor beberapa jam, dan penutupan kegiatan di 

ajukan (mempersingkat waktu). Lagi-lagi anggaran dari pemerintah tidak 

maksimal dalam pelaksanaannya. 

(5) Banyak peserta jenuh selama diklat 

Sebagian besar diklat tatap muka, yang memakan waktu berjam-jam, 

mengharuskan peserta datang, duduk, diam pasif seperti mendengarkan 

radio. Bahkan kadang ada yang tertidur pulas selama kegiatan, utamanya 

jam malam.  
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(6) Tidak sesuai jadwal kegiatan 

Sebagian besar diklat tatap muka yang penulis ikuti tidak ada yang tepat 

waktu, umumnya molor 30 menit hingga 1 jam. Tentu berkurangnya 

jumlah jam, berimbas pada jumlah materi yang seharusnya disampaikan. 

Penulis juga beberapa kali mengikuti kegiatan diklat online yang 

diselenggarakan oleh P4TK Matematika, P4TK IPA, SEAMOLEC, dan lembaga 

diklat online lainnya sehingga dapat mengambil benang merah kelebihan dan 

kekurangan diklat online. 

Adapun kelebihan diklat online sebagai berikut. 

(1) Tidak meninggalkan kegiatan belajar mengajar 

 Diklat online lebih fleksibel dalam hal waktu, karena lebih banyak di luar 

jam kerja dan tidak meninggalkan kelas. Bahkan ketika jam istirahat kita 

bisa mengerjakan tugas, ataupun memantau kegiatan diklat yang sedang 

berlangsung. 

(2) Bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja 

 Semakin majunya teknologi telekomunikasi, membuat kita dimudahkan 

dalam berkomunikasi. Sarana jejaring sosial bisa menjadi update informasi 

kegiatan diklat, sehingga tidak tertinggal dengan teman yang lain. Kapanpun 

kita bisa berdiskusi melalui aplikasi yang digunakan untuk berkomunikasi, 

seperti lewat Facebook, Whatssapp. Tidak terbatas tempat dan waktu untuk 

melakukan diklat online. 

(3) Waktu kegiatan lebih fleksibel 

 Durasi diklat online biasanya sekitar 1-3 minggu, rentang waktu tersebut 

kadang ada saja kepentingan keluarga yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga 

1 hari tidak bisa mengikuti diklat. Namun hal ini tidak masalah, 

ketertinggalan ini bisa kita kejar dihari berikutnya. Jadi semuanya berjalan 

baik diklat maupun kepentingan keluarga. 

(4) Melatih guru membagi waktu semaksimal mungkin 

 Diklat online membutuhkan manajemen waktu yang maksimal, padatnya 

kegiatan di sekolah, di rumah dan diklat online menjadikan guru mampu 

membagi waktu sehingga bisa lulus diklat online dengan baik. Pengalaman 

penulis ketika mengkuti diklat online, bila sedang banyaknya kegiatan, 

menyebabkan diklat tidak lulus. 
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(5) Anggaran yang relatife lebih kecil 

 Untuk perlengkapan peserta diklat kita siapkan sendiri, mulai dari laptop, 

modem, headseat dan makanan. Praktis tidak ada biaya yang dibebankan 

kepada pemerintah. Pemerintah hanya menyiapkan sarana prasaran server 

yang tidak terlalu besar untuk kegiatan ini. Untuk aplikasi teleconference 

juga tersedia aplikasi gratis yang bisa digunakan seperti www.webex.com. 

dan tutor/narasumber yang memandu untuk setiap sesi. 

(6) Tidak ada waktu terbuang selama diklat 

 Selama mengikuti diklat online, rata-rata penyelenggara tepat waktu, bahkan 

kadang peserta dan narasumber berdiskusi di luar jadwal. Inilah konsep 

memaksimalkan waktu untuk yang bermanfaat. 

(7) Bisa melaksanakan beberapa diklat dalam satu waktu 

 Berdasar pengalaman penulis, jika kita sedang liburan sekolah dan tidak ada 

kegiatan belajar mengajar, kita memungkinkan untuk mengambil 2 jenis 

diklat dalam 1 waktu. 

(8) Materi terdokumentasi dengan baik 

 Materi diklat bisa kita unduh, baik berupa dokumen ataupun video. Adanya 

materi secara online bisa kita gunakan kembali, kapanpun dan dimanapun. 

Utamanya bila kita ingin berbagi materi diklat dengan teman, sehingga 

materi yang kita peroleh bisa di sharing secara mudah dan cepat. 

 

(9) Peserta lebih aktif dan kreatif  

 Peserta dituntut aktif dalam mengikuti diklat, peserta yang tidak aktif 

biasanya tertinggal dan tidak lulus diklat. 

(10) Melatih guru memaksimalkan perangkat TIK untuk pembelajaran 

 Guru yang sudah mampu mengopersionalkan TIK tentu tidak kesulitan 

dalam mengikuti diklat online. Untuk guru-guru yang masih gagap 

teknologi, diklat online menjadi awal untuk belajar.  

Adapun kekurangan diklat online sebagai berikut. 

(1) Sebagian guru masih gagap teknologi 

Bagi sebagian besar guru yang gagap teknologi, tentu menjadi momok 

mengikuti diklat online ini. Karena setiap hari harus membuka web diklat 

online dan bertemu dengan istilah-istilah yang mungkin baru pertama 
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ditemui. Butuh latihan dan pendampingan terpadu untuk guru-guru yang 

masuk kategori ini. 

(2) Membutuhkan koneksi internet yang stabil 

Tidak semua wilayah di Indonesia memiliki jaringan/koneksi internet 

dengan baik. Namun dari waktu ke waktu jaringan internet akan masuk ke 

pedalaman dan daerah terpencil. Sehingga semua guru di pelosok tanah air 

bisa mengikuti diklat online tanpa halangan koneksi internet. 

(3) Validitas peserta bisa dimanipulasi 

Karena sifatnya online, panitia tidak bisa memantau semua peserta secara 

langsung. Kejujuran dalam mengikuti diklat menjadi hal utama. 

 

SIMPULAN 

(1) Pemerintah segera mengambil kebijakan yang tepat untuk pengembangan 

kompetensi guru di Indonesia. 

(2) Banyaknya kelebihan diklat online dibanding diklat tatap muka, maka 

pemerintah segera mengambil kebijakan perihal peningkaatan kompetensi 

guru yang sesuai era global sekarang ini adalah melalui diklat online, yang 

bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. 

(3) Guru sebagai ujung tombak pendidikan, wajib meningkatkan kemampuan-

nya baik mandiri maupun program yang telah ditetapkan pemerintah. 

(4) Guru yang profesional akan melahirkan siswa yang unggul, cerdas dan 

berkarakter. 
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HUBUNGAN SIKAP PROFESIONAL DAN KECERDASAN EMOSIONAL 

DENGAN KREATIVITAS MENGAJAR GURU SMP 
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ABSTRAK 

Hasil studi pendahuluan terhadap sepuluh SMP  Wilayah Barat Kabupaten Bogor 

menunjukkan bahwa 70% guru yang masih melakukan metode pembelajaran 

sepenuhnya dengan ceramah, 35% guru yang mampu mengoperasikan 

komputerisasi dengan baik, dan hanya 10% guru melakukan kegiatan penelitian 

tindakan kelas.  Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui adanya hubungan 

antara variabel sikap profesional (X1) dan kecerdasan emosional (X2) dengan 

kreativitas mengajar guru (Y). Metode penelitian menggunakan metode survai 

dengan pendekatan korelasional. Hasil penelitian menunjukkan 1) terdapat 

hubungan positif dan signifikan antara sikap profesional dengan kreativitas 

mengajar guru dengan koefisien korelasi ry1 = 0,6632 dan koefisien determinasi 

r
2

y1 = 0,440, 2) terdapat hubungan positif dan signifikan antara kecerdasan 

emosional dengan kreativitas mengajar guru dengan koefisien korelasi ry2 = 0,552 

dan koefisien determinasi r
2

y2 = 0,305, 3) terdapat hubungan positif dan signifikan 

antara sikap profesional dan kecerdasan emosional dengan kreativitas mengajar 

guru berkoefisien korelasi r12 = 0,7364 dan koefisien determinasi r
2

12 = 0,542. 

 

Kata Kunci: Sikap Profesional; Kecerdasan Emosional; dan Kreativitas 

Mengajar Guru 

 

PENDAHULUAN 

Guru mempunyai kedudukan sentral dan peran strategis dalam 

peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Posisi dan peran guru 

tersebut harus mendapat perhatian dari semua pihak agar kontribusinya nyata 

dalam perbaikan kualitas pendidikan dan pembelajaran. Perbaikan kualitas 

pembelajaran dipengaruhi oleh kreativitas mengajar guru karena semua aktivitas 

pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap peserta 

didik berkaitan langsung dengan kreativitas mengajar guru. Kreativitas guru yang 

dimulai sejak persiapan perencanaan pembelajaran, pemilihan bahan ajar, 

penerapan strategi pembelajaran, analisis dan evaluasi hasil belajar peserta didik 

akan menentukan kualitas pembelajaran. 

mailto:sudarno.saputra@yahoo.co.id
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Berkaitan dengan peran guru tersebut, suatu proses pembelajaran akan 

berlangsung dengan baik (optimal) jika direncanakan, dilaksanakan dan di 

evaluasi oleh guru yang memiliki kompetensi kreativitas mengajar memadai. 

Kreativitas mengajar guru yang baik akan mendorong kesuksesan guru dalam 

pengelolaan kegiatan pembelajaran yang berkualitas. Sebaliknya, guru yang tidak 

atau kurang berkreativitas maka akan mengakibatkan penurunan motivasi peserta 

didik dan kualitas pembelajaran menjadi rendah. Dengan adanya kreativitas 

mengajar guru, maka akan tercipta suasana pembelajaran yang bermakna, 

kooperatif, dan kreatif untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. 

Pendapat Slameto (PT.Rineka Cipta, Jakarta 2013:145), pada hakikatnya 

kreativitas berhubungan dengan penemuan sesuatu, mengenai hal yang 

menghasilkan sesuatu yang baru dengan menggunakan sesuatu yang telah ada, 

sesuatu yang baru itu mungkin berupa perbuatan atau tingkah laku, bangunan, dan 

lain-lain. Weisberg dalam Tilaar (PT.Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2012:63) 

mengemukakan bahwa berpikir kreatif terjadi apabila secara intensional seseorang 

menghasilkan suatu produk baru atau ketika dia melaksanakan suatu tugas. Kerap 

kali produk baru yang dihasilkan dihargai oleh masyarakat, namun kadang-kadang 

tidak dihargai, meskipun demikian keduanya adalah produk kreatif, dan orang 

yang menghasilkannya disebut manusia kreatif (creative person). 

Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa dalam kegiatan 

pembelajaran di Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagian besar guru belum 

kreatif (tidak kreatif) dalam pengelolaan pembelajaran. Banyak guru dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran yang monoton yaitu menggunakan metode 

mengajar gaya lama (misalnya ceramah) yang tanpa dikombinasi dengan 

kreativitas metode lainnya. Suasana pembelajaran ini akan membuat peserta didik 

tidak kreatif (pasif) karena peserta didik hanya mendengarkan (satu arah) 

penjelasan dari guru. Kegiatan pembelajaran yang diharapkan adalah adanya 

partisipasi aktif peserta didik yang diawali dari perencanaan dan implementasi 

disain pembelajaran kreatif yang dibuat guru. 

Sebagai gambaran tentang rendahnya kreativitas mengajar guru SMP dapat 

merujuk pada hasil observasi melalui Fokus Group Discussion terhadap guru-guru 

yang tergabung dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMP di 

Wilayah Barat Kabupaten Bogor terhadap 10 (sepuluh) SMP yang melibatkan 34 
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responden. Hasil survai menunjukkan bahwa guru yang masih melakukan metode 

pembelajaran sepenuhnya dengan ceramah sebanyak 70%. Hal tersebut 

mengakibatkan terjadinya kejenuhan terhadap peserta didik serta monotonnya 

model pembelajaran. Selain itu, hanya 35% guru yang mampu mengoperasikan 

dan menggunakan komputerisasi dengan baik. Hal lain, untuk kreativitas 

pembuatan karya tulis penelitian tindakan kelas (PTK) masih sangat minim yaitu 

kurang dari 10% guru yang sudah melakukan dan mempublikasikan karya PTK. 

Padahal dengan PTK guru dapat menumbuhkan kebiasaan menulis, berpikir 

analitis dan ilmiah karena terbiasa mencari akar permasalahan dan mencoba 

mencari jalan keluar permasalahan pembelajaran (Anonim; Data Hasil Observasi 

FGD di MGMP SMP Wilayah Barat Kab.Bogor, 2016). 

Terdapat banyak faktor yang berpengaruh terhadap kreativitas mengajar 

guru diantaranya yaitu sikap profesional guru dan kecerdasan emosional guru. 

Diduga bahwa pengaruh sikap profesional guru dan kecerdasan emosional guru 

berbanding lurus dengan peningkatan kreativitas mengajar guru. Dengan sikap 

profesionalnya yang baik maka terbuka peluang menjadi guru yang kreatif, dan 

melalui kecerdasan emosional yang stabil dimiliki guru maka akan menunjang 

peningkatan kreativitas guru dalam pembelajaran. Melalui tangan-tangan guru 

yang kreatif tersebut maka akan tercipta (terbangun) kegiatan pembelajaran yang 

baik, inovatif, kooperatif, dan bermakna bagi peserta didik. 

Bertolak dari hal tersebut, maka perlu diupayakan suatu penelitian 

korelasional agar diperoleh hasil dan simpulan untuk mengungkap hubungan 

antara faktor-faktor yang diduga terkait dengan kreativitas mengajar guru di SMP. 

Ada 3 (tiga) hipotesis dari penelitian ini yaitu 1) terdapat hubungan positif antara 

sikap profesional guru dengan kreativitas mengajar guru, 2) terdapat hubungan 

positif antara kecerdasan emosional dengan kreativitas mengajar guru, dan 3) 

terdapat hubungan positif antara sikap profesional dan kecerdasan emosional 

secara bersama-sama dengan kreativitas mengajar guru. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka identifikasi masalah 

yaitu: a) sebagian besar kreativitas mengajar guru SMP di Wilayah Bogor Barat 

Kabupaten Bogor terkategori rendah; b) kegiatan pembelajaran di SMP Wilayah 

Bogor Barat Kabupaten Bogor belum kreatif, belum inovatif, belum kooperatif, 

dan belum bermakna bagi peserta didik; c) diduga terdapat hubungan positif 
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antara 1) sikap profesional guru dengan kreativitas mengajar guru, 2) kecerdasan 

emosional dengan kreativitas mengajar guru, dan 3) sikap profesional dan 

kecerdasan emosional secara bersama-sama dengan kreativitas mengajar guru.  

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini yaitu: 1) 

Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan positip antara sikap profesional guru 

dengan kreativitas mengajar guru SMP; 2) Untuk mengetahui apakah terdapat 

hubungan positip antara kecerdasan emosional guru dengan kreativitas mengajar 

guru SMP; 3) Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan positip antara sikap 

profesional guru dan kecerdasan emosional guru secara bersama-sama dengan 

kreativitas mengajar guru SMP. 4) Untuk mengetahui bagaimanakah implikasi 

hubungan antara sikap profesional guru dan kecerdasan emosional guru dengan 

kreativitas mengajar guru SMP. 

 

METODE 

Penelitian ini mengkaji 3 (tiga) variabel yaitu 2 (dua) variabel bebas dan 1 

(satu) variabel terikat. Variabel bebas yaitu Sikap Profesional (X1) dan 

Kecerdasan Emosional (X2), sedangkan variabel terikat adalah Kreativitas 

Mengajar Guru (Y). Desain hubungan antara variabel yang diteliti tersebut 

dilukiskan dalam konstelasi seperti Gambar 1 berikut ini:  

 

ɛ 

 

 

ɛ                       

                   

 

Gambar 5. Konstelasi Hubungan antar Variabel Penelitian 

  X1 = Variabel Sikap Profesional Guru 

X2 =  Variabel Kecerdasan Emosional Guru 

    Y  =  Variabel Kreativitas Mengajar Guru 

     ɛ   =  Variabel lain 

Subjek penelitian ini yaitu populasi guru-guru yang mengajar di  SMP 

Negeri se-Wilayah Bogor Barat Kabupaten Bogor dan berstatus PNS yang 

berjumlah 177 orang. Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan 

X1  

X2    

 

Y 
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September 2016. Menurut Sumaryoto dan Santosa Murwani (Ufuk Publishing 

House, Jakarta, 2014:25) bahwa populasi adalah subjek yang berada pada suatu 

wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah atau objek 

penelitian. 

Objek penelitian ini yaitu sampel dari populasi guru yang diambil 

berdasarkan aturan pengambilan sampel dan subjek penelitian yang dianggap 

dapat populasi. Pengambilan jumlah sampel dalam penelitian ini dihitung dengan 

menggunakan Rumus Slovin dalam Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah 

(PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2015:136) yaitu: 

   
 

     
 

  Keterangan : 

 n : Jumlah Sampel 

 N : Jumlah Populasi 

 e : Nilai presisi yang didetapkan atau tingkat kesalahan (5%). 

Berdasarkan data populasi guru SMP Negeri di Wilayah Bogor Barat 

Kabupaten Bogor diperoleh jumlah populasi sebanyak 177 orang, dengan tingkat 

kesalahan 5% maka jumlah sampel untuk penelitian ini adalah: 

  
   

             
                       

Untuk penentuan sampelnya diambil dengan menggunakan teknik sampel 

acak proporsional. Dari seluruh guru SMP Negeri di Wilayah Bogor Barat 

Kabupaten Bogor jumlah sampelnya seperti pada Tabel 1 berikut ini: 

 Tabel 1. Sampel Penelitian 

No Nama Sekolah Populasi 

(Sasaran

) 

Perhitungan Sampel Jumlah 

Sampel 

1 SMP N 1 Cibungbulang 20 (20 : 177) X 123  =  

13,89 

14 

2 SMP N 2 Cibungbulang 13 (13 : 177) X 123  =  

9,03 

9 

3 SMP N 3 Cibungbulang 4 (4 : 177) X 123  =  

2,77 

3 

4 SMP N 1 Pamijahan 9 (9 : 177) X 123  =  

6,25 

6 

5 SMP N 2 Pamijahan 4 (4 : 177) X 123  =  

2,77 

3 

6 SMP N 1 Leuwiliang 9 (9 : 177) X 123  =  

6,25 

6 
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7 SMP N 2 Leuwiliang 5 (5 : 177) X 123  =  

3,47 

3 

8 SMP N 3 Leuwiliang 11 (11 : 177) X 123  =  

7,64 

8 

9 SMP N 1 Leuwisadeng 11 (11 : 177) X 123  =  

7,64 

8 

10 SMP N 2 Leuwisadeng 7 (7 : 177) X 123  =  

4,86 

5 

11 SMP N 1 Nanggung 7 (7 : 177) X 123  =  

4,86 

5 

12 SMP N 1 Tenjo 6 (6 : 177) X 123  =  

4,16 

4 

13 SMP N 1 Cigudeg 11 (11 : 177) X 123  =  

7,64 

8 

14 SMP N 1 Jasinga 13 (13 : 177) X 123  =  

9,03 

9 

15 SMP N 1 Ciampea 15 (15 : 177) X 123  =  

10,42 

10 

16 SMP N 1 Sukajaya 6 (6 : 177) X 123  =  

4,16 

4 

17 SMP N 1 Parung 

Panjang 

12 (12 : 177) X 123  =  

8,33 

8 

18 SMP N 1 Rumpin 14 (14 : 177) X 123  =  

9,72 

10 

JUMLAH  177              123 

 

Teknik analisis data menggunakan: 1) pengujian persyaratan analisis yaitu 

uji normalitas menggunakan Lilliefors (data berdistribusi normal apabila Lhitung < 

dari Ltabel dengan taraf signifikansi 0,05), dan uji homogenitas menggunakan uji 

Bartlett (data bersifat homogen apabila Xhitung lebih kecil dari Xtabel dengan taraf 

signifikansi 0,05), dan 2) pengujian hipotesis yaitu uji korelasi sederhana 

menggunakan person product moment, dan uji korelasi ganda menggunakan uji 

regresi sederhana dan uji regresi ganda. Sedangkan hipotesis statistik penelitian 

ini yaitu: 

a. Hipotesis Pertama 

Ho : ρy1 = 0 =  Tidak terdapat hubungan antara Sikap Profesional Guru dengan 

Kreativitas Mengajar Guru. 

H1: ρy1 > 0 =  Terdapat hubungan positif antara Sikap Profesional Guru dengan 

Kreativitas Mengajar Guru. 

b. Hipotesis Kedua 

H0 : ρy2 = 0 = Tidak terdapat hubungan antara Kecerdasan Emosional Guru 

dengan Kreativitas Mengajar Guru. 
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H1 : ρy2 > 0 = Terdapat hubungan positif antara Kecerdasan Emosional Guru 

dengan Kreativitas Mengajar Guru. 

c. Hipotesis Ketiga 

H0 : ρ y.12 = 0 = Tidak terdapat hubungan antara Sikap Profesional Guru dan 

Kecerdasan Emosional Guru secara bersama-sama dengan Kreativitas 

Mengajar Guru. 

H1 : ρ y.12 > 0 = Terdapat hubungan positif antara Sikap Profesional Guru dan 

Kecerdasan Emosional Guru secara bersama-sama dengan Kreativitas 

Mengajar Guru. 

Keterangan : 

Ho = Hipotesis nol 

H1 = Hipotesis Alternatif 

ρ y.1 = Korelasi antara variabel X1 dengan variabel Y 

ρ y.2 = Korelasi antara variabel X2 dengan variabel Y  

ρ y.12 = Korelasi antara variabel X1 dan variabel X2 secara  

  bersama-sama dengan variabel Y 

 

PEMBAHASAN 

1. Hubungan Positif antara Sikap Profesional dengan Kreativitas Mengajar 

Guru. 

a. Uji Normalitas Galat Baku Data Kreativitas Mengajar (Y) atas Sikap 

Profesional (X1) 

Hasil perhitungan uji normalitas galat baku taksiran (Y-Ŷ) variabel 

instrumen Kreativitas Mengajar (Y) atas variabel instrumen Sikap 

Profesional (X1)  diperoleh nilai = 0,0690, sedangkan = 

0,0799, dengan taraf signifikan 0,05.  Persyaratan normal adalah < 

, dengan demikian galat baku taksiran  (Y-Ŷ) variabel instrumen 

Kreativitas Mengajar (Y) atas variabel instrumen Sikap Profesional (X1) 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Rangkuman uji 

normalitas dengan menggunakan uji Lilliefors dapat dilihat pada Tabel 5. 

 

 

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas dengan Menggunakan Rumus  

  Lilliefors 

No Galat Taksiran Lhitung Ltabel Kesimpulan 

1 Y atas X1 0.0595 0.0799 Normal 

2 Y atas X2 0.0690 0.0799 Normal 

Persyaratan normal : <  

hitungL tabelL

hitungL

tabelL

hitungL tabelL
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b. Uji Homogenitas Kreativitas Mengajar Guru (Y) atas Sikap Profesional 

(X1) 

Berdasarkan hasil pengujian homogenitas Kreativitas Kerja (Y) 

atas Sikap Profesional (X1) diperoleh nilai χ
2

hitung adalah sebesar 51,44, 

sedangkan χ
2

tabel untuk selang kepercayaan 95% dan derajat bebas 

sebanyak 90 (χ
2

(95,90))  adalah 69,13.  Hasil uji menunjukkan bahwa 

χ
2

hitung (51,44) < χ
2

tabel (69,13), sehingga dapat disimpulkan bahwa 

kelompok data Kreativitas Mengajar (Y) atas sikap Profesional (X1) 

berasal dari populasi yang homogen. Rangkuman uji homogenitas data 

dengan menggunakan uji Bartlett disajikan pada Tabel 6. 

Tabel 6. Uji Homogenitas Varians Data Kreavitias Mengajar (Y)  

    dengan dan Sikap Profesional (X1) dan Kecerdasan  

     Emosional (X2) 

No Pengelompokan χ
2

hitung 

χ
2

tabel 

Kesimpulan α = 0,05 α = 0,01 

1 Y atas X1  46.33 66.50 59.28 Homogen 

2 Y atas X2    51.44 69.13 61.75 Homogen 

Persyaratan Homogen : χ
2

hitung < χ
2

tabel 

Tabel 6 menunjukkan bahwa berdasarkan hasil pengujian terhadap 

data sampel yang diperoleh dengan menggunakan Uji Bartlett ini 

diperoleh kesimpulan bahwa kelompok sampel/data yang diuji, yaitu 

instrumen Kreativitas Mengajar (Y) atas instrumen Sikap Profesional 

(X1) dan instrumen Kreativitas Mengajar (Y) atas instrumen Kecerdasan 

Emosional (X2) masing-masing memiliki varian yang sama atau 

homogen yang dibuktikan dari besarnya χ
2

hitung yang lebih kecil dari 

χ
2

tabel. 

c. Uji Normalitas Galat Baku Data Kreativitas Mengajar (Y) atas 

Kecerdasan Emosional (X2) 

Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan uji Lilliefors 

(Lo).  Pengujian ditentukan dengan taraf signifikansi (α) sama dengan 5 

persen (0,05), dengan hipotesis yang diuji bilamana Lo (Lhitung) < Ltabel, 

maka H0 ditolak dan H1 diterima.  Hasil perhitungan uji normalitas galat 

baku taksiran (Y-Ŷ) variabel instrumen Kreativitas Mengajar (Y) atas 

variabel instrumen Kecerdasan Emosional (X2) diperoleh nilai = 

0,0595, sedangkan = 0,0799, dengan taraf signifikan 0,05.  Ltabel 

sebesar 0.0799 diperoleh dari rumus baku nilai kritis L untuk Uji 

Lilliefors dengan banyaknya sampel yang melebihi 30 dengan tingkat 

signifikansi yang diharapkan sebesar 5 persen (0,05), yaitu: 

 

Persyaratan normal adalah < , dengan demikian galat 

baku taksiran (Y-Ŷ) variabel instrumen Kreativitas Mengajar (Y) atas 

hitungL

tabelL

0799.0
123

886.0886.0


n
Ltabel

hitungL tabelL
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variabel instrumen Kecerdasan Emosional (X2) berasal dari populasi 

yang berdistribusi normal.  

d. Uji Homogenitas Kreativitas Mengajar Guru (Y) atas Kecerdasan 

Emosional (X2)  

Pengujian homogenitas dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa 

dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memilki 

varians yang sama. Pengujian homogenitas pada penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan uji Bartlett.  Pengujian ditentukan karena data 

yang diuji lebih dari 2 (dua) kelompok data/sampel.  Hipotesis yang diuji 

adalah bilamana χ
2

hitung < χ
2

tabel, maka kelompok data yang diuji 

memiliki varian yang sama atau homogen.  Berdasarkan hasil pengujian 

diperoleh nilai χ
2

hitung adalah sebesar 46,33, sedangkan χ
2

tabel untuk 

selang kepercayaan 95% dan derajat bebas sebanyak 87 (χ
2

(95,87))  adalah 

66,50.  Hasil uji menunjukkan bahwa χ
2

hitung (46,33) < χ
2

tabel (66,50), 

sehingga dapat disimpulkan bahwa kelompok data Kreativitas Mengajar 

(Y) atas Kecerdasan Emosional (X2) berasal dari populasi yang 

homogen. 

e. Pengujian Hipotesis 

1) Hubungan antara Variabel Sikap Profesional dengan Kreativitas 

Mengajar Guru 

Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah 

terdapat hubungan positif antara Sikap Profesional (X1) dengan 

Kreativitas Mengajar (Y). Hubungan kedua variabel tersebut 

mempunyai persamaan regresi linear sederhana yaitu Ŷ= a + bX1 . 

Dari perhitungan diperoleh nilai a= 3,8170 dan nilai b= 0,7009, maka 

analisis regresi linear sederhana antara Sikap Profesional dengan 

Kreativitas Mengajar Guru memiliki persamaan regresi Ŷ= 3,8170 + 

0,7009 X1. 

Selanjutnya untuk mengetahui derajat keberartian (signifikan) 

dilakukan dengan uji F, dengan hipotesis nol (H0) : Koefisien arah 

regresi tidak berarti (b=0), dan hipotesis alternatif (H1) koefisien arah 

regresi berarti (b≠0). Uji hipotesis keberartian/signifikan digunakan 

Fhitung > Ftabel. Pengujian mengenai keberartian hasil regresi tersebut, 

juga dimaksudkan untuk menguji hipotesis tentang adanya hubungan 

positif antara Sikap Profesional dengan Kreativitas Mengajar Guru, 

maka untuk keperluan itu diperlukan uji linier terhadap persamaan 

regresi dengan menggunakan uji F. Hasil perhitungan dapat dilihat 

pada tabel berikut ini:  

Tabel 7. Hasil Perhitungan Hubungan antara Sikap Profesional (X1)  

            terhadap Kreativitas Mengajar (Y) 

Sumber Varian 

(SV) 
dk 

Jumlah 

Kuadrat  

(JK) 

Rerata  

Jumlah  

Kuadrat  

(RJK) 

Fhitung 
Ftabel 

(α=0,05) 
Kesimpulan 

Total 123 1390943.0000 

 
  

Sangat 

signifikan Regresi (a) 1 1379273.3740 
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Regresi (b|a) 1 5133.4700 5133.4700 
95.03** 3.92 

Sisa (residu) 121 6536.1560 54.0178 

Tuna Cocok (TC) 35 2539.9921 72.57120383 1.56
ns 

1.56 

Non Linier Galat/ kekeliruan 

(G) 86 3996.163889 46.46702196 

Keterangan :  

dk : Derajat Kebebasan 

JK : Jumlah Kuadrat 

RJK : Rata-rata Jumlah Kuadrat  

** : Sangat Signifikan 

* : Signifikan     

ns : Non Linier 

Berdasarkan hasil uji keberartian persamaan regresi diperoleh 

Fhitung sebesar 95,03 sedangkan Ftabel sebesar 3,92 yang berarti Fhitung > 

Ftabel. Hal tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara variabel 

Sikap Profesional (X1) dengan Kreativitas Mengajar Guru (Y) adalah 

sangat signifikan. 

Uji linieritas dengan uji F dilakukan untuk menguji apakah 

persamaan regresi tersebut linier atau tidak. Persamaan regresi 

dikatakan linier apabila bahwa  Fhitung < Ftabel. berdasarkan hasil 

perhitungan yang terdapat pada Tabel 10, diperoleh nilai Fhitung 

sebesar 1,56 sedangkan nilai Ftabel adalah 1,56, maka nilai bahwa  

Fhitung = Ftabel. Hal ini berarti persamaan regresi Ŷ= 3,8170 + 0,7009 

X1   dapat dinyatakan tidak linier, sehingga kesimpulan lengkapnya 

persamaan regresi tersebut adalah signifikan dan tidak linier. 

Gambaran persamaan regresi linier variabel Sikap Profesional dengan 

Kreativitas Mengajar Guru dapat dilihat pada diagram pencar berikut :  

 

Gambar 2. Grafik Regresi Linier Sederhana Hubungan Sikap  

        Profesional (sumbu X) dengan Kreativitas Mengajar  

   Guru (sumbu Y). 

Perhitungan analisis regresi sederhana mengasilkan koefisien 

korelasi ry1 sebesar 0,663. Berdasarkan uji t terhadap koefisien 

variabel X1 diperoleh nilai thitung sebesar 9,75 sedangkan ttabel pada 

taraf nyata 0,05 sebesar 1,98.  Uji t menunjukkan bahwa thitung (9,75) > 

ttabel (1,98), sehingga dapat dinyatakan bahwa signifikasi hubungan 

Sikap Profesional atas Kreativitas Mengajar dapat diterima. Sehingga 

dapat pula diartikan bahwa semakin tinggi Sikap Profesional akan 

y = 0.7009x + 3.817 
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diikuti semakin tinggi pada Kreativitas Mengajar Guru. Koefisien 

determinasi (r
2

y1) sebesar 0,440 yang berarti faktor Sikap Profesional 

berperan atau memberikan kontribusi sebesar 44% terhadap 

Kreativitas Mengajar Guru sedangkan 56% dipengaruhi oleh faktor 

lain. 

 

Dari hasil pengujian analisis data, menunjukkan bahwa Kreativitas 

Mengajar Guru dan Sikap Profesional berdistribusi normal dan populasi 

data homogen. Adapun persamaan regresinya Ŷ = 3,815 + 0,7009X1, artinya 

setiap penambahan/kenaikan satu satuan Sikap Profesional, maka 

Kreativitas Mengajar Guru akan bertambah sebesar 0,7009.  

Kekuatan hubungan antara Sikap Profesional dengan Kreativitas 

Mengajar Guru ditunjukkan dengan koefisien korelasi ry1 = 0,6632 dan 

koefisien determinasi r
2

y1 = 0,440 yang menunjukkan bahwa 44% 

Kreativitas Mengajar Guru dapat dipengaruhi dengan adanya variabel Sikap 

Profesional. Hubungan fungsional antara Sikap Profesional dengan 

Kreativitas Mengajar Guru memberikan arti bahwa semakin tinggi tingkat 

Kecerdasan Emosional akan diikuti dengan peningkatan Kreativitas 

Mengajar Guru. 

Guru yang memiliki tingkat Sikap Profesional tinggi tentunya 

mempunyai jiwa kreatif dan produktif sehingga akan membuat Kreativitas 

Guru dalam mengajar menjadi lebih baik. Didalam dirinya terdapat 

komitmen yang tinggi terhadap profesinya yang tercermin pada loyalitas 

pada mengajar. 

Untuk memperkuat hasil penelitian ini merujuk pada hasil penelitian 

Suhartatik (Tesis, Universitas Pakuan Bogor, 2010) yang melakukan 

penelitian dengan judul: ―Hubungan antara kompetensi profesional dan 

motivasi berprestasi dengan kreativitas guru olahraga‖, dengan hasil 

penelitian sebagai berikut : terdapat hubungan positif antara Kompetensi 

Profesional Guru dengan Kreativitas Guru Olahraga yang dinyatakan dalam 

bentuk persamaan regresi Ẏ= 100,245 + 1,642 X1 , koefisien korelasi adalah 

r y.1 = 0,6698 dan berarti sangat signifikan. Sedangkan koefisien determinasi 

r
2
 = 0,4487, maka konstribusi Kompetensi Profesional Guru (X1 ) terhadap 

Kreativitas Guru Olahraga (Y) sebesar 44,87%. 

2. Hubungan positip antara Variabel Kecerdasan Emosional dengan 

Kreativitas Mengajar  

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat 

hubungan positif antara Kecerdasan Emosional (X2) dengan Kreativitas 

Mengajar (Y). Hubungan kedua variabel tersebut mempunyai persamaan 

regresi linear sederhana yaitu Ŷ= a + bX2 . Dari perhitungan diperoleh nilai 

a= 52,6865 dan nilai b= 0,5602, maka analisis regresi linear sederhana 
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antara Kecerdasan Emosional dengan Kreativitas Mengajar Guru memiliki 

persamaan regresi Ŷ= 52,6865 + 0,5602X2.  

Selanjutnya untuk mengetahui derajat keberartian (signifikan) 

dilakukan dengan uji F, dengan hipotesis nol (H0) : Koefisien arah regresi 

tidak berarti (b=0), dan hipotesis alternatif (H1) koefisien arah regresi berarti 

(b≠0). Uji hipotesis keberartian/signifikan digunakan Fhitung > Ftabel. 

Pengujian mengenai keberartian hasil regresi tersebut, juga dimaksudkan 

untuk menguji hipotesis tentang adanya hubungan positif antara Kecerdasan 

Emosional dengan Kreativitas Mengajar Guru, maka untuk keperluan itu 

diperlukan uji linier terhadap persamaan regresi dengan menggunakan uji F. 

Hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel berikut ini:  

Tabel 8. Hasil Perhitungan Hubungan antara Kecerdasan  

  Emosional (X1 ) terhadap Kreativitas Mengajar (Y) 

Sumber Varian 

(SV) 
dk 

Jumlah 

Kuadrat  

(JK) 

Rerata  

Jumlah  

Kuadrat  

(RJK) 

Fhitung 
Ftabel 

(α=0,05) 
Kesimpulan 

Total 123 1390943.0000 
   

Sangat 

signifikan 

Regresi (a) 1 1379273.3740 
 

  

Regresi (b|a) 1 3560.1036 3560.1036 
53.12** 3.92 

Sisa (residu) 121 8109.5224 67.0208 

Tuna Cocok (TC) 35 3127.3168 89.3519 1.54* 1.56 

Linier Galat/ 

kekeliruan(G) 86 4982.2056 57.9326 

Keterangan :  

dk : Derajat Kebebasan    

JK : Jumlah Kuadrat 

RJK : Rata-rata Jumlah Kuadrat   

** : Sangat Signifikan 

* : Linier      

ns : Non Signifikan 

Berdasarkan hasil uji keberartian persamaan regresi diperoleh Fhitung 

sebesar 53,12 sedangkan Ftabel sebesar 3,92 yang berarti Fhitung > Ftabel. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara variabel Kecerdasan 

Emosional (X2) dengan Kreativitas Mengajar Guru (Y) adalah sangat 

signifikan. 

Uji linieritas dengan uji F dilakukan untuk menguji apakah persamaan 

regresi tersebut linier atau tidak. Persamaan regresi dikatakan linier apabila 

bahwa  Fhitung < Ftabel. Berdasarkan hasil perhitungan yang terdapat pada 

Tabel 8, diperoleh nilai Fhitung sebesar 1,54 sedangkan nilai Ftabel adalah 
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1,56, maka nilai bahwa  Fhitung < Ftabel. Hal ini berarti persamaan regresi Ŷ= 

52,686 + 0,5602X1  dapat dinyatakan linier, sehingga kesimpulan 

lengkapnya persamaan regresi tersebut adalah linier dan sangat signifikan. 

Gambaran persamaan regresi linier variabel Kecerdasan Emosional dengan 

Kreativitas Mengajar Guru dapat dilihat pada diagram pencar berikut :  

 

Gambar 6. Grafik Regresi Linier Sederhana Hubungan Kecerdasan 

Emosional (sumbu X) dengan Kreativitas Mengajar  

Guru (sumbu Y). 

Perhitungan analisis regresi sederhana mengasilkan koefisien korelasi 

ry2 sebesar 0,552. Berdasarkan uji t terhadap koefisien variabel X2 diperoleh 

nilai thitung sebesar 7,289 sedangkan ttabel pada taraf nyata 0,05 sebesar 1,98. 

Uji t menunjukkan bahwa thitung (7,289) > ttabel (1,98), sehingga dapat 

dinyatakan bahwa signifikansi hubungan Kecerdasan Emosional atas 

Kreativitas Mengajar dapat diterima. Sehingga dapat pula diartikan bahwa 

semakin tinggi Kecerdasan Emosional akan diikuti semakin tinggi pada 

Kreativitas Mengajar Guru. 

Koefisien determinasi (r
2

y2) sebesar 0,305 yang berarti faktor 

Kecerdasan Emosional berperan atau memberikan kontribusi sebesar 30,5% 

terhadap Kreativitas Mengajar Guru sedangkan 69,5% dipengaruhi oleh 

faktor lain. 

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa 

terdapat hubungan positif dan signifikan antara Kecerdasan Emosional dan 

Kreativitas Mengajar. Kekuatan hubungan antara kecerdasan Emosional 

(X2) dengan Kreativitas Mengajar (Y) ditunjukkan dengan koefisien korelasi 

ry2 = 0,552 dan koefisien determinasi r
2

y2 = 0,305 yang artinya bahwa 

Kecerdasan Emosional memberikan kontribusi sebesar 30,5% terhadap 

Kreativitas Mengajar Guru, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. 
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Hubungan fungsional antara Kecerdasan Emosional dengan Kreativitas 

Mengajar ditunjukkan oleh persamaman regresi Ŷ = 52,69 + 0,5602X2,  

yang berarti setiap kenaikan satu satuan Kecerdasan Emosional diprediksi 

dapat meningkatkan Kreativitas Mengajar sebesar 0,5602 satuan dengan 

konstanta 52,69. 

Untuk memperkuat hasil penelitian ini merujuk pada hasil penelitian 

Heryati (Tesis, Universitas Pakuan Bogor, 2012) yang melakukan penelitian 

dengan judul: ―Hubungan antara kompetensi pedagogik dan kecerdasan 

emosional dengan kreativitas kerja guru‖, dengan hasil penelitian sebagai 

berikut : terdapat hubungan positip yang sangat signifikan antara kecerdasan 

emosional dengan kreativitas kerja guru. Artinya makin tinggi kecerdasan 

emosional maka kreativitas kerja guru akan semakin meningkat. Hal ini 

ditunjukkan koefisien korelasi ry2 = 0,5404 dengan persamaan regresi Ẏ= 

54,827 + 0,532 X2    serta koefisien determinasi r
2

y2 = 0,2922, artinya faktor 

kecerdasan emosional berperan/memberi kontribusi sebesar 29,22% 

terhadap kreativitas kerja guru, sedangkan 70,78% kreativitas kerja guru 

dipengaruhi oleh faktor lain. 

3. Hubungan antara Sikap Profesional (X1) dan Kecerdasan Emosional (X2) 

secara bersama-sama dengan Kreativitas Mengajar Guru (Y) 

Hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat 

hubungan positif antara Sikap Profesional (X1) dan Kecerdasan Emosional 

(X2) secara bersama-sama dengan Kreativitas Mengajar (Y). Analisis linier 

ganda antara variabel Sikap Profesional dan Kecerdasan Emosional secara 

bersama-sama dengan Kreativitas Mengajar memiliki persamaan regresi Ŷ= 

-8,8894 + 0,3522X1 + 0,5585X2 dengan arah koefisien regresi Sikap 

Profesional (b1) sebesar 0,3522, koefisien Kecerdasan Emosional (b2) 

sebesar 0,5585 dan konstanta sebesar -8,8894. 

Pengujian mengenai keberartian hasil regresi tersebut juga 

dimaksudkan untuk menguji hipotesis tentang adanya hubungan positif 

antara Sikap Profesional (X1) dan Kecerdasan Emosional (X2) dan secara 

bersama-sama dengan Kreativitas Mengajar (Y), maka diperlukan uji 

signifikansi dan linier terhadap persamaan regresi dengan menggunakan uji 

F.  Hasil perhitungan dapat dilihat tabel berikut: 
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Tabel 9. Analisis Varian (Anava) Uji Signifikasi Regresi Ganda:  

Hubungan antara Sikap Profesional (X1) dan Kecerdasan Emosional (X2)  

dan secara bersama-sama dengan Kreativitas Mengajar (Y) 

Sumber 

Varian 

(SV) 

dk 

Jumlah 

Kuadrat  

(JK) 

Rerata  

Jumlah  

Kuadrat  

(RJK) 

Fhitung 
Ftabel 

(α=0,05) 

Kesimpula

n 

Regresi 

(reg) 2 6328.3261 

3164.163

0 71.09*

* 
3.07 

Sangat 

signifikan 

Sisa 

(residu) 

12

0 5341.2999 44.5108 

Jumlah 
12

2 

11669.626

0   
  

Keterangan :  

dk : Derajat Kebebasan  

JK : Jumlah Kuadrat 

RJK : Rata-rata Jumlah Kuadrat   

** : Sangat Signifikan 

* : Signifikan     

ns : Non Signifikan 

Berdasarkan hasil uji keberartian persamaan linier ganda diperoleh 

Fhitung sebesar 71,09, sedangkan Ftabel sebesar 3,07 yang berarti bahwa nilai 

Fhitung > Ftabel.  Hal tersebut menunjukkan bahwa H0 ditolak, artinya H1 yang 

menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara Sikap Profesional (X1) 

dan Kecerdasan Emosional (X2) dan secara bersama-sama dengan 

Kreativitas Mengajar (Y) dapat diterima. 

Hubungan antara variabel Sikap Profesional (X1) dan Kecerdasan 

Emosional (X2) dan secara bersama-sama dengan Kreativitas Mengajar (Y) 

ditunjukkan oleh koefisien korelasi ry,12 seperti pada tabel berikut: 

Tabel 10. Hasil Perhitungan Uji Signifikasi Regresi Ganda: 

Hubungan antara Sikap Profesional (X1) dan Kecerdasan Emosional (X2) 

dan secara bersama-sama dengan Kreativitas Mengajar (Y) 

Korelasi Ry,12 Fhitung Ftabel (α=0,05) Kesimpulan 

X1  dan X2    

dengan Y 
0,7364 71.09 3.07 Sangat 

signifikan 
Persyaratan Signifikan: Fhitung > Ftabel 

Berdasarkan hasil perhitungan seperti pada Tabel 10 diperoleh ry,12 

sebesar 0,7364 yang berarti bahwa hubungan antara variabel Sikap 

Profesional (X1) dan Kecerdasan Emosional (X2) dan secara bersama-sama 

dengan Kreativitas Mengajar (Y) sangat kuat.  Nilai koefisien determenasi 

(r
2

y,12) sebesar 0,542 yang berarti bahwa faktor variabel Sikap Profesional 

(X1) dan Kecerdasan Emosional (X2) dan secara bersama-sama 
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berperan/memberikan kontribusi sebesar 54,2% terhadap Kreativitas 

Mengajar (Y) Guru SMP di Wilayah Bogor Barat Kabupaten Bogor. 

Berdasarkan hasil perhitungan seperti pada Tabel 10 diperoleh nilai 

rhitung = 0,7364, Fhitung =71,09 > Ftabel = 3,07.  Hal ini berarti bahwa koefisien 

korelasi antara Sikap Profesional (X1) dan Kecerdasan Emosional (X2) dan 

secara bersama-sama dengan Kreativitas Mengajar (Y) adalah sangat 

signifikan. Berdasarkan uji t terhadap masing-masing variabel diperoleh 

bahwa thitung untuk koefisien X1 (Sikap Profesional) adalah sebesar 5,18 dan 

thitung untuk koefisien X2  (Kecerdasan Emosional) adalah sebesar 7,89, 

sedangkan ttabel nya sebesar 1,98, sehingga hasil uji t menunjukkan bahwa 

kedua koefisien variabel X1 dan X2 sama-sama memperlihatkan bahwa 

signifikasi variabel X1 (Kecerdasan Emosional) dan X2  (Sikap Profesional) 

atas Kreativitas Mengajar (Y) dapat diterima. 

Hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara 

Sikap Profesional (X1) dan Kecerdasan Emosional (X2) dan secara bersama-

sama dengan Kreativitas Mengajar (Y) dapat diterima, artinya makin tinggi 

Sikap Profesional (X1) dan Kecerdasan Emosional (X2) dan secara bersama-

sama maka akan diikuti dengan semakin tingginya Kreativitas Mengajar 

(Y). 

 

SIMPULAN 

1. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara Sikap Profesional dan 

Kreativitas Mengajar. Kekuatan hubungan antara Sikap Profesional (X1) 

dengan Kreativitas Mengajar (Y) ditunjukkan dengan koefisien korelasi ry1 

= 0,6632 dan koefisien determinasi r
2

y1 = 0,440 yang artinya bahwa Sikap 

Profesional memberikan kontribusi sebesar 44% terhadap Kreativitas 

Mengajar Guru, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Hubungan 

fungsional antara Sikap Profesional dengan Kreativitas Mengajar 

ditunjukkan oleh persamaman regresi Ŷ = 3,815 + 0,7009X2,  yang berarti 

setiap keaikan satu satuan Sikap Profesional diprediksi dapat meningkatkan 

Kreativitas Mengajar sebesar 0,7009 satuan dengan konstanta 3,815. 

2. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara Kecerdasan Emosional dan 

Kreativitas Mengajar. Kekuatan hubungan antara kecerdasan Emosional 

(X2) dengan Kreativitas Mengajar (Y) ditunjukkan dengan koefisien korelasi 
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ry2 = 0,552 dan koefisien determinasi r
2

y2 = 0,305 yang artinya bahwa 

Kecerdasan Emosional memberikan kontribusi sebesar 30,5% terhadap 

Kreativitas Mengajar Guru, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. 

Hubungan fungsional antara Kecerdasan Emosional dengan Kreativitas 

Mengajar ditunjukkan oleh persamaman regresi Ŷ = 52,69 + 0,5602X2,  

yang berarti setiap kenaikan satu satuan Kecerdasan Emosional diprediksi 

dapat meningkatkan Kreativitas Mengajar sebesar 0,5602 satuan dengan 

konstanta 52,69. 

3. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara Sikap Profesional (X1) 

Kecerdasan Emosional (X2) dan secara bersama-sama dengan Kreativitas 

Mengajar Guru (Y). Keduanya berjalan seiring yang artinya semakin tinggi 

Sikap Profesional dan Kecerdasan Emosional secara bersama-sama maka 

akan semakin tinggi Kreativitas Mengajar Guru. Kadar hubungan keduanya 

ditunjukkan dengan koefisien korelasi r12 = 0,7364 dan koefisien 

determinasi r
2

12 = 0,542 yang berarti bahwa Sikap Profesional dan 

Kecerdasan emosional secara bersama-sama mempunyai kontribusi sebesar 

54,2% terhadap Kreativitas Mengajar guru. Hubungan fungsional antara 

Sikap Profesional dan Kecerdasan Emosional secara bersama-sama dengan 

Kreativitas Mengajar ditunjukkan oleh persamaman regresi Ŷ= -8,8894 + 

0,3522X1  +0,5585X2,  yang berarti setiap keaikan satu satuan Sikap 

Profesional dan Kecerdasan Emosional secara bersama-sama diprediksi 

dapat meningkatkan Kreativitas Mengajar sebesar 0,9107 (0,3522+0,5585) 

satuan dengan konstanta -8,8894. Nilai konstanta yang bernilai negatif juga 

menunjukkan bahwa untuk menaikan Y, nilai X1 dan X2 haruslah kuat. 
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ABSTRAK 

 

Guru merupakan ujung tombak dalam menentukan kualitas generasi penerus 

bangsa yang nantinya akan membangun bangsa. Peningkatan kompetensi guru 

dapat dilakukan melalui program guru pembelajar.  Hal ini dikarenakan proses 

pembelajaran dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Program Peningkatan 

Kompetensi Guru Pembelajar sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan 

menggunakan tiga moda pembelajaran, yakni tatap muka, pembelajaran dalam 

jaringan (daring), dan pembelajaran kombinasi antara tatap muka dengan 

pembelajaran dalam jaringan (daring kombinasi). Kegiatan guru pembelajar telah 

dilaksanakan di kabupaten dairi pada bulan september-desember 2016 dengan 

didampingi oleh mentor sebagai fasilitator dengan hasil Sebanyak 100 % dari 

jumlah keseluruhan  peserta yang log in ke dalam sistem mampu menyelesaikan 

seluruh kegiatan pembelajaran dan tagihan LK serta Rencana Tindak Lanjut  

secara keseluruhan dengan baik.  

Kata kunci: kompetensi, daring 

 

PENDAHULUAN  

Maju atau mundurnya suatu negara sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan 

di negara tersebut. Mengingat begitu pentingnya pendidikan, maka sudah 

seharusnya berbagai lembaga pendidikan dari waktu ke waktu senantiasa 

meningkatkan peranannya, termasuk dalam peningkatan mutu pembelajarannya. 

Salah satu aspek yang mempengaruhi mutu pembelajaran pada pendidikan ialah 

guru. Guru merupakan suatu profesi yang memiliki keahlian khusus. Guru yang 

profesional dan berkompeten tentunya akan menghasilkan pendidikan yang ber 

kualitas sehingga tercipta sumber daya manusia yang berkualitas pula yang akan  

menentukan kemajuan negara tersebut. Itulah sebabnya keberadaan guru sebagai 

ujung tombak pendidikan harus mendapatkan perhatian yang sangat serius dari 

pemerintah. Bukan hal yang baru  lagi bahwa profesionalitas dan mutu  guru 

mailto:hertati.sitohang@yahoo.com
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masih menjadi tantangan utama untuk pendidikan nasional. Hal ini dapat dilihat 

pada hasil UKG pada tahun 2014 menunjukkan nilai rata rata nasional yaitu 47, 

sedikit membaik di tahun 2015 yang menunjukkan nilai rata rata nasional yang 

dicapai sebesar 56,69 (ditjen gtk, 2016) Angka ini menunjukkan bahwa mutu dan 

profesionalitas kemampuan guru masih dibawah harapan pemerintah dalam hal ini 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya Direktorat Jenderal Guru 

dan Tenaga Kependidikan.  

Upaya peningkatan mutu pembelajaran dan kompetensi guru seharusnya 

secara berkesinambungan perlu dilakukan baik oleh guru maupun oleh pemerintah 

pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, sehingga target tujuan pendidikan 

nasional dapat dicapai. Upaya peningkatan kompetensi ini harus pula seiring 

dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan dunia pendidikan yang memasuki 

era inovasi teknologi, sehingga pada akhirnya akan membentuk sikap lebih 

profesional dari guru itu sendiri yang sinergis dengan keterampilan guru tersebut 

menggunakan IT . Untuk itu salah satu program yang sesuai dengan tuntutan 

pendidikan saat ini yaitu dengan melaksanakan program peningkatan kompetensi 

guru yang disebut dengan program Guru Pembelajar yang dikembangkan oleh 

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Program Peningkatan 

Kompetensi Guru Pembelajar adalah upaya peningkatan kompetensi guru yang 

melibatkan Pemerintah serta partisipasi publik yang meliputi pemerintah daerah, 

asosiasi profesi, perguruan tinggi, dunia usaha dan dunia industri, organisasi 

kemasyarakatan, serta orangtua siswa 

 

 

Rumusan masalah 

Berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilakukan terhadap kegiatan  

pembelajaran pada tatap muka I  maupun  pengalaman lanjutan  yang telah 

didapat pada Tatap Muka II dan tatap muka III  yang dilaksanakan di pusat belajar 

PB SMAN 1 sidikalang serta pada kegiatan dalam jaringan ( Daring)  diperoleh 

temuan-temuan permasalahan sebagai berikut. 

1. Para peserta yang sudah memiliki usia diatas 40 tahun kurang  antusias 

mengikuti kegiatan guru pembelajar 

2. Jarak tempuh beberapa peserta sangat jauh ke pusat belajar  

3. Jaringan internet di beberapa daerah pedesaan masih belum memadai 
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Metode pelaksanaan 

a. Tempat dan waktu 

Program guru pembelajar dilaksanakan pada bulan september sampai 

desember 2016 yang bertempat  di SMA N 1 Sidikalang sebagai pusat 

belajar yang di hunjuk oleh dinas pendidikan kabupaten dairi. 

b. Peserta 

Peserta guru pembelajar pada kelompok kompetensi 1 ( Kk A) sebanyak 

15 orang, namun yang online dan mengikuti pembelajaran sampai tuntas 

sebanyak 14 orang 

c. Pendekatan  

Pendekatan yang dilakukan oleh mentor yaitu pendekatan andragogik 

dengan menggunakan prinsip together we can (bersama kita bisa) 

d. Model pelaksanaan 

Program guru pembelajar memiliki menggunakan 3 model dasar ( moda ) 

yaitu moda tatap muka, moda daring ( dalam jaringan) dan moda daring 

kombinasi. Namun yang telah dilaksanakan di kabupaten dairi pada bulan 

september sampai desember 2016 menggunakan moda daring kombinasi. 

Interaksi yang terjadi pada moda ini dapat dilihat sebagai berikut: 

a. Interaksi Pengampu – Mentor: Pengampu mendampingi mentor dan 

berinteraksi dengan mentor secara daring.  

b. Interaksi Mentor – Peserta: Mentor mendampingi, berdiskusi dan 

berkoordinasi dengan peserta secara daring dan luring.  

c. Interaksi Pengampu – Peserta: Pengampu memfasilitasi dan 

berkomunikasi dengan peserta secara daring.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada dasarnya ada 3 mode dasar ( MODA ) yang digunakan untuk 

mengembangkan kompetensi guru melalui guru pembelajar yaitu: 

a. Moda tatap muka 

Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar Moda Tatap Muka 

merupakan bagian dari sistem pembelajaran, di mana terjadi interaksi secara 

langsung antara fasilitator dengan peserta. Interaksi pembelajaran yang terjadi 

dalam moda tatap muka meliputi pemberian input materi, tanya jawab, diskusi, 

latihan, praktik, dan/atau penilaian. Yang termasuk moda tatap muka adalah tatap 
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muka penuh dalam satu blok waktu tertentu, tatap muka tidak penuh (in-on-in), 

dan tatap muka dalam kegiatan kolektif guru yaitu Pusat Kegiatan Gugus (PKG) 

untuk guru TK, Kelompok Kerja Guru (KKG) untuk guru SD, Musyawarah Guru 

Mata Pelajaran (MGMP) untuk guru SMP/SMA/SMK, dan Musyawarah Guru 

Bimbingan dan Konseling (MGBK). 

b. Moda daring 

Pembelajaran Guru Pembelajar pada model ini hanya melibatkan 

pengampu dan guru sebagai peserta. Dengan memanfaatkan TIK, peserta secara 

penuh melakukan pembelajaran daring dengan mengakses dan mempelajari 

bahan ajar, mengerjakan latihan-latihan (tugas), berdiskusi dan berbagi ilmu 

pengetahuan dan pengalaman dengan peserta Guru Pembelajar lainnya. Selama 

proses pembelajaran, peserta dibimbing dan difasilitasi secara daring oleh 

pengampu 

c. Moda daring kombinasi 

Pada moda kombinasi ini, peserta melakukan interaksi belajar secara 

daring dan tatap muka. Interaksi belajar daring dilakukan secara mandiri dengan 

memanfaatkan teknologi informasi dan pembelajaran yang telah disiapkan 

secara elektronik, dan dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. Interaksi 

tatap muka dilaksanakan bersamaan dengan peserta Guru Pembelajar lainnya di 

pusat belajar (PB) yang telah ditetapkan  (Kemendikbud, 2016) 

Moda yang  dilaksanakan di kabupaten dairi hanya menggunakan moda 

daring kombinasi. Moda ini tentunya didukung oleh penggunaan literasi TIK yang 

memadai karena  menggunakan jaringan dalam menyelesaikan tahapan 

pembelajaran sehingga sangat diperlukan penggunaan IT. Disamping itu mentor 

juga menggunakan pendekatan andragogi dengan prinsip together we can ( 

bersama kita bisa) untuk memotivasi dan selalu mendampingi para peseerta 

sehingga dicapai hasil sesuai dengan yang diharapkan. Adapun beberapa cara 

yang telah dilakukan sesuai dengan pendekatan tersebut ialah: 

 

1. Mentor secara pro aktif mencari informasi nomor kontak peserta dari 

beberapa teman mentor dan menginformasikan secara langsung melalui 

HP kepada peserta untuk mengikuti program guru pembelajar 
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2. Mentor secara pro aktif pula selalu mengingatkan peserta untuk 

menyelesaikan seluruh kegiatan yang ada pada setiap sesi nya baik melalui 

sistem maupun jalur pribadi ( melalui Telepon seluler) serta selalu 

memberikan motivasi dan semangat kepada peserta 

3. Memberi pelayanan tambahan kepada bapak/ ibu peserta guru pembelajar 

di luar jadwal tatap muka, baik di pusat belajar maupun di luar pusat 

belajar.Peranan mentor disini lebih merupakan fasilitator daripada 

instruktur , ketika mereka mengerjakan tugas, mentor selalu mendampingi 

mereka dan selalu siap sedia menjawab semua pertanyaan seputar kendala 

yang mereka hadapi di LMS 

4. Bagi peserta yang daerah tinggalnya memiliki akses internet yang kurang 

memadai, mentor memberi ruang kepada para guru pembelajar untuk 

berkumpul di rumah saya berhubung lokasi rumah saya memiliki akses 

internet yang cukup memadai 

Hal ini secara sinergis tentunya sangat mempengaruhi peningkatan guru 

dalam menggunakan IT. Pendekatan yang dilakukan oleh mentor juga 

memberikan hasil yang sesuai dengan harapan. Hal ini terlihat dari tingkat 

kehadiran peserta pada kegiatan tatap muka untuk kolompok kompetensi 1( Kk 

A) yaitu: 

a. Tatap muka 1 = 10 peserta 

b. Tatap muka 2 = 13 peserta 

c. Tatap muka 3 = 14 peserta  

Hal ini mengidentifikasikan bahwa  melalui pendekatan yang dilakukan 

oleh mentor antusiasme peserta meningkat mengikuti kegiatan guru pembelajar. 

Beberapa hasil lain yang dicapai diantaranya yaitu: 

1. Sesuai dengan harapan, setelah pendampingan oleh mentor peserta yang  

yang sudah berumur diatas 40 tahun  yang sebelumnya tidak antusias 

dikarenakan merasa minder  memiliki keterampilan teknologi yang 

kurang, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran  yang ada di pusat belajar 

sesuai dengan jadwal tatap muka maupun diluar jadwal tatap muka 

ternyata  telah mampu menguasai seluruh kegiatan dan tagihan LMS. Hal 

ini dapat dilihat pada laporan hasil kemajuan peserta yang telah di unggah 

mentor kepada pengampu menunjukkan bahwa peserta tersebut mampu 
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dan termotivasi untuk tetap semangat menyelesaikan kegiatan 

pembelajaran  

2. Sebanyak 14 peserta dari  15 peserta yang diundang untuk mengikuti guru 

pembelajar telah log in kedalam sistem sisanya 1 peserta sama sekali tidak 

menanggapi informasi yang diberikan meskipun telah berkali kali di 

ingatkan oleh mentor bawa Ia terdaftar di program guru pembelajar. 

3. Sebanyak 100 % dari jumlah keseluruhan  peserta yang log in ke dalam 

sistem mampu menyelesaikan seluruh kegiatan pembelajaran dan tagihan 

LK serta Rencana Tindak Lanjut  secara keseluruhan dengan baik  

4. Pada saat tatap muka para peserta dapat saling berbagi pengalaman dan 

belajar bersama seputar isi dari kegiatan yang ada di LMS.  

 

 

 

 

SIMPULAN  

Berdasarkan hasil uraian diatas dapat ditarik beberapa simpulan yaitu 

sebagai berikut: 

1. MMelalui program guru pembelajar, umumnya Guru lebih berpeluang 

mengembangkan   kompetensi inti yang dimilikinya  secara berkelanjutan, 

khususnya pada kompetensi pedagogik dan profesional tanpa dibatasi oleh 

ruang dan waktu. Hal ini dikarenakan proses pembelajaran dapat 

dilakukan dimana saja dan kapan saja selama guru tersebut masih 

memiliki keinginan untuk terus belajar dan mengembangkan 

kompetensinya. 

2. PPendekatan andragogik dengan prinsip together we can sangat 

memegang peranan penting dalam keberhasilan peserta terutama peserta 

yang kurang menguasai IT dan peserta yang memiliki usia diatas 40 tahun 

3. Sikap pro aktif mentor sangat diperlukan untuk memfasilitasi dan 

mendampingi peserta sehingga  kegiatan guru pembelajar dapat terlaksana 

dengan lancar. 
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Abstrak 

 

Peranan guru berkenaan dengan perencanaan kurikulum adalah membuat Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa jika guru 

tidak mempunyai RPP, maka guru cenderung untuk melakukan improvisasi tanpa 

acuan yang jelas dalam pembelajaran. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 

rendahnya kemampuan guru SMPN 7 Kendari dalam menyusun RPP. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini bermaksud 

mendeskripsikan peningkatan kemampuan guru SMPN 7 Kendari dalam 

menyusun RPP melalui on the job training. Prosedur penelitian ini meliputi; 

perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Perolehan nilai rata-rata pada 

siklus I sebesar 2,6 (44,4%) guru telah mampu menyusun RPP yang baik 

sedangkan pada siklus II sebesar 3,73 (97,6%) guru telah mampu menyusun RPP 

yang baik. Hasil ini menunjukkan adanya peningkatan kemampuan guru dari 

sikulus I ke siklus II sehingga disimpulkan bahwa kemampuan guru SMPN 7 

Kendari dalam menyusun RPP dapat ditingkatkan melalui on the job training.   

Kata kunci: menyusun RPP, on the job training 

 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah 

Keberhasilan pendidikan nasional sangat ditentukan oleh aspek kurikulum 

karena kurikulum merupakan suatu sistem program pembelajaran untuk mencapai 

tujuan institusional pada lembaga pendidikan. Selain itu, menurut Hamalik 

(2014:44) bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai tujuan/kompetensi, isi, bahan pelajaran, dan cara yang digunakan 

sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan. Lebih lanjut dijelaskan oleh Soetjipto (2014:32) bahwa muara 

keberhasilan kurikulum secara maksimal dan aktual sangat ditentukan oleh 

keberhasilan implementasi kurikulum oleh guru. Oleh karena kurikulum 
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merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran, maka implementasi kurikulum membutuhkan multiperan guru. 

Multiperan guru dalam upaya mengimplementasikan kurikulum pada 

tingkat satuan pendidikan menurut Umaedi (2015:67), meliputi; merencanakan, 

melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum. Dijelaskan pula bahwa peran guru 

berkenaan dengan perencanaan kurikulum adalah guru membuat Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang baik dan RPP yang baik adalah RPP yang 

sesuai dengan kurikulum atau kaidah RPP yang telah ditetapkan oleh Pusat 

Pengembangan Kurikulum. Hal ini dipertegas oleh Wahjosumidjo. (2014:27) 

bahwa penyusunan RPP yang sesuai dengan Kaidah Penyusunan RPP 

membutuhkan kemampuan dan dedikasi guru yang tinggi. Oleh karena itu, dapat 

dikemukakan bahwa jika guru tidak memiliki kemampuan dan dedikasi yang 

tinggi, maka harapan akan adanya RPP yang baik tidak mungkin tercapai dan 

akan berdampak terhadap kegagalan proses pembelajaran. Hal ini didasarkan pada 

asumsi bahwa jika guru tidak mempunyai persiapan pembelajaran yang baik, 

maka peluang untuk melakukan pembelajaran yang tidak terarah akan terjadi dan 

bahkan cenderung guru melakukan improvisasi sendiri tanpa acuan yang jelas. 

Mengacu pada hal tersebut, maka guru diharapkan mampu melakukan 

persiapan pembelajaran menyangkut materi pembelajaran. Menurut Manulang 

(2015:72) bahwa kegiatan merencanakan pembelajaran pada dasarnya terdiri dari 

penentuan tujuan/kompetensi/indikator, materi/bahan pembelajaran, media 

pembelajaran, metode/model/alat pembelajaran, dan penilaian. Kegiatan 

merencanakan merupakan upaya sistematis dalam upaya mencapai tujuan karena 

perencanaan pembelajaran yang baik akan mempermudah guru dalam proses 

pembelajaran di kelas. 

Disadari bahwa memiliki guru yang mampu merencanakan, melaksanakan, 

dan mengevaluasi kurikulum merupakan harapan bagi Kepala sekolah. Namun 

demikian, kenyataan di lapangan masih ditemukan adanya guru yang belum 

mampu menyusun RPP yang baik. Salah satu sekolah yang masih memiliki guru 

yang belum mampu menyusun RPP yang baik adalah SMPN 7 Kendari. 

Berdasarkan data hasil observasi diperoleh data bahwa terdapat sembilan 

orang guru SMPN 7 Kendari yang belum mampu menyusun RPP yang baik. 

Selain itu, diperoleh pula informasi bahwa ketidakmampuan guru tersebut dalam 

menyusun RPP yang baik disebabkan oleh beberapa faktor, yakni; (1) guru yang 
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bersangkutan merupakan guru baru sehingga pengalaman kerja masih terbatas, (2) 

guru yang bersangkutan terbiasa dengan copy paste RPP dari internet sehingga 

mereka tidak terlatih membuat RPP dan berdampak terhadap kurang 

berkembangnya kemampuan mereka dalam menyusun RPP, dan (3) adanya 

kesenjangan antarguru sebagai akibat adanya perasaan beda status antara guru 

yunior dengan guru senior. 

Kenyataan tersebut menunjukkan perlunya dilakukan suatu upaya untuk 

mengatasi masalah tersebut agar tidak menjadi penghambat pencapaian tujuan 

sekolah. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kenyataan tersebut adalah 

penerapan on the job training. Pemilihan on the job training sebagai solusi 

didasarkan dengan beberapa pertimbangan yang mengacu kepada pendapat 

Febriantoko (2015:14) bahwa on the job training merupakan suatu proses yang 

terorganisasi yang dapat meningkatkan keterampilan, pengetahuan, kebiasaan, dan 

sikap guru terhadap pekerjaannya. Demikian halnya dengan pendapat Sumantri  

(2015:42) bahwa; (1) on the jab training merupakan pembekalan melalui 

pendampingan dalam pelaksanaan tugas sehingga dapat menambah pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap guru terhadap pekerjaannya, (2) on the jab training dapat 

melahirkan guru yang memiliki kebulatan tekad kerja yang positif menuju prestasi 

kerja, dan (3) on the job training membuat guru dapat menyesuaikan diri dengan 

lingkungan kerja, rekan kerja, dan pekerjaannya. On the job training merupakan 

suatu bentuk pembelakalan yang dapat mempercepat proses pemindahan 

pengetahuan dan pengalaman kerja antarguru (Ardiansah, 2015:19). Artinya, on 

the job training merupakan solusi yang sangat tepat untuk mengatasi masalah 

rendahnya kemampuan guru SMPN 7 Kendari dalam menyusun RPP yang baik. 
 

Namun demikian, penerapan on the job training sebagai upaya dalam 

mengatasi masalah rendahnya kemampuan guru SMPN 7 Kendari dalam 

menyusun RPP yang baik belum pernah dikaji secara ilmiah sehingga 

efektivitasnya masih diragukan. Atas dasar ini sehingga dilakukan kajian ilmiah 

dengan judul ―Peningkatan Kemampuan Guru dalam Menyusun Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran melalui On The Job Training‖. 

B.  Identifikasi dan Rumusan Masalah 

Identifikasi masalah yang dilakukan terhadap guru SMPN 7 Kendari 

menemukan beberapa masalah, yakni; (1) belum semua guru SMPN 7 Kendari 

mampu menyusun RPP yang baik, (2) belum semua guru SMPN 7 Kendari 
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mampu menggunakan IT, baik untuk keperluan administrasi pembelajaran 

maupun media dalam proses pembelajaran, dan (3) masih terdapat guru yang 

mengajarkan mata pelajaran yang tidak sesuai dengan disiplin ilmunya. 

Berdasarkan hasil identifikasi masalah dan dengan mempertimbangan 

faktor esensial masalah, waktu, tenaga, dan biaya yang tersedia menyebabkan 

kajian ini dibatasi pada masalah belum semua guru SMPN 7 Kendari mampu 

menyusun RPP yang baik. Adapun rumusan masalahnya adalah: 

s. Bagaimana penerapan on the job training yang dapat meningkatkan 

kemampuan guru SMPN 7 Kendari dalam menyusun RPP yang baik? 

t. Bagaimana efektivitas on the job training terhadap peningkatan kemampuan 

guru SMPN 7 Kendari dalam menyusun RPP yang baik? 

 

C.  Tujuan Penelitian 
 
 Berdasarkan  rumusan  masalah  tersebut,  maka  tujuan  yang  diharapkan 

dapat tercapai dalam penelitian ini adalah: 
 
1. Untuk mengetahui metode on the job training yang dapat meningkatkan 

kemampuan guru SMPN 7 Kendari dalam menyusun RPP yang baik. 

2. Untuk mengetahui efektivitas on the job training terhadap peningkatan 

kemampuan guru SMPN 7 Kendari dalam menyusun RPP yang baik. 

 

 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Sekolah (PTS) sebagai 

upaya untuk memperbaiki kondisi/memecahkan masalah yang dihadapi di 

sekolah. Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa penelitian ini merupakan 

kegiatan penelitian untuk mendapatkan kebenaran dan manfaat praktis dengan 

cara melakukan tindakan secara kolaboratif. Mengacu pada konsep tersebut, maka 

penelitian ini dilakukan secara kolaboratif dan partisipasif yang didasarkan pada 

permasalahan yang dialami oleh guru SMPN 7 Kendari. Kolaboratif dilakukan 

melalui kerjasama dengan berbagai disiplin ilmu. Sedangkan partisipasif 

dilakukan dengan cara melibatkan subjek penelitian dalam mengidentifikasi 

masalah, merencanakan, melaksanakan, dan melakukan penilaian akhir. 

Prosedur penelitian ini direncanakan atas tiga siklus. Setiap siklus akan 

dilaksanakan sesuai dengan perubahan yang dicapai seperti yang telah didesain. 
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Untuk mengetahui permasalahan yang dialami oleh guru SMPN 7 Kendari, maka 

dilakukan observasi awal terhadap pelaksanaan tugas guru dan wawancara dengan 

guru. Berdasarkan wawancara, maka diperoleh keputusan bahwa langkah yang 

paling tepat untuk meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun RPP yang 

baik adalah dengan menerapkan on the job training. 

Berpedoman pada refleksi awal tersebut, maka PTS ini dilaksanakan 

dengan mengikuti prosedur Penelitian Tindakan secara umum. Menurut 

Wiriaatmadja (2015: 66) bahwa prosedur Penelitian Tindakan, meliputi; (1) 

perencanaan (plan), (2) tindakan (act), (3) pengamatan (observe), (4) refleksi 

(reflect), dan (5) revisi perencanaan (revised plan) siklus berikutnya. Prosedur 

penelitian tersebut dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

Gambar 1: Prosedur Penelitian Tindakan Sekolah 
 

Prosedur PTS pada gambar 2 tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut; 

tahap perencanaan (plan), meliputi; (1) penetapan alternatif upaya peningkatan 

kemampuan guru dalam menyusun RPP yang baik, (2) membuat format observasi, 
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(3) melakukan diskusi tentang on the job training, (4) membuat dan melengkapi 

media penelitian, (5) membuat lembar observasi, dan (6) membuat format studi 

dokumen. 

 Tahap tindakan (act), kegiatan yang dilakukan pada tahap tindakan adalah 

mengimplementasikan on the job training sesuai dengan perencanaan. Tahap 

pengamatan, dilakukan dengan cara melihat semua aktivitas guru dalam 

penyusunan RPP. 
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Tahap refleksi, dalam tahap ini dilakukan analisis terhadap data yang 

diperoleh melalui observasi. Dari hasil analisis data observasi, maka dapat 

dilakukan refleksi tentang penyusunan RPP yang telah dilakukan oleh guru. 

Dengan demikian, maka dapat diketahui kelemahan proses penyusunan RPP dan 

RPP yang telah disusun dan dapat digunakan untuk bahan revisi perencanaan pada 

siklus berikutnya. 

B.  Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah semua guru SMPN 7 Kendari 

yang berjumlah 37 orang. Namun karena kebutuhan data hanya terbatas pada guru 

yang belum mampu menyusun RPP dengan baik, maka guru yang dijadikan 

sampel subjek dalam penelitian ini berjumlah 9 orang. Daftar sampel subjek 

penelitian terlampir pada Lampiran 2. 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah semua tugas guru SMPN 7 

Kendari. Namun karena kebutuhan data hanya terbatas pada kemampuan guru 

menyusun RPP yang baik, maka tugas guru yang dijadikan sampel objek dalam 

penelitian ini adalah menyusun RPP. 

C. Instrumen Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan 

Format Penilaian RPP. Secara lebih rinci tentang teknik tersebut diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Observasi. 

Observasi yang dilakukan adalah observasi tidak berpartisipasi (non 

participant observation) dan observasi berpartisipasi (participant observation). 

Observasi tidak berpartisipasi ditempuh sebagai observasi awal dengan cara 

mengamati kondisi guru SMPN 7 Kendari, baik kondisi intern maupun kondisi 

ekstern dengan tidak terlibat secara langsung dalam aktivitas guru yang 

bersangkutan. Sedangkan observasi berpartisipasi ditempuh melalui partisipasi 

lengkap (complete participation) sebagaimana yang dikemukakan oleh Riduwan 
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(2015: 212), yaitu terlibat sepenuhnya dalam kegiatan penyusunan RPP yang 

dilakukan oleh guru SMPN 7 Kendari. Keterlibatan secara langsung dalam 

kegiatan penyusunan RPP dilakukan tanpa diketahui oleh subjek penelitian bahwa 

sedang dilakukan penelitian dengan tujuan untuk memperoleh data yang objektif. 

Objek observasi adalah; (1) pelaku, meliputi; mentor dan guru SMPN 7 

Kendari yang ditetapkan sebagai subjek penelitian, (2) aktivitas guru dalam 

penyusunan RPP sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Observasi 

dilakukan melalui dua tahap sebagaimana yang dinyatakan oleh Rochiati (2015: 

31), yakni; (1) observasi deskriptif, dan (2) observasi terfokus. Observasi 

deskriptif dilakukan dengan cara tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan 

penyusunan RPP oleh guru SMPN 7 Kendari. Pada tahap observasi deskriptif ini 

dilakukan penjelajahan umum, menyeluruh, dan dibuat deskripsi terhadap semua 

yang dilihat, didengar, dan dirasakan pada saat melakukan penelitian. 

Hasil yang diharapkan dalam observasi deskriptif adalah kesimpulan 

umum tentang kemampuan guru SMPN 7 Kendari sebagai hasil analisis domain 

dari semua data yang ditemukan. Tahap selanjutnya, observasi dipersempit untuk 

difokuskan pada aspek tertentu. Pada tahap ini dilakukan analisis taksonomi 

dengan tujuan untuk menemukan fokus dan merumuskan kesimpulan. Pada tahap 

ini diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang mendalam tentang fokus 

penelitian. Jenis data yang dikumpulkan melalui observasi adalah data primer. 

2. Wawancara 

Bentuk wawancara yang digunakan dalam pengumpulan data pada 

penelitian ini adalah wawancara tidak berstruktur (unstructured interview) 

sebagaimana yang dikemukakan oleh Silalahi (2015: 313) bahwa wawancara tidak 

berstruktur merupakan wawancara bebas dengan tidak menggunakan pedoman 

wawancara yang tersusun secara sistematis. Wawancara yang dilakukan hanya 

menggunakan daftar garis-garis besar permasalahan yang ditanyakan. Penggunaan 

wawancara tidak berstruktur dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi 

yang lebih mendalam dari subjek penelitian. Artinya, daftar pertanyaan dapat 

berkembang dalam proses wawancara. 
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Wawancara tidak berstruktur terhadap subjek penelitian dilakukan dengan 

cara lebih banyak mendengarkan cerita dari subjek penelitian. Kemudian, 

berdasarkan analisis jawaban subjek penelitian diajukan berbagai pertanyaan 

berikutnya yang lebih terarah pada tujuan. Teknik yang digunakan dalam 

wawancara ini adalah teknik ―berputar-putar kemudian menukik‖. Maksudnya, 

pada awal wawancara lebih banyak dibicarakan hal-hal yang tidak terkait dengan 

tujuan dan jika sudah terbuka kesempatan untuk menanyakan tujuan, maka segera 

ditanyakan kepada subjek penelitian. Jenis data yang dikumpulkan melalui 

wawancara adalah data primer. 

3. Format Penilaian RPP 
 

Format Penilaian RPP yang digunakan mengacu pada Format Penilaian 

yang dikemukakan oleh Rusman (2015: 291) sebagai berikut: 
 

FORMAT PENILAIAN  
PENYUSUNAN RENCANA PELAKSANAAN 

PEMBELAJARAN  
Nama Guru : …………………………………….. 

Mata Pelajaran : …………………………………….. 

Pokok Materi : …………………………………….. 

Kelas/Semester : …………………………………….. 
 

No Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Nilai  

10. Tujuan Pembelajaran  
 Standar Kompetensi 

 Indikator  
 Ranah Tujuan (Komprehensif)  
 Sesuai dengan Kurikulum  

11. Bahan Belajar/Materi Pelajaran  
 Bahan belajar mengacu/sesuai dengan tujuan  
 Bahan belajar disusun secara sistematis  
 Menggunakan bahan belajar sesuai dengan kurikulum  
 Memberi pengayaan  

12. Strategi/Metode Pembelajaran 

 Pemilihan metode disesuaikan dengan tujuan  
 Pemilihan metode disesuaikan dengan materi 

 Penentuan langkah-langkah proses pembelajaran sesuai metode  
 Penataan alokasi waktu proses pembelajaran sesuai proporsi  
 Penetapan metode berdasarkan pertimbangan kemampuan siswa  
 Memberi pengayaan  

13. Media Pembelajaran  
 Media disesuaikan dengan tujuan pembelajaran  
 Media disesuaikan dengan materi pembelajaran  
 Media disesuaikan dengan kondisi kelas  
 Media disesuaikan dengan jenis evaluasi 

 Media disesuaikan dengan kemampuan guru  
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 Media disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan siswa 

10. Evaluasi  
 Evaluasi mengacu pada tujuan  
 Mencantumkan bentuk evaluasi  
 Mencantumkan jenis evaluasi  
 Disesuaikan dengan alokasi waktu yang tersedia  
 Evaluasi disesuaikan dengan kaidah evaluasi 

Total Nilai  
Rata-Rata Nilai 

 

Kriteria Penilaian: 

i. Nilai 4 Jika semua deskriptor tampak 
 
j. Nilai 3 Jika hanya 3 deskriptor yang tampak 
 
k. Nilai 2 Jika hanya 2 deskriptor yang tampak 
 
l. Nilai 1 Jika hanya 1 deskriptor yang tampak 
 
m. Nilai 0 Jika tidak ada deskriptor yang tampak 

 

D.  Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriprif dengan 

cara membandingkan perolehan skor awal peserta dalam menyusun RPP sebelum 

tindakan dengan skor perolehan peserta setelah mengalami tindakan. 

Analisis data dilakukan sejak awal, artinya analisis data dilakukan dalam 

tahap demi tahap atau siklus demi siklus. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Wiriaatmaja (2015:139) bahwa ―…. the ideal model for data collection and 

analysis is one that interweaves them form the beginning‖. Ini berarti bahwa 

model ideal dari pengumpulan dan analisis data adalah yang secara bergantian 

berlangsung sejak awal. 

Selain itu, kegiatan analisis data yang dilakukan mengacu pada pendapat 

Santoso (2014: 135) dengan melakukan catatan refleksi, yakni pemikiran yang 

timbul pada saat mengamati dan merupakan hasil proses membandingkan, 

mengkaitkan atau menghubungkan data yang ditampilkan dengan data 

sebelumnya atau dengan teori-teori yang relevan. 

Kriteria keberhasilan yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan 

indikator keberhasilan penerapan on the job training adalah kriteria keberhasilan 

yang dinyatakan oleh Silalahi (2015: 17) sebagaimana yang dipaparkan pada tabel 

1 sebagai berikut: 



1553 

 

Tabel 1  
Penafsiran Data dan Tindak Lanjut Hasil Aplikasi On The Job Training 

 

Kategori Kualifikasi Tindak Lanjut 
1 2 3 

3,01- 4,00 Sangat baik Tidak perlu perbaikan dan tindakan berikutnya 
2,01- 3,00 Baik Perlu perbaikan dan tindakan berikutnya 
1,01- 2,00 Tidak Baik Perbaikan total dan tindakan berikutnya 
0,00- 1,00 Sangat Tidak Baik Tidak layak diaplikasikan 

 
Sumber: Silalahi (2015: 17) 

Berdasarkan kriteria keberhasilan tersebut, maka indikator yang digunakan untuk 

mengukur keberhasilan pelaksanaan tindakan dalam penelitian ini adalah: 

h) PTS ini dianggap berhasil jika minimal 85% subjek penelitian telah mampu 

menyusun RPP dengan baik. 
 
i) PTS ini dianggap berhasil jika ada peningkatan kemampuan guru dalam 

menyusun RPP yang baik dengan nilai rata-rata penyusunan RPP ≥ 3,01 atau 

berada pada kategori 3,01 – 4,00 dan kualifikasi sangat baik. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Hasil Penyusunan RPP Oleh Subjek Penelitian Sebelum Tindakan 

Penelitian Tindakan Sekolah yang dilaksanakan di SMPN 7 Kendari dimulai 

dengan mengadakan observasi melalui supervisi administrasi RPP yang telah 

disusun oleh subjek penelitian. Kegiatan supervisi administrasi RPP dilakukan 

dengan menggunakan Format Penilaian RPP yang bertujuan untuk mencari data 

dan informasi yang dapat dijadikan dasar dalam menetapkan serta melakukan 

tindakan. Hasil analisis data dari Format Penilaian RPP Subjek Penelitian 

sebelum tindakan dapat disajikan pada Tabel 2 berikut ini: 

Tabel 2 

Hasil Analisis Data tentang Penyusunan RPP oleh Subjek Penelitian 

Sebelum Tindakan 
 

    
ASPEK PENILAIAN 

RPP    JUML

AH 

 
NILA

I  

No 
RESPONDE

N Tujuan 

 

Bahan 

 
Metod

e  

 

Media 

    
RATA
- 

 

    

Evalu

asi 

 

NILAI 

  

  Pembelj.  Pembelj.  
Pembel

j.   
Pembe

lj.    RATA  

1 A 2  2  2   1  1  8  1,6  

2 B 2  1  2   1  1  7  1,4  

3 C 2  1  1   1  1  6  1,2  

4 D 2  1  1   1  1  6  1,2  
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5 E 2  1  2   1  1  7  1,4  

6 F 2  1  1   1  1  6  1,2  

7 G 2  1  2   1  1  7  1,4  

8 H 2  1  1   1  1  6  1,2  

9 I 2 1 1   1 1  6  1,2  

  TOTAL NILAI         -  11,8  

  
NILAI RATA-RATA 

(R)     -  1,31  

 
% Mampu Menyusun RPP yang 

Baik     0  0%  

 

Sumber:  Diolah dari Format Penilaian RPP 

Tabel 2 menunjukkan bahwa sebanyak 9 orang atau 100% guru yang 

ditetapkan sebagai Subjek Penelitian belum mampu menyusun RPP yang baik. 

Hal ini didasarkan pada nilai rata-rata penyusunan RPP dari Subjek Penelitian 

yang hanya mencapai 1,31. Persentase jumlah Subjek Penelitian yang belum 

mampu menyusun RPP yang baik belum mencapai indikator keberhasilan (85%) 

yang telah ditetapkan dalam penelitian ini. Demikian halnya dengan nilai rata-rata 

penyusunan RPP dari Subjek Penelitian berada pada kategori 1,01 – 2,00 dan 

kualifikasi tidak baik dengan tindak lanjut perbaikan total dan perlunya suatu 

tindakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan Subjek Penelitian dalam 

menyusun RPP yang baik sangat rendah sehingga perlu dilakukan tindakan. 

Selain data tersebut, diperoleh pula informasi dari Wakil Kepala Sekolah 

Urusan Kurikulum yang berinisial VVR (Wawancara, 15 Februari 2016) bahwa 

rendahnya kemampuan sembilan orang guru SMPN 7 Kendari dalam menyusun 

RPP yang baik disebabkan oleh beberapa faktor, yakni; (1) guru yang 

bersangkutan merupakan guru baru sehingga pengalaman kerja masih terbatas, 

(2) guru yang bersangkutan terbiasa dengan copy paste RPP dari internet sehingga 

mereka tidak terlatih membuat RPP dan berdampak terhadap kurang 

berkembangnya kemampuan mereka dalam menyusun RPP, dan (3) adanya 

kesenjangan antarguru sebagai akibat adanya perasaan beda status antara guru 

yunior dengan guru senior. 

Berdasarkan data dan informasi tersebut, maka dipandang perlu 

melakukan tindakan yang dapat meningkatkan kemampuan Subjek Penelitian 

dalam menyusun RPP yang baik. Tindakan yang dilakukan adalah menerapkan on 

the job training karena on the job training dianggap sangat tepat untuk mengatasi 

masalah tersebut. Penerapan on the job training dilakukan dalam dua siklus. 
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2. Siklus 1 

a. Perencanaan 

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka kegiatan perencanaan yang 

dilakukan pada siklus 1 adalah: 

1) Menetapkan Mentor 

Penetapan mentor dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan dan 

kemauan guru. Kemampuan guru didasarkan pada pengalaman kerja dan kemauan 

guru didasarkan pada perhatian guru terhadap penelitian. Daftar mentor tertera 

pada Lampiran 1.  

2) Merumuskan Langkah-Langkah Tindakan. 
 

Langkah-langkah tindakan yang berhasil ditetapkan dalam tahap 

perencanaan ini, meliputi; (1) penjelasan tentang RPP yang baik oleh mentor 

kepada subjek penelitian, (2) pemberian contoh RPP yang baik, (3) pengenalan 

peralatan, (4) peragaan atau demonstrasi, (5) tanya jawab, (6) pendampingan 

dalam pembuatan RPP, (7) penilaian hasil kerja, dan (8) pemberian umpang balik 

hasil kerja oleh mentor. Langka-langkah tersebut dilakukan secara kontinu. 

3) Menyusun Format Penilaian RPP 

Format Penilaian RPP yang digunakan mengacu pada Format Penilaian 

yang dikemukakan oleh Rusman (2015: 291). Format Penilaian RPP yang 

berhasil disusun pada tahap perencanaan terlampir pada Lampiran 2. 

4) Menyusun Lembar Observasi 

 

Kriteria Pelaksanaan Observasi: 

Sering :   Pelaksanaan > 3 kali 

Jarang : Pelaksanaan 1-3 kali 

Tidak pernah : Pelaksanaan 0 
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5) Menyusun Pedoman Wawancara 

 

6) Menyusun Jadwal 
 

Jadwal yang berhasil disusun pada tahap perencanaan terlampir pada 

Lampiran 3. 

7) Menyiapkan Fasilitas yang diperlukan dalam penelitian. 

Fasilitas yang disiapkan dalam penelitian ini disesuaikan dengan 

kebutuhan pada seluruh rangkaian kegiatan on the job training, misalnya; LCD, 

literatur tentang RPP, dan kamera digital. 

b. Pelaksanaan 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap pelaksanaan mengacu kepada 

langkah-langkah tindakan yang telah ditetapkan pada tahap perencanaan, yakni; 

Pertama; mentor memberikan penjelasan tentang RPP yang baik kepada subjek 

penelitian. Kegiatan ini dilakukan oleh mentor pada awal kegiatan dengan tujuan 

agar subjek penelitian lebih memahami tentang RPP yang diharapkan sehingga 

kegiatan subjek penelitian lebih terarah. Namun demikian, penjelasan tentang 

RPP dilakukan oleh mentor setiap ada pertanyaan oleh subjek penelitian. 

Penjelasan tentang RPP dibarengi dengan pemberian contoh RPP, 

pengenalan peralatan, peragaan atau demonstrasi penyusunan RPP, dan tanya 

jawab. Kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan subjek 

penelitian dalam menyusun RPP. Setelah seluruh rangkaian kegiatan tersebut, 

maka kegiatan selanjutnya adalah subjek penelitian menyusun RPP yang 

didampingi oleh mentor. Dengan kata lain, subjek penelitian langsung 

mempraktikkan seluruh informasi yang telah diberikan oleh mentor. RPP yang 

telah disusun oleh subjek penelitian kemudian dinilai dengan tujuan untuk 
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memberikan umpang balik tentang hasil kerja yang telah dilakukan oleh subjek 

penelitian. 

Seluruh rangkaian kegiatan dalam pelaksanaan tindakan yang menerapkan 

on the job training dilakukan di luar jam kerja sehingga tidak mengganggu tugas 

dan tanggung jawab subjek penelitian. Selain itu, kegiatan dilakukan oleh mentor 

masing-masing sehingga kegiatan tidak dilakukan secara terpusat pada satu 

tempat, melainkan dilakukan di tempat yang disepakati oleh mentor dan subjek 

penelitian. Pada saat mentor dan subjek penelitian melakukan aktivitas, peneliti 

melakukan observasi dengan menggunakan format observasi. 

 
c. Evaluasi 
 

Berdasarkan hasil analisis data sebelum tindakan yang menunjukkan 

perlunya dilakukan tindakan, maka dilakukan tindakan siklus 1. Mengingat tujuan 

Penelitian Tindakan Sekolah ini adalah meningkatkan kemampuan guru SMPN 7 

Kendari dalam menyusun RPP yang baik, maka penelitian ini terfokus pada hasil 

kerja berupa RPP yang dinilai dengan menggunakan Format Penilaian RPP. Hasil 

analisis data tentang penyusunan RPP oleh Subjek Penelitian pada siklus 1 dapat 

disajikan pada Tabel 3 berikut ini: 
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 Tabel 3 menunjukkan bahwa jumlah Subjek Penelitian yang telah mampu 

menyusun RPP yang baik sebanyak 4 orang atau mencapai 44,4% dan nilai rata-

rata penyusunan RPP dari Subjek Penelitian adalah 2,6. Prosentase jumlah Subjek 

Penelitian yang telah mampu menyusun RPP yang baik belum mencapai indikator 

keberhasilan (85%) yang telah ditetapkan dalam penelitian ini. Demikian halnya 

dengan nilai rata-rata penyusunan RPP dari Subjek Penelitian berada pada 

kategori 2,01 – 3,00 dan kualifikasi baik dengan tindak lanjut perlu perbaikan dan 

tindakan berikutnya. 
 

Data tersebut didukung dengan data hasil observasi yang menunjukkan 

bahwa terdapat beberapa kegiatan dalam on the job training yang belum 

terlaksana secara maksimal, khususnya kegiatan pemberian contoh RPP dan 

pendampingan. Tampak bahwa mentor kurang memberikan contoh RPP dan 

kurang melakukan pendampingan kepada subjek penelitian sehingga subjek 

penelitian melakukan penyusunan RPP yang tidak terarah kepada RPP yang 

diinginkan sesuai dengan tujuan penelitian ini. Selain itu, didukung pula oleh data 

hasil wawancara dengan Subjek Penelitian yang berinisial STH (Wawancara, 15 

Maret 2016) bahwa yang bersangkutan kurang diberikan contoh dan kurang 

didampingi oleh mentor pada saat menyusun RPP. 

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan Subjek Penelitian 

dalam menyusun RPP yang baik belum maksimal sehingga perlu dilakukan 

tindakan siklus 2. 

d. Refleksi 

Hasil evaluasi pada siklus I menunjukkan adanya peningkatan perolehan 

prosentase dan rerata nilai masing-masing 44,4% dan 2,6. Namun demikian, 

dalam pelaksanaan kegiatan on the job training masih diperlukan perbaikan agar 

hasil yang dicapai pada siklus berikutnya lebih oftimal. 

Hal-hal yang merupakan kelemahan pada siklus 1, adalah; (1) mentor 

kurang memberikan contoh RPP kepada subjek penelitian, dan (2) mentor kurang 

melakukan pendampingan pada saat subjek penelitian menyusun RPP. Dengan 

demikian, perbaikan yang perlu dilakukan pada siklus 2, adalah; (1) meningkatkan 

pemberian contoh RPP kepada subjek penelitian, dan (2) meningkatkan 

pendampingan oleh mentor kepada subjek penelitian pada saat menyusun RPP. 

Kedua hal ini menjadi fokus tindakan pada siklus 2. 
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3. Siklus 2 

a. Perencanaan 

Perencanaan pada siklus 2 dirancang dengan mencermati hasil evaluasi 

pelaksanaan on the job training pada siklus 1. Perencanaan siklus 2 mengacu pada 

seluruh kegiatan perencanaan siklus 1 dengan penekanan kegiatan on the job 

training yang berkaitan dengan penyiapan contoh RPP dan koordinasi dengan 

mentor tentang kegiatan pendampingan pada saat penyusunan RPP. 

b. Pelaksanaan 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap pelaksanaan mengacu kepada 

langkah-langkah tindakan yang telah ditetapkan pada tahap perencanaan, yakni; 
 
Pertama; mentor memberikan penjelasan tentang RPP yang baik kepada subjek 

penelitian. Penjelasan tentang RPP dilakukan oleh mentor setiap ada pertanyaan 

oleh subjek penelitian. Penjelasan tentang RPP dibarengi dengan pemberian 

contoh RPP, pengenalan peralatan, peragaan atau demonstrasi penyusunan RPP, 

dan tanya jawab. 
 

Kegiatan selanjutnya adalah subjek penelitian menyusun RPP yang 

didampingi oleh mentor. RPP yang telah disusun oleh subjek penelitian kemudian 

dinilai dengan tujuan untuk memberikan umpang balik tentang hasil kerja yang 

telah dilakukan oleh subjek penelitian. Kegiatan pelaksanaan tindakan dilakukan 

di luar jam kerja pada tempat terpisah atau tempat yang disepakati oleh mentor 

dan subjek penelitian. Pada saat mentor dan subjek penelitian melakukan 

aktivitas, peneliti melakukan observasi dengan menggunakan format observasi. 

c. Penilaian 

 Hasil analisis data tentang penyusunan RPP oleh Subjek Penelitian pada 

siklus 2 dapat disajikan pada Tabel 4 berikut ini: 
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Tabel 4 menunjukkan bahwa jumlah Subjek Penelitian yang telah mampu 

menyusun RPP yang baik sebanyak 9 orang atau mencapai 100% dan nilai rata-

rata penyusunan RPP dari Subjek Penelitian adalah 3,73. Persentase jumlah 

Subjek Penelitian yang telah mampu menyusun RPP yang baik telah mencapai 

indikator keberhasilan (85%) yang telah ditetapkan dalam penelitian ini. 

Demikian halnya dengan nilai rata-rata penyusunan RPP dari Subjek Penelitian 

berada pada kategori 3,01 – 4,00 dan kualifikasi sangat baik dengan tindak lanjut 

tidak perlu perbaikan dan tindakan berikutnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa 

kemampuan Subjek Penelitian dalam menyusun RPP yang baik telah maksimal 

sehingga tidak perlu dilakukan tindakan selanjutnya. 

Data tersebut didukung dengan data hasil observasi yang menunjukkan 

bahwa seluruh kegiatan dalam on the job training telah terlaksana secara 

maksimal. Tampak bahwa mentor telah memberikan contoh RPP dan melakukan 

pendampingan kepada subjek penelitian secara maksimal sehingga subjek 

penelitian melakukan penyusunan RPP yang mengarah kepada RPP yang 

diinginkan sesuai dengan tujuan penelitian ini. Selain itu, data tersebut didukung 

pula oleh data hasil wawancara dengan Subjek Penelitian yang berinisial CCA 

(Wawancara, 11 April 2016) bahwa yang bersangkutan telah diberikan contoh 

dan didampingi oleh mentor pada saat menyusun RPP. 

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan Subjek Penelitian 

dalam menyusun RPP yang baik telah maksimal sehingga tidak perlu dilakukan 

tindakan selanjutnya. 
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d. Refleksi 

Berdasarkan hasil evaluasi tentang pelaksanaan on the job training pada 

siklus II menunjukkan bahwa indikator keberhasilan yang ditetapkan dalam 

penelitian ini telah dicapai, yaitu; 85% subjek penelitian telah mampu menyusun 

RPP yang baik, dan nilai rata-rata penyusunan RPP ≥ 3,01 atau berada pada 

kategori 3,01 – 4,00 dan kualifikasi sangat baik sehingga penelitian ini dihentikan 

sampai siklus 2. 

B.  Pembahasan 

Hasil analisis data pada siklus I menunjukkan bahwa prosentase Subjek 

Penelitian yang telah mampu menyusun RPP yang baik sebanyak 4 orang atau 

mencapai 44,4% dan nilai rata-rata penyusunan RPP dari Subjek Penelitian adalah 

2,6. Persentase jumlah Subjek Penelitian yang telah mampu menyusun RPP yang 

baik belum mencapai indikator keberhasilan (85%) yang telah ditetapkan dalam 

penelitian ini. Demikian halnya dengan nilai rata-rata penyusunan RPP dari 

Subjek Penelitian berada pada kategori 2,01 – 3,00 dan kualifikasi baik dengan 

tindak lanjut perlu perbaikan dan tindakan berikutnya. Kondisi ini menunjukkan 

bahwa kemampuan Subjek Penelitian dalam menyusun RPP yang baik belum 

maksimal. 

Berdasarkan wawancara dengan subjek penelitian yang berinisial SRD 

(Wawancara, 10 Mei 2016) diperoleh informasi bahwa belum maksimalnya 

kemampuan guru SMPN 7 Kendari dalam menyusun RPP disebabkan oleh belum 

maksimalnya pelaksanaan on the job training, khususnya yang berkaitan dengan 

pemberian contoh dan pendampingan oleh mentor kepada Subjek Penelitian. 

Mentor kurang memberikan contoh dan pendampingan kepada Subjek Penelitian 

dalam penyusunan RPP. Data tersebut diperkuat dengan data hasil observasi yang 

menunjukkan bahwa mentor kurang memberikan contoh dan kurang 

mendampingi Subjek Penelitian pada saat menyusun RPP sehingga Subjek 

Penelitian kurang serius melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, kedua masalah 

tersebut menjadi fokus tindakan pada siklus 2. 

Hasil tindakan pada siklus 2 menunjukkan bahwa jumlah Subjek 

Penelitian yang telah mampu menyusun RPP yang baik sebanyak 9 orang atau 

mencapai 100% dan nilai rata-rata penyusunan RPP dari Subjek Penelitian adalah 

3,73. Persentase jumlah Subjek Penelitian yang telah mampu menyusun RPP yang 

baik telah mencapai indikator keberhasilan (85%) yang telah ditetapkan dalam 
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penelitian ini. Demikian halnya dengan nilai rata-rata penyusunan RPP dari 

Subjek Penelitian berada pada kategori 3,01 – 4,00 dan kualifikasi sangat baik 

dengan tindak lanjut tidak perlu perbaikan dan tindakan berikutnya. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa kemampuan Subjek Penelitian dalam menyusun RPP yang 

baik telah maksimal sehingga tidak perlu dilakukan tindakan selanjutnya. 

Hasil pada kedua siklus tersebut dapat diinterpretasikan bahwa terjadi 

peningkatan kemampuan guru SMPN 7 Kendari dalam menyusun RPP setelah 

penerapan on the job training. Peningkatan ini membuktikan bahwa on the job 

training dapat meningkatkan kemampuan guru SMPN 7 Kendari dalam menyusun 

RPP. Temuan tersebut relevan dengan pernyataan Febriantoko (2015: 14) bahwa 

on the job training merupakan suatu proses yang terorganisasi yang dapat 

meningkatkan keterampilan, pengetahuan, kebiasaan, dan sikap guru terhadap 

pekerjaannya. Relevan pula dengan pendapat Ardiansah (2015: 19) bahwa on the 

job training merupakan suatu bentuk pembelakalan yang dapat mempercepat 

proses pemindahan pengetahuan dan pengalaman kerja (transfer knowledge) dari 

para guru senior ke yunior. 

On the job training terbukti dapat mengembangkan kualifikasi kunci dan 

kompetensi guru. Temuan ini relevan dengan informasi pada sebuah web 

(informasi-berfaedah.blogspot.com/.../makalah-tentang on the job training) 

bahwa on the job training bermanfaat untuk; (a) mengembangkan ―kualifikasi 

kunci ―peserta, yang terdiri dari; (1) kemampuan individu (fleksibilitas, 

bertanggung jawab, kreativitas, dan kesiapan bekerja), (2) kemampuan sosial 

(kesiapan bekerjasama, kemampuan berkomunikasi dan kemampuan mengatasi 

konflik), dan (3) kemampuan kognitif (berfikir logis, kemampuan memecahkan 

masalah, berpikir alternatif, kemampuan bekerja, kemampuan menilai dan 

memutuskan), (b) mengembangkan kompetensi guru, yang terdiri dari; (1) 

kompetensi teknis, yaitu keterampilan dan pengetahuan yang harus dimiliki guru, 

(2) kompetensi individu, yaitu kemampuan untuk merealisasikan pengetahuan dan 

keterampilan serta kemandirian dalam bekerja, dan (3) kompetensi sosial, yaitu 

kemampuan untuk bekerja sama di dalam kelompok. Relevan pula dengan 

pendapat Marzuki (2016: 5) bahwa tujuan on the job training, meliputi; (1) 

memperoleh pengalaman langsung, (2) mengenal berbagai jenis pengetahuan dan 

keterampilan, (3) mengamati secara langsung apa yang menjadi tanggung 
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jawabnya, melihat apa yang harus dikerjakan, mampu menunjukkan yang 

dikerjakan kemudian mampu menjelaskan tentang yang dikerjakan, (4) 

meningkatkan kemampuan dan keterampilan, mengamati, melihat, dan 

mengerjakan sendiri dibawah bimbingan mentor, (5) meningkatkan kecepatan 

menyelesaikan pekerjaan dengan mengulang jenis pekerjaan yang sama disertai 

kepercayaan diri, dan (6) meningkatkan pengembangan diri mulai dari tingkat 

dasar, terampil, dan akhirnya menjadi mahir. 

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa on the job training adalah 

suatu proses terorganisir yang dapat meningkatkan keterampilan, pengetahuan, 

kebiasaan kerja, dan sikap guru terhadap pekerjaannya. Meningkatnya 

kemampuan guru SMPN 7 Kendari dalam menyusun RPP yang baik disebabkan 

oleh kegiatan dalam on the job training yang sangat menarik perhatian para guru 

sehingga motivasi mereka untuk berbuat yang terbaik dapat berkembang dengan 

baik. Guru merasa dipercaya untuk melaksanakan tugasnya tanpa ada beban 

psikologis yang dapat mengganggu pekerjaan mereka. Oleh karena itu, on the job 

training ini sangat cocok untuk diterapkan dalam mengatasi berbagai masalah 

yang dialami oleh guru. 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, maka dapat 

disimpulkan beberapa hal berikut: 

q) Bahwa penerapan on the job training yang dapat meningkatkan kemampuan 

guru SMPN 7 Kendari dalam menyusun RPP yang baik dilakukan dengan 

langkah-langkah tindakan, meliputi; (1) penjelasan tentang RPP, (2) pemberian 

contoh RPP, (3) pengenalan peralatan, (4) peragaan atau demonstrasi, (5) tanya 

jawab, (6) pendampingan dalam pembuatan RPP, (7) penilaian hasil kerja, dan 

(8) pemberian umpang balik. 

r) Bahwa on the job training dapat meningkatkan kemampuan guru SMPN 7 

Kendari dalam menyusun RPP yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan hasil 

penelitian yang dilakukan dengan cara membandingkan prosentase guru yang 

mampu menyusun RPP sebelum tindakan (0%) dan setelah tindakan (siklus 1: 

44,4% dan siklus 2: 100%). Selain itu, membandingkan nilai rata-rata 

penyusunan RPP sebelum tindakan (1,31) dengan nilai rata-rata penyusunan 

RPP setelah tindakan (siklus 1: 2,6 dan siklus 2: 3,73). Kedua hal tersebut 
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menunjukkan adanya peningkatan kemampuan guru SMPN 7 Kendari dalam 

menyusun RPP yang baik setelah penerapan on the job training. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi dan kreativitas guru di SDN 

1 Karekan Kab Banjarnegara. Subyek penelitian berjumlah delapan orang terdiri 

atas  bapak dan ibu guru yang bertugas di sekolah ini. Temuan penelitian guru 

terlibat langsung dalam kegiatan kemasyarakatan, mengembangkan sumber daya 

alam dalam pelaksanaan program sekolah, mendorong masyarakat agar aktif 

dalam program sekolah, mendorong masyarakat agar ikut mengontrol dan 

mengevaluasi sekolah. Partisipasi dalam pengembangan profesi meliputi mencari 

sumber/referensi, menentukan waktu, mencari dana, melakukan penelitian dan 

menulis artikel. Kreativitas guru meliputi kreativitas di kelas, kreativitas dalam 

ekstrakurikuler, kreativitas dalam hubungan masyarakat dan komite sekolah, dan 

kreativitas dalam pengembangan profesi. Kreativitas tersebut meliputi 

pengembangan diri berupa keterampilan dasar komputer berupa penguasaan MS 

Word, MS Excel, dan MS Power Point. Selain itu, pengembangan profesi guru 

dalam bentuk mengikuti forum ilmiah seperti seminar, workshop, dan pelatihan 

terus dikembangkan.  

 

Kata kunci: partisipasi, kreativitas, guru SD 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

 Indonesia sebagai negara berkembang telah dan terus berusaha 

meningkatkan kualitas pendidikan. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah 

agar kualitas pendidikan yang diinginkan dapat tercapai. Hal ini mutlak dilakukan 

sebab pendidikan merupakan amanat konstitusi yang harus dijalankan, seperti 

yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 

31 dan Pasal 32. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) juga memperkuat amanat 

konstitusi yang harus dijalankan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Upaya 

mailto:almandira1@gmail.com
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yang dilakukan pemerintah mulai dari penambahan anggaran, peningkatan akses 

pendidikan, kualitas sarana dan prasarana, peningkatan kualitas pendidik dan 

tenaga kependidikan. 

Salah satu sumber daya yang sangat mempengaruhi kualitas sekolah adalah guru, 

sebab sebagai ujung tombak keberhasilan pendidikan. Salah satu indikator 

kualitas sekolah yang baik adalah kualitas guru dalam pembelajaran. Guru sangat 

menentukan kualitas hasil belajar peserta didik baik secara moral, pengetahuan, 

maupun psikomotor. Untuk mencapai ketiga hal tersebut, guru harus mampu 

sebagai fasilitator.  

 Warsono dan Hariyanto (2013:20) mengemukakan bahwa fasilitator yaitu 

seseorang yang membantu peserta didik untuk belajar dan memiliki keterampilan-

keterampilan yang diperlukan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Tugas 

seorang fasilitator adalah sebagai berikut: (1) menilai para siswa; (2) 

merencanakan pembelajaran; (3) mengimplementasikan rancangan pembelajaran; 

dan (4) melaksanakan evaluasi proses pembelajaran.  

Keterlibatan guru sebagai sumber daya manusia dalam pengelolaan pendidikan 

sangat diperlukan. Dengan kata lain bahwa guru harus ikut berpartisipasi aktif 

dalam pengelolaan atau manajemen sekolah. Manajemen sekolah tidak bisa 

berjalan tanpa peran serta guru. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta 

evaluasi program sekolah, proses pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, 

membina hubungan baik dengan masyarakat, dan sebagainya.  

 Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pendidikan sangat tinggi, oleh 

karenanya hanya akan terjawab oleh sekolah yang berkualitas. Sekolah yang 

berkualitas diharapkan mampu memiliki sumber daya manusia yang 

mengembangkan strategi bermutu, merancang visi dan misi dengan jelas, 

membangun kelompok kerja (team work) yang efektif dan efisien, mengawasi, 

melaksanakan penilaian, serta memberikan evaluasi secara terus menerus. Institusi 

pendidikan yang efektif dalam kualitas pendidikan memerlukan strategi yang kuat 

dan maksud tertentu untuk menghadapi suasana kompetitif dan orientasi dimasa 

depan (Gojali dan Umiarso, 2010:22). Peningkatan efektivitas dan efisiensi 

tersebut melalui pengelolaan sumber daya manusia  mulai dari kepala sekolah, 

pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan partisipasi masyarakat.  
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 Pengelolaan sumber daya manusia yang dilakukan pada lembaga 

pendidikan diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan kreativitas, khususnya 

guru. Guru yang memiliki kreativitas manakala mampu menghasilkan hal-hal baru 

atau belum pernah ada sebelumnya.  

 Banyak ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang partisipasi. 

Menurut Pidarta (2005:32) partisipasi yaitu pelibatan seseorang atau beberapa 

orang dalam suatu kegiatan. Sedangkan perencanaan partisipatori berarti 

perencanaan yang melibatkan beberapa orang dalam suatu kegiatan. Menurut 

Partanto (2009:572) bahwa partisipasi adalah pengambilan bagian (didalamnya); 

keikutsertaan; peran serta; penggabungan diri atau menjadi peserta.  

Berdasarkan  kedua pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah 

penggabungan diri seseorang atau beberapa orang untuk turut mengambil bagian 

dalam suatu kegiatan. 

 Menurut Solso (2008:444) bahwa kreativitas adalah suatu aktivitas 

kognitif yang menghasilkan suatu pandangan yang baru mengenai suatu bentuk 

permasalahan dan tidak dibatasi pada hasil yang pragmatis (selalu dipandang 

menurut kegunaannya).  

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kreativitas merupakan suatu proses 

mental dan produk dari proses mental itu sendiri. Akhirnya dengan proses berpikir 

itu, seseorang menghasilkan ide-ide, konsep-konsep, temuan-temuan atau karya 

artistik baru.  

 Menurut Hayes (Solso, 2008:451) bahwa kreativitas dapat ditingkatkan 

dengan beberapa cara, yaitu: (1) mengembangkan pengetahuan dasar, (2) 

menciptakan atmosfer yang tepat untuk kreativitas, dan (3) mencari analogi. Di 

dalam usaha meningkatkan kreativitas perlu adanya pendekatan-pendekatan, 

diantaranya dengan pendekatan holistik. Pendekatan holistik menggunakan 

kerangka kerja yang bersifat integratif, yaitu suatu kesatuan yang menggabungkan 

variabel-variabel penting yang dibutuhkan dan terlibat di dalam proses-proses 

kreatif. 

 Menurut Rahayu (2012:88), bahwa kreativitas bisa berhubungan dengan 

gagasan-gagasan baru yang berbeda atau kemampuan merancang kembali gagasan 

lama dan menempatkannya dalam ide-ide baru.  
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 Dengan demikian kreativitas dapat dipahami sebagai suatu proses berfikir 

dalam menghasilkan ide atau gagasan baru, pendekatan baru, dan karya baru yang 

bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Guru kreatif berarti guru yang memiliki 

gagasan baru dan karya baru dalam pembelajaran atau aktivitas di sekolah.  

 Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Karekan merupakan salah satu sekolah di 

Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah, dengan 

jumlah siswa 163 anak dan tenaga guru sebanyak 6 (enam) orang. Sekolah ini 

memiliki luas lahan kurang lebih 2.500 meter persegi. Jarak sekolah dengan 

kecamatan sekitar 17 kilometer, serta 40 kilometer dari pusat pemerintahan 

Kabupaten Banjanegara. Kondisi geografis sekolah berada di daerah perbukitan, 

dengan ketinggian kurang lebih 1.500 meter di atas permukaan laut. Akses 

menuju sekolah ini cukup sulit, karena jalan menuju desa Karekan sebagian belum 

beraspal. 

Identifikasi dan Rumusan Masalah 

 Berdasarkan studi pendahuluan dan observasi, bahwa partisipasi dan 

kreativitas guru di SD Negeri 1 Karekan masih rendah bahkan bisa dikatakan 

belum tampak. Bukti dari rendahnya partisipasi guru ialah tidak diadakannya 

kegiatan ekstrakurikuler bagi siswa, para guru belum terlibat dalam membina 

hubungan baik sekolah dengan masyarakat, serta banyak guru yang belum bisa 

melaksanakan penelitian tindakan kelas sebagai wujud pengembangan profesi.  

 Bukti kreativitas guru masih rendah tercermin dari cara pengelolaan kelas 

yang belum sesuai dengan teori yang ada, misalnya dinding kelas dibiarkan 

kosong tanpa alat peraga atau sumber belajar siswa. Selain itu penataan kursi dan 

meja siswa terkesan tidak diperhatikan oleh para guru. Para guru juga belum 

terlihat memiliki kreativitas dalam pengelolaan kegiatan ekstrakurikuler, karena 

memang di sekolah ini belum diadakan ekstrakurikuler. Selain itu, guru kurang 

kreatif dalam hubungan masyarakat atau komite sekolah, terbukti tidak pernah ada 

forum atau program guru bertemu dengan komite sekolah/masyarakat.  

 Kreativitas guru dalam hubungan masyarakat diperlukan oleh sekolah 

dalam rangka mengembangkan sekolah. Kerjasama antara sekolah dan 

masyarakat atau lebih khusus lagi adalah pihak swasta atau instansi pemerintah 

dan badan usaha milik negara (BUMN) perlu ditingkatkan. Regulasi pemerintah 

mendorong adanya kerjasama yang erat antara dunia pendidikan dengan dunia 
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usaha dan dunia industri. Perusahaan swasta atau BUMN diwajibkan memiliki 

dana sosial (corporate social responsibility) yang dialokasikan untuk membantu 

pengembangan pendidikan. Peluang inilah yang harus dimanfaatkan oleh guru 

untuk menjalin kerjasama sehingga program sekolah dapat berjalan dengan lebih 

baik. 

Selain masalah tersebut di atas, problematika lain di SD Negeri 1 Karekan ialah 

sebagian terbesar guru masih belum bisa mengoperasikan komputer/laptop. 

Keterampilan mengoperasikan komputer/laptop sangat berpengaruh terhadap 

kinerja guru dalam pelaksanaan pembelajaran maupun proses administrasi 

sekolah. Seperti diketahui bersama, bahwa saat ini hampir keseluruhan 

administrasi dalam pembelajaran berbasis information and technology (IT). Selain 

itu, frekuensi para guru dalam mengikuti seminar, pelatihan, dan workshop masih 

rendah. Oleh karena itu, kreativitas dalam pengembangan profesi/keahlian perlu 

ditingkatkan.   

 Peneliti tertarik melakukan penelitian di sekolah ini karena ingin 

mengetahui dan mengembangkan partisipasi dan kreativitas guru. Seperti 

dijelaskan pada uraian sebelumnya bahwa peran guru sangat penting dalam 

pengelolaan sekolah. Keterlibatan guru dalam bentuk partisipasi dan kreativitas 

dalam berbagai aspek sangat mempengaruhi kualitas sekolah, utamanya dalam 

proses belajar mengajar atau manajemen kelas. 

Secara lebih rinci, fokus penelitian atau rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Partisipasi Guru SD Negeri 1 Karekan, yang meliputi: (a) Partisipasi guru 

dalam manajemen sekolah; (b) Partisipasi guru dalam kegiatan ekstrakurikuler; 

(c) Partisipasi guru dalam membina hubungan baik sekolah dengan 

masyarakat; dan (d) Partisipasi guru dalam pengembangan profesi. 

2. Kreativitas Guru SD Negeri 1 Karekan, yang meliputi: (a) Kreativitas guru 

dalam proses pembelajaran; (b) Kreativitas guru dalam ekstrakurikuler; (c) 

Kreativitas guru dalam hubungan masyarakat dan komite sekolah; dan (d) 

Kreativitas guru dalam pengembangan profesi. 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan hasil 

pengembangan dari: 



1571 

 

1. Partisipasi guru di SD Negeri 1 Karekan, yang mencakup partisipasi guru 

dalam manajemen sekolah, partisipasi guru dalam kegiatan ekstrakurikuler, 

partisipasi guru dalam membina hubungan baik sekolah dengan masyarakat, 

dan partisipasi guru dalam pengembangan profesi. 

2. Kreativitas guru di SD Negeri 1 Karekan yang mencakup: kreativitas guru di 

kelas, kreativitas guru dalam ekstrakurikuler, kreativitas guru dalam hubungan 

masyarakat dan komite sekolah, dan kreativitas guru dalam pengembangan 

profesi. 

 

 

METODE  

Desain Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah pengembangan bersiklus (penelitian tindakan). 

Penelitian tindakan ini difokuskan pada pengembangan partisipasi dan kreativitas 

guru SD Negeri 1 Karekan Kabupaten Banjarnegara. 

Menurut Pidarta (2012:20-22) rancangan penelitian dapat ditempuh dengan 

langkah-langkah sebagai berikut. 

1. Studi awal: semua fokus yang diteliti meliputi partisipasi dan kreativitas 

guru disurvei di lapangan. Partisipasi guru terdiri dari partisipasi dalam 

manajemen sekolah, dalam kegiatan ekstrakurikuler, dalam membina hubungan 

baik sekolah dengan masyarakat, dan dalam pengembangan profesi. Sedangkan 

kreativitas guru meliputi kreativitas di kelas, kreativitas dalam ekstrakurikuler, 

kreativitas dalam hubungan masyarakat dan komite sekolah, serta dalam 

pengembangan profesi. 

2. Pengembangan: (a) semua fokus dikembangkan sampai standar atau 

kriteria yang sudah ditentukan tercapai, (b) siklus pengembangannya sebagai 

berikut. 

Siklus I: (a) Semua fokus direncanakan cara-cara pengembangannya. (b) 

Pengembangan tersebut dilaksanakan dan diobservasi. (c) Hasil pengembangan 

direfleksi, artinya fokus mana yang berkembang dengan baik, mana yang baru 

setengah berkembang, dan mana yang sulit dikembangkan, dan sebagainya. (d) 



1572 

 

Bagi fokus-fokus yang berkembang dengan baik cara pengembangannya direvisi. 

Hasil revisi menjadi bahan perencanaan siklus II. 

 Siklus II: dilakukan dengan cara yang sama dengan siklus I tetapi hanya 

pengembangan fokus-fokus yang belum berkembang pada siklus I. 

 Siklus III: fokus-fokus yang belum berkembang pada siklus II, 

dikembangkan pada siklus III dan siklus-siklus berikutnya. Demikian seterusnya, 

siklus pengembangan akan berhenti atau dihentikan kalau semua fokus yang 

dikembangkan sudah berkembang sesuai standar yang sudah ditentukan. 

Subjek Penelitian  

 Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 1 Karekan Kabupaten Banjarnegara 

Provinsi Jawa Tengah, dengan jumlah subjek penelitian sebanyak 8 (delapan) 

orang. Terdiri dari bapak dan ibu guru yang bertugas di sekolah ini. 

Instrumen Pengumpulan Data 

 Untuk mendapatkan data empiris dan sesuai dengan fokus maka digunakan 

instrumen penelitian yang cocok. Dalam penelitian, data yang diperoleh 

menentukan berkualitas tidaknya suatu penelitian. Maka dari itu instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Teknik Analisis Data 

 Jenis analisis data pada penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu 

dengan memberikan ulasan atau interpretasi terhadap data yang diperoleh 

sehingga menjadi lebih jelas dan bermakna dibandingkan dengan sekadar angka-

angka. Dalam melakukan analisis data penelitian kualitatif, terdapat tiga 

komponen yang harus dilakukan yaitu reduksi data, display data dan simpulan 

data. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 Partisipasi Guru dalam Kegiatan Ekstrakurikuler 

Partisipasi guru dalam kegiatan ekstrakurikuler telah dikembangkan pada siklus I. 

Sebelum dikembangkan, pemahaman guru terhadap kegiatan ekstrakurikuler 

sangat terbatas sehingga belum tampak partisipasi guru dalam ekstrakurikuler. 

Guru masih memiliki pemahaman bahwa tugas utama guru adalah mengajar di 

kelas, tidak termasuk mengajar atau menjadi pembimbing siswa dalam kegiatan 

ekstrakurikuler.  Hasil dari pengembangan menunjukkan bahwa partisipasi guru 
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sudah meningkat atau berkembang. Hasil yang diperoleh sesuai dengan harapan 

peneliti dan kepala sekolah.  

 Pengembangan partisipasi guru dalam ekstrakurikuler mencakup lima hal 

yaitu, guru menentukan materi ekstrakurikuler, menjaring minat siswa, ikut 

menentukan keterampilan yang sesuai dengan kondisi sekarang, menentukan 

waktu pelaksanaan ekstrakurikuler, dan menentukan alat yang digunakan dalam 

ekstrakurikuler. Hasil dari pengembangan menunjukkan bahwa partisipasi guru 

sudah meningkat atau berkembang. Hasil yang diperoleh sesuai dengan harapan 

peneliti dan kepala sekolah.  

 Hal ini sesuai dengan pendapat Pidarta (2009:17)  bahwa salah satu posisi 

kepala sekolah adalah memimpin para guru dan pegawai agar mereka antusias 

bekerja serta membuahkan hasil kerja yang sesuai dengan harapan.  

 Hasil dari pengembangan partisipasi guru dalam kegiatan ekstrakurikuler 

dapat dijadikan sebagai awal yang baik bagi kemajuan sekolah. Selama ini belum 

pernah dilaksanakan kegiatan ekstrakurikuler yang terencana dengan baik. 

Diharapkan dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler, potensi dan kemampuan 

siswa dapat terasah dengan baik sehingga dapat membantu perkembangan siswa 

secara optimal dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Hal ini sesuai 

dengan pendapat dari Asmani (2012:152) yang menyatakan bahwa ekstrakurikuler 

merupakan kegiatan di luar jam pelajaran dengan tujuan membantu perkembangan 

anak didik sesuai kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka.  

 Sebagaimana hasil dari pengembangan yang telah dilakukan, peneliti 

berpendapat bahwa keikutsertaan guru dalam kegiatan ekstrakurikuler sangat 

bermakna bagi siswa. Siswa akan mendapatkan bekal keterampilan dan 

pengetahuan lain yang tidak diperoleh dalam pembelajaran intrakurikuler. 

Keterampilan dan wawasan yang didapatkan oleh siswa dapat berguna untuk 

mengembangkan diri lebih optimal dan bermanfaat dimasa yang akan datang. 

Kegiatan ekstrakurikuler telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip 

kegiatan ekstrakurikuler, seperti yang disampaikan oleh Maryati (2007:54) yaitu: 

(1) individual, yaitu prinsip kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan potensi, 

bakat dan minat peserta didik secara individual; (2) pilihan, yaitu prinsip kegiatan 

ekstrakurikuler yang sesuai dengan keinginan dan diikuti secara sukarela peserta 

didik; (3) keterlibatan aktif, yaitu prinsip kegiatan ekstrakurikuler yang menuntut 
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keikutsertaan peserta didik secara penuh; dan (4) menyenangkan, yaitu prinsip 

kegiatan kestrakurikuler dalam suasana yang menggembirakan dan menimbulkan 

kepuasan peserta didik. 

 Implikasi dari pengembangan partisipasi guru dalam kegiatan 

ekstrakurikuler adalah memberikan dampak positif terhadap perkembangan sikap, 

keterampilan, dan wawasan siswa. Sejak dilaksanakannya kegiatan 

ekstrakurikuler, suasana sekolah menjadi lebih dinamis karena hampir setiap jam 

pelajaran selesai, terdapat kegiatan di sekolah. Selain itu, beberapa lomba yang 

dilaksanakan di tingkat kecamatan, SD Negeri 1 Karekan mendapatkan prestasi 

yang mengembirakan, salah satu contohnya yaitu menjadi juara 1 barung putra 

dan barung putri  dalam lomba Pesta Siaga, juara 1 FLS2N cabang Seni Tari, 

Juara 1 Lempar Turbo, Juara 2 Lari 60 meter, dan Juara 3 Tolak Peluru. Prestasi 

yang dicapai oleh siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler sejalan dengan pendapat 

dari Zuhaida (2010:5) yang menyatakan bahwa orang yang memiliki bakat akan 

lebih cepat untuk menuju keberhasilan apabila mendapat pembinaan dan pelatihan 

secara intensif.  

 Kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di SD Negeri 1 Karekan 

merupakan sebuah tanggung jawab yang harus dilaksanakan dalam rangka 

memberikan kesempatan pendidikan yang sama kepada setiap siswanya. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Munandar (2012:13) yang menyatakan bahwa pendidikan 

atau sekolah hendaknya dapat memberikan kesempatan pendidikan yang sama 

kepada semua anak untuk mengembangkan potensinya (bakat-bakatnya) 

sepenuhnya.   

 Partisipasi Guru dalam Membina Hubungan Baik Sekolah dengan 

Masyarakat 

Pada siklus I, partisipasi guru dalam membina hubungan baik sekolah dengan 

masyarakat telah dikembangkan. Kondisi awal sebelum ada pengembangan 

membuktikan bahwa guru belum berpartisipasi dalam membina hubungan baik 

sekolah dengan masyarakat. Setelah tindakan pertama dilakukan, partisipasi guru 

dalam membina hubungan baik sekolah dengan masyarakat sudah mengalami 

perkembangan. Perkembangan pada siklus I belum maksimal, karena baru 

sebagian guru berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan.  
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Partisipasi guru dalam kegiatan kemasyarakatan sangat bermanfaat bagi sekolah, 

karena dapat meningkatkan hubungan baik sekolah dan masyarakat. Karena 

masyarakat dan sekolah saling membutuhkan, dan sekolah ikut membangun 

masyarakat. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Pidarta (2011:185) 

bahwa lembaga pendidikan sesungguhnya melaksanakan fungsi rangkap terhadap 

masyarakat yaitu memberi layanan dan sebagai agen pembaru atau penerang.  

 Pada siklus II, partisipasi guru dalam membina hubungan baik sekolah 

dengan masyarakat sudah berkembang dengan baik. Hal tersebut mencakup guru 

sudah aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, memanfaatkan sumber daya alam 

untuk menunjang program sekolah, guru mendorong masyarakat aktif dalam 

program sekolah, serta guru mendorong agar masyarakat ikut mengontrol dan 

mengevaluasi sekolah. partipasi guru dalam hubungan baik sekolah dan 

masyarakat sudah sesuai dengan apa yag dikatakan oleh Pidarta (2005:32) bahwa 

partisipasi yaitu penggabungan diri seseorang dalam suatu kegiatan atau program 

sekolah. 

 Implikasi pengembangan partisipasi guru dalam membina hubungan baik 

sekolah dan masyarakat yang dilakukan oleh guru SD Negeri 1 Karekan perlu 

dikembangkan di sekolah lain. Hubungan dan kerjasama antara sekolah dan 

masyarakat harus terus dijalin dan ditingkatkan, karena sekolah dan masyarakat 

akan bersama-sama memajukan pendidikan. Pidarta (2011:216) menyatakan 

bahwa kegiatan-kegiatan perencanaan pendidikan dan kegiatan-kegiatan 

pendidikan pada umumnya tidak pernah dilepaskan dari masyarakat, terutama 

masyarakat di sekitarnya. Sebab ada hubungan saling memberi, saling 

mendukung, dan saling menguntungkan antara lembaga pendidikan dengan 

masyarakat. 

 Partisipasi guru dalam membina hubungan baik sekolah dengan 

masyarakat secara terencana sangat bermanfaat bagi pengembangan sekolah. Hal 

ini sesuai dengan pendapat dari Iriantara (2013: 23) bahwa komunikasi yang 

efektif itu memang perlu dibangun sekolah dengan para stakeholder-nya. 

Komunikasi yang efektif bukan sekadar menyiarkan siaran pers melalui media 

massa atau mengirimkan surat edaran kepada kedua orang tua siswa, melainkan 

komunikasi yang dibangun secara terencana. Hubungan sekolah dengan 

masyarakat mencakup hubungan sekolah dengan sekolah lain, sekolah dengan 



1576 

 

pemerintah setempat, sekolah dengan instansi dan jawatan lain, dan sekolah 

dengan masyarakat pada umumnya (Purwanto, 2004:25). 

Partisipasi Guru dalam Pengembangan Profesi 

 Partisipasi guru dalam pengembangan profesi perlu terus dikembangkan. 

Partisipasi guru dalam pengembangan profesi meliputi: mencari sumber/referensi 

pengembangan materi pelajaran, menentukan waktu, mencari dana, melakukan 

penelitian, dan menulis artikel. Partisipasi guru dalam pengembangan profesi pada 

awalnya belum tampak. Setelah tindakan pertama, guru sudah mampu mencari 

sumber/referensi baru dalam pembelajaran, menentukan waktu dan mencari dana 

untuk pengembangan profesi. Setelah tindakan kedua dan ketiga dilakukan, 

sebagian guru sudah mampu membuat dan melaksanakan penelitian tindakan 

kelas serta membuat artikel.  

 Kemampuan guru dalam mengembangkan profesinya harus senantiasa 

ditingkatkan, karena ilmu pengetahuan dan teknologi terus mengalami kemajuan 

yang pesat. Apabila guru tidak mengembangkan keprofesiannya maka akan 

tertinggal dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang ada. Kemajuan teknologi 

banyak faktor yang mempengaruhinya, namun manusia merupakan kuncinya 

(Rawita, 2011:2).  

 Pembinaan dan perbaikan mutu pendidikan tidak mungkin berhasil tanpa 

disertai dengan pembinaan dan perbaikan mutu pengetahuan serta cara kerja 

pelaksanaannya, yaitu guru-guru. Pembinaan terhadap tenaga pendidikan atau 

guru perlu dilaksanakan karena adanya program dan kurikulum sekolah yang 

selalu harus berubah dan berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan, masyarakat, dan kebudayaan sehingga perlu adanya pengembangan 

pengetahuan bagi guru sebagai tenaga kependidikan  

Pelaksanaan pengembangan partisipasi guru dalam setiap siklus dapat berjalan 

dengan baik, akan tetapi dari ketiga indikator yang mengalami perkembangan 

cukup sulit dan memerlukan waktu lama yaitu pengembangan partisipasi guru 

dalam pengembangan profesi. Hal ini disebabkan karena pada indikator ini para 

guru memerlukan tindakan yang bertahap serta memerlukan waktu yang tidak 

singkat untuk dapat melaksanakannya. Pada indikator pengembangan profesi, 

guru dilatih untuk melakukan penelitian dan membuat laporan penelitian tindakan 

kelas serta menuliskan hasil penelitian dalam artikel.  
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 Upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut, peneliti membuat 

perencanaan pengembangan profesi mulai dari siklus I sampai dengan siklus III. 

Langkah secara praktis ialah bekerjasama dengan kepala sekolah untuk 

memberikan pemahaman kepada para guru tentang pentingnya melakukan 

penelitian dan menulis artikel. Selanjutnya dilakukan langkah secara metodologis 

berupa pelatihan/workshop penelitian tindakan kelas dan menulis artikel. 

Pelatihan dilakukan pada siklus I dan para guru berhasil membuat latar belakang 

dan kajian pustaka. Selanjutnya pelatihan dilaksanakan lagi pada siklus III dan 

pada akhir siklus III sebanyak enam guru telah dapat melaksanakan penelitian 

tindakan kelas. Selain itu, keenam guru tersebut berhasil menulis artikel 

berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas.   

 Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengembangan 

partisipasi guru sudah berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang maksimal. 

Guru sudah berpartisipasi dalam manajemen sekolah, dalam kegiatan 

ekstrakurikuler, membina hubungan baik sekolah dengan masyarakat, dan 

partisipasi dalam pengembangan profesi. Pengembangan partisipasi guru sudah 

sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Pidarta (2005:32), bahwa partisipasi 

yaitu pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. 

Kreativitas Guru 

Kreativitas Guru di Kelas 

 Kreativitas guru di kelas sangat dibutuhkan dalam upaya meningkatkan 

semangat belajar siswa. Guru diharapkan kreatif mulai dari pemilihan alat 

pembelajaran, mengatur tempat belajar, bagaimana membuat siswa aktif dalam 

pembelajaran, serta dalam evaluasi pembelajaran. Pada tindakan pertama yang 

telah dilakukan, diketahui bahwa kreativitas guru dalam pembelajaran sudah 

berkembang dengan baik.  

 Guru sudah mampu menggunakan alat pembelajaran yang variatif, 

misalnya menggunakan alat-alat elektronik dalam pembelajaran. Dengan 

demikian peningkatan kreativitas guru dalam menggunakan alat atau media 

pembelajaran sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Naim (2013: 221), 

yang mengatakan bahwa pada kondisi semacam inilah, merespon secara kreatif 

terhadap perkembangan teknologi dan memanfaatkannya sebagai media untuk 
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memperkukuh dan memaksimalkan hasil pembelajaran, merupakan suatu hal yang 

tidak bisa dihindari lagi.  

 Selain itu, guru sudah memiliki kreativitas dalam mengatur tempat belajar. 

Meja dan kursi ditata sedemikian rupa, setiap seminggu sekali berganti formasi, 

atau disesuaikan dengan tema dan materi pembelajaran. Misalnya diperlukan 

pembelajaran berkelompok, maka meja dan kursi ditata sesuai kelompok yang 

dibentuk. Selain itu, pengaturan duduk siswa dilakukan pergeseran atau rotasi, hal 

ini untuk mencegah terjadinya gangguan tulang dan penglihatan. Dinding kelas 

dibuat menarik dengan berbagai asesoris dan alat peraga. Hal tersebut sudah 

sesuai dengan pendapat Wragg (2002: 59) yang mengatakan bahwa the physical 

environment for learning can be very important, so it is equally illuminating to 

study the use of space in a school, to see how wisely it is beeing used. 

 Guru sudah mampu menciptakan suasana agar siswa aktif dalam 

pembelajaran. Dalam usaha untuk menciptakan pembelajaran yang inspiratif, 

aspek paling utama yang harus diperhatikan oleh guru adalah bagaimana guru 

mampu untuk menarik dan mendorong minat siswa untuk senang dan menyukai 

pelajaran (Naim, 2013:172). Selain menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, 

guru juga sudah mampu dalam merancang alat evaluasi. Tahap evaluasi 

dimaksudkan untuk memperoleh balikan tentang keseksamaan alat evaluasi yang 

digunakan dengan tujuan pengajaran/tujuan program yang ingin dinilai 

keberhasilannya (Riyanto, 2012: 142). 

 Kreativitas guru tersebut sangat sesuai dengan apa yang dikatakan oleh 

Rahayu (2012:88) bahwa kreativitas bisa berhubungan dengan gagasan-gagasan 

baru yang berbeda atau kemampuan merancang kembali gagasan lama dan 

menempatkannya ke dalam ide-ide baru. Keberhasilan guru yang telah dicapai 

dalam kreativitas guru di kelas juga sudah sesuai dengan teori kreativitas yang 

dikemukakan oleh Solso (2008:444), bahwa kreativitas adalah suatu aktivitas 

kognitif yang menghasilkan suatu pandangan yang baru mengenai suatu bentuk 

permasalahan dan tidak dibatasi pada hasil yang pragmatis (selalu dipandang 

menurut kegunaannya). 

Kreativitas Guru dalam Kegiatan Ekstrakurikuler 

 Kreativitas guru dalam kegiatan ekstrakurikuler sangat perlu untuk 

dikembangkan, yang meliputi: membuat program ekstrakurikuler, 
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mengelompokkan siswa berbakat, serta membina dan membimbing siswa. 

Tindakan pertama yang telah dilakukan dapat mendorong guru kreatif dalam 

keempat hal di atas.  

 Para guru di SD Negeri 1 Karekan sudah kreatif dalam membuat program 

ekstrakurikuler. Program ekstrakurikuler dibuat berdasarkan bakat dan minat 

siswa sehingga jenis ekstrakurikuler menjadi beragam, yaitu pramuka, olahraga, 

kesenian, dan pertanian sayur. Hal ini sesuai dengan pendapat Asmani (2012:150) 

bahwa lebih baik lagi kegiatan ekstrakurikuler ini bersifat aspiratif, akomodatif, 

dan demokratis. Artinya, anak didik diajak bermusyawarah mengenai jenis-jenis 

ekstrakurikuler yang ingin diadakan. Sehingga program yang dicanangkan sesuai 

dengan minat mereka. Selain itu, para guru juga kreatif dalam proses manajemen 

ekstrakurikuler. Hal ini sesuai dengan pendapat Putra (2013:147) bahwa 

manajemen pendidikan anak berbakat ialah segala usaha bersama untuk 

mendayagunakan sumber-sumber – baik secara personal maupun material – secara 

efektif dan efisien guna menunjang tercapainya tujuan pendidikan di sekolah 

secara optimal, yaitu mengembangkan dan memberdayakan anak berbakat khusus.  

 Setelah dibuat program ekstrakurikuler, guru mengembangkan 

kreativitasnya dalam mengelompokkan siswa berbakat. Pengelompokan siswa 

berbakat diawali dengan membuat dan mengumpulkan data siswa yang berminat 

terhadap program ekstrakurikuler tertentu. Kemudian para guru membina dan 

membimbing siswa. Setelah dibimbing dan dibina, siswa diikutkan dalam 

kejuaraan yang sesuai dengan bidang ekstrakurikuler yang diikuti.  

Hasil pengembangan kreativitas dalam kegiatan ekstrakurikuler telah sesuai 

dengan teori Carl Rodgers. Para guru sangat terbuka terhadap pengalaman, guru 

memiliki kemampuan untuk menilai situasi sesuai dengan patokan pribadi 

seseorang, serta kemampuan untuk bereksperimen dan untuk ―bermain‖ dengan 

konsep-konsep.  

 Sejatinya kegiatan ekstrakurikuler mengarahkan dan mengembangkan 

potensi anak didik untuk berwawasan masa depan, memiliki keteraturan pribadi, 

dan memiliki rasa kepedulian sosial yang baik (Lusita, 2012:10). Hal ini dapat 

dilihat dari hasil pengembangan, bahwa guru telah mampu membuat program 

ekstrakurikuler yaitu olahraga bola voli, pramuka, pertanian sayur dan kesenian. 

Keempat jenis ekstrakurikuler tersebut sudah sesuai dengan potensi peserta didik 
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dan diharapkan dapat bermanfaat untuk siswa dimasa yang akan datang. Selain 

itu, ekstrakurikuler yang dilaksanakan di SD Negeri 1 Karekan dapat 

meningkatkan kepedulian sosial yang baik.  

 Kreativitas Guru dalam Hubungan Masyarakat dan Komite Sekolah 

Guru selain memiliki tugas dalam pembelajaran, diharapkan dapat memiliki 

kreativitas dalam menjalin komunikasi dengan masyarakat luas. Guru diharapkan 

mampu menjalankan fungsi kehumasan dengan baik, sehingga dapat mendorong 

masyarakat untuk ikut andil dalam pengembangan sekolah. Pengembangan yang 

dimaksud dapat berupa sarana prasarana, program sekolah, mutu lulusan, 

partisipasi masyarakat, serta pendanaan.  

 Pada tindakan pertama, guru sudah mampu membuat program untuk 

hubungan masyarakat dan komite sekolah. selain itu, guru sudah memiliki 

kreativitas dalam mencari aspirasi masyarakat untuk mendukung kelancaran 

proses pembelajaran. Setelah dilakukan tindakan kedua dan ketiga, guru sudah 

memiliki kreativitas dalam melibatkan masyarakat untuk program pengembangan 

sekolah. Wujud nyata dari pengembangan tersebut yaitu dengan melakukan 

kerjasama dengan pihak swasta, instansi pemerintah dan badan usaha milik negara 

(BUMN). Dengan demikian guru sangat berperan dalam pelibatan masyarakat 

untuk mengembangkan sekolah. Karena dalam sistem desentralisasi, sekolah 

sangat membutuhkan kerjasama dengan masyarakat (Pidarta, 2011:3).  

 Pengembangan kreativitas guru dalam hubungan masyarakat dan komite 

sekolah juga sejalan dengan pendapat Mulyasa (2002:51), bahwa  hubungan yang 

harmonis antara sekolah dan masyarakat dapat membangun hal-hal sebagai 

berikut: (1) saling pengertian antara sekolah, orang tua, masyarakat, dan lembaga-

lembaga lain yang ada di masyarakat; (2) saling membantu antara sekolah dan 

masyarakat karena mengetahui manfaat, arti dan pentingnya peran masing-

masing; dan (3) kerjasama yang erat antara sekolah dengan berbagai pihak yang 

ada di masyarakat dan merasa bertanggungjawab atas suksesnya pendidikan di 

sekolah. 

Sekolah sebagai lembaga penyedia jasa juga harus dapat melakukan komunikasi 

yang efektif dengan pelanggannya. Salah satu pelanggan dalam layanan sekolah 

ialah para klien terkait dengan orang yang mengirim siswa ke lembaga 



1581 

 

pendidikan, yaitu orang tua atau lembaga tempat klien tersebut bekerja 

(Rajagukguk, 2009:80).  

 Keberhasilan guru dalam membina hubungan masyarakat dan komite 

sekolah juga bertujuan untuk memelihara kelangsungan hidup sekolah, 

meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, memperlancar kegiatan pembelajaran, 

serta memperoleh bantuan dan dukungan dari masyarakat dalam rangka 

pengembangan dan pelaksanaan program-program sekolah (Mulyasa, 2009:118).  

 Kreativitas Guru dalam Pengembangan Profesi 

Kreativitas guru dalam pengembangan profesi meliputi kreativitas dalam 

pengembangan diri berupa penguasaan keterampilan komputer, dan kreativitas 

guru dalam pengembangan profesi berupa keaktifan mengikuti forum ilmiah 

seperti seminar, workshop, dan pelatihan.  

Tindakan pertama yang dilakukan pada siklus I membuktikan bahwa guru sudah 

mampu mengembangkan kreativitas dalam pengembangan profesi. Keterampilan 

guru dalam penguasaan komputer sebelum dikembangkan masih rendah. Setelah 

proses pengembangan dilakukan, guru sudah mampu menguasai keterampilan 

dasar komputer yang meliputi MS Word, MS Excel, dan MS Power Point. Ketiga 

keterampilan tersebut sangat bermanfaat bagi guru baik dalam pembelajaran 

maupun proses administrasi guru. Selain itu, sangat membantu dalam proses 

manajemen sekolah, karena setiap laporan sudah menggunakan sistem 

komputerisasi dan penggunaan internet. 

 Selain memiliki kreativitas dalam pengembangan diri, guru juga sudah 

memiliki kreativitas dalam pengembangan profesi dengan mengikuti berbagai 

forum ilmiah seperti seminar, workshop, dan pelatihan. Forum ilmiah yang diikuti 

oleh guru dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan 

profesinya sebagai pendidik.  

Peningkatan kreativitas guru dalam pengembangan profesi sangat bermanfaat 

untuk kemajuan sekolah. Hal ini sesuai dengan pendapat Minarti (2013:139) yang 

menyatakan bahwa pengembangan ketenagaan pendidikan dirasa semakin penting 

manfaatnya karena tuntutan pekerjaan atau jabatan, sebagai kemajuan teknologi 

dan semakin sadarnya masyarakat akan pentingnya pendidikan.  

 Lebih lanjut Minarti (2013:139) menyatakan bahwa usaha-usaha 

pengembangan itu melalui beberapa hal, diantaranya pendidikan dan latihan 
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(inservice training), tugas belajar, formasi dalam arti penempatan pada jabatan 

yang lebih dari semula, pemindahan jabatan, pemindahan lapangan dan 

pemindahan wilayah (tour of duty and tour of area), usaha-usaha lain dalam 

bentuk seminar, workshop, konferensi, dan rapat dinas dalam berbagai bentuk.   

Kreativitas guru memiliki empat indikator yang telah berhasil dikembangkan. 

Akan tetapi, berdasarkan pelaksanaan tindakan, ada satu indikator yang cukup 

sulit berkembang yaitu kreativitas guru dalam hubungan masyarakat dan komite 

sekolah. Hal ini disebabkan karena pada indikator ini para guru memerlukan 

tindakan yang bertahap serta memerlukan waktu yang tidak singkat untuk dapat 

melaksanakannya. Pada indikator kreativitas guru dalam hubungan masyarakat 

dan komite sekolah, guru dilatih untuk melakukan kerjasama dengan pihak 

swasta, instansi pemerintah, dan badan usaha milik negara dalam upaya 

pengembangan sekolah.  

 Upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut, peneliti membuat 

perencanaan pengembangan kreativitas guru dalam hubungan masyarakat dan 

komite sekolah  mulai dari siklus I sampai dengan siklus III. Langkah secara 

praktis ialah bekerjasama dengan kepala sekolah untuk memberikan pemahaman 

kepada para guru tentang pentingnya kreativitas guru dalam hubungan masyarakat 

dan komite sekolah. Selanjutnya dilakukan langkah secara metodologis berupa 

pelatihan membuat proposal kerjasama dengan pihak lain. Pelatihan dilakukan 

pada siklus I dan para guru berhasil membuat proposal kerjasama. Selanjutnya 

pelatihan dilaksanakan lagi pada siklus III dan pada akhir siklus III sebanyak 4 

guru telah menjalin komunikasi dan kerjasama dengan pihak swasta, instansi 

pemerintah, dan badan usaha milik negara (BUMN).    

 Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengembangan yang 

dilakukan dalam meningkatkan kreativitas guru sudah berhasil. Sebelum 

dilakukan tindakan pada tiap siklus, kreativitas guru masih rendah. Setelah 

dilakukan pengembangan, kreativitas guru sudah meningkat, yang meliputi 

kreativitas guru di kelas, kreativitas guru dalam ekstrakurikuler, kreativitas guru 

dalam hubungan masyarakat dan komite sekolah, serta kreativitas guru dalam 

pengembangan profesi.  

 Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengembangan 

partisipasi dan kreativitas guru di SD Negeri 1 Karekan terlaksana dengan baik 
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dan mencapai hasil yang diharapkan. Partisipasi dan kreativitas guru telah 

berkembang. 

Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya 

 Penelitian yang berkaitan dengan partisipasi dan kreativitas guru telah 

dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Penelitian yang pernah dilakukan oleh 

Setyowati pada tahun 2013 dengan judul Pengembangan Kreativitas dan Motivasi 

Kerja Guru di SMP Negeri 32 Surabaya, menyimpulkan bahwa pengembangan 

kreativitas dan motivasi dapat berjalan dengan baik. Guru-guru sudah mampu 

meningkatkan  kreativitas yang meliputi: guru mampu mengembangkan imajinasi 

berdaya cipta, guru memiliki prakarsa, dan guru bersikap proaktif dalam 

ekstrakurikuler. Sedangkan motivasi guru berkembang dengan baik, yang yang 

meliputi: guru memiliki tanggung jawab, kemandirian dalam bekerja, dan 

memiliki dorongan untuk sukses.  

 Penelitian yang dilakukan oleh Warsini pada tahun 2014 dengan judul 

Peningkatan Kreativitas Melalui Motivasi Kerja Guru di SDN Manukan Wetan 

I/114 Kota Surabaya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan tindakan 

pengembangan maka kreativitas guru meningkat. Setelah kreativitas guru 

meningkat, maka motivasi guru juga mengalami peningkatan.  

 Persamaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu ialah 

bahwa mengembangkan kreativitas guru perlu dilakukan. Sedangkan 

perbedaannya adalah penelitian terdahulu memiliki fokus pada peningkatan 

kreativitas dan motivasi guru. Selain itu, penelitian terdahulu tidak 

mengembangkan partisipasi guru dalam berbagai hal. Sedangkan pada penelitian 

ini berfokus pada pengembangan partisipasi dan kreativitas guru. Dengan 

demikian dapat dipahami bahwa penelitian ini bersifat orisinil dan belum banyak 

yang melakukan penelitian.  

SIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian partisipasi dan kreativitas guru, dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Partisipasi Guru  

Partisipasi guru yang meliputi partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler, 

dalam membina hubungan baik sekolah dengan masyarakat, serta dalam 

pengembangan profesi sebelum dikembangkan masih rendah.  
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Setelah dilakukan pengembangan pada siklus I, partisipasi guru dalam kegiatan 

ekstrakurikuler sudah berkembang dengan baik. Pada mulanya kepala sekolah 

memberi pemahaman kepada guru tentang pentingnya partisipasi guru dalam 

kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya, para guru sudah terlibat dalam 

penentuan materi, menjaring minat siswa, ikut menentukan keterampilan yang 

sesuai dengan kondisi sekarang, menentukan waktu pelaksanaan, serta 

menentukan alat yang digunakan dalam ekstrakurikuler.  

 Berkaitan dengan partisipasi guru dalam membina hubungan baik sekolah 

dengan masyarakat, partisipasi guru sebelum dikembangkan belum tampak. 

Guru diberi kesempatan oleh kepala sekolah untuk ikut berpartisipasi dalam 

kegiatan kemasyarakatan, mengembangkan sumber daya alam dalam 

pelaksanaan program sekolah, berupaya agar masyarakat aktif dalam kegiatan 

sekolah, serta mendorong agar masyarakat mengontrol dan mengevaluasi 

sekolah. Setelah dilakukan pengembangan pada setiap siklus, partisipasi guru 

dalam membina hubungan baik sekolah dengan masyarakat sudah tampak. 

Guru terlibat langsung dalam kegiatan kemasyarakatan, mengembangkan 

sumber daya alam dalam pelaksanaan program sekolah, mendorong 

masyarakat agar aktif dalam program sekolah, mendorong masyarakat agar ikut 

mengontrol dan mengevaluasi sekolah.  

 Partisipasi guru dalam pengembangan profesi sebelum dikembangkan juga 

belum tampak. Partisipasi dalam pengembangan profesi meliputi mencari 

sumber/referensi, menentukan waktu, mencari dana, melakukan penelitian dan 

menulis artikel. Setelah melalui tindakan pada siklus I, siklus II, dan siklus III 

maka partisipasi guru dalam pengembangan profesi berkembang dengan baik. 

Pada awal tindakan pertama, kepala sekolah mengawali dengan memberikan 

pemahaman kepada guru tentang pentingnya partisipasi guru dalam 

pengembangan profesi.  

2. Kreativitas guru 

 Kreativitas guru meliputi: kreativitas di kelas, kreativitas dalam 

ekstrakurikuler, kreativitas dalam hubungan masyarakat dan komite sekolah, 

dan kreativitas dalam pengembangan profesi.  

 Kreativitas di kelas para guru SD Negeri 1 Karekan sebelum 

dikembangkan masih belum tampak. Pada tindakan pertama, diawali dengan 
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pemberian pemahaman tentang pentingnya kreativitas guru di kelas. Setelah 

itu, para guru berhasil meningkatkan kreativitas dalam menggunakan alat 

pembelajaran, guru memiliki kreativitas dalam mengatur tempat belajar, guru 

memiliki kreativitas dalam membuat siswa aktif dalam pembelajaran, serta 

guru memiliki kreativitas dalam evaluasi. 

Sebelum diadakan pengembangan belum tampak  kreativitas guru dalam 

kegiatan ekstrakurikuler. Tindakan pada siklus I diawali dengan pemberian 

pemahaman tentang pentingnya kreativitas guru dalam kegiatan ekstrakurikuler 

yang dilakukan oleh kepala sekolah. Kemudian para guru sudah kreatif 

membuat program ekstrakurikuler, kreativitas guru dalam menentukan materi 

pembelajaran sudah tampak, kreativitas mengelompokkan siswa telah tampak, 

guru sudah memiliki kreativitas dalam membina dan membimbing siswa.  

 Berkaitan dengan kreativitas dalam hubungan masyarakat dan komite 

sekolah pada saat belum dilakukan pengembangan masih sangat rendah. 

Tindakan pada siklus pertama diawali dengan penyampaian kepada guru 

tentang pentingnya kreativitas dalam hubungan masyarakat dan komite 

sekolah. Tindakan yang dilakukan pada siklus I, siklus II, dan siklus III mampu 

meningkatkan kreativitas guru SD Negeri 1 Karekan dalam hubungan 

masyarakat dan komite sekolah.  

 Kreativitas pengembangan profesi guru SD Negeri 1 Karekan sebelum 

dikembangkan masih rendah. Setelah dilakukan pengembangan pada tiap 

siklus, kreativitas guru dalam pengembangan profesi sudah meningkat. 

Kreativitas tersebut meliputi pengembangan diri berupa keterampilan dasar 

komputer berupa penguasaan MS Word, MS Excel, dan MS Power Point. Selain 

itu, pengembangan profesi guru dalam bentuk mengikuti forum ilmiah seperti 

seminar, workshop, dan pelatihan terus dikembangkan.  
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Abstrak 

Guru pembelajar adalah guru ideal yang terus belajar dan mengembangkan diri 

secara konsisten. Guru terus belajar dan mengembangkan diri untuk berkarya 

dalam memajukan pendidikan. Program Guru Pembelajar adalah bagian dari 

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB), dahulu bernama 

Pengembangan Karier Guru (PKG). Masalah penguasaan TIK memang menjadi 

hal yang paling menonjol dalam program Guru Pembelajar. Moda Daring dapat 

dipelajari melalui tutorial dari Microsoft dan Seamolec dengan platform edmodo. 

Penelitian ini menggunakan platform Edmodo yaitu program aplikasi intekasi 

pemelajaran online bagi guru, siswa, dan orangtua. Melalui platform edmodo guru 

dapat mengunggah materi pembelajaran, siswa dapat berinteraksi, dan orangtua 

dapat memantau hasil perkembangan belajar anaknya. Kelebihan pembelajaran 

dalam jaringan adalah hemat waktu, biaya, dan hasil belajar dapat diketahui secara 

langsung. Kelemahan pembelajaran daring adalah sangat tergantung pada jaringan 

listrik dan internet. Kesimpulan guru harus mampu memanfaatkan aplikasi 

program pembelajaran untuk memudahkan siswa belajar dan komunikasi dengan 

orangtua. 

 

Kata kunci: guru pembelajar, pelatihan daring 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Guru, merupakan sosok yang terhormat sepanjang masa. Guru berasal dari 

kata ―gu‖ yang berarti kegelapan dan ―ru‖ yang berarti mengusir. Sehingga Guru 

adalah orang yang bisa mengusir kegelapan (kompasiana.com, 2015). Dengan 

apa? Tentu dengan ilmu dan kebijaksanaan yang ditularkan kepada murid-

muridnya. 

Pada realita nya, ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang terus berkembang. 

Sehingga jika seorang guru tidak terus belajar, maka ilmu yang dimiliknya akan 

tertinggal. Guru harus terus belajar. Ibarat filosofi makan, jika terus membuang 

energi sementara tidak ada asupan gizi, maka lama-lama habislah energi tersebut. 

Maka guru harus menjadi Pembelajar. 

Guru pembelajar adalah guru yang ideal yang terus belajar dan 

mengembangkan (upgrade) diri di setiap saat dan di manapun. Guru terus belajar 

dan mengembangkan diri bukan untuk pemerintah atau kepala sekolah, tapi 
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memang sejatinya setiap pendidik atau guru adalah pembelajar. Hanya dari guru 

yang terus belajar dan berkarya akan muncul generasi pembelajar sepanjang hayat 

yang terus menerus berkontribusi pada masyarakat dan lingkungannya. Guru 

pembelajar adalah guru yang senantiasa terus belajar selama dia mengabdikan 

dirinya di dunia pendidikan. Oleh karena itu, ketika seorang guru memutuskan 

untuk berhenti atau tidak mau belajar maka pada saat itu dia berhenti menjadi 

guru atau pendidik. (Ditjen GTK, 2016). 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi demikian pesat. Banyak hal 

baru yang ditemukan setiap saat. Apabila Guru enggan belajar setiap saat, maka 

ilmu yang dimilikinya akan ―basi‖ untuk disajikan kepada para siswa nya. Inilah 

relevansi program Guru Pembelajar terhadap peningkatan Kompetensi Guru. 

Pada Tahun 2016, Kemendikbud meluncurkan program Guru Pembelajar. 

Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar dilakukan melalui tiga moda, 

yaitu Moda Tatap Muka, Moda Daring, dan Moda Daring Kombinasi. 

Pelaksanaan program guru pembelajar dapat dilakukan di tingkat kabupaten/kota, 

provinsi, maupun nasional. (ibid, 2016). 

Moda tatap muka merupakan bagian dari sistem pembelajaran di mana 

terjadi interaksi secara langsung antara fasilitator dengan peserta pembelajaran. 

Interaksi pembelajaran yang terjadi dalam tatap muka meliputi pemberian input 

materi, tanya jawab, diskusi, latihan, kuis, praktik, dan penugasan. Moda tatap 

muka diperuntukkan bagi guru yang memerlukan peningkatan kompetensi yang 

lebih intensif dengan mempelajari 8-10 modul. 

Moda Dalam Jejaring (Daring) adalah program guru pembelajar yang 

dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi jaringan komputer dan internet. 

Moda Daring dapat dilaksanakan dengan mempersiapkan sistem pembelajaran 

yang secara mandiri memberikan instruksi dan layanan pembelajaran kepada 

peserta tanpa melibatkan secara langsung para pengampu dalam proses 

penyelenggaraannya. Moda Daring diperuntukkan bagi guru yang memerlukan 

peningkatan kompetensi dengan mempelajari 3-5 modul. 

Moda daring kombinasi adalah moda yang mengkombinasikan antara tatap 

muka dengan daring. Fasilitator sebagai pengampu dalam pembelajaran daring 

memfasilitasi sistem pembelajaran yang telah disiapkan dalam sistem Guru 

Pembelajar; dan peserta di sisi lain melaksanakan instruksi yang diberikan oleh 
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sistem, mulai registrasi, pelaksanaan pembelajaran, sampai dengan evaluasi. 

Moda Daring Kombinasi dilaksanakan dengan mempersiapkan sistem 

pembelajaran yang membutuhkan keterlibatan secara langsung para pengampu 

dan mentor dalam proses pembelajaran. Daring Kombinasi diperuntukkan bagi 

guru yang memerlukan peingkatan kompetensi dengan mempelajari 6-7 modul. 

Program Guru Pembelajar adalah bagian dari Pengembangan Keprofesian 

Berkelanjutan (PKB). Program ini masih akan berlanjut di tahun 2017 ini. Format 

nya sedikit ada perubahan dan modifikasi, dan konon namanya berganti menjadi 

Pengembangan Karier Guru (PKG). Namun esensi nya sama dengan program 

Guru Pembelajar. 

Ada 2 (dua) tujuan yang Penulis garisbawahi dari program Guru 

Pembelajar, khususnya Moda Daring dan Daring Kombinasi, yaitu: Pertama, 

meningkatkan Kompetensi Guru, untuk mencipatakan Guru Profesional. Kedua, 

meningkatkan  kemampuan  TIK  (Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi)  para 

Guru, unuk menciptakan ―Guru Abad 21‖. 

Identifikasi dan Rumusan Masalah 

Guru profesional adalah kemampuan seorang guru untuk melaksanakan 

tugas pokoknya sebagai seorang pendidik dan pengajar yang meliputi kemampuan 

dalam merencanakan, menjalankan, dan mengevaluasi hasil pembelajaran 

(informasi-pendidikan.com, 2013). Prinsipnya adalah setiap guru harus dilatih 

secara periodik di dalam menjalankan tugasnya. 

Penguasaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) merupakan salah 

satu sarana pendukung untuk meningkatkan kualifikasi guru sesuai dengan 

perkembangan zaman (kompas.com, 2015). Hanya, ternyata masih banyak guru, 

baik di perkotaan maupun pedesaan, yang masih gagap teknologi atau tidak bisa 

memanfaatkan TIK. 

Penulis saat ini menjadi Instruktur Nasional (Mentor) Guru Pembelajar SD 

Kelas Atas Moda Daring Kombinasi. Sehingga cukup tahu hal-hal yang terjadi di 

lapangan. Termasuk kendala yang dihadapi oleh para Peserta. Kendala yang 

paling umum ditemui adalah kemampuan TIK para guru yang masih rendah, 

sehingga menyulitkan ketika menjalankan program LMS (Learning Management 

System) sebagai tempat mempelajari materi dan mengerjakan tugas di Moda 

Daring Kombinasi. 
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Kegiatan Guru Pembelajar Moda Daring Kombinasi adalah: 

1.  Kemampuan TIK guru secara umum masih rendah, terutama guru Sekolah 

Dasar. Hal ini berdasarkan pengalaman Penulis selama menjadi Mentor Guru 

Pembelajar SD Kelas Atas Moda Daring Kombinasi. 

2.  Kendala dalam penguasaan TIK pada gilirannya menjadi pelambat dalam 

penguasaan materi yang ada di dalam LMS, baik materi Pedagogik maupun 

Profesional. Ketika penguasaan TIK cukup tinggi, maka para Guru bisa fokus 

mempelajari materi Pedagogik maupun Profesional yang ada di dalam LMS, 

sekaligus mengerjakan Tugas dan Tes yang ada di dalamnya. 

 

METODE 

Metode yang digunakan oleh penulis adalah Studi Kepustakaan. Studi 

kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun 

informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. 

Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-

karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, 

buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun 

elektronik lain. 

Banyak yang menganggap bahwa Studi Kepustakaan identik dengan buku-

buku. Anggapan ini tidak salah, namun kurang relevn di era digital seperti saat ini. 

Di masa yang serba canggih ini maka Studi Kepustakaan tidak hanya dilakukan 

melalui buku berbentuk kertas, melainkan bisa juga dalam bentuk ―Tak Kertas‖ 

(paperless). Misalnya dengan cara studi website-website, mempelajari Pelatihan 

Daring (Online Course) dan sebagainya. 

PEMBAHASAN 

Beberapa waktu yang lalu saya menyebar angket kecil-kecilan ke para 

Peserta Guru Pembelajar Moda Daring Kombinasi, untuk mengetahui sejauh 

mana respon mereka terhadap program Guru Pembelajar, sekaligus untuk 

mengetahui kendala apa saja yang dihadapi. Dari sekian banyak jawaban yang 

masuk, ada satu jawaban yang cukup menggelitik. 

Membaca jawaban tersebut, saya tertawa dalam hati. Bagaimana tidak 

tertawa, karena di pertemuan awal Guru Pembelajar saya sudah jelaskan pada para 
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peserta bahwa salah satu tujuan Guru Pembelajar adalah meningkatkan 

kemampuan TIK para Guru. Jadi tidak hanya meningkatkan penguasaan materi 

Pedagogik dan Profesional.Hal ini sejalan dengan presentasi yang disampaikan 

dalam sebuah kesempatan oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, 

Bapak Sumarna Surapranata, Ph.D. Beliau menyatakan bahwa salah satu 

tantangan pendidikan di Indonesia adalah kondisi Guru yang masih merupakan 

―Guru Abad 20‖, sedangkan kondisi Siswa adalah ―Siswa Abad 21‖. 

Salah satu indikator ―Siswa Abad 21‖ adalah kemampuan mereka yang 

tinggi dalam penguasaan TIK. Saat ini hampir semua siswa memiliki Dawai 

(Gadget) maupun Komputer Jinjing (Laptop). Sedangkan secara umum 

penguasaan TIK para Guru masih rendah. Maka solusi nya adalah meningkatkan 

kemampuan penguasaan TIK para Guru. 

Masalah TIK memang menjadi hal yang paling menonjol dalam program 

Guru Pembelajar. Karena untuk Moda Daring dan Daring Kombinasi, penguasaan 

TIK menjadi prasyarat utama agar dapat mengikuti kegiatan dengan baik. 

Setelah mengelaborasi berbagai alternatif, Penulis berusaha menyajikan 

solusi dari permasalahan penguasaan TIK ini. Solusi yang Penulis tawarkan 

adalah mengkombinasikan program Guru Pembelajar dengan program-program 

Kursus Daring (Online Course). Ada 2 (dua) program Kursus Daring yang 

diharapkan dapat membantu para Guru untuk menjadi Guru Profesional sekaligus 

melek TIK. Dua program tersebut semuanya gratis. Pertama, kursus yang 

diadakan oleh Microsoft. Kedua, kursus yang diadakan oleh SEAMOLEC.  

Kursus Daring Microsoft  

Sepertinya tidak ada yang tidak kenal Microsoft. Atau jika ada yang tidak 

tahu Microsoft, pasti tahu salah satu produknya, yaitu Windows. Sebagai Sistem 

Operasi paling populer, Windows ―tertanam‖ di hampir seluruh PC (Personal 

Computer / Komputer Pribadi) yang ada di Indonesia. Begitu pula dengan aplikasi 

pembuat dokumen nya yaitu Microsoft Office. 

Mengikuti Kursus Daring yang diselenggarakan Microsoft adalah pilihan 

yang sangat masuk akal dalam rangka meningkatkan kemampuan TIK. Karena 

ketika kita membicarakan TIK di Indonesia, maka hampir tidak bisa dilepaskan 

dari produk-produk Microsoft. 
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Ketika para Guru ingin membuat sebuah dokumen (surat, artikel, dll), maka 

biasanya mereka membuat nya di Microsoft Words. Ketika para Guru ingin 

membuat sebuah Lembar Kerja (laporan keuangan, absen siswa, dll) biasanya 

mereka membuat nya di Microsoft Excel. Dan ketika akan membuat slide 

presentasi, biasanya dibuat di Microsoft PowerPoint.  

Cara mendaftar Pelatihan Daring di Microsoft adalah sebagai berikut: 

1. Buka alamat URL ini: https://education.microsoft.com/. Kemudian klik ―JOIN 

NOW‖ untuk membuat sebuah akun baru. Kemudian ikuti langkah-langkahnya. 

2. Kemudian lakukan registrasi. Isi data diri yang sebenarnya. Karena data ini 

akan digunakan untuk pembuatan Sertifikat pelatihan. 

3. Kemudian  klik  ―Courses  and  Resources‖  untuk  mulai  mengikuti 

Kursus/Pelatihan. 

4. Sebelum menentukan jenis Kursus yang akan diikuti, bagi yang belum terlalu 

familiar dengan Bahasa Inggris, klik dulu ―Translate‖ kemudian pilih Bahasa 

Indonesia. 

5. Langkah terakhir adalah memilih jenis Kursus/Pelatihan. Ada banyak sekali 

jenis kursus yang dapat membantu meningkatkan kemampuan penguasaan 

TIK, diantaranya panduan menggunakan Microsoft Office, panduan 

menggunakan OneNote untuk pembelajarn di kelas, dan 

Kursus Daring SEAMOLEC 

Barangkali saat ini belum banyak Guru yang mengeal apa itu SEAMOLEC. 

Padahal SEAMOLEC merupakan lembaga yang cukup penting di kawasan Asia 

Tenggara.  

Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO) adalah 

sebuah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1965, antara 

pemerintah negara-negara di Asia Tenggara untuk mempromosikan kerja sama 

regional di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan di Asia 

Tenggara. Indonesia bergabung sebagai anggota SEAMEO pada tahun 1968, 

bertepatan dengan ditandatanganinya Piagam SEAMEO. Saat ini SEAMEO telah 

beranggotakan 10 negara anggota ASEAN (Indonesia, Malaysia, Singapura, 

Brunei Darussalam, Filipina, Laos, Kamboja, Vietnam, Thailand, dan Myanmar), 

serta Timor Leste (Kemdikbud.go.id, 2016). 

https://education.microsoft.com/
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SEAMEO SEAMOLEC adalah sebuah institusi yang bernaung dibawah 

Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO) atau Organisasi 

Menteri-Menteri Pendidikan se Asia Tenggara yang bertanggung jawab untuk 

mengembangkan Pendidikan Terbuka dan Pendidikan Jarak Jauh di Asia 

Tenggara. SEAMOLEC berpusat di Indonesia dan bekerjasama dengan 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya institusi yang 

menyelenggarakan PJJ (Pendidikan Jarak Jauh) maupun institusai pendukung 

program. 

Untuk mengikuti Kursus Daring di SEAMEO SEAMOLEC, langkah-

langkahnya sebagai berikut: 

1. Buka alamat URL: http://etraining.seamolec.org/. Maka akan muncul halaman 

Beranda e-Training SEAMEO SEAMOLEC. Kemudian klik―Formulir 

Pendaftaran‖ untuk mendaftar pada Training Online yang sedang dibuka oleh 

SEAMOLEC. 

2.  Dapat dilihat pada Gambar 9, bahwa ada 2 jenis Kursus yang sedang dibuka 

oleh SEAMOLEC (Jenis Kursus yang dibuka akan berbeda-beda setiap 

waktu). Klik jenis Kursus yang akan diikuti. 

m) Setelah klik jenis Kursus yang akan diikuti, selanjutnya Anda akan diarahkan 

ke halaman formulir. Isi semua data dengan benar, karena ini untuk bahan 

pembuatan Sertifikat. 

Tunggu pihak SEAMOLEC menghubungi Anda. 

5. Selain cara di atas, ada cara lain untuk mengikuti Pelatihan Daring di 

SEAMOLEC.Caranya adalah dengan membuka alamat URL: 

http://mooc.seamolec.org/. Kemudian Klik ―Registrasi‖ dan silakan pilih 

berbagai jenis Pelatihan/Kursus. Ada banyak sekali jenis Kursus yang bisa 

diikuti. 

j) Apa perbedaan mengikuti Kursus di E-Training SEAMOLEC dengan di 

MOOC SEAMOLEC? Jawabannya: sama saja. Karena ketika kita daftar di E-

Training SEAMOLEC, proses pelatihan tetap dilakukan di MOOC 

SEAMOLEC. Perbedaannya adalah: jika kita daftar di E-Training SEMOLEC 

kita akan mendapat Sertifikat karena terdaftar secara resmi. Sedangkan jika 

langsung Registrasi di MOOC kemungkinan tidak akan mendapat Sertifikat 

Pelatihan. 

http://etraining.seamolec.org/
http://mooc.seamolec.org/
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SIMPULAN 

 Mengkombinasikan Guru Pembelajar dengan Pelatihan Daring yang 

dilenggarakan oleh Microsoft dan SEAMOLEC diharapkan bisa meningkatkan 

penguasaan TIK para Guru. Yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas 

penyajian materi ajar kepada para peserta didik. Semoga. 
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MELAYANI DENGAN CINTA SEBAGAI UPAYA PENGUATAN 

PENDIDIKAN KARAKTER DI SMP NEGERI 3 KANDANGAN 
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(Email : david.sudibyo@gmail.com) 

 

ABSTRAK 

Sebagian besar karakter siswa SMP Negeri 3 Kandangan masih rendah 

terutama dalam hal sopan santun terhadap guru, teman maupun warga sekolah 

yang lain. Untuk mengatasi hal tersebut penulis sebagai salah satu guru di SMP 

Negeri 3 Kandangan berupaya memberikan penguatan pendidikan karakter 

melalui pelayanan terhadap siswa dengan cinta baik saat di dalam maupun di luar 

kelas. Melayani siswa dengan cinta yang penulis diterapkan adalah dengan 

memberikan contoh konkret perilaku baik yang kita lakukan terhadap siswa secara 

langsung maupun terhadap warga sekolah yang lain. Dengan memberikan contoh 

perilaku yang baik secara tidak langsung siswa akan meniru seperti apa yang kita 

lakukan. Melayani dengan cinta, menganggap siswa seperti anak kita sendiri, 

merangkulnya, mengajaknya berbicara, dan mendengarkan apa yang menjadi 

keinginannya menciptakan pelayanan sepenuh hati sehingga tercipta siswa yang 

berkarakter. 

 

Kata kunci: melayani dengan cinta, penguatan pendidikan karakter 

 

PENDAHULUAN 

SMP Negeri 3 Kandangan Temanggung merupakan Sekolah pinggiran 

di wilayah kabupaten Temanggung dengan tingkat kesadaran masyarakat 

terhadap pendidikan yang masih rendah. Mata pencaharian masyarakatnya 

hampir 50% menjadi petani di ladang dan 50% lainnya kebanyakan merantau 

sebagai pembantu rumah tangga. 

Bagi masyarakat yang mata pencahariannya bertani di ladang, setiap 

bagi habis subuh sudah berangkat ke ladang sehingga apabila anaknya mau 

berangkat ke sekolah sudah tidak mendapati orang tuanya di rumah. Kondisi 

seperti inilah yang melatarbelakangi pendidikan karakter peserta didik di SMP 

Negeri 3 Kandangan.  

Sebagian besar karakter siswa di SMP Negeri 3 Kandangan masih 

rendah terutama dalam hal sopan santun terhadap guru, teman maupun warga 

sekolah yang lain. Hal ini dikarenakan pembelajaran karakter dari rumah 
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kurang. Orang tua jarang memberikan contoh karakter yang baik kepada anak 

karena intensitas bertemu dengan anak juga jarang. Pendidikan karakter 

seharusnya ditanamkan dari keluarga, sedangkan di sekolah hanya menguatkan 

pendidikan karakter tersebut.   

Pendidikan karakter menurut undang-undang nomor 20 tahun 2003 

tentang sistem pendidikan nasional bahwa pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga. (Depdiknas, 2003). 

Berdasarkan uraian tersebut, menunjukkan bahwa pendidikan di sekolah yang 

merupakan salah satu pendidikan formal sudah seharusnya mampu mencetak 

generasi penerus bangsa yang berilmu dan berkarakter. 

Dalam hal ini guru ikut bertanggungjawab dalam mencetak generasi 

penerus bangsa siswa yang berkarakter. Pendidikan karakter akan lebih tepat 

sasaran diterima oleh siswa apabila pendidikan karakter ini dilaksanakan 

langsung oleh guru. Guru harus mampu memberikan contoh karakter yang baik 

kepada siswa sehingga siswa secara tidak langsung akan mencontoh apa yang 

menjadi perilaku guru.  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan bahwa karakter adalah 

sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari 

yang lain. Hal ini senada dengan pendapat Suharjana (2011: 26) bahwa 

karakter sebagai cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap 

individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkungan keluarga, 

masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya ada sembilan pilar karakter yang 

berasal dari nilai-nilai luhur universal, yakni: (1) karakter cinta Tuhan dan 

segenap ciptaan-Nya, (2) kemandirian dan tanggungjawab, (3) 

kejujuran/amanah, diplomatis, (4) hormat dan santun, (5) dermawan, suka 

tolong-menolong dan gotong royong/kerjasama, (6) percaya diri dan pekerja 

keras, (7) kepemimpinan dan keadilan, (8) baik dan rendah hati, dan (9) 

karakter toleransi, kedamaian dan kesatuan.  
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Untuk menghadapi masalah karakter yang terjadi di SMP Negeri 3 

Kandangan, penulis sebagai guru mencoba memberikan penguatan pendidikan 

karakter terutama pada perilaku sopan santun kepada sesama dengan cara 

memberikan contoh berperilaku yang baik kepada semua warga sekolah 

termasuk guru maupun siswa. Selain itu melayani siswa baik di kelas maupun 

di luar kelas dengan pelayanan  

Dari latar belakang tersebut, beberapa masalah yang dapat diidentifikasi 

dalam makalah ini adalah: (1) perlu adanya  penguatan pendidikan karakter di 

SMP Negeri 3 Kandangan; (2) perlu adanya pemberian contoh dalam 

penguatan pendidikan karakter di SMP Negeri 3 Kandangan; (3) salah satu 

formula pemberian contoh dalam penguatan pendidikan karakter di SMP 

Negeri 3 Kandangan yaitu melayani siswa dengan cinta. 

Rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut: (1) apakah 

pelayanan dengan cinta komite dapat memberikan penguatan pendidikan 

karakter di SMP Negeri 3 Kandangan?; (2) bagaimana pelayanan dengan cinta 

dapat memberikan penguatan pendidikan karakter di SMP Negeri 3 

Kandangan? 

METODE 

Jenis penelitian yang digunakan dalam makalah ini adalah jenis 

penelitian kualitatif. Berkaitan dengan penelitian kualitatif menurut Moleong, 

Lexy J (2013: 9) bahwa pendekatan fenomenologis merupakan tradisi 

penelitian kualitatif yang berakar pada filosofi dan psikologis, dan berfokus 

pada pengalaman hidup manusia (sosiologi).  

Penelitian kualitatif senada dengan pendekatan hermeneutics. Menurut 

Putu Eka Amerta, I; dkk (2016:5) bahwa dalam pendekatan hermeneutics yang 

menggunakan pengalaman hidup sebagai alat untuk memahami secara lebih 

baik tentang sosial budaya, politik atau konteks sejarah dimana pengalaman itu 

terjadi. Pengolahan data dalam makalah ini, data akan diobservasi, dianalisis, 

dan interpretasi untuk mendapatkan kesimpulan. 

Penelitian penguatan pendidikan karakter melalui pelayanan dengan 

cinta dilaksanakan di SMP Negeri 3 Kandangan. Dengan subjek penelitian 

adalah penulis sendiri sebagai guru SMP Negeri 3 Kandangan. Adapun objek 

penelitian adalah siswa SMP Negeri 3 Kandangan. 
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Sumber data yang digunakan metode observasi dengan penulis sebagai 

observer langsung karena sebagai guru di SMP Negeri 3 Kandangan. Hasil 

observasi merupakan hasil pengamatan dan pengalaman yang didapatkan 

penulis selama menjadi guru di SMP Negeri 3 Kandangan sejak tahun 2003 

sampai dengan sekarang tahun 2017. Data yang didapat lebih akurat karena 

data yang didapat merupakan pengalaman yang dialami sendiri oleh penulis di 

SMP Negeri 3 Kandangan. 

Analisis data yang penulis gunakan adalah analisis data menggunakan 

teknik kualitatif. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012:335) 

bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya tidak jenuh. Hal ini 

menunjukkan bahwa dalam analisis kualitatif penulis dapat mengembangkan 

analisis dari data yang didapat dengan berbagai argumen yang dapat 

mendukung penjelasan data tersebut sehingga pada akhirnya didapatkan 

kesimpulan yang tepat. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

SMP Negeri 3 Kandangan merupakan salah satu sekolah menengah 

pertama di wilayah kabupaten Temanggung dengan latar belakang 

masyarakatnya yang masih belum melek pendidikan. Sebagian besar 

masyarakatnya kurang peduli terhadap pendidikan anak baik pendidikan formal 

yang menyangkut kecerdasan anak maupun pendidikan karakter di lingkungan 

keluarga. 

Sebagian besar masyarakatnya masih lebih fokus untuk meningkatkan 

ekonomi keluarga tanpa mau tahu pendidikan anaknya. Setiap anak hanya 

cukup dihidupi dengan materi, mereka hampir tidak pernah memberikan 

contoh pendidikan karakter di lingkungan keluarga. Hal tersebut terjadi karena 

intensitas bertemu dengan masig-masing anggota keluarga relatif jarang. 

Setiap anak yang merupakan siswa SMP Negeri 3 Kandangan sebagian 

besar karakternya rendah. Hal ini dilihat dari sopan santun siswa kepada guru, 

kepada sesama peserta didik maupun kepada warga sekolah yang lain.  

Sopan santun yang dapat diamati oleh penulis adalah dalam bertutur 

kata, dalam bertingkah laku, bahkan dalam hal menyapa saja siswa masih dapat 
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dikatakan rendah. Mereka tidak tahu persis cara bersopan santun yang baik 

terhadap sesama. 

Untuk mengatasi hal tersebut, penulis sebagai guru SMP Negeri 3 

Kandangan berupaya untuk memberikan penguatan pendidikan karakter 

kepada siswa dengan cara memberikan contoh berperilaku yang baik terhadap 

semua warga sekolah.  

Hasil penelitian yang berkaitan dengan pendidikan karakter pada siswa 

SMP Negeri 3 Kandangan antara lain: 

1. Siswa belum terbiasa dalam menyapa dengan berjabat tangan baik kepada 

guru, teman maupun warga sekolah yang lain. 

Sebagian besar siswa awalnya apabila bertemu dengan siapapun 

tidak pernah menyapa apalagi berusaha untuk bertegur sapa dengan 

berjabat tangan. Hal ini terjadi apabila siswa berpapasan maupun bertemu 

dengan guru, teman, karyawan dan penjaga sekolah di SMP Negeri 3 

Kandangan tidak pernah mau bertegur sapa. Mereka acuh tak acuh 

terhadap siapa saja yang mereka temui.  

Melihat kondisi tersebut, penulis sebagai guru merasa prihatin. 

Bagaimana siswa akan memiliki kepekaan terhadap lingkungan apabila 

untuk menyapa saja dengan sesama merasa enggan.  

Guru berupaya untuk menjadikan siswa dapat memiliki empati 

kepada sesama. Awalnya guru menyapa terlebih dahulu apabila bertemu 

dengan siswa di pagi hari kemudian dilanjutkan menjabat tangan siswa, 

mengucapkan salam dan menanyakan kabar siswa pada hari itu.  

Guru masih berusaha memberikan contoh kepada siswa yaitu 

dengan menyapa terlebih dahulu dengan sesama guru, karyawan ataupun 

penjaga sekolah. Dilanjutkan dengan berjabat tanga, mengucapkan salam 

dan menanyakan kondisi hari itu.  

Selama berada di dalam kelas, guru pada awal pertemuan dengan 

siswa juga selalu memulai pelajaran dengan salam dilanjutkan dengan 

menanyakan kabar siswa seluruhnya. 

Pada siang hari menjelang pulang, guru selalu menegur siswa 

terlebih dahulu, menjabat tangannya sambil mengucapkan hati-hati di 

jalan. Hal itu selalu guru lakukan dalam keseharian di sekolah. Setiap kali 
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bertemu dengan siswa, guru selalu berusaha untuk menyapa terlebih 

dahulu.  

Hal-hal tersebut selalu guru lakukan tanpa harus menunggu siswa 

atau warga sekolah yang lain melakukannya terlebih dahulu. Hari demi 

hari, bulan demi bulan bahkan bulan demi bulan dengan sendirinya siswa 

tanpa disuruh justru siswa dapat belajar dari contoh guru tersebut dan 

melakukannya dalam keseharian. Siswa apabila bertemu dengan guru, 

teman maupun warga sekolah yang lain selalu saling berusaha menyapa 

terlebih dahulu sehingga tak jarang saling tertawa bersama karena  

mengucapkan salam secara bersamaan.  

Perilaku tersebut tidak hanya siswa SMP Negeri 3 Kandangan 

terapkan kepada warga sekolah, akan tetapi kepada siapapun yang menjadi 

tamu di SMP Negeri 3 Kandangan siswa sudah langsung dengan 

sendirinya akan menyapa sambil menjabat tangan dan mengucapkan salam 

2. Bertutur kata kasar baik kepada guru, teman maupun warga sekolah yang 

lain. 

Awalnya sebagian besar siswa SMP Negeri 3 Kandangan terbiasa 

bertutur kata kasar dengan siapappun. Karena mereka orang jawa, sudah 

biasa bertutur kata dengan basa ngoko kepada guru maupun warga sekolah 

yang lain.  

Di daerah jawa terutama jawa tengah apabila anak-anak bertutur 

kata dengan menggunakan basa ngoko dianggap tidak sopan terutama 

kepada orang yang lebih tua. Kepada orang yang lebih tua sudah 

seharusnya bertutur kata menggunakan basa krama.  

Setelah ditanya kenapa siswa SMP Negeri 3 Kandangan apabila 

bertutur kata dengan guru menggunakan basa ngoko tidak menggunakan 

basa krama dikarenakan mereka tidak pernah diajari oleh orang tuanya 

cara bertutur kata yang sopan. Hal tersebut terjadi karena orang tua siswa 

sibuk bekerja untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga baik yang 

bekerja di ladang maupun yang merantau. Intensitas bertemu dengan 

anggota keluarga jarang. Yang penting siswa sudah dicukupi untuk 

keperluan sehari-harinya.  
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Bagaimana mau mengajarkan tata krama yang baik karena bertemu 

saja jarang, bagaimana anak akan mendapatkan contoh perilaku yang baik 

karena jarang bertemu dengan orang tuanya. 

Untuk mengatasi hal tersebut, penulis sebagai guru berusaha 

memberikan contoh yang baik dalam bertutur kata baik saat berada di luar 

kelas maupun di dalam kelas. Saat berada di dalam kelas guru berusaha 

menyampaikan materi dengan bahasa yang baik dan benar, dan dengan 

suara yang lembut. Berusaha untuk tidak menyinggung perasaan siswa 

melalui kat-kata. 

Pada saat kegiatan pembelajaran tidak jarang guru menemui siswa 

yang tidak membawa buku pelajaran, tidak mengerjakan PR dan bahkan 

tidur di dalam kelas. Untuk menghadapi anak yang tidak membawa buku 

pelajaran, guru berusaha menanyakan dengan lembut mengapa tidak 

membawa buku pelajaran, ditanya alasannya. Meskipun  siswa menjawab 

lupa membawanya, kita sebagai guru harus mampu menahan emosi kita 

untuk marah. Kita coba memberikan pengertian agar saat malam hari 

dipersiapkan buku pelajarannya sesuai dengan jadwal di pagi harinya. 

Jangan lupa selalu ingatkan siswa kita untuk selalu belajar, membaca 

kembali mata pelajaran yag sudah diajarkan oleh guru. 

Guru mempunyai kewajiban untuk selalu mengingatkan kepada 

seluruh siswa kita untuk memahami betul tugas seorang pelajar. Tugas 

utam seorang pelajar adalah belajar agar dapat meningkatkan 

kemampuannya dalam bidang akademik maupun non akademik sesuai 

potensi yang dimilikinya. 

Dalam menghadapi siswa yang tidak mengerjakan PR maupun 

yang tidur di dalam kelas, kita tidak boleh mudah emosi. Harus tetap kita 

tanyakan alasan mereka melakukan hal tersebut. Setelah tahu alasannya 

baru kita mengingatkan agar tidak mengulangi hal tersebut. 

Menegur siswa penuh dengan cinta akan menjadikan siswa kita 

menyadari apa yang mereka lakukan. Berbeda apabila kita melakukannya 

dengan berkata-kata kasar bahkan dengan amarah, justru siswa kita 

berusaha menentang apa yang kita katakan.  
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Siswa tanpa harus kita marahi akan tetapi kita ajak berbicara 

tentang masalah yang mereka hadapi, mereka akan paham tentang 

tanggungjawab dirinya. Dengan sendirinya mereka akan melakukan paling 

tidak sesuai dengan apa yang kita katakan. Dengan demikian akan 

terbentuk pendidikan karakter pada diri siswa. 

3. Siswa tidak masuk sekolah saat ujian 

Ada beberapa siswa yang kadang tidak masuk sekolah karena 

ujian. Kasus ini terjadi pada siswa kelas IX. Siswa tersebut tidak masuk 

saat pelaksanaan ujian praktik.  

Karena siswa tersebut tidak masuk sekolah saat ujian praktik, maka 

guru memohon kepada guru BK untuk berusaha menjemputnya ke rumah. 

Ternyata siswa tersebut belum bangun dari tidurnya. Setelah kita tanyakan 

kepada anggota keluarganya yang berada di rumah, ternyata siswa tersebut 

tidak tinggal bersama orang tuanya melainkan tinggal bersama paman dan 

bibinya. 

Bibinya menjelaskan bahwa dia sudah membangunkan siswa 

tersebut, ternyata menjawab tidak akan masuk sekolah. Bibinya tidak 

mengetahui kalau siswa tersebut di sekolah hari itu harus melaksanakan 

ujian praktik.  

Anak tersebut dibangunkan oleh bibinya, oleh guru BK ditunggu 

sampai siswa tersebut siap untuk berangkat ke sekolah. Siswa akhirnya 

siap berangkat ke sekolah dan di bonceng oleh guru BK. 

Adanya kepedulian dari guru BK untuk menjemput ke rumah, 

siswa tersebut meminta maaf kepada guru BK tidak akan mengulangi 

perbuatannya dan berjanji akan selalu berangkat sekolah dengan rajin. 

Kepedulian dan rasa empati yang kita berikan kepada siswa kita 

akan membuahkan hasil berupa karakter yang tertanam dalam diri siswa. 

Tanpa harus kita bentak, ternyata dengan sendirinya siswa dapat 

menyadari apa yang mereka lakukan salah. Mereka menyadari dengan 

sendirinya apa yang menjadi tanggungjawab mereka.  

Masih banyak kasus lain yang terjadi di SMP Negeri 3 Kandangan yang 

berkaitan dengan pendidikan karakter. Pada akhirnya siswa-siswa menyadari 

betapa pentingnya berperilaku dengan baik, peduli dan mempunyai rasa 



1604 

 

terhadap sesama akan menciptakan rasa tanggung jawab pada diri siswa 

terhadap apa yang menjadi kewajibannya.  

Berdasarkan uraian hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

melayani siswa dengan cinta ternyata dapat menciptakan pendidikan karakter 

kepada siswa secara langsung tanpa kita sebagai guru harus menggurui siswa 

kita. Tanpa kita harus selalu berkata-kata betapa pentingnya pendidikan 

karakter bagi kehidupan kita pada khususnya dan bagi kehidupan manusia pada 

umumnya. 

Guru cukup memberikan contoh perilaku yang baik dalam kehidupan di 

sekolah. Guru memberikan contoh menyapa terlebih dahulu apabila bertemu 

dengan siapapun dilanjutkan dengan berusaha menjabat tangan orang tersebut. 

Dapat dilanjutkan dengan menanyakan kondisinya. Hal tersebut sudah 

menunjukkan tumbuhnya rasa kepedulian dan rasa empati terhadap sesama. 

Selain itu menumbuhkan sikap sopan santun terhadap sesama.   

Melayani siswa dengan cinta yang penulis diterapkan adalah dengan 

memberikan contoh konkret perilaku baik yang kita lakukan terhadap siswa 

secara langsung maupun terhadap warga sekolah yang lain. Dengan 

memberikan contoh perilaku yang baik secara tidak langsung siswa akan 

meniru seperti apa yang kita lakukan. Melayani dengan cinta, menganggap 

siswa seperti anak kita sendiri, merangkulnya, mengajaknya berbicara, dan 

mendengarkan apa yang menjadi keinginannya menciptakan pelayanan 

sepenuh hati sehingga tercipta siswa yang berkarakter. 

Dengan memberikan contoh berupa pendidikan karakter kepada siswa 

sesuai dengan apa yang kita lakukan sama halnya kita sudah berusaha 

mencetak generasi penerus bangsa yang berkarakter sebagaimana diamanatkan 

dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 bahwa pendidikan nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga. (Depdiknas, 2003). 

Amanat tersebut secara implisit memberikan tugas bagi semua guru 

untuk mencetak generasi penerus bangsa yang berkarakter. Guru tidak hanya 
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bertanggungjawab dalam hal mencerdaskan bangsa akan tetapi guru 

mempunyai tanggungjawab yang berat yaitu untuk membentuk generasi 

penerus yang berkarakter. 

Setiap sekolah memiliki ciri khas sendiri-sendiri, sehingga guru harus 

mampu memahami kondisi di lingkungan sekolah kita. Kita fokus pada 

pendidikan karakter sesuai kondisi lingkungan sekolah kita. Karena pendidikan 

karakter ada beragam macamnya seperti yang dikemukakan oleh Suharjana 

(2011: 26) bahwa karakter sebagai cara berpikir dan berperilaku yang menjadi 

ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkungan 

keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya ada sembilan pilar 

karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal, yakni: (1) karakter cinta 

Tuhan dan segenap ciptaan-Nya, (2) kemandirian dan tanggungjawab, (3) 

kejujuran/amanah, diplomatis, (4) hormat dan santun, (5) dermawan, suka 

tolong-menolong dan gotong royong/kerjasama, (6) percaya diri dan pekerja 

keras, (7) kepemimpinan dan keadilan, (8) baik dan rendah hati, dan (9) 

karakter toleransi, kedamaian dan kesatuan. Dari berbagai macam karakter 

tersebut, kita sebagai guru dapat mengarahkan pendidikan karakter yang paling 

tepat bagi siswa-siswa di sekolah kita. 

SMP Negeri 3 Kandangan lebih mengutamakan pada pendidikan 

karakter yang keempat yaitu hormat dan santun. Siswa didorong untuk 

memiliki karakter sopan terhadap sesama. Dengan karakter hormat tersebut 

justru dapat menumbuhkan karakter peduli dan empati terhadap sesama. Selain 

itu juga akan menumbuhkan karakter hormat kepada yang lebih tua dan sayang 

kepada yang lebih muda.  

Tumbuhnya rasa kepedulian dan rasa empati kepada sesama juga akan 

mendukung tumbuhnya karakter berupa tanggungjawab terhadap apa yang 

menjadi kewajibannya. 

Melayani siswa kita penuh dengan cinta, secara tidak langsung kita 

akan mendapatkan apa yang menjadi tujuan utama kita sebagai seorang guru 

yaitu mencetak generasi penerus bangsa yang cerdas baik secar IQ maupun 

secara EQ. Sehinggu memiliki kecerdasan dalam bidang ilmu pengetahuan dan 

memiliki kecerdasan dalam  bidang karakter. 

A. Simpulan 
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Berdasarkan hasil analisis data, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: (1) Melayani siswa dengan cinta dapat membentuk karakter pada siswa 

SMP Negeri 3 Kandangan dan (2) Melayani siswa dengan cinta yang berperan 

dalam pembentukan karakter siswa SMP Negeri 3 Kandangan berupa 

pemberian contoh perilaku baik terutama sopan santun yang dilakukan oleh 

guru sebagai pelaku pendidikan.  

Saran 

 Berdasarkan hasil yang telah dicapai, maka saran-saran yang perlu 

diperhatikan adalah sekolah melaksanakan penguatan pendidikan karakter 

dengan memberikan contoh konkret kepada siswa sesuai dengan kondisi 

sekolah masing-masing.  
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Abstrak 

Dekadensi moral peserta didik yang akhir-akhir ini terlihat merupakan 

salah satu akibat hilangnya nilai karakter. Nilai karakter yang utama, saya singkat 

dengan AMING (Agamis, Mandiri, Integrasi, Nasionalis dan Gotong royong) 

sekarang sudah mulai pudar. Perkembangan IPTEK dalam era globalisasi 

membawa dampak positif dan negatif untuk peserta didik. Kondisi demikian 

menjadi keprihatinan bagi pendidik, orang tua dan masyarakat, sehingga peran 

sekolah menjadi penting dalam penguatan pendidikan karakter. Subjek penelitian 

adalah peserta didik SMPN 4 Maja-Majalengka. Teknik pengumpulan data 

menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data 

menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan 

bahwa implementasi pendidikan karakter dilakukan dengan mengacu kepada 

grand design : olah hati (spiritual and emotional development), olah pikir 

(intelectual development), olah raga dan kinestetik (physical and kinestetic 

development), olah rasa dan karsa (Affektive and creativity development). 

 

Kata Kunci : peran sekolah, pendidikan karakter, era globalisasi 
 
PENDAHULUAN 

 Tujuan Pendidikan Nasional menurut Undang-Undang Nomor 20 

tahun2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3 yaitu mengembangkan 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

TuhanYang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.  Lebih 

lanjuttentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3, menyebutkan bahwa 

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka men-

cerdaskan kehidupan bangsa."Undang-Undang Sisdiknas tersebu mengisya-

ratkan bahwa bahwa pendidikan merupakan sarana strategisdalam pemben-

tukan karakter karena mempunyai tujuan melahirkan insan yang cerdas dan 

berkarakter. Hal tersebut pernah  dikatakan  oleh  Martin  Luther  King  dalam  
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Muslich  (2011:75),  yaitu; intelligence plus character ... that is the goal of true 

education (kecerdasan yang berkarakter) ... adalah tujuan akhir pendidikan yang 2 

sebenarnya. Paparan tersebut mengingatkan bangsa Indonesia dalam mewujudkan 

pendidikan yang sesungguhnya bukan hanya terpaku pada kepandaian, kecerdasan 

atau intelegensi melainkan pendidikan membantu anak-anak menjadi anak yang 

memeiliki karakter yang baik. 

 Berdasarkan tujuan dan fungsi pendidikan nasional, jelaslah bahwa 

pendidikan di setiap jenjang termasuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) harus 

diselenggarakan secara sistematis untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan tersebut 

berkaitan dengan pembentukkan karakter peserta didik sehingga mampu bersaing, 

mempunyai sikap religius, beretika, bermoral, sopan santun, jujur, mandiri, 

disiplin, toleransi, dan berinteraksi dengan masyarakat terutama pada era global 

dewasa ini. Nilai utama dalam pengembangan karakter yang harus dimiliki oleh 

peserta didik oleh penulis disingkat dengan AMING (Agamis, Mandiri, Integritas, 

Nasionalis, dan Gotong royong). 

Selama ini, kalau kita perhatikan pendidikan informal terutama dalam 

lingkungan keluarga belum memberikan kontribusi yang berarti dalam 

mendukung pencapaian kompetensi dan pembentukkan karakter peserta didik. 

Kesibukan dan aktivitas kerja orang tua yang relatif tinggi ditambah lagi dengan 

kurangnya pemahaman orang tua dalam mendidik di lingkungan keluarga, 

pengaruh Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terutama media elektronik yang tidak 

terkendali, pengaruh lingkungan sekitar diduga bisa menyebabkan dampak negatif 

terhadap pencapaian belajar peserta didik terutama dalam hal pembentukkan 

karakter. 

Dekadensi moral peserta didik yang akhir-akhir ini terlihat merupakan 

salah satu akibat hilangnya nilai karakter. Nilai karakter yang utama, seperti yang 

sudah saya ungkapkan di atas dengan sebutan AMING (Agamis, Mandiri, 

Integrasi, Nasionalis dan Gotong royong) sekarang sudah mulai pudar. 

Perkembangan IPTEK dalam era globalisasi tentunya membawa dampak positif 

dan negatif untuk peserta didik. Dekadensi moral tersebut antara lain berupa 

meningkatnya pergaulan bebas, maraknya angka kekerasan anak maupun remaja, 

kejahatan terhadap teman, kebiasaan nyontek ketika ulangan, penyalahgunaan 
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obat-obatan terlarang, pornografi, perusakan barang milik orang lain sudah 

menjadi masalah sosial yang hingga saat ini belum dapat diatasi secara tuntas. 

Kondisi demikian menjadi keprihatinan bagi pendidik, orang tua dan masyarakat 

sehingga peran sekolah menjadi penting dalam penguatan pendidikan karakter. 

Demikian juga yang terjadi di SMPN 4 Maja, dekadensi moral telah nyata terlihat, 

sehingga betapa pentingnya pendidikan karakter untuk peserta didik. Salah satu 

alternatif dalam untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu melalui pendidikan 

formal di sekolah. 

Pendidikan karakter dapat diintegrasikan dalam pembelajaran pada setiap 

mata pelajaran di semua jenjang pendidikan terutama jenjang SMP. Materi 

pembelajaran yang berkaitan dengan norma atau nilai-nilai karakter pada setiap 

mata pelajaran perlu dikembangkan dan dikaitkan dengan konteks kehidupan 

sehari-hari sehingga pendidikan karakter tidak hanya dalam tataran kognitif, tetapi 

menyentuh afektif dan psikomotor peserta didik dalam kehidupan sehari-hari 

dalam masyarakat. 

Berdasarkan latar Belakang di atas, dirumuskan pokok permasalahan yang 

akan diteliti yaitu : ― Bagaimakah Peran Sekolah Dalam Penguatan Pendidikan 

Karakter Peserta Didik Smp Pada Era Globalisasi ?‖. Secara lebih rinci, masalah 

penelitian dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

(1)   Bagaimanakah peran sekolah dalam penguatan pendidikan karakter 

peserta didik SMP Negeri 4 Maja pada era globalisasi ? 

(2)   Nilai-nilai utama apa saja kah yang terdapat dalam Pendidikan Karakter 

? 

(3)   Bagaimana mengimplementasikan pendidikan penguatan karakter di 

SMP Negeri 4 Maja ? 

(4)   Bagaimanakah manfaat mengimplementasikan penguatan pendidikan 

karakter di SMP Negeri 4 Maja ? 

Berdasarkan  rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk: 

(1) Mengidentifikasi peran sekolah dalam penguatan pendidikan karakter 

peserta didik SMP Negeri 4 Maja pada era globalisasi. 

(2) Mengidentifikasi nilai-nilai Utama yang terdapat dalam Pendidikan 

Karakter. 
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(3) Mengetahui cara mengimplementasikan pendidikan penguatan karakter di 

SMP Negeri 4 Maja. 

(4) Mengkaji manfaat dalam mengimplementasikan penguatan pendidikan 

karakter di SMP Negeri 4 Maja. 

METODE  

Metode adalah cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan. Metode 

penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitik. Menurut Surakhmad 

(1982:12) metode deskriptif analitik adalah penyelidikan deskriptif yang tertuju 

pada suatu cara untuk memecahkan suatu masalah yang ada sekarang diantaranya 

menuturkan dan menafsirkan data yang ada, mengklasifikasikan, disusun, 

dijelaskan dan dianalisis. Metode deskriptif analitik didasarkan bahwa penelitian 

ini akan menggambarkan dan mengidentifikasi secara faktual mengenai fakta, 

sifat, dan hubungannya antara fenomena yang ada di daerah penelitian. Fenomena 

tersebut yaitu fenomena peran sekolah terhadap penguatan pendidikan karakter 

peserta didik pada era globalisasi. 

Penelitian ini berupa kajian analitis terhadap pembiasaan-pembiasaan 

(habituasi) yang dilakukan dalam kegiatan di sekolah yang mengandung nilai-

nilai pendidikan karakter, sehingga penelitian ini akan selalu berhubungan dengan 

sikap dan perilaku manusia. Peneliti berharap dapat mengidentifikasi 

pengembangan habituasi pendidikan karakter melalui kegiatan-kegiatan sekolah 

di SMP Negeri 4 Maja, sehingga dapat memberikan gambaran tentang penguatan 

pendidikan karakter di sekolah. 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 4 Maja dengan alamat Jalan 

Raya Paniis no. 1 Maja Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka. Adapun yang 

menjadi subjek dalam penelitian ini adalah warga sekolah yang ada di SMP 

Negeri 4 Maja Kabupaten Majalengka. Subjeknya adalah sebagai berikut: (1) 

Kepala Sekolah, (2) Wakil Kepala Sekolah Bidang Kepeserta didikan, (3) Tenaga 

Pendidik (guru), dan (4) Peserta didik. 

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dipergunakan dalam 

penelitian untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan sesuai dengan 

permasalahan yang diteliti yaitu peranan sekolah dalam pendidikan penguatan 

karakter pada jenjang SMP di era globalisasi. Instrumen pengumpulan data 

menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi serta studi literatur. Adapun 
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teknik pengumpulan data yang digunakan tersebut antara lain : (1) Observasi, 

adalah suatu cara untuk mengadakan evaluasi dengan jalan pengamatan secara 

langsung menggunakan lembar pengamatan; (2) Wawancara, adalah suatu cara 

untuk mencari data dengan cara mewawancara subjek penelitian terkait penguatan 

pendidikan karakter; (3) Dokumentasi, dilakukan untuk memperoleh data peserta 

didik dalam hal pendidikan karakter; (4) Studi literatur, dilakukan dengan cara 

mencari sumber-sumber berkenaan dengan pendidikan karakter dari buku-buku 

atau jurnal penelitian sebelumnya yang ada kaitannya dengan penguatan 

pendidikan karakter. 

Teknik analisis data menurut Sugiyono ( 2008 :142) adalah: 

 Proses pengleompokkan data berdasarkan variabel dan respon, 

mentabulasi data berdasarkan variabel dan seluruh responden, menyajikan data 

tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan 

maslah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. 

Data hasil observasi meliputi penilaian afektif dan psikomotor yang 

dijelaskan dengan cara deskriptif atau berupa uraian-uraian. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sebelum membahas hasil penelitian tentang peran sekolah dalam 

penguatan pendidikan karakter pada jenjang SMP di era globalisasi, penulis akan 

menyajikan hasil penelitian sebelumnya yang relevan atau berkenaan dengan 

penguatan pendidikan karakter. 

Penelitian yang pertama yaitu berjudul ―Penguatan Pendidikan Karakter. 

Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler Di Sekolah‖ oleh Asep Dahliyana Dosen 

Pendidikan Kewarganegaraan Departemen Pendidikan Umum Fpips Universitas 

Pendidikan Indonesia. Dimuat pada Jurnal Sosioreligi Volume 15 Nomer 1, edisi 

Maret 2017. Metode penelitian ini menggunakan metode studi kasus (case study). 

Lokasi penelitian ini adalah SMA Negeri 3 Kota Bandung yang beralamat di Jalan 

Belitung No 8 Kota Kota Bandung. Sekolah tersebut merupakan salah satu 

sekolah unggulan di Jawa Barat yang mempunyai slogan ―Knowledge is power 

but character is more‖ yang memungkinkan penulis memperoleh data yang 

dibutuhkan dalam penelitian tersebut. Hasil penelitian tersebut yaitu nilai sikap 

yang dikembangkan dalam kegiatan ekstrakurikuler yaitu akhlak. Hal ini dapat 

terlihat dari ucapan, perbuatan dan sikapnya. Perbuatan baik dapat dilihat dari 
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akhlak kepada teman, guru dan lingkungan. Selain itu nilai kejujuran sangat 

ditekankan, penanamannya dilaksanakan dengan cerita-cerita atau kisah-kisah. 

Pengembangannya dikaitkan dengan kehidupan keseharian anak dan pembinaan 

dilaksanakan ketika kegiatan ekstrakurikuler dan pembelajaran. Adapun nilai 

yang dihasilkan dari mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan di 

sekolah yaitu kedisiplinan, keterampilan, kemampuan sosial dan tanggung jawab 

menjadi bagian dalam diri peserta didik tersebut. Hal ini disebabkan setiap 

kegiatan esktrakurikuler pada prinsipnya sudah mengusung nilai-nilai karakter. 

Penelitian yang ke-dua dengan judul ―Implementasi Pendidikan Karakter 

Kepedulian Dan Kerjasama Pada Matakuliah Keterampilan Berbicara Bahasa 

Prancis Dengan Metode Bermain Peran‖ Oleh: Dwiyanto Djoko Pranowo Fbs 

 Universitas Negeri Yogyakarta. Penelitian tersebut dimuat pada Jurnal 

Pendidikan Karakter Kesharlindung. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan 

kelas (Classroom Action Research) yang dilaksanakan dalam bentuk siklus. 

Penelitianini bersifat partisipatif dan kolaboratif yang didasarkan pada 

permasalahan yang muncul pada keterampilan berbicara. Desain penelitian 

tindakan yang akan dilakukan menggunakan model Kemmis dan Taggart dengan 

empat langkah dan pengulangannya yang merupakan siklus atau putaran, yang 

artinya sesudah langkah ke-4 lalu kembali lagi ke-1 dan seterusnya. Keempat 

langkah tersebut adalah Perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. 

Penelitian ini dilaksanakan di Jurusan Pendidikan Bahasa Prancis, Fakultas 

Bahasa dan Seni, UNY. Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dan 

kolaborator di ketahui bahwa rasa kepedulian dan kerjasama mahapeserta didik 

sangat rendah. Mereka kurang peduli terhadap lingkungan belajar dan lingkungan 

pergaulan sesama mahapeserta didik. Metode bermain peran dalam pembelajaran 

mampu (1) meningkatkan nilai-nilai kepedulian mahapeserta didik Jurusan 

Pendidikan Bahasa Prancis pada kategori mulai terlihat (MT); (2) meningkatkan 

nilai-nilai kerjasama mahapeserta didik Jurusan Pendidikan Bahasa Prancis pada 

kategaori mulai terlihat (MT); (3) meningkatkan keterampilan berbicara 

mahapeserta didik dengan peningkatan yang tinggi dari skor awal rerata 62 

menjadi 72,7. 
 

Berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya, pada penelitian ini tentang 

penguatan pendidikan karakter lebih kepada peran sekolah pada penguatan 
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pendidikan karakter, implementasi penguatan pendidikan karakter dengan cara 

mengintegrasikan penguatan pendidikan karakter dalam proses pembelajaran di 

kelas dan kegiatan di luar pembelajaran, sedangkan pada penelitian sebelumnya 

lebih ditekankan pada implementasi penguatan pendidikan karakter pada kegiatan 

ekstra kurikuler. Sedangkan pada penelitian yang ke-dua lebih menekankan pada 

penggunaan metode pembelajaran terhadap terbentuknya karakter. 

Pendidikan karakter terdiri atas dua kata yaitu pendidikan dan karakter. 

Menurut Koesoema, Dodi A (2007: 80) ―pendidikan sebagai proses internalisasi 

budaya ke dalam diri peserta didik dan masyarakat menjadi beradab‖. Sedangkan 

menurut Sudirman, N (1987 : 4) ―pendidikan adalah usaha yang dijalankan oleh 

seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi seseorang atau 

sekelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup dan 

penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mantap‖. 

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa pendidikan adalah 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar anak didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan selain sebagai proses 

humanisasi, pendidikan juga merupakan usaha untuk membantu manusia 

mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya (olahrasa, raga dan rasio) 

untuk mencapai kesuksesan dalam kehidupan dunia dan akhirat. 

 

 

 Sedangkan  Istilah  karakter  secara harfiah  berasal dari bahasa 

Latin ―Charakter‖, yang antara lain berarti: watak, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, 

budi pekerti, kepribadian atau akhlak. Karakter adalah sifat kejiwaan, akhlak atau 

budi pekerti yang menjadi ciri khas seseorang atau sekelompok orang (Majid, A; 

2010 : 11). Lebih lanjut, karakter juga bisa diartikan sikap, tabiat, akhlak, 

kepribadian yang stabil sebagai hasil proses konsolidasi secara progresif dan 

dinamis (Yahya, Khan; 2010 : 1). Sedangkan menurut Gunawan, H (2012:30), 
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Pendidikan karakter pada intinya bertujuan untuk membentuk bangsa yang 

tangguh, kompetitif, nerakhlak mulai, bermoral, bertoleran, ber gotongroyong, 

berjiwa patriotik, berkembag dinamis, beroreantasi pada ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang semuanya dijiwai oleh iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa berdasarkan Pancasila. 

Dilihat dari beberapa definisi karakter tersebut di atas dapat disimpulkan 

secara ringkas bahwa karakter adalah sikap, tabiat, akhlak, kepribadian yang 

stabil sebagai hasil proses konsolidasi secara progresif dan dinamis; sifat alami 

seseorang dalam merespons siruasi secara bermoral; watak, tabiat, akhlak, atau 

kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbgai kebajikan, 

yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, 

bersikap dan bertindak; sifatnya jiwa manusia, mulai dari angan-angan sampai 

menjelma menjadi tenaga. 

Penguatan Pendidikan Karakter ternyata bukanlah suatu kebijakan baru 

sama sekali, hal tersebut karena sejak tahun 2010 pendidikan karakter di sekolah 

sudah menjadi Gerakan Nasional. Pada Implementasi Kurikulum 2013, 

Pendidikan Karakter harus diintegrasikeun ke dalam setiap mata pelajaran selain 

Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). 

Peran Sekolah dalam Penguatan  Pendidikan Karakter Peserta Didik SMP 

Negeri 4 Maja pada Era Globalisasi 
 

Sekolah merupakan tempat belajar untuk peserta didik, bukan hanya aspek 

kognitif yang seharusnya dipelajari di sekolah namun mencakup apek afektif dan 

psikomotor terutama dalam hal penguatan pendidikan karakter. Apalah artinya 

jika peserta didik memiliki nilai pengetahuan yang tinggi tetapi tidak disertai 

dengan nilai karakter yang bagus. Misal, ketika peserta didik memperoleh nilai 

yang bagus tetapi hasil mencontek. Ketika penguatan pendidikan karakter peserta 

didik dalam keluarga tidak tertanam, maka harapan yang terakhir dalam 

penguatan pendidikan karakter tentunya di sekolah sebagai lembaga pendidikan 

formal. Prestasi akademis maupun prestasi non akademis diperlukan oleh peserta 

didik, hal tersebut berperan penting untuk kesuksesannya di masa depan dalam 

menyongsong era globalisasi. Berikut disajikan peranan sekolah dalam pendidikan 

karakter 

1. Sebagai tempat peserta didik untuk belajar 
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Belajar dapat dilakukan di manapun, di sekolah, keluarga, dan di 

masyarakat. Sekolah tempat belajar secara formal, seyogyanya peserta didik 

bukan hanya belajar tentang pengetahuan tetapi mereka diberikan pendidikan 

penguatan karakter. Pada kurikulum 2013, penguatan pendidikan karakter wajib 

diintegrasikan dalam proses pembelajaran untuk semua mata pelajaran bukan 

hanya untuk mata pelajaran PAI dan PKn. Hal tersebut dilakukan dengan cara 

dimasukkan ke dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), karakter apa 

yang akan dibangun berkenaan dengan materi pembelajaran tersebut. 

 
 
2. Sebagai tempat peserta didik untuk lebih berekspresi 
 

Sekolah sebagai tempat peserta didik untuk memberikan kesempatan ber-

ekspresi sehingga mereka bisa menunjukkan kemampuan, hal tersebut akan 

menjadi modal untuk meningkatkan percaya diri mereka. Hal tersebut bukan 

hanya kemampuan untuk belajr di dalam kelas saja melainkan juga kemampuan 

mereka di luar kelas misalnya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, berorganisasi, 

melakukan sholat berjamaah, ataupun berinteraksi dengan peserta didik lain 

ketika proses pembelajaran berlansung maupun jam istirahat. 
 
3. Sebagai tempat peserta didik untuk menemukan bakat 
 

Setiap anak memiliki bakat yang berbeda, mereka dilahirkan dengan bakat 

masing-masing. Bagi peserta didik yang belum mengetahui bakatnya, maka 

sekolah melalui guru dsapat mengarahkan bakat peserta didik tersebut. 
 
4. Sebagai tempat peserta didik untuk belajar menghargai 

 

Ketika di sekolah peserta didik akan berinteraksi dengan semua warga 

sekolah baik dengan peserta didik yang lain, dengan guru, dengan karyawan, 

pesuruh, ataupun satpam. Berinteraksinya peserta didik dengan orang lain, mereka 

akan belajar untuk menghargai apapun profesi orang lain. 

6. Sebagai tempat peserta didik untuk mengajarkan persahabatan 
 

Peserta didik ketika berinteraksi dengan teman-temannya di sekolah tidak 

jarang membuat pershabatan antara mereka. Terkadang mereka lebih nyaman 

untuk membicarakan hal pribadi atau yang bersifat rahasia dengan temannya 

sendiri atau sahabat daripada curhat kepada orang tua mereka sendiri. Sekolah 

yang baik tentunya bisa menciptakan persahabatan antara peserta didik. 
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Berdasarkan pengamatan di lapangan, ternyata SMP Negeri 4 mempunyai 

peran yang telah disampaikan di atas yaitu sebagai tempat belajar, sebagai tempat 

berekspresi, sebagai tempat menemukan bakat, sebagai tempat belajar 

menghargai, dan sebagai tempat belajar untuk persahabatan. 

Nilai-nilai Utama dalam Pendidikan Karakter 

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) selain sebagai gerakan merupakan 

kelanjutan dan kesinambungan dari Gerakan Nasional Pendidikan Karakter 

Bangsa Tahun 2010, juga merupakan bagian integral Nawacita yang disampaikan 

oleh Presiden republik Indonesia yaitu Joko Widodo. Nawacita tersebut terdiri 

atas 8 butir yaitu : Revolusi Karakter Bangsa dan Gerakan.Lima nilai utama 

karakter yang terdapat dalam penguatan pendidikan karakter, oleh penulis 

disingkat dengan istilah AMING, yaitu : Religius/Agamis, Mandiri, Integrasi, 

Nasionalis, dan Gotong royong. Singkatan tersebut hanya untuk memudahkan 

penulis dalam mengingat lima karakter utama pendidikan Karakter. Penjelasan 

dari AMING tersebut yaitu sebagai berikut. 

 

 
 
1. Agamis / Religius 

Menurut berbagai sumber, nilai karakter agamis / religius mencerminkan 

keberimanan terhadap Tuhan yang Maha Esa, hal tersebut diwujudkan dalam 

perilaku melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut, menghargai 

perbedaan agama, menjunjung tinggi sikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah 

agama dan kepercayaan lain, hidup rukun dan damai dengan pemeluk agama lain. 

Nilai karakter religius ini ditunjukkan dengan perilaku mencintai dan menjaga 

keutuhan ciptaan. Sedangkan Subnilai religius indikatornya antara lain cinta 

damai, toleransi, menghargai perbedaan agama dan kepercayaan, teguh pendirian, 

percaya diri, kerja sama antar pemeluk agama dan kepercayaan, antibuli dan 

kekerasan, persahabatan, ketulusan, tidak memaksakan kehendak, mencintai 

lingkungan, melindungi yang kecil dan tersisih. 

2. Mandiri 

Nilai karakter mandiri merupakan sikap dan perilaku yang menunjukkan 

sikap tidak bergantung pada orang lain dan mempergunakan segala tenaga, 

pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi dan cita-cita. Sedangkan Sub 

nilai mandiri diantaranya adalah etos kerja (kerja keras), tangguh, tahan banting, 
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daya juang, profesional, kreatif, keberanian, dan menjadi, pembelajar sepanjang 

hayat. 

3. Integritas 

Nilai karakter integritas menurut beberapa sumber merupakan nilai yang 

mendasari perilaku dan didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang 

yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, memiliki 

komitmen dan kesetiaan pada nilai-nilai kemanusiaan dan moral (integritas 

moral). Karakter integritas indikatornya meliputi sikap tanggung jawab sebagai 

warga negara, aktif terlibat dalam kehidupan sosial, melalui konsistensi tindakan 

dan perkataan yang berdasarkan kebenaran. Sedangkan sub nilai integritas antara 

lain kejujuran, cinta pada kebenaran, setia, komitmen moral, anti korupsi, 

keadilan, tanggungjawab, keteladanan, dan menghargai martabat individu 

(terutama penyandang disabilitas). 
 
4. Nasionalis 

Nilai karakter nasionalis merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat 

yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap 

bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa, 

menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri sendiri dan 

golongan. Indikator nilai karakter nasionalis diantaranya yaitu cara berpikir, 

bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan 

yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan 

politik bangsa, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan 

diri dan kelompok atau golongannya. 
 

Lebih lanjut sub nilai nasionalis indikatornya antara lain apresiasi budaya 

bangsa sendiri, menjaga kekayaan budaya bangsa, rela berkorban, unggul, dan 

berprestasi, cinta tanah air, menjaga lingkungan,taat hukum, disiplin, 

menghormati keragaman budaya, suku,dan agama. 
 
5. Gotong Royong 

Kegiatan pada Nilai karakter gotong royong mencerminkan tindakan 

menghargai semangat kerja sama dan bahu membahu menyelesaikan persoalan 

bersama, menjalin komunikasi dan persahabatan, memberi bantuan/pertolongan 

pada orang-orang yang membutuhkan. Sedangkan sub nilai gotong royong bisa 

terlihat pada indikator sikap antara lain menghargai, kerja sama, inklusif, 
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komitmen atas keputusan bersama, musyawarah mufakat, tolong menolong, 

solidaritas, empati, anti diskriminasi, anti kekerasan, dan sikap kerelawanan. 

Itulah lima karakter yang utama dalam pendidikan karakter yang harus 

dimiliki oleh peserta didik di setiap jenjang pendidikan, tidak terkecuali untuk 

jenjang SMP. Begitu juga untuk peserta didik SMP Negeri 4 Maja Kabupaten 

Majalengka diterapkan lima karakter utama dalam pendidikan karakter tersebut. 

 
Mengimplementasikan  pendidikan  penguatan  karakter  di  SMP  Negeri  4 

Maja. 
 

Sekolah bertanggungjawab bukan hanya dalam mencetak peserta didik 

yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga dalam jati diri, 

karakter dan kepribadian. Hal ini relevan dan kontekstual bukan hanya di negara-

negara yang tengah mengalami krisis watak seperti Indonesia, tetapi juga bagi 

negara-negara maju sekalipun, begitu juga untuk SMPN 4 Maja Kabupaten 

Majalengka. Sekolah, pada hakikatnya bukanlah sekedar tempat transfer of 

knowledge belaka. Sekolah juga adalah lembaga yang mengusahakan usaha dan 

proses pembelajaran yang berorientasi pada nilai (value-oriented enterprise). 

Pembentukan watak dan pendidikan karakter melalui sekolah, tidak bisa 

dilakukan semata-mata melalui pembelajaran pengetahuan, tetapi melalui 

penanaman atau pendidikan nilai-nilai. Secara umum, kajian-kajian tentang nilai 

biasanya mencakup dua bidang pokok, estetika, dan etika (atau akhlak, moral, 

budi pekerti). Estetika mengacu kepada hal-hal tentang dan justifikasi terhadap 

apa yang dipandang manusia sebagai keindahan, yang mereka senangi. Sedangkan 

etika mengacu kepada hal-hal tentang justifikasi terhadap tingkah laku yang 

pantas berdasarkan standar-standar yang berlaku dalam masyarakat, baik yang 

bersumber dari agama, adat istiadat, konvensi, dan sebagainya. Dan standar-

standar itu adalah nilai-nilai moral atau akhlak tentang tindakan mana yang baik 

dan mana yang buruk. 
 

Mengimplementasikan pendidikan karakter di SMP Negeri 4 Maja melalui 

berbagai cara, antara lain sebagai berikut. 
 
1. Menerapkan pendekatan modelling atau exemplary atau uswatun hasanah 

 Pendekatan modelling yakni mensosialisasikan dan membiasakan 

lingkungan sekolah untuk menghidupkan dan menegakkan nilai-nilai akhlak dan 

moral yang benar melalui model atau teladan. Setiap guru dan tenaga 
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kependidikan lain di lingkungan sekolah hendaklah mampu menjadi uswatun 

hasanah yang hidup (living exemplary) bagi setiap peserta didik. Mereka juga 

harus terbuka dan siap untuk mendiskusikan dengan peserta didik tentang 

berbagai nilai-nilai yang baik tersebut. 

 
2. Menjelaskan atau mengklarifikasikan kepada peserta didik secara terus 

menerus tentang berbagai nilai yang baik dan yang buruk 
 

Usaha ini bisa dilakukan pula dengan langkah-langkah; memberi 

penghargaan (prizing) dan menumbuhsuburkan (cherising) nilai-nilai yang baik 

dan sebaliknya mengecam dan mencegah (discouraging) berlakunya nilai-nilai 

yang buruk; menegaskan nilai-nilai yang baik dan buruk secara terbuka dan 

kontinyu; memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memilih berbagai 

alternatif sikap dan tindakan berdasarkan nilai; melakukan pilihan secara bebas 

setelah menimbang dalam-dalam berbagai konsekuensi dari setiap pilihan dan 

tindakan; membiasakan bersikap dan bertindak atas niat dan prasangka baik (husn 

uzhan) dan tujuan-tujuan ideal; membiasakan bersikap dan bertindak dengan pola-

pola yang baik yang diulangi secara terus menerus dan konsisten. 
 
j) Menerapkan pendidikan berdasarkan kharakter (character-based 

education).  

Hal ini dilakukan dengan menerapkan character-based approach ke dalam 

setiap mata pelajaran nilai yang ada di samping mata pelajaran-mata pelajaran 

khusus untuk pendidikan karakter, seperti pelajaran agama (PAI), pendidikan 

kewarganegaraan (PKn). Setiap mata pelajaran wajib memasukkan karakter 

pendidikan karakter dengan cara memasukkan ke dalam Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP). Begitu juga yang peneliti lakukan pada mata pelajaran IPS. 

Memandang kritik terhadap mata pelajaran-mata pelajaran terakhir ini, perlu 

dilakukan reorientasi baik dari segi isi/muatan dan pendekatan, sehingga mereka 

tidak hanya menjadi verbalisme dan sekedar hapalan, tetapi betul-betul berhasil 

membantu pembentukan kembali karakter dan jati diri bangsa. Sehingga 

pembelajaran akan lebih bermakna (Meaningfull learning) dalam kehidupan 

sehari-hari. 
 

Implementasi pendidikan karakter dilakukan dengan mengacu kepada 

grand design : olah hati (spiritual and emotional development), olah pikir 
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(intelectual development), olah raga dan kinestetik (physical and kinestetic 

development), olah rasa dan karsa (Affektive and creativity development). Olah 

hati yaitu Individu yang memiliki kerohanian mendalam, beriman dan bertakwa. 

Olah piker yaitu Individu yang memiliki keunggulan akademis sebagai hasil 

pembelajaran dan pembelajar sepanjang hayat. Olah hati yaitu Individu yang 

memiliki kerohanian mendalam, beriman dan bertakwa. Olah raga yaitu Individu 

yang sehat dan mampu berpartisipasi aktif sebagai warga negara, serta Olah rasa 

dan karsa yaitu Individu yang memiliki integritas moral, rasa berkesenian dan 

berkebudayaan. 

Manfaat penguatan pendidikan karakter di SMP Negeri 4 Maja 

1. Membentuk karakter peserta didik 

Pendidikan karakter, tentu saja tujuan dan juga manfaat utamanya adalah 

untuk membentuk karakter dari diri peserta didik. Karakter merupakan segala 

sesuatu yang melekat pada diri peserta didik, dan cenderung menetap. Sehingga 

dengan adanya pendidikan karakter, maka kecenderungan peserta didik untuk 

memiliki karakter yang baik dan juga berguna bagi sesamanya akan terbentuk. 

Maka beberapa pendidikan karakter sangat baik dulakukan kepada para remaja 

yaitu peserta didik jenjang SMP. 
 
2. Membuat peserta didik menjadi lebih menghargai sesame 

 

Seseorang yang berkarakter kuat akan lebih dapat untuk menghargai 

sesamanya. Kalaupun memang seseorang kurang dapat menghargai sesamanya, 

dengan adanya pendidikan karakter yang intensif. Tentu saja kemampuan 

seseorang atau peserta didik untuk menghargai sesamanya manusia akan menjadi 

lebih meningkat. 

3. Menciptakan generasi penerus bangsa yang berintegritas dan juga lebih 

baik.  
 

Karakter yang kuat akan membuat seseorang menjadi teguh dan 

kokohdalam hidupnya. Hal ini akan sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan 

bernegara, karena dengan adanya keteguhan ini, akan diikuti dengan integritas 

tinggi dari peserta didik. Integritas inilah yang penting untuk dibentuk dalam 

pendidikan karakter, sehingga dengan adanya integritas yang tinggi. Maka 

seseorang akan mampu untuk menjadi generasi penerus bangsa yang baik dan 

menjunjung tinggi nilai integritas bagi bangsa dan juga negaranya. 
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4. Melatih mental dan juga moral dari peserta didik 
 

Menciptakan dan menguatkan karakter seseorang, juga bermanfaat untuk 

meningkatkan serta melatih mental dan juga moral dari para peserta didik. Hal ini 

akan mencegah terjadinya kondisi mental peserta didik yang bermental tempe dan 

juga mental malas serta moral yang buruk. Sehingga dengan meningkatnya 

kondisi mental dan juga moral peserta didik, maka hal ini akan menciptakan 

suasana yang kondusif dan dapat mencegah terjadinya perpecahan. 
 
5. Agar tidak terjadi kebingungan akan identitas terutama pada remaja 

 

Remaja merupakan ―sasaran empuk‖ dari kebingungan identitas. Karena 

memang salah satu tugas perkembangan dari remaja adalah untuk mencari 

identitas. Pendidikan karakter sangat dibutuhkan oleh kaum remaja terutama 

karena manfaatnya yang sangat penting untuk mencegah terjadinya kebingungan 

pada remaja dalam menemukan identitas atau jati dirinya. Jenjang SMP 

merupakan anak yang termasuk kategori remaja yang biasanya mempunyai emosi 

yang labil dan sedang mencari jati diri. 

 

 
 
6. Agar dapat mengetahui dan memahami karakter diri masing-masing  

 Berbicara mengenai jati diri, tidak hanya pada remaja pada jenjang SMP, 

namun ada juga orang dewasa yang mungkin belum bisa menemukan jati dirinya. 

Dengan adanya pendidikan karakter, mereka akan lebih mudah menyadari dan 

juga mengetahui karakter dari diri masing-masing. 
 
7. Menyalurkan hal-hal yang penting sesuai dengan karakter yang 

dimilikinya 

Pendidikan karakter memiliki banyak manfaat. Selain dapat meningkatkan 
 
kemampuan mental dan juga moral dari peserta didik, manfaat pendidikan 

karakter bagi generasi muda juga dapat membantu untuk menyalurkan bakat dan 

minat. Hal ini dapat menggunakan karakter yang sudah mereka miliki dan mereka 

sadari untuk hal yang penting dan bermanfaat. Tidak hanya bagi dirinya sendiri, 

namun juga bagi orang lain di sekelilingnya. 
 
e) Menjadi lebih bijak dalam mengambil keputusan 
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Seiring dengan meningkatnya moral dan kemampuan berpikir dari 

peserta didik melalui pendidikan karakter, maka hal tersebut akan mempengaruhi 

kemampuan berpikir peserta didik, terutama dalam mengambil kepututusan. 

Seseorang akan menjadi lebih bijak dalam mengambil keputusan, sehingga tidak 

merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain di sekelilingnya. 
 
h) Mampu bekerja sama dengan baik 
 

Pendidikan karakter juga melatih peserta didik untuk dapat bekerja sama 

dengan sesama temannya baik dalam proses pembelajaran maupun di luar proses 

kegiatan belajar mengajar sehingga hal ini juga akan membuat seseorang menjadi 

lebih mudah dalam bergaul dan menjalin hubungan sosial dengan orang lain. 
 
10.  Meningkatkan kualitas problem solving peserta didik 
 

Pengalaman yang diperoleh melalui pendidikan karakter, dan juga 

pemahaman mengenai moral, mental dan juga bijaksana akan membuat seseorang 

yang sudah menerima penguatan pendidikan karakter, setidaknya dapat 

meningkatkan kualitas mereka dalam hal pemecahan masalah atau problem 

solving. Hal ini erat kaitannya dengan cara berpikir yang lebih baik dan juga 

pemanfaatan karakter dari diri peserta didik dalam memecahkan masalah. 
 
11.  Menyongsong Generasi emas 2045 
 

Generasi emas dipersiapkan oleh pemerintah tahun 2045 dengan 

mempersiapkan peserta didik yang unggul dalam hal akademis dan non akademis 

terutama pendidikan karakter dan kemampuan abad 21 yang mencakup 4 

kompetensi. Penguatan karakter peserta didik dengan kompetensi abad 21, yaitu : 

berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. 
 

Itulah manfaat pendidikan karakter yang sangat penting untuk peserta 

didik pada era globalisasi. Penguatan pendidikan karakter ini selain untuk 

menyongsong generasi emas tahun 2045 juga untuk mengatasi dekadensi moral, 

etika, dan budi pekerti. Semua itu sebagai upaya pembangunan Sumber Daya 

Manusia sebagai pondasi pembangunan bangsa 

SIMPULAN 

(1) Sekolah merupakan tempat belajar untuk peserta didik, bukan hanya aspek 

kognitif yang seharusnya dipelajari di sekolah namun mencakup apek 

afektif dan psikomotor terutama dalam hal penguatan pendidikan karakter. 

Penguatan pendidikan karakter berbasis kelas dan berbasis sekolah. 
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(2) Implementasi pendidikan karakter dilakukan dengan mengacu kepada 

grand design : olah hati (spiritual and emotional development), olah pikir 

(intelectual development), olah raga dan kinestetik (physical and kinestetic 

development), olah rasa dan karsa (Affektive and creativity development). 
 

(3) Manfaat penguatan pendidikan karakter diantaranya yaitu untuk : 

membentuk karakter peserta didik, membuat peserta didik menjadi lebih 

menghargai sesama, menciptakan generasi penerus bangsa yang 

berintegritas dan juga lebih baik, melatih mental dan juga moral dari 

peserta didik, agar tidak terjadi kebingungan akan identitas terutama pada 

remaja, agar dapat mengetahui dan memahami karakter diri masing-

masing, menyalurkan hal-hal yang penting sesuai dengan karakter yang 

dimilikinya, menjadi lebih bijak dalam mengambil keputusan, mampu 

bekerja sama dengan baik, dan meningkatkan kualitas problem solving 

peserta didik dalam menyongsong Generasi emas 2045. 
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PENUMBUHAN KARAKTER PERCAYA DIRI MELALUI MODEL 

PEMBELAJARAN EVERYONE IS A TEACHER HERE 

 

Purwati 

Email: cuekajapurwati@yahoo.com 

 

Abstrak 

 

Permasalahan dalam makalah ini adalah bagaimana penumbuhan karakter 

percaya diri melalui model pembelajaran Everyone Is A Teacher Here. Sebelum 

diterapkan model tersebut, rasa percaya diri peserta didik sangat rendah. Dari 26 

peserta didik di kelas VIII A, yang memiliki rasa percaya diri hanya 9 anak atau 

34,6 %. Tingkat ketuntasan belajar peserta didik  pada Kompetensi Dasar 15.1 

sebelum dilakukan tindakan hanya 11,5 %. Untuk mengatasi permasalahan 

tersebut, penulis mencoba berinovasi dengan menerapkan model pembelajaran 

Everyone Is A Teacher Here. Setelah dilakukan tindakan, tingkat rasa percaya diri 

peserta didik meningkat menjadi 57,7 %. Ketuntasan belajar pun meningkat 

menjadi 76,9 %. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa model pembelajaran 

Everyone Is A Teacher Here dapat menumbuhkan karakter percaya diri dan 

berefek pada peningkatan ketuntasan belajar peserta didik.  

Kata kunci: karakter percaya diri, model pembelajaran 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

 Menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi 

Pekerti, sekolah memiliki peran strategis dalam upaya menumbuhkembangkan 

budi pekerti. Implementasi penumbuhkembangan budi pekerti tersebut dapat 

dilakukan melalui berbagai cara, seperti melalui pembiasaan, pembinaan 

kesiswaan, pembelajaran, dan melalui manajemen sekolah.  

 Guru sebagai tenaga professional berperan penting dalam 

menumbuhkembangkan budi pekerti/karakter melalui pembelajaran yang 

diampunya. Penumbuhan budi pekerti/karakter dalam pembelajaran dilakukan 

selama proses pembelajaran berlangsung baik di dalam maupun di luar kelas.  

 Proses pembelajaran yang menumbuhkan budi pekerti/karakter perlu 

dirancang dengan cermat, dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, dan dievaluasi 

secara terus menerus secara menyeluruh. Silabus dan RPP harus dengan sengaja 

dirancang untuk pembelajaran yang tidak hanya menjadikan peserta didik 

mailto:cuekajapurwati@yahoo.com
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memperoleh pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga yang menumbuhkan budi 

pekerti. 

 Tidak hanya itu, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Standar Proses, pembelajaran dirancang dan 

dilaksanakan berpusat pada peserta didik untuk mendorong motivasi, minat, 

kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, dan semangat belajar. Untuk 

mewujudkan hal tersebut, maka pembelajaran harus dirancang dengan strategi, 

model, dan metode yang menjadikan peserta didik sebagai pusat kegiatan, yang 

bekerja, praktik mengerjakan sesuatu, berlatih secara fisik, mendemonstrasikan, 

dan menyampaikan gagasan.  

 Kenyataannya di lapangan selama penulis mengajar di kelas VIII, peserta 

didik tidak memiliki rasa percaya diri yang kuat. Hal tersebut dapat dilihat antara 

lain dengan masih banyaknya peserta didik yang tidak mau bertanya ketika 

disuruh bertanya, tidak berani menjawab pertanyaan yang diajukan guru atau 

teman, tidak berani maju ketika disuruh maju, tidak berani mengemukakan 

pendapat, tidak berani mencoba hal yang baru, tidak berani mengajukan diri untuk 

mengerjakan tugas yang diberikan guru, tidak berani mengkritik teman yang 

melakukan kesalahan, dan tidak berani mengemukakan argumentasi yang kuat 

untuk mempertahankan pendapat. Padahal rasa percaya diri sangat diperlukan 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang secara tidak langsung akan 

berdampak pada kualitas peserta didik .  

 Selain rasa percaya diri peserta didik yang rendah, pada saat pembelajaran 

berlangsung, banyak peserta didik bermain sendiri, tampak bosan, bercerita 

dengan teman sebangkunya, tidak fokus , sering izin ke WC, bahkan beberapa 

peserta didik membuat keributan dalam kelas sehingga mengganggu teman 

lainnya. Berdasarkan refleksi diri, menurut penulis, perilaku-perilaku yang 

ditunjukkan oleh peserta didik tersebut ternyata salah satu sebabnya adalah proses 

pembelajaran yang tidak menarik, Di samping belum tertanamnya karakter yang 

baik pada diri peserta didik.  

 Kondisi peserta didik  seperti tersebut di atas,  jauh dari harapan. Sebagai 

guru, penulis ingin kelas yang hidup dengan peserta didik yang aktif terlibat 

dalam proses pembelajaran, dan memiliki rasa percaya diri yang kuat. Untuk 
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mengatasi permasalahan yang penulis hadapi, penulis mencoba berinovasi dengan 

menerapkan model pembelajaran Everyone Is A Teacher Here.  

 Model pembelajaran Everyone Is A Teacher Here merupakan salah satu 

aplikasi  pembelajaran  aktif (Active Learning). Model ini memberi kesempatan 

kepada setiap peserta didik untuk berperan sebagai guru bagi kawan-kawannya. 

Selain itu, model ini juga mendukung pembelajaran sesama peserta didik di kelas. 

Tanggung jawab pembelajaran berada pada seluruh anggota kelas, meningkatkan 

kemampuan mengungkapkan pendapat dan meningkatkan kemampuan peserta 

didik untuk menganalisis masalah.  

 Dalam metode Everyone Is A Teacher Here ini peserta didik memiliki 

banyak kesempatan untuk menyampaikan pesan yang terdapat dalam materi, 

sehingga dapat merangsang dan memunculkan kreasi peserta didik dalam 

mengungkapkan suatu ide atau gagasan. Hal ini memicu peserta didik untuk terus 

aktif sehingga terciptalah situasi yang kondusif dalam pembelajaran di kelas.  

 Berdasarkan uraian di atas, dapat diasumsikan bahwa penggunaan metode 

Everyone Is A Teacher Here dalam pembelajaran Bahasa Indonesia lebih efektif 

daripada penggunaan metode konvensional.  

Reviu Pustaka 

       Karakter percaya diri peserta didik pernah diteliti oleh Yuni Tri Widiyanti, 

dkk pada tahun pelajaran 2013/2014 dengan judul Peningkatan Percaya Diri dan 

Kemandirian Siswa dalam Pembelajaran Matematika Melalui Pembelajaran 

Attention Relevance Convidence Satisfaction (ARCS). Dalam kesimpulannya 

dinyatakan bahwa  penerapan model pembelajaran ARCS dapat meningkatkan 

sikap percaya diri dan kemandirian siswa. 

 Dewi Masithoh Citra Kususma Putri, mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas Negeri Yogyakarta, pada tahun 2014 meneliti  karakter percaya diri 

dengan judul Upaya Meningkatkan Rasa Percaya Diri pada Peserta Didik dengan 

Unjuk Diri Menggunakan Media Pop Up Book di TK Baithul Hikmah. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya peningkatan rasa percaya diri 

pada peserta didik kelompok B2 di TK Baithul Hikmah. Percaya diri pada anak 

terjadi melalui berbagai proses yaitu 1) unjuk diri, kegiatan unjuk diri yang 

dilakukan dalam proses pembelajaran adalah berani tampil di depan kelas, 

bercerita, dan menjawab pertanyaan. 2) terjadi proses interaksi dalam kegiatan 
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pembelajaran antara pendidik dengan peserta didik dan semasa teman saat 

kegiatan unjuk diri berlangsung. Peneliti menyimpulkan bahwa dengan unjuk diri 

menggunakan media pop up book dapat meningkatkan rasa percaya diri pada 

peserta didik di TK Baithul Hikmah. 

 Model pembelajaran Everyone Is A Teacher Here pernah diteliti oleh 

Suhaimi pada tahun 2014 dengan judul Implementasi Model Pembelajaran 

Everyone Is A Teacher Here dalam Meningkatkan Hasil Belajar SKI. Kesimpulan 

hasil penelitian Suhaimi menjelaskan bahwa implementasi model  pembelajaran 

Everyone Is A Teacher Here dapat meningkatkan aktivitas siswa dan hasil belajar 

SKI yang ditunjukkan dengan tingkat ketuntasan klasikal dari 17% pada pra siklus 

menjadi rata-rata 83,88% pada siklus I dan 96% pada siklus II.  

 Pada tahun 2015, Muhamad Amin Said, dkk  juga mengadakan penelitian 

dengan judul Penerapan Pembelajaran Aktif  Tipe Everyone Is A Teacher Here 

(ETH) untuk Meningkatkan Hasil Belajar Fisika Peserta Didik Kelas XA SMA Al 

Bayan Makasar. Kesimpulan yang didapat dari penelitian tersebut menjelaskan 

bahwa nilai rata-rata hasil belajar Fisika peserta didik kelas XA SMA Al Bayan 

Makasar setelah menggunakan tipe Everyone Is A Teacher Here (ETH) 

meningkat menjadi 75, sebelumnya hanya 43. 

 

 

Identivikasi dan Rumusan Masalah 

       SMP Negeri 1 Pejawaran terletak di Desa Pejawaran, Kecamatan Pejawaran, 

Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Mata pencarian orang tua peserta 

didik sebagian besar dari sektor pertanian baik milik sendiri maupun sebagai 

buruh tani. Banyak di antara mereka tidak memiliki waktu khusus untuk 

memperhatikan anak-anak mereka. 

       Kultur masyarakat yang sebagian besar petani, mempengaruhi perilaku 

peserta didik pada umumnya. Karena kesibukannya, orang tua tidak mempunyai 

waktu khusus untuk mendampingi anak-anak mereka belajar di rumah, apalagi 

bercengkerama dan menanamkan budi pekerti/ karakter  kepada mereka. Hal 

tersebut membuat proses penumbuhan budi pekerti/karakter peserta didik di 

sekolah tidak berjalan mulus. Orang tua betul-betul menyerahkan sepenuhnya 

pendidikan anak-anak mereka kepada pihak sekolah.  
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       Salah satu karakter yang penting ditanamkan kepada peserta didik adalah 

karakter percaya diri. Karakter percaya diri penting dimiliki oleh peserta didik,  

karena tanpa percaya diri mereka akan sulit untuk mencapai prestasi belajar yang 

optimal. Hal ini karena dalam setiap tahapan proses pembelajaran,seringkali 

mereka harus beraktivitas yang  membutuhkan rasa percaya diri. Aktivitas 

tersebut misalnya berbicara, mengeluarkan pendapat, menjawab pertanyaan guru, 

tampil presentasi di depan, dan mengerjakan soal atau tugas secara mandiri. 

Semua aktivitas tersebut tidak dapat dilakukan jika peserta didik tidak memiliki 

keyakinan akan kemampuannya sendiri. 

       Sikap minder atau rendah diri sangat menghambat kemajuan peserta didik 

dalam belajar. Peserta didik sebagai bagian integral dari masyarakat sekolah 

diharapkan memiliki karakter percaya diri yang kuat, bukan saja berguna 

memotivasi diri untuk maju, tetapi juga dengan percaya diri mereka mampu 

menghadapi berbagai masalah belajar dengan kemam-puannya sendiri. 

         Berdasarkan  latar belakang di atas dan uraian dapat diidentifikasi masalah-

masalah sebagai berikut: 

1. Karakter  percaya diri sebagian besar peserta didik kelas VIII rendah. 

2. Perlu ditumbuhkan karakter percaya diri peserta didik. 

3. Pembelajaran tidak efektif, peserta didik pasif. 

4. Model pembelajaran Everyone Is A Teacher Here dapat dijadikan alternatif 

pembelajaran aktif. 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas,  masalah dirumuskan 

sebagai berikut: Bagaimana penumbuhan karakter percaya diri melalui model 

pembelajaran Everyone Is A Teacher Here. 

Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, tujuan penelitian  ini adalah 

untuk mengetahui keefektifan model pembelajaran Everyone Is A Teacher Here 

dalam menumbuhkan karakter percaya diri peserta didik. 

METODE 

Desain Penelitian 

       Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Pejawaran, Kabupaten 

Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, tahun pelajaran 2016/2017 pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia.   
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Subjek dan Objek Penelitian 

 Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas VIII A SMP Negeri 1 

Pejawaran Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah, berjumlah 26 peserta 

didik, terdiri dari 13 peserta didik putri dan 13 putra. Kompetensi dan potensi 

mereka sangat heterogen, baik kemampuan akademik  maupun latar belakang 

keluarga dan sosial mereka.  

Objek penelitian ini adalah karakter percaya diri. 

Instrumen Pengumpulan Data 

 Instrument pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri 

dari 2 instrumen, yaitu angket dan instrumen penilaian hasil belajar. Angket yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah angket tentang penumbuhan karakter 

percaya diri peserta didik . angket ini digunakan untuk mengamati perubahan 

karakter percaya diri peserta didik sebelum dan sesudah dilakukan tindakan. 

Instrument pengumpulan data berupa lembar angket/ kuesioner. Instrument 

penilaian hasil belajar digunakan untuk mengetahui perubahan pencapaian KKM 

sebelum dan sesudah dilakukan inovasi.  

Teknik Analisis Data  

 Pada penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik 

analisis deskriptif  kualitatif dan  deskriptif komparatif. Data dari hasil angket 

dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif  kualitatif  berdasarkan 

Sedangkan data hasil tes prestasi belajar peserta didik dianalisis dengan teknik 

analisis deskriptif komparatif, yaitu dengan membandingkan nilai tes kondisi 

awal, dan nilai tes setelah dilakukan inovasi. 

 Analisis dokumentasi untuk kemampuan awal menggunakan data nilai 

ulangan harian dengan langkah-langkah analisis sebagai berikut: a. menghitung 

skor yang diperoleh peserta didik dengan norma dan tabel penilaian; 

b.menghitung skor tertinggi, terendah, dan median; c. menghitung ketuntasan 

belajar peserta didik; d. menghitung nilai rata-rata dengan rumus : 

Nilai rata-rata = 
Jumlah Nilai Seluruh Peserta Didik 

X 100 
Jumlah Peserta Didik 

 

e. Menghitung ketuntasan klasikal dengan rumus: 
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Nilai rata-rata = 
Jumlah Peserta Didik Tuntas 

X 100 
Jumlah Peserta Didik 

 

PEMBAHASAN 

Penumbuhan Karakter 

       Penumbuhan karakter terdiri dari kata penumbuhan dan karakter. Kata 

penumbuhan menurut KUBI berarti proses; cara; perbuatan menumbuhkan. 

Karakter menurut KUBI berarti sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang 

membedakan seseorang dari yang lain; tabiat; watak. Jadi, penumbuhan karakter 

berarti proses/cara/perbuatan menumbuhkan akhlak/ budi pekerti.  

       Menurut buku Pedoman Gerakan Implementasi Penumbuhan Budi Pekerti 

terbitan Kemendikbud tahun 2015, penumbuhan budi pekerti merupakan upaya 

mengembalikan nilai-nilai dalam dunia pendidikan. Nilai-nilai ini merupakan 

warisan budaya bangsa yang melekat dalam kepribadian masyarakat Indonesia 

sepanjang masa. Tanpa penumbuhan budi pekerti , maka dunia pendidikan akan 

kehilangan ruhnya. 

       Sebelum memprogramkan penumbuhan budi pekerti , Kemendikbud telah 

menggagas pendidikan karakter. Secara substantive, tidak ada perbedaan yang 

signifikan antara pendidikan karaakter dan pendidikan budi pekerti. Pendidikan 

budi pekerti merupakan teori otentik bangsa Indonesia, sedangkaan pendidikan 

karakter berangkat dari teori-teori Barat. 

       Sebagai warisan budaya bangsa, budi pekerti sudah melekat dalam ekosistem 

kebudayaan bangsa Indonesia. Hanya saja akhir-akhir ini persoalan budi pekerti 

bukan lagi merupakan persoalan yang urgen dalam membangun bangsa. Sebagian 

besar orang masih berpikir bahwa kecerdasan kognitif adalah segalanya. Padahal, 

kecerdasan apapun yang ytidak ditopang dengan kecerdasan emosional (budi 

pekerti), akan melahirkan krisis baru yang tak kunjung usai. 

       Budi pekerti merupakan salah satu karakter bangsa Indonesia yang harus 

dimiliki oleh setiap warga Negara. Sekolah sebagai lembaga pencetak generasi 

penerus bangsa sangat strategis untuk menumbuhkembangkan budi pekerti 

melalui berbagai kegiatan, seperti melalui pembiasaan, pembinaan kesiswaan, 

pembelajaran, dan melalui manajemen sekolah.     

Percaya Diri 
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       Percaya diri menurut Dewi Masithoh Citra Kususma Putri , rasa percaya diri 

merupakan sikap yakin dan percaya terhadap kempampuan yang dimiliki seorang 

individu. Individu yang percaya diri akan merasa mampu untuk menyelesaikan 

suatu pekerjaan, masalah dan berani mengambil keputusan, erat dengan integritas 

diri, wawasan pengetahuan, keberanian, sudut pandang yang luas, dan harga diri 

yang positif.  

       Rasa percaya diri merupakan salah satu karakter yang perlu ditanamkan 

kepada peserta didik, karena tanpa  rasa percaya diri mereka akan sulit untuk 

mencapai prestasi belajar yang optimal. Hal ini karena dalam setiap tahapan 

proses pembelajaran, seringkali mereka harus beraktivitas yang  membutuhkan 

percaya diri, seperti berbicara mengeluarkan pendapat, menjawab pertanyaan 

guru, tampil presentasi ke depan, mengerjakan soal atau tugas secara mandiri. 

Semua aktivitas tersebut  tidak dapat dilakukan jika peserta didik tidak memiliki 

keyakinan akan kemampuannya sendiri.  

       Sebaliknya, sikap minder atau rendah diri  sangat menghambat kemajuan 

peserta didik dalam belajar. Peserta didik sebagai bagian integral dari masyarakat 

sekolah diharapkan memiliki karakter percaya diri yang kuat, bukan saja untuk 

memotivasi diri untuk maju, tetapi juga agar mereka mampu menghadapi berbagai 

masalah belajar dengan kemampuannya sendiri , tidak bergantung pada orang 

lain.  

       Rasa percaya diri peserta didik dapat terbentuk bila selalu membiasakan diri 

belajar secara teratur sehingga dapat mengatasi berbagai masalah dan kesulitan 

dalam menghadapi ujian. Di samping itu, mereka selalu berusaha semaksimal 

mungkin untuk menyelesaikan tugas-tugas secara mandiri dapat menumbuhkan 

percaya diri. Pada umumnya peserta didik yang tidak terbiasa belajar teratur dan 

selalu melihat pekerjaan teman bila mengerjakan tugas sangat rendah rasa percaya 

dirinya. Mereka selalu dihantui dengan perasaan takut gagal, mudah putus asa, 

merasa diri tidak mampu dan selalu bimbang atau ragu-ragu dalam memutuskan 

persoalan.   

Model Pembelajaran Everyone  Is A Teacher Here. 

Model pembelajaran Everyone Is A Teacher Here merupakan salah satu aplikasi  

pembelajaran  aktif (Active Learning). Model ini memberi kesempatan kepada 

setiap peserta didik untuk berperan sebagai guru bagi kawan-kawannya. Selain 
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itu, model ini juga mendukung pembelajaran sesama peserta didik di kelas. 

Tanggung jawab pembelajaran berada pada seluruh anggota kelas, meningkatkan 

kemampuan mengungkapkan pendapat dan meningkatkan kemampuan peserta 

didik untuk menganalisis masalah.  

Dalam model pembelajaran  Everyone Is A Teacher Here ini peserta didik 

memiliki banyak kesempatan untuk menyampaikan pesan yang terdapat dalam 

materi, sehingga dapat merangsang dan memunculkan kreasi peserta didik dalam 

mengungkapkan suatu ide atau gagasan. Hal ini memicu peserta didik untuk terus 

aktif sehingga terciptalah situasi yang kondusif dalam pembelajaran di kelas. 

Langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran Everyone Is A 

Teacher Here menurut Muratin sebagai berikut: 

1. Bagikan kertas (card) kepada setiap peserta didik dan mintalah mereka untuk 

menuliskan sebuah pertanyaan tentang materi pokok yang telah atau sedang 

dipelajari, atau topik khusus yang ingin mereka diskusikan dalam kelas. 

2. Kumpulkan kertas-kertas tersebut, dikocok dan dibagikan kembali secara acak 

kepada masing-masing peserta didik, dan diusahakan pertanyaan tidak kembali 

kepada yang bersangkutan. 

3. Mintalah mereka membaca dan memahami pertanyaan di kertas masing-masing, 

sambil memikirkan jawabannya. 

4. Undang sukarelawan (volunteer) untuk membacakan pertanyaan yang ada di 

tangannya. (upayakan memotivasi peserta didik untuk angkat tangan bagi yang 

siap, tanpa menunjuknya. 

5. Mintalah dia memberikan respon (jawaban/ penjelasan) atas pertanyaan atau 

permasalahan tersebut, kemudian mintalah kepada teman sekelasnya untuk 

memberi pendapat atau melengkapi jawabannya. 

6. Kembangkan diskusi secara lebih lanjut dengan cara peserta didik bergantian 

membacakan pertanyaan di tangan masing-masing sesuai waktu yang tersedia.  

7. Guru melakukan kesimpulan, klarifikasi, dan tindak lanjut. 

A. Implementasi Karakter/ Budi Pekerti dengan Model Pembelajaran Everyone Is A 

Teacher Here 

 Model pembelajaran Everyone Is A Teacher Here ternyata efektif untuk 

menumbuhkan karakter percaya diri. Hal ini terbukti sebelum diterapkan model 

tersebut, rasa percaya diri peserta didik sangat rendah. Dari 26 peserta didik di 
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kelas VIII A, yang memiliki rasa percaya diri setelah dirata-rata hanya  34,6 %.  

Setelah dilakukan tindakan, tingkat rasa percaya diri peserta didik meningkat 

menjadi rata-rata 57,7 % . Hal tersebut tergambar pada tabel berikut: 

Tabel 1.  

Tingkat Percaya Diri Peserta Didik  

NO INDIKATOR SEBELUM 

TINDAKAN 

SETELAH 

TINDAKAN 

1. Keberanian 

mengemukakan 

pendapat 

26,9 % 46,2 % 

2. Keberanian 

mengajukan pertanyaan 

34,6 % 76,9 % 

3. Keberanian menjawab  

pertanyaan 

28,6 46,2 % 

4. Keberanian 

mengerjakan tugas 

secara mandiri 

46,2 % 61,5 % 

 Rata-rata 34,6 % 57,7 % 

 

        Dari tabel 1 terlihat adanya peningkatan sikap percaya diri peserta 

didik dalam pembelajaran Bahasa Indonesia.  Hal ini dapat dilihat dari indikator-

indikator percaya diri: 1) Keberanian peserta didik untuk mengemukakan 

pendapat sebelum tindakan 26,9 % setelah dilakukan tindakan menjadi 46,2 %;  2) 

Keberanian peserta didik untuk mengajukan pertanyaan  sebelum tindakan 34,6 % 

setelah dilakukan tindakan menjadi  76,9 %%; 3) Keberanian peserta didik  

menjawab pertanyaan  sebelum tindakan kelas 28,6 % setelah dilakukan tindakan 

menjadi 46,2 %. 4) Keberanian mengerjakan tugas secara mandiri sebelum 

dilakukan tindakan 46,2 %, setelah dilakukan tindakan 61,5 %.  

Adapun data-data yang diperoleh mengenai peningkatan ketuntasan belajar 

peserta didik  dalam pembelajaran Bahasa Indonesia melalui model pembelajaran 

Everyone Is A Teacher Here sebelum tindakan dan setelah dilakukan tindakan 

dapat disajikan dalam gambar  berikut. 

Gambar 1:  

Grafik Peningkatan Ketuntasan Belajar dan Rata-rata Nilai 
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       Dari gambar di atas terlihat adanya peningkatan ketuntasan belajar dan rata-

rata nilai peserta didik setelah dilakukan tindakan. Ketuntasan belajar sebelum 

dilakukan tindakan hanya mencapai 11,5 % , setelah dilakukan tindakan 

meningkat menjadi 76,9 %. Peningkatan yang cukup signifikan.  

       Rata-rata nilainya pun meningkat, meskipun tidak begitu tajam. Sebelum 

dilakukan tindakan rata-rata nilai yang diperoleh 65,8. Setelah dilakukan tindakan 

meningkat menjadi 76,8.  

  Penggunaan model pembelajaran Everyone Is A Teacher terbukti berpengaruh 

terhadap upaya peningkatan rasa percaya diri peserta didik. Peningkatan rasa 

percaya diri peserta didik ternyata berpengaruh terhadap peningkatan prestasi 

belajar mereka, sehingga tingkat ketuntasan belajar mereka pun meningkat.       

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Yuni Tri Widiyanti, 

dkk pada tahun pelajaran 2013/2014 dengan judul Peningkatan Percaya Diri dan 

Kemandirian Siswa dalam Pembelajaran Matematika Melalui Pembelajaran 

Attention Relevance Convidence Satisfaction (ARCS). Dalam kesimpulannya 

dinyatakan bahwa  penerapan model pembelajaran ARCS dapat meningkatkan 

sikap percaya diri dan kemandirian siswa.  

Dewi Masithoh Citra Kususma Putri, mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas Negeri Yogyakarta, pada tahun 2014 meneliti  karakter percaya diri 

dengan judul Upaya Meningkatkan Rasa Percaya Diri pada Peserta Didik dengan 

Unjuk Diri Menggunakan Media Pop Up Book di TK Baithul Hikmah.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya peningkatan rasa percaya diri pada 

peserta didik kelompok B2 di TK Baithul Hikmah. Percaya diri pada anak terjadi 

melalui berbagai proses yaitu 1) unjuk diri, kegiatan unjuk diri yang dilakukan 
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dalam proses pembelajaran adalah berani tampil di depan kelas, bercerita, dan 

menjawab pertanyaan. 2) terjadi proses interaksi dalam kegiatan pembelajaran 

antara pendidik dengan peserta didik dan semasa teman saat kegiatan unjuk diri 

berlangsung. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dengan unjuk diri 

menggunakan media pop up book dapat meningkatkan rasa percaya diri pada 

peserta didik di TK Baithul Hikmah. 

Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Yuni dan Dewi adalah subjek dan  tindakan yang dilakukan. Subjek penelitian ini 

adalah peserta didik kelas VIII A SMP Negeri 1 Pejawaran, dengan tindakan 

menggunakan model pembelajaran Everyone Is A Teacher Here. Subjek 

penelitian yang dilakukan oleh Yuni, dkk. adalah siswa kelas VII A SMP 

Muhamadiyah 1 Surakarta semester genap, tahun pelajaran 2013/2014, dengan 

menggunakan model pembelajaran Attention Relevance Confidence Satisfaction 

(ARCS). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi Masithoh Citra 

Kususma Putri, menggunakan subjek peserta didik di TK Baithul Hikmah dengan 

tindakan menggunakan media Pop Up Book. Persamaan ketiga penelitian ini 

adalah sama-sama meneliti karakter percaya diri peserta didik. 

SIMPULAN 

Berdasarkan pembehasan data hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pembelajaran dengan menggunakan model Everyone Is A Teacher Here dapat 

meningkatkan karakter percaya diri peserta didik kelas VIIIA SMP Negeri 1 

Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. 

2. Peningkatan rasa percaya diri peserta didik dapat mempengaruhi hasil belajar 

mereka, sehingga tingkat ketuntasan belajar dan rata-rata nilai meningkat. 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis merekomendasikan model Everyone Is 

A Teacher digunakan dalam pembelajaran untuk menumbuhkembangkan karakter 

peserta didik dan meningkatkan hasil belajar mereka. 
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EFEKTIFITAS PENERAPAN BUKU SAKU “ANTI KORUPSI” DALAM 

UPAYA PENGUATAN KARAKTER PADA SISWA SD 

 Oleh: IMAS KURNIAWATI 

kurnia.imas24@gmail.com   

 

ABSTRAK 

Korupsi telah menjadi kejahatan luar biasa yang akan merusak tatanan kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Upaya pencegahan pun harus dilakukan untuk 

menangkal kejahatan ini yang dilakukan secara kontinyu dan termonitor.  

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus.  Dengan capaian siswa yang 

terangkum dalam pertanyaan di Buku Karakater ―Anti Korupsi‖, kita bisa melihat 

perubahan sikap dan mental anti korupsi pada diri siswa. Instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini meliputi; (1) Buku Saku Karakater ―Anti 

Korupsi‖, (2) Kuisioner/Angket  (3) Observasi (4) dokumentasi. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa (a) Buku Saku Karakater ―Anti Korupsi‖ sangat efektif untuk 

diterapkan pada siswa, (b) Monitoring guru secara kontinyu memberikan dampak 

besar bagi terbentuknya pembiasaan perilaku anti korupsi, (c) Orang tua merasa 

puas dan sangat terbantu   

 

Kata Kunci : Korupsi, Anti Korupsi, Karakter, Siswa SD 

 

PENDAHULUAN 

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) No. 20 

Tahun 2003 disebutkan bahwa Tujuan Pendidikan Nasional adalah untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. Dalam konteks ini, tersirat secara jelas bahwa penanaman karakter adalah 

bagian yang tak terpisahkan dari tujuan pendidikan nasional Dalam 

implementasinya, sekolah memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya 

mewujudkan, membina karakter, dan menciptakan generasi penerus bangsa 

seperti yang diamanahkan oleh undang-undang. 

Karakter anti korupsi menjadi prioritas pertama manakala bangsa ini 

sedang mengalami ancaman besar dari kejahatan ini. Korupsi telah menjadi 

kejahatan luar biasa yang akan merusak tatanan kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Uang negara bukan digunakan demi kemakmuran rakyat, melainkan 

untuk memperkaya diri. Dan lebih miris lagi, fenomena ini tidak hanya terjadi di 

kalangan pejabat, siswa Sekolah Dasar (SD) pun sering melalaikan amanah dalam 

pengelolaan keuangan yang notabene masih bersumber dari orang tua. Uang 

tabungan yang tidak dibayarkan, tidak memberikan uang kembalian pada orang 

mailto:kurnia.imas24@gmail.com
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tua, berlaku tidak jujur atas penggunaan uangnya, hingga menyalahgunakan 

alokasi uang tanpa seizin orang tua. Perilaku ini adalah awal dari pembiasaan 

yang mengarah pada mental korupsi. Mental yang sangat rendah dalam segi 

kejujuran, moral, etika, maupun keimanan. Hal ini sangat membahayakan, bila 

kelak generasi bangsa ini menjadi pemimpin ataupun pejabat publik.  

Upaya pencegahan adalah hal terbaik yang harus dilakukan dalam upaya 

memerangi korupsi. Bentuk pencegahannya adalah adalah penanaman karakter 

siswa sejak dini. Sekolah harus melakukan penggemblengan nilai-nilai universal, 

warisan budaya, dan karakter sebuah bangsa, terutama pembentukan mental anti 

korupsi. Sekolah Dasar diharapkan menjadi gerbang awal pembentukan karakter 

anti korupsi. Siswa diperkenalkan dengan bentuk-bentuk dan implementasi niali-

nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Upaya preventif ini akan lebih 

efektif bila dilakukan secara kontinyu dan termonitor oleh para pendidik dan juga 

orang tua. 

Perilaku yang mencerminkan nilai anti korupsi harus menjadi sebuah 

pembiasaan. Paradigma yang dibangun pada siswa akan memberikan pemahaman 

bahwa dengan melakukan pembiasaan, maka akan menjauhkan siswa dari peilaku 

korupsi. Dalam konteks ini, penulis memberikan memandang sangat perlu untuk 

membuat acuan/pedoman nilai-nilai anti korupsi yang nantinya akan 

diperkenalkan dan menjadi pembiasaan siswa. Pembiasaan ini terbangun dari 

perilaku siswa yang terkontrol baik oleh guru maupun orang tua siswa. Maka, 

melihat urgensi nilai dan upaya penguatan karakter, penulis membuat sebuah buku 

saku anti korupsi yang akan menjadi pedoman bagi perilaku siswa. 

Harapannya,siswa akan mengalami pembiasaan dengan perilaku seperti yang 

tertera pada buku anti korupsi. 

 Untuk  memperjelas permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini, 

maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana efektifitas Buku Saku ―Anti Korupsi‖ dalam penguatan karakter? 

2. Apakah terdapat hubungan antara monitoring guru secara kontinyu dengan 

terbentuknya pembiasaan perilaku anti korupsi? 

3. Bagaimana kontribusi orang tua dalam pembentukan mental anti korupsi? 
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Penelitian tentang Efektifitas Penerapan Buku Saku ‗Anti Korupsi‘ Dalam 

Upaya Penguatan Karakter Pada Siswa SD menggunakan pendekatan kualitatif. 

Menurut sugiyono (2009:15) penelitian kualitatif adalah suatu metode yang 

berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi 

obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti 

adalah sebagai sumber instrument kunci, pengambilan sampel sumber, 

pengambilan data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan 

dengan trianggulasi, analisis data berupa induktif/kualitatif, dan hasil penelitian 

lebih menekankan makna dari pada generalisasi. 

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah studi kasus. Menurut 

Depdikbud dalam Purwanti (2012:16) studi kasus adalah suatu studi atau analisa 

yang komprehensif dengan menggunakan berbagai teknik, bahan dan alat 

mengenai gejala atau ciri-ciri karakteristik berbagai jenis masalah atau tingkah 

laku menyimpang baik individu maupun kelompok. 

  Subyek dan Obyek Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penentuan sampel penelitian dengan teknik 

sampling jenuh karena jumlah populasi sangat sedikit, sebanyak 37 siswa. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah “purpose sampling”, dengan 

subyek penelitian ini adalah peserta didik kelas V SDN Nagreg I. 

Obyek penelitian ini adalah aspek-aspek perilaku menyimpang dari nilai-

niali anti korupsi, diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Perilaku/kebiasaan peserta didik dalam keluarga yang mandasarkan pada 

nilai-nilai anti korupsi 

2. Pengelolaan uang dari orang tua oleh peserta didik 

3. Kontroling guru dan orang tua terhadap pengelolaan uang 

4. Penciptaan budaya yang mendasarkan pada nilai-nilai anti korupsi baik di 

lingkungan keluarga maupun sekolah 

 

Instrumen Pengumpulan Data 

Dalam upaya pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data, seperti; buku saku, kuisioner, wawancara, obsevasi, dan 

dokumentasi lapangan yang nantinya akan menjadi acuan dalam analisis data. 

1. Buku saku anti korupsi 
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       Buku saku adalah buku kecil, ringan dan bisa disimpan ke dalam saku. Buku 

saku ini berisi tentang perilaku-perilaku yang dilandasi nilai-nilai anti 

korupsi. Buku ini menjadi alat kontrol dalam upaya pembiasaan perilaku 

menyimpang, sehingga siswa akan dibudayakan dengan nilai-nilai anti 

korupsi. 

2. Kuisioner 

       Kuisioner adalah seperangkat pertanyaan yang ditujukan pada responden, 

berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan perumusan masalah. Kuisioner 

ini akan diisi oleh siswa dan orang tua. 

3. Observasi  

        Penelitian ini menggunakan jenis observasi artisan. Artinya, peneliti terlibat 

secara langsung dalam kegiatan yang subyek penelitian. Pengamatan ini 

dilakukan saat pembelajaran, perilaku di sekolah, pengecekan buku saku anti 

korupsi. 

4. Dokumentasi  

        Dokumentasi ini adalah pengambilan gambar saat dilakukan penelitian. 

Tujuannya untuk bukti pendukung dan memperkuat hasil pengolahan data. 

Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interkatif 

dari keempat komponen; pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan 

kesimpulan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Dalam pembahasan ini, peneliti akan membahas tentang berbagai temuan yang 

terangkum dalam berbagai kegiatan pengumpulan data, misalnya; mengontrol 

buku saku, penyebaran kuisioner, wawancara, maupun observasi. Lebih rinci, 

berikut adalah berbagai temuannya; 

Review Buku Saku Anti Korupsi 

Buku Saku Anti Korupsi adalah buku kecil yang berisi tentang 9 

(Sembilan) nilai anti korupsi, seperti; Jujur, Tanggungjawab, Adil, Berani, Hidup 

sederhana, Disiplin, Kerja Keras, Mandiri, dan Hemat. Buku saku ini diberikan 

pada siswa kelas V SDN Nagreg 1. Berikut adalah  hasil review buku saku  

Tabel 3.1 Review Buku Saku Anti Korupsi 
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No 

Nilai Anti 

Korupsi F % 

1 Jujur 35 94.59 

2 Adil 33 89.19 

3 Berani 28 75.68 

4 Tanggungjawab 37 100.00 

5 Hidup sederhana 36 97.30 

6 Disiplin 37 100.00 

7 Kerja keras 33 89.19 

8 Mendiri 27 72.97 

9 Hemat 34 91.89 

 

Pada tabel di atas, temuan pertama bahwa penanaman disiplin dan 

tanggung jawab menjadi hal pertama yang dilakukan oleh peneliti. Persentasenya 

pun maksimal. Siswa dituntut untuk melakukan pembiasaan seperti mematuhi 

aturan, tidak terlambat, mengerjakan tugas, melaksankan piket kelas, dan 

mengembalikan buku bacaan ke perpustakaan. Hidup sederhana menjadi urutan 

nomer dua, karena siswa kelas V SDN Nagreg I rata-rata masih golongan keluarga 

menengah ke bawah, sehingga penerapan karakter ini tidak terlalu sulit. Tak heran 

bila persentasi keberanian masih kecil, sekitar 75%, hal ini disebabkan banyak 

siswa masih merasa minder dengan kehidupannya. Kemandirian siswa juga masih 

rendah. Hal-hal yang harusnya bisa mereka lakukan sendiri, masih melibatkan 

orang tua, seperti; menyediakan makanan, dan mencuci. Dalam hal pengelolaan 

uang, 20% dari seluruh siswa yang mampu melaksanakan ini. 10% mereka belum 

memiliki perencanaan dengan baik, cenderung menghabiskan uang karena 

dilandasi pemikiran sesaat (tanpa perencanaan) 

Perilaku yang berhasil diubah, hasil dari penguatan karakter anti korupsi 

ini adalah disiplin dan bertanggungjawab. Dalam pertanyaan ―Tidak terlambat ke 

sekolah‖, ―Mematuhi aturan sekolah‖ memiliki persentase sangat besar. 90% 

siswa melakukan hal ini. Menyusul hidup sederhana, adil, dan jujur. Pada 

penelitian dengan kuisioner yang diperoleh dari siswa dan orang tua. Hasilnya 

dapat ditampilkan dalam tabel sebagai berikut : 

Tabel 3.2 Hasil Kuisioner Siswa 

NO PERTANYAAN F 

 

% 

 
  

YA TDK YA TIDAK 
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1 

Anda mengalami kesulitan 

dalam mengaplikasikan 

nilai-nilai anti korupsi 

31 6 83.78 16.21 

2 

Setelah menerapkan buku 

saku,  Anda merasa 

perilaku menjadi lebih baik 

36 1 97.29 2.70 

3 
Buku saku Anti Korupsi 

sangat membantu Anda 
36 1 97.29 2.70 

4 

Apakah orang tua ikut 

mengontrol perilaku Anda 

di rumah 

29 8 78.37 21.62 

5 

Apakah ada ketercapaian 

dalam buku saku yang 

menurut Anda paling susah, 

sebutkan! 

37 0 100 0 

Awalnya, siswa begitu sulit untuk merubah kebiasaan. Hal ini terlihat 

dengan pertanyaan “Anda mengalami kesulitan dalam mengaplikasikan nilai-nilai 

anti korupsi‖ persentasenya begitu besar, 83% merasa sulit merubah kebiasaan, 

16% sudah terbiasa. 

Hasil yang luar biasa ketika siswa ditanya “Setelah menerapkan buku 

saku,  Anda merasa perilaku menjadi lebih baik” dan pertanyaan “Buku saku Anti 

Korupsi sangat membantu Anda” hasilnya, 97% menjawab perilaku mereka 

menjadi lebih baik. hanya 3% yang menyatakan tidak tahu. Dan setelah ditelusuri, 

siswa tersebut memiliki banyak masalah di dalam keluarganya. 

Selanjutnya, dalam pertanyaan “Apakah orang tua ikut mengontrol 

perilaku Anda di rumah” hasilnya, ada 21,6% siswa menyatakan control dari 

orang tuanya rendah. Hal ini sebabkan kesibukan di dalam keluarganya, kedua 

orang tua harus berangkat pagi hingga pulang larut dalm bekerja, ada pula karena 

faktor lain, seperti broken home. 

Pertanyaan terakhir, “Apakah ada ketercapaian dalam buku saku yang 

menurut Anda paling susah, sebutkan!” jawabannya, 100% mereka memiliki 

hambatan. Bila diurutkan dapat terlihat dalam table berikut : 

Tabel 3.3 Kesulitan ketercapaian karakter 

No 

Nilai Anti 

Korupsi F % 

1 Mendiri 27 72.97 

2 Berani 28 75.68 
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3 Adil 33 89.19 

4 Kerja keras 33 89.19 

5 Hemat 34 91.89 

6 Jujur 35 94.59 

7 Hidup sederhana 36 97.30 

8 Tanggungjawab 37 100.00 

9 Disiplin 37 100.00 

 

Hasil kuisioner pada orang tua, memiliki perbedaan dengan hasil dari 

siswa. Berikut adalah tabel hasil kuisioner orang tua. 

Tabel 3.4 Hasil Kuisioner Orang Tua 

NO PERTANYAAN F 

 

% 

 
  

YA TDK YA TIDAK 

1 

Apakah Bapak/Ibu 

mengalami kesulitan dalam 

mengontrol putra/putrinya 

untuk mengaplikasikan 

nilai-nilai anti korupsi 

3 34 8.11 91.89 

2 

Setelah menerapkan buku 

saku,  Apakah Putra 

Bapak/Ibu merasa perilaku 

menjadi lebih baik 

36 1 97.30 2.70 

3 

Buku saku Anti Korupsi 

sangat membantu dalam 

mendidik putra/putri 

Bapak/Ibu  

36 1 97.30 2.70 

4 

Apakah perilaku putra/putri 

Bapak/Ibu terkontrol saat di 

rumah 

34 3 91.89 8.11 

5 

Apakah ada ketercapaian 

dalam buku saku yang 

menurut Bapak/Ibu paling 

susah, sebutkan! 

28 9 75.68 24.32 

 

Dari pertanyaan ―Apakah Bapak/Ibu mengalami kesulitan dalam 

mengontrol putra/putrinya untuk mengaplikasikan nilai-nilai anti korupsi” 

jawaban mereka, 91% tidak mengalami kesulitan. Orang tua juga mengiyakan, 

bahwa dengan adanya buku saku, perilaku putra/putrinya menjadi lebih baik. 
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artinya buku saku Anti Korupsi ini sangat membantu pembentukan karakter 

putra/putrinya. 

Saat ditanya, ―ketercapaian ketercapaian dalam buku saku yang 

menurut Bapak/Ibu paling susah” sebanyak 28% menjawab masih memiliki 

kesusahan dalam ketercapaian karakter yang ada dalam buku saku. Berikut tabel 

tingkat kesulitan orang tua dalam ketercapaian karakter siswa. 

Tabel 3.5 kesulitan orang tua dalam ketercapaian  

                 karakter siswa 

No 

Nilai Anti 

Korupsi F % 

1 Mandiri 36 98.32 

2 Hemat  34 95.73 

3 Kerja keras  33 91.34 

4 Tanggungjawab 33 91.34 

5 Disiplin 30 89.13 

6 Jujur 28 88.79 

7 Hidup sederhana 28 88.79 

8 Berani 28 88.79 

9 Adil 28 88.79 

 

Dalam tabel di atas, menunjukan nilai anti korupsi, kemandirian masih 

sangat lemah. Orang tua menyebutkan, putra/putrinya begitu sulit untuk bangun 

tidur, shalat, dan menyiapkan peralatan ke sekolah. Sebagian besar orang tua 

masih terlibat dalam proses ini. Hal ini sama dengan hasil kesulitan ketercapian 

pada siswa. Siswa merasa sulit untuk berusaha mandiri. Ketergantungan orang tua 

masih sangat tinggi.  

Pembahasan penelitian 

1. Efektivitas penggunaan buku saku anti korupsi dalam penguatan 

karakter 

Buku saku anti anti korupsi dinilai sangat efektif dalam penguatan 

karakter siswa. Sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh siswa, akhirnya 

membuahkan kebiasaan yang mengarah pada perilaku yang lebih baik. Dalam 

berbagai tahap penelitian, kuisioner, observasi, maupun wawancara, teknik 

kontrol buku saku ini membuat siswa termotivasi untuk berperilaku baik. 

Orang tua pun merasa terbantu akan penguatan karakter putra/putrinya. 
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Hasil baik, bukan berarti tanpa kendala. Walaupun belum semua siswa 

dapat optimal menerapkan buku saku ini dalam perilakunya sehari-hari. 

Setidaknya, mereka pernah diperkenalkan dengan pembiasaan yang baik. 

Adapun kendala yang dihadapi dalam penguatan karakter ini adalah : 

 Budaya permisif, ada sebagian orang tua yang membiarkan 

putra/putrinya melakukan perilaku menyimpang 

 Lingkungan bermain, salah satu faktor pembentukan karakter yang 

efektif dalah lingkugan bermain. Sering kita menjumpai siswa berubah 

perilaku, setelah banyak bergaul dengan teman-temannya. 

 

2. Hubungan antara monitoring guru secara kontinyu dengan terbentuknya 

pembiasaan perilaku anti korupsi 

Guru berperan sangat penting dalam penguatan karakter. Bila melihat 

dari hasil penelitian ini, setidaknya guru telah berhasil menguatkan karakter 

disiplin dan tanggungjawab pada siswa dengan baik. Tidak ada kendala yang 

berarti dalam penumbuhan nilai karakter ini. Kuncinya, pengawasan intensif 

dan ketegasan terhadap para siswa yang berperilaku menyimpang. 

Terlepas dari keberhasilan ini, setidaknya menyisakan 7 nilai anti 

korupsi yang belum bisa optimal dalam penerapannya. Adapun kendala yang 

dihadapi adalah ; 

 Ketersediaan waktu 

 Kepribadian siswa yang masih labil 

 Kecenderungan siswa yang selalu ingin tampil baik di depan 

gurunya 

 Terhambatnya interaksi  guru dan siswa  

 Rendahnya komunikasi guru dan siswa 

 

3. Kontribusi orang tua dalam pembentukan mental anti korupsi 

Selain guru, orang tua memiliki peran paling utama dalam penguatan 

karakter. Siswa di rumah memiliki durasi lebih lama, dibandingkan di sekolah. 

Orang tua diharapkan mampu bersinergi dengan program-program penguatan 

karakter di sekolah. Menyiapkan generasi bangsa tentu menjadi tugas bersama 

guru dan orang tua. 
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Bila melihat hasil penelitian, sebagian besar orang tua sudah memiliki 

awareness tinggi terhadap putra/putrinya. Disela kesibukannya, mereka 

menyempatkan untuk mendidik putra/putrinya di rumah.meskipun demikian 

ada hal-hal yang masih dirasakan cukup sulit untuk merubah perilaku, seperti; 

kemandirian. Hal ini diakui oleh orang tua maupun putra/putrinya. Ke depan, 

harus ada langkah baru untuk solusi permasalahan ini. 

Walaupun banyak orang tua yang telah berpartisipasi dalampenguatan 

karakter. Tidak sedikit pula, orang tua yang mengindahkan karakter 

putra/putrinya. Budaya permisif di dalam keluarga masih tinggi, hal ini 

disebabkan oleh : 

 Kesibukan orang tua,  

 Kesadaran orang tua akan pentingnya penguatan karakter 

 Broken home 

 

Dari pembahasan ini, kita dapat memberikan poin-poin yang harus dibenahi 

bersama, seperti; 

1. Lemahnya kemandirian siswa 

2. Pengawasan orang tua yang masih rendah 

3. Penyadaran terhadap orang tua tentang pentingnya karakter 

4. Guru dan orang tua bersama-sama menguatkan karakter 

 

SIMPULAN 

Setelah melakukan analisis dan pembahasan, kemudian peneliti memberikan 

simpulan. Berikut adalah beberapa kesimpulan yang penulis mabil dari Analisa 

dan pembahasan.  

1. Efektifitas Buku Saku ―Anti Korupsi‖ dalam penguatan karakter 

Seperti dalam pembahasan, penerapan buku saku ini sangat efektif, Karena 

ada kontrol guru dan orang tua di dalamnya. Efektifitas ini diukur dengan 

kuisioner yang menyatakan bahwa orang tua merasa terbantu dengan 

adanya penerpan ini. Persentase sangat besar, yakni 97,30% dan persentase 

ini juga berlaku pada keberhasilan perubahan sikap siswa menjadi lebih 

baik. 
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2. Hubungan antara monitoring guru secara kontinyu dengan terbentuknya 

pembiasaan perilaku anti korupsi dengan perubahan perilaku siswa, 

menjadi indikator utama bahwa monitoring guru sangat berkorelasi dengan 

pembiasaan perilaku anti korupsi. Intensitas dan efektifitas pengawasan 

harus menjadi bagian tidak terpisahkan dari penerapan buku saku ini. 

3. Kontribusi orang tua dalam pembentukan mental anti korupsi 

Hal yang tak bisa ditinggalkan. Pengawasan orang tua. Dengan penerapan 

buku saku ini, orang tua merasa dilibatkan dalam penguatan karakter 

putra/putrinya. Dari hasil analisa, sebagian besar orang tua terlibat dalam 

penerapan buku saku ini, persentasenya hingga 91,89%. Artinya,orang tua 

sangat peduli terhadap pemebentukan mental anti korupsi. 
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ABSTRAK 

Rumusan masalah yaitu apakah sedekah dapat untuk memperkuat karakter dan 

hasil belajar siswa? Tujuan penulisan yaitu mengetahui manfaat sedekah dalam 

memperkuat karakter dan meningkatkan hasil belajar peserta didik. Ruang 

lingkup penulisan pada sedekah dalam memperkuat karakter dan meningkatkan 

hasil belajar peserta didik di sekolah. Berdasarkan hasil pengamatan dan 

wawancara, sedekah dapat menguatkan karakter dengan sifat suka memberi dan 

tidak pelit berbagi harta ataupun ilmu dan kesempatan; serta tidak mau meminta-

minta karena sifat rakus dan konsumtif. Nilai utama karakter yang tersentuh yaitu 

religius, nasionalis, mandiri, gotong-royong, dan integritas. Kesimpulan yang 

diambil bahwa sedekah dapat untuk memperkuat karakter dan hasil belajar 

peserta didik. Saran untuk tindak lanjut yaitu dilakukan penelitian lanjut terhadap 

keikhlasan bersedekah dengan kuatnya pembentukan karakter peserta didik. 

Kata kunci: sedekah, karakter, hasil belajar. 
  
PENDAHULUAN 

Berdasarkan Ali Ibrahim Akbar (2000) kemampuan teknis seseorang 

dalam mengerjakan sesuatu (Hard Skill) mempengaruhi sekitar 20% saja terhadap 

keberhasilannya. Sedangkan 80% keberhasilan seseorang dipengaruhi oleh 

karakteristik seseorang (soft skill) berupa emotional intelligence (EQ) dan 

spiritual intelligence (SQ). Seseorang yang memiliki karakter kuat cenderung 

akan lebih berhasil meskipun keterampilan teknisnya masih kurang. Pendidikan di 

Indonesia selama ini masih mengutamakan pada hard skill dengan memperhatikan 

intelligence quotient (IQ). 

Pada kenyataannya, kegiatan di sekolah sering ditargetkan dengan 

perolehan nilai akhir berupa pengetahuan dan keterampilan yang tinggi. Hal ini 

memungkinkan kecenderungan aktivitas peserta didik di sekolah berupa target 

pengetahuan dan keterampilan yang termasuk hard skill. Peserta didik cenderung 

mengabaikan peningkatan karakter luhur yang kuat untuk kehidupan selanjutnya. 

Karakter yang dimiliki peserta didik tidak diasah dan kurang berkembang. 

Akibatnya, peserta didik banyak yang kurang peduli, kurang semangat 

mailto:smpn_9depok@yahoo.co.id
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mengembangkan diri dan beberapa sifat lain yang kurang mendukung dalam 

penyelesaian permasalahan yang dihadapi. Banyak peserta didik yang cenderung 

pelit berbagi sebagian benda, uang, fasilitas belajar seperti laptop dan internet, 

serta berat berbagi ilmu yang dimiliki. Pada saat diberikan tugas dari guru, peserta 

didik cenderung menawar tugas agar lebih ringan atau tugas ditiadakan sama 

sekali. Peserta didik juga meminta penangguhan waktu dalam mengumpulkan 

tugas belajar hingga mendekati akhir semester, sehingga tugas menumpuk sangat 

banyak. Akibat dari kebiasan peserta didik ini adalah mengumpulkan tugas dan 

mengikuti penilaian pembelajaran dengan asal-asalan sehingga peserta didik 

memperoleh hasil belajar yang rendah. 

Kebiaasaan peserta didik yang kurang peduli dan enggan berbagi 

terhadap lingkungan sekitar menyebabkan peserta didik tidak tuntas dalam 

menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Pembiasaan pada peserta didik untuk 

melaksanakan kedermawanan dapat menumbuhkan karakter peserta didik yang 

ikhlas berbagi dan tidak membiasakan diri meminta-minta, sehingga karakter 

peserta didik akan semakin terasah. Karakter kedermawanan yang dapat 

dikembangkan berupa kegiatan sedekah sehari-hari seperti infak, mau 

menyumbang tenaga untuk suatu kegiatan, dan juga menjenguk teman sakit. 

Karakter yang kuat dalam sedekah untuk mau berbagi sesuatu pada orang 

lain berkembang bukan hanya berbagi harta, namun berkembang untuk berbagi 

ilmu dan keterampilan yang lain sehingga terjadi disuse pembelajaran dan tutor 

sebaya. Kegiatan ini akan mepengaruhi pada hasil belajar peserta didik sehingga 

dapat mengumpulkan tugas tepat waktu, dengan hasil yang baik dan memiliki 

ketuntasan hasil belajar yang tinggi pula. 

Kegiatan sedekah ini selaras dengan hasil penelitian Siti Barokah 

(Skripsi, 2016) bahwa karakter kedermawanan di MA Plus Nururrohmah 

Tambaksari Kebumen melalui metode keteladanan, nasihat, pembiasaan atau 

pemantauan, hukuman, pendekatan perilaku sosial dan perkembangan moral 

kognitif berupa kegiatan infak dan sedekah dapat menanamkan karakter peserta 

didik. Oleh karenanya pengembangan pembiasaan sedekah dapat menumbuhkan 

karakter yang kuat sekaligus dapat meningkatkan hasil belajar siswa, baik berupa 

pengetahuan maupun keterampilan. 

Rumusan Masalah 
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Rumusan masalah pada makalah ini yaitu apakah sedekah dapat 

bermanfaat untuk memperkuat karakter dan hasil belajar siswa? 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pendidikan Karakter 

Pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak 

mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. 

Karakter menurut Tadkiroatun Musfiroh (2008) berdasarkan pada 

serangkaian sikap (attitude), perilaku (behavior), motivasi, dan keterampilan 

(skill). Seseorang yang memiliki perilaku yang sesuai dengan kaidah moral 

disebut sebagai orang yang berkarakter mulia. Nilai-nilai dalam karakter berdasar 

pada nilai-nilai agama, norma sosial, hukum, etika akademik, dan prinsip-prinsip 

hak asasi manusia. Macam nilai-nilai dalam karakter yaitu nilai-nilai perilaku 

manusia: 1) terhadap Tuhan meliputi taat, bersyukur, ikhlas, sabar dan berserah 

diri kepada Tuhan; 2) terhadap diri sendiri meliputi reflektif, percaya diri, kritis, 

analitis, rasional, logis, kreatif, inovatif, mandiri, hidup sehat, bersabar, adil, 

rendah hati, bertanggung jawab, cinta ilmu, malu berbuat salah, pemaaf, setia, 

bekerja keras, berhati lembut, tekun, berinisiatif, gigih, teliti, berpikir positif, 

menghargai waktu, tabah, terbuka, tertib, dinamis, pengendalian diri, hemat, 

pengabdian, estetis, sportif, berhati-hati, rela berkorban, jujur, produktif, ramah, 

menepati janji, disiplin, mengantisipasi, pemberani, amanah, inisiatif, visioner, 

bersahaja, dan bersemangat; 3) terhadap sesama meliputi taat pada peraturan, 

santun, toleran, peduli, kooperatif, bertanggung jawab, demokratis, apresiatif, 

empati, menghormati orang lain, mengajak berbuat baik, menyayangi orang lain, 

pemurah, berbaik sangka, dan konstruktif; 4) terhadap lingkungan meliputi peduli 

dan bertanggung jawab terhadap pelestarian, pemeliharaan dan pemanfaatan dari 

tumbuhan, hewan, dan lingkungan sekitar; serta 5) nilai-nilai kebangsaan meliputi 

cinta tanah air, cinta damai, menjaga persatuan, tidak rasis, bangga sebagai bangsa 

Indonesia, bersemangat membela dan memiliki peran bagi bangsa dan negara, 
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berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, mencintai produk sendiri, mencintai 

seni dan budaya sendiri. 

Pendidikan karakter merupakan cara berfikir dan berperilaku sebagai ciri 

khas masing-masing individu untuk hidup dan bekerjasama dengan adanya 

kesadaran individu dan tekad untuk melaksanakan nilai-nilai baik terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa, diri sendiri, lingkup keluarga, masyarakat, lingkungan dan 

bangsa. Pendidikan karakter menurut Ki Hajar Dewantara memiliki filosof berupa 

olah pikir (literasi), olah hati (etika), olah rasa/karsa (estetika), olah raga 

(kinestetik). 

Sedangkan pendidikan karakter yang tertuang dalam Agenda Nawacita 

nomor 8 tentang Penguatan Revolusi Karakter Bangsa Melalui Budi Pekerti dan 

Pembangunan Karakter Peserta Didik Sebagai Bagian dari Revolusi Mental. 

Pendidikan karakter meliputi lima nilai utama yang saling berhubungan secara 

dinamis, yaitu nilai religius, nilai nasionalis, nilai mandiri, nilai gotong royong, 

dan nilai integritas. 

Nilai religius mencerminkan keberimanan seseorang terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa sesuai keyakinan masing-masing. Nilai ini mencakup nilai cinta 

damai, toleransi, mencintai lingkungan, percaya diri, persahabatan, ketulusan, 

menghargai perbedaan agama dan kepercayaan, teguh pada pendirian, 

bekerjasama antar pemeluk agama atau kepercayaan, tidak melakukan buli dan 

kekerasan, tidak memaksakan kehendak, serta melindungi yang kecil dan tersisih. 

Nilai nasionalis merupakan cara berpikir seseorang, cara bersikap dan 

berbuat yang menunjukkan kepedulian, kesetiaan, dan penghargaan yang tinggi 

terhadap lingkungan fisik, sosial, budaya, bahasa, ekonomi, dan politik, 

menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan 

kelompoknya. Nilai nasionalis mencakup nilai dalam memberikan apresiasi 

budaya bangsa, menjaga lingkungan, menjaga budaya bangsa, rela berkorban, 

unggul, berprestasi, disiplin, cinta tanah air, taat hukum, menghormati keragaman 

budaya, suku, dan agama.  Nilai mandiri merupakan sikap dan perilaku seseorang 

yang tidak bergantung pada orang lain dan menggunakan segala tenaga, pikiran, 

waktu untuk mewujudkan 7 harapan dan cita-cita. Nilai ini meliputi etos kerja 

bekerja keras, kreatif, tangguh, keberanian, daya juang, profesional, dan menjadi 

pembelajar sepanjang hayat. 
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Nilai gotong royong berupa tindakan menghargai kerjasama, 

menyelesaikan persoalan bersama, menjalin persahabatan, komunikasi, mau 

memberikan bantuan. Nilai ini mencakup menghargai, bekerja sama, inklusif atau 

merakyat, memiliki komitmen terhadap keputusan bersama, musyawarah untuk 

mufakat, tolong-menolong, solidaritas, kerelawanan, empati, anti diskriminasi, 

dan anti kekerasan. 

Nilai integritas mendasari perilaku yang didasarkan pada upaya diri 

menjadi orang yang dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, 

memiliki komitmen dan kesetiaan pada nilai-nilai kemanusiaan dan moral. Nilai 

ini mencakup sikap tanggung jawab sebagai warga negara, aktif dalam 

masyarakat, tindakan dan perkataan mengutamakan kebenaran. Nilai ini 

mencakup kejujuran, cinta kebenaran, setia, memiliki komitmen terhadap moral, 

tidak korupsi, berkeadilan, tanggungjawab, keteladanan, dan menghargai martabat 

individu khusunya pada seseorang disable. 
 
Pendidikan karakter pada peserta didik dapat mencakup seluruh nilai 

religius, nilai nasionalis, nilai mandiri, nilai gotong royong, dan nilai integritas 

terhadap bangsa dan negara yang dihasilkan dari olah berpikir seseorang, 

mengolah perasaan, mengolah cita rasa keindahan serta kegiatan menggerakkan 

anggota tubuh yang sesuai norma atau peraturan setempat. Perilaku seseoarang 

yang berkarakter baik akan sesuai peraturan, sedangkan bagi yang tidak mengikuti 

peraturan disebut sebagai seseorang yang berkarakter tidak baik atau buruk. 

Sedekah 

Sedekah merupakan pemberian sesuatu secara spontan dan sukarela 

kepada orang lain selain kewajiban zakat sesuai dengan kemampuan pemberi 

tanpa dibatasi oleh waktu. Pemberian sedekah tidak hanya berwujud benda, tetapi 

dapat pula berupa jasa, ilmu dan keterampilan. 
 
Pembiasaan peserta didik bersedekah akan membudayakan sikap 

memberi, tidak hanya menerima pemberian dan tidak mau meminta-minta. Sikap 

seseorang yang suka memberi akan memunculkan keaktifan seseorang untuk 

melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang serta menumbuhkan sikap 

tidak pelit berbagi barang-barang, bekal makanan, uang jajan, ilmu, keterampilan 

dan bantuan lainnya. 
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Sikap seseorang yang tidak hanya menerima pemberian akan 

memunculkan kebiasaan yang tidak menyukai sesuatu yang pasif dan tidak 

melakukan usaha dalam mencapai keinginan. Seseorang yang memiliki sikap 

tidak hanya menerima pemberian cenderung akan aktif mengusahakan setiap 

peluang yang ada dan kreatif mencari terobosan alternatif dalam menyelesaikan 

masalah sehari-hari dan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pembiasaan 

budaya di sekolah untuk tidak hanya menjadi penerima dapat bermanfaat: 1) agar 

menjadi diri yang tidak pelit terhadap barang atau apapun yang dimiliki dan 

terdapat hak orang lain; 2) untuk mengeluarkan yang bukan hak pribadi dan 

memberikannya kepada yang berhak menerima; 3) pada mengerjakan tugas 

pelajaran atau tes akan dikerjakan sebaik mungkin dan sempurna semampunya, 

agar dapat menjadi teladan dan bermanfaat bagi orang lain; serta 4) berusaha 

memperoleh hasil penilaian dengan nilai yang tinggi. 

Sikap seseorang yang tidak mau meminta-minta sekecil apapun barang 

atau jasa akan menumbuhkan semangat juang dan kerja keras, menghargai setiap 

barang dan jasa yang dimiliki, serta lebih mensyukuri nikmat yang sudah 

diterimanya dari Tuhan Yang Maha Kuasa dengan memanfaatkan yang ada agar 

memiliki nilai lebih. Sikap seseorang yang tidak mau meminta-minta akan 

mengurangi keinginan menambah harta atau segala bentuk kebutuhan baik yang 

penting ataupun tidak penting. Penambahan barang atau jasa akan dipikirkan 

terlebih dulu berdasarkan prioritas kebutuhan, sehingga tidak boros dan mubazir. 

Sikap ini akan meredam keinginan serakah memiliki barang, jasa atau ilmu 

sebanyak mungkin dan untuk dimiliki sendiri. Peredaman terhadap napsu 

seseorang serakah dan boros akan mendukung pertahan diri agar tidak tergoda 

melakukan perbuatan tidak baik seperti mencuri, memanipulasi dan korupsi. 
 
Sedekah dalam kehidupan sehari-hari peserta didik sehari-hari dapat 

bermacam-macam bentuknya. Sedekah peserta didik yaitu berbagi barang, 

kesenangan, ilmu, bantuan tenaga, ide atau gagasan, santunan, dan tindakan lain 

dalam memberikan bantuan sosial lainnya. Contoh tindakan sehari-hari di sekolah 

yang dapat dibiasakan di kelas dengan bimbingan guru, yaitu: 1) memberikan 

sebagian fasilitas milik kelas seperti spidol, alat-alat kebersihan, tanaman hias dan 

hiasan kelas kepada adik kelas yang menggunakan kelas tersebut pada tahun 

pelajaran selanjutnya; 2) memberikan kesenangan kepada orang lain tanpa diminta 
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seperti mengumpulkan tugas di awal waktu sesuai komitmen bukan pada waktu 

terakhir dan tidak menunda mengumpulkan tugas; 3) peduli kepada teman dengan 

berbagi sebagian uang jajan kepada teman yang membutuhkan, berbagi buku/alat 

tulis, membantu urusan teman yang memerlukan, peduli terhadap teman yang 

kesulitan transportasi ke sekolah, peduli terhadap teman yang sakit, membantu 

menyelesaikan permasalahan khusus teman seperti bullying, teror dan fitnah; 4) 

memberikan contoh kepada orang lain tanpa diminta, seperti membuang sampah 

dengan cara memilah sesuai kategorinya (organik, an organik, B3), tidak 

mengiikuti tren remaja yang kurang bagus, dan tidak pamer; 5) memberikan 

sesuatu yang bermakna besar meskipun bukan harta seeprti senyum, menyapa, 

memberikan salam kepada orang yang dijumpai khususnya di lingkungan sekolah 

termasuk kepada tamu sekolah; 6) menyisihkan sebagian uang jajan untuk 

keperluan bermacam-macam seperti membantu kesehatan warga sekolah, 

lingkungan hidup, bantuan sosial, pendidikan, infak, dan perlombaan kesiswaan; 

7) menggalakkan tromol kelas atau kas kelas dengan membiasakan subsidi silang 

bagi yang keluarganya kaya menanggung sebagian jatah peserta didik yang 

kurang mampu; serta 8) bagi peserta didik yang kurang mampu dapat berbagi 

selain dengan harta seeprti membantu dengan tenaga, idea atau berbagi ilmu. 

Pembiasaan budaya member di sekolah seperti: 1) memberikan sebagian 

harta ke teman/sekolah/warga yang membutuhkan dengan bakti social; 2) berbagi 

hadiah jika mendapatkan kejuaraan suatu perlombaan kepada teman lain yang 

tidak mendapatkan kejuaraan agar ikut merasakan senangnya juara sdan kepada 

teman lain yang tidak mengikuti perlombaan untuk mencegah sikap iri terhadap 

yang mendapatkan juatra; 3) berbagi sebagian waktu dengan mengajari teman 

menjadi tutor sebaya, baik dalam mengerjakan tugas individual, kelompok 

ataupun remedial dan pengayaan; 4) berbagi sebagian ide/gagasan/pemikiran 

untuk kemajuan kelas/sekolah seperti inisiatif sebagai kader kesehatan, kader 

lingkungan, dalam pengurus OSIS/MPK/ekstrakurikuler tertentu yang aktif; serta 

5) berbagi sebagian tenaga untuk membantu pekerjaan rumah dan sekolah tanpa 

diminta seperti membantu tugas piket kelas. 

Budaya sedekah akan membiasakan seseorang untuk memberikan 

sesuatu yang lebih dari yang diberikan apda umumnya. Sebagai contoh kebiasaan 

memberikan lebih pada peserta didik pada yang diberikan tugas membaca satu 
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bab pada buku paket, maka peserta didik akan: 1) membaca buku atau sumber lain 

untuk memperkaya atau menghubungkan dengan materi yang lain; 2) melebihkan 

bacaan atau materi pelajaran yang lebih lengkap/dalam dan lebih luas sehingga 

dapat memperkaya pengetahuan; serta 3) akan berbagi infomasi dan pengetahuan 

tanpa diminta oleh guru atau temannya sehingga dapat membantu pemahaman 

teman belajarnya dan hasilnya bagus. 

Hasil Belajar 

Hasil belajar peserta didik dapat berupa hasil penilaian secara paper and 

pen, portofolio, produk, projek, ataupun praktik. Penilaian pada masing-masing 

kompetensi dasar dari setiap mata pelajaran khas tergantung pada karakteristik 

materi pelajaran. Secara umum, hasil belajar peserta didik mengukur aspek 

pengetahuan, keterampilan dan sikap. 

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara pada peserta didik yang 

telah membiasakan bersedekah, didapatkan data yaitu: 1) sedekah dapat 

menguatkan karakter dengan adanya sifat suka memberi dan tidak pelit berbagi 

dari harta, ilmu ataupun kesempatan; 2) sedekah dapat menguatkan karakter tidak 

mau meminta-minta karena sifat rakus dan konsumtif; 3) penyelesaian tugas mata 

pelajaran menjadi lebih ringan dan dapat lebih cepat dikumpulkan; 4) memiliki 

keterampilan yang lebih baik pada kompetensi tertentu karena kegiatan diskusi 

kelompok dan saling membantu teman dalam kelompok ataupun di luar; 5) lebih 

mudah memahami materi bahasan karena adanya tutor sebaya sehingga perolehan 

nilai tes banyak yang tuntas. 

Nilai utama karakter yang tersentuh melaui sedekah yaitu religius, 

nasionalis, mandiri, gotong-royong, dan integritas. Kebiasaan bersedekah 

menumbuhkan semangat untuk memberikan yang terbaik kepada orang lain 

termasuk dalam menyelesaikan tugas sekolah, mengerjakan ulangan dan tes 

lainnya sehingga hasil belajar meningkat. 

Peserta didik yang terbiasa bersedekah baik berupa harta, jasa, tenaga, 

senyum, sapa ataupun salam akan memiliki keinginan memanfaatkan barang dan 

kemampuan yang dimiliki secara maksimal, bukan keinginan untuk 

mengumpulkan barang dan kemampuan sebanyak-banyaknya. Kebersamaan di 

kelas dalam pembelajaran akan menjadi suasana yang menyenangkan dan lebih 

efektif, sehingga perolehan hasil belajar di kelas tersebut banyak yang tuntas. Ini 
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berarti upaya peningkatan hasil belajar dapat dengan mudah dilakukan melalui 

gerakan sedekah. Namun demikian memerlukan kesabaran dalam membimbing 

peserta didik dan keberlajutan kegiatan agar memiliki dampakpositif yang lebih 

kuat. Gerakan sedekah juga perlu dilaksanakan secara terpadu oleh guru dan 

warga sekolah lainnya untuk memberikan contoh atau ketedanan.  

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa sedekah 

yang biasa dilaksanakan peserta didik di sekolah dapat untuk menumbuhkan dan 

memperkuat karakter peserta didik serta meningkatkan hasil belajar peserta didik. 
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PENERAPAN PROGRAM EKSTRAKURIKULER KREATIFITAS 

ILMIAH SISWA DENGAN PENGINTEGRASIAN TEKNOLOGI 

SEDERHANA TERHADAP PRESTASI SAINS SISWA SMP  

Arif Usman 

SMP Negeri 2 Kemang 

 

ABSTRAK 
Penelitian ini  bertujuan  mengetahui pengaruh penerapan program ekstrakurikuler 

kreatifitas ilmiah siswa dengan pengintegrasian teknologi sederhana dalam upaya 

meningkatan prestasi siswa SMP dalam bidang sains. Penelitian ini melibatkan 

siswa kelas VII, VIII dan IX SMP 2 Negeri Kabupaten Bogor,  yang tertarik 

terhadap sains. Siswa dibagi dua kelas yaitu kelas eksperimen dengan jumlah 15 

siswa dan kelas kontrol dengan jumlah 10 siswa. Kelas eksperimen adalah siswa 

siswa yang mengikuti program ekstrakurikuler kreatifitas ilmiah siswa dengan 

pengintegrasian teknologi sederhana, sedangkan kelas kontrol adalah siswa siswa 

yang mengikuti program ekstrakurikuler science club. Instrumen penelitian 

menggunakan tes pelajaran yang dirancang oleh guru mata pelajaran IPA. Hasil 

penelitian  menunjukkan  penerapan  program  ekstrakurikuler  kreatifitas  ilmiah 

siswa   dengan   pengintegrasian   teknologi   sederhana   berpengaruh   signifikan 

terhadap peningkatan prestasi sains siswa. 

 

Kata kunci: ekstrakurikuler, kreatifitas ilmiah, pengintegrasian teknologi 

 

PENDAHULUAN  

Program ekstrakurikuler kreatifitas ilmiah siswa merupakan kegiatan diluar 

jam pelajaran yang bertujuan untuk memperluas dan menyalurkan bakat dan 

minat siswa dibidang sains. Kegiatan ini dilaksanakan agar siswa mendapatkan 

pengetahuan secara utuh dengan menghadirkan pengalaman pembelajaran yang 

tidak hanya menekankan pada kegiatan transfer pengetahuan saja namun dalam 

prosesnya dapat melatih proses ilmiah. Sukarno, et. al, (2013) mengatakan dalam 

aktifitas belajar mengajar sains seharusnya dapat mengembangkan keterampilan 

proses sains untuk memastikan bahwa siswa dapat menguasai konsep yang 

dipelajari dengan baik.  

Kenyataan yang terjadi, program ekstrakurikuler sains yang dilaksanakan 

disekolah belum mengoptimalkan kreatifitas sains siswa. Hasil studi pendahuluan 

yang dilakukan di SMP Negeri 2 Kemang, Kabupaten Bogor ditemukan bahwa 

program ekstrakurikuler sains club yang dilaksanakan hanya fokus pada aspek 

pengetahuan konsep sains saja, dimana guru memberikan penjelasan konsep 

secara langsung, dan menguji kemampuan siswa dengan memberikan soal-soal. 
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Sehingga timbul kejenuhan, akibatnya hanya sedikit siswa yang tertarik mengikuti 

ekstrakurikuler sains ini. Hasil studi  ini juga menunjukkan pencapaian siswa 

SMP Negeri 2 kemang yang mengikuti olimpiade sains tingkat kabupaten 

menempati urutan 200-an dari 300 peserta. 

Hasil studi pendahuluan tersebut menunjukkan bahwa: (1) program 

ekstrakurikuler sains yang bertujuan mengembangkan kreatifitas sains siswa 

dimana siswa berkesempatan melatih kreatifitas sains guna mendapatkan 

pengetahuan secara utuh jarang dilakukan dalam proses ekstrakurikuler sains; (2) 

penjelasan konsep secara langsung, berakibat siswa memiliki tingkat pemahaman 

yang rendah. Berdasarkan kondisi yang dipaparkan diketahui bahwa  penyebab 

permasalahan ini  adalah belum dioptimalkannnya program ekstrakurikuler yang 

menitikberatkan pemberian stimulus aplikasi sains sederhana pada program 

ekstrakurikuler sains untuk meningkatkan prestasi sains siswa SMP.  

Berdasarkan uji kemampuan matematika dan sains siswa Indonesia  tingkat 

sekolah menengah yang dilakukan oleh Trends in International Mathematics and 

Science Studies (TIMSS) menunjukkan bahwa kompetensi peserta didik Indonesia 

terhadap matematika dan sains tergolong rendah. Begitu juga dengan tingkat 

partisipasi siswa SMP terutama di Kabupten Bogor dalam mengikuti ajang 

kreatifitas dibidang sains, baik yang diadakan ditingkat nasional maupun tingkat 

Provinsi Jawa Barat yang tergolong rendah. Rendahnya tingkat partisipasi siswa 

dibidang sains membuktikan bahwa belum optimalnya peran guru sebagai 

fasilitator dalam pembelajaran baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler dalam 

rangka mengembangkan kompetensi dan minat peserta didik terhadap sains untuk 

meningkatkan prestasi sains siswa SMP.  

Untuk menjawab tantangan tersebut, guru-guru IPA Kabupaten Bogor yang 

tergabung dalam musyawarah guru mata pelajaran IPA menginisiasi sebuah ajang 

kreatifitas ilmiah siswa yang disosialisasikan kepada seluruh SMP baik negeri 

maupun swasta. Tujuan dari ajang kreatifitas ilmiah siswa ini adalah untuk 

meningkatkan partisipasi dan prestasi siswa dalam bidang sains. Terlaksananya 

program ekstrakurikuler kreatifitas ilmiah siswa juga didukung oleh pemangku 

kepentingan di bidang pendidikan, mulai dari tingkat sekolah, hingga 

kabupaten/kota sebagai fasilitator lomba kreatifitas ilmiah remaja yang juga 
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mewadahi kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) IPA, dan orang 

tua siswa. 

Berdasarkan pemaparan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai penerapan program ekstrakurikuler kreatifitas ilmiah siswa dengan 

pengintegrasian teknologi sederhana pada tema rangkaian listrik seri. Pemilihan 

tema ini berdasarkan banyaknya pertanyaan siswa mengenai aplikasi dari 

rangkaian listrik sederhana yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. 

Atas dasar tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

―Penerapan Program Ekstrakurikuler Kreatifitas Ilmiah Siswa dengan 

Pengintegrasian Teknologi Sederhana Terhadap Prestasi Sains Siswa SMP‖ 

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang sejauh 

mana perbedaan peningkatan prestasi sains siswa ketika menggunakan program 

ekstrakurikuler kreatifitas ilmiah siswa dengan pengintegrasian teknologi 

sederhana dan siswa yang menggunakan program ekstrakurikuler klub sains. 

Selain itu, penelitian ini juga mengungkapkan tanggapan siswa terhadap program 

ekstrakurikuler kreatifitas ilmiah siswa dengan pengintegrasian teknologi 

sederhana. Tujuan penelitian ini secara rinci diuraikan sebagai berikut: 

1. Menganalisis peningkatan keterampilan proses sains siswa yang 

mengikuti ekstrakurikuler kreatifitas ilmiah siswa dengan 

pengintegrasian teknologi sederhana dengan siswa yang mengikuti 

ekstrakurikuler klub sains. 

2. Mendeskripsikan tanggapan siswa tentang implementasi program 

ekstrakurikuler kreatifitas ilmiah siswa dengan pengintegrasian teknologi 

sederhana. 

3.  Mendeskripsikan pencapaian prestasi siswa yang mengikuti program 

ekstrakurikuler kreatifitas ilmiah siswa 

 

METODE PENELITIAN 

  

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah quasiy 

exsperiment. Pada penelitian ini diberikan perlakuan kepada kelompok 

eksperimen berupa penerapan program ekstrakurikuler kreatifitas ilmiah siswa 

dengan pengintegrasian teknologi sederhana, sedangkan pada kelompok kontrol 
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diterapkan program ekstrakurikuler klub sains. Peningkatan N-gain digunakan 

untuk mengetahui peningkatan prestasi siswa yang dilihat dari aspek kompetensi 

proses sains. Penelitian deskriptif dilakukan melalui penggunaan angket untuk 

melihat tanggapan siswa mengenai penerapan program ekstrakurikuler kreatifitas 

ilmiah siswa dengan pengintegrasian teknologi sederhana. 

Desain yang digunakan adalah nonequivalent pretest-posttest control group 

design. Selanjutnya dianalisis apakah program ekstrakurikuler kreatifitas ilmiah 

siswa dengan pengintegrasian teknologi sederhana memberikan pengaruh yang 

signifikan pada kelas eksperimen dalam meningkatkan prestasi sains siswa 

dibandingkan dengan kelas kontrol. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa 

kelas VII, VIII dan IX SMP 2 Negeri Kabupaten Bogor yang dibagi menjadi 2 

kelas. Sampel yang digunakan sebanyak 15 orang untuk kelas eksperimen dan 10 

orang untuk kelas kontrol.   

Dalam penelitian ini, digunakan instrumen sebagai berikut: 

a. Instrumen Tes Proses Sains  

Instrumen tes ini digunakan untuk mengukur kompetensi proses sains siswa 

sebelum dan sesudah proses pembelajaran, item soal yang dikembangkan 

berbentuk essay.  

b. Angket 

Angket digunakan untuk menjaring pendapat siswa tentang penerapan 

program ekstrakurikuler kreatifitas ilmiah siswa dengan pengintegrasian 

teknologi sederhana. Angket yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan skala Likert, dengan empat kategori tanggapan yaitu sangat 

setuju (SS), setuju (S), tidak setuju (TS), dan sangat tidak setuju (STS).  

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

Tabel 1 berikut ini. 

Tabel 1. Teknik Pengumpulan Data 

No Instrumen 
Sumber 

data 
Deskripsi Keterangan 

1 Tes pilihan ganda 

 

 

Siswa  Tes pilihan ganda 

digunakan untuk 

memperoleh data siswa 

untuk aspek kompetensi 

proses sains 

Dilakukan 

sebelum dan 

setelah 

pembelajaran 

 



1663 

 

3 Angket tanggapan 

siswa  

Siswa Penerapan program 

ekstrakurikuler kreatifitas 

ilmiah siswa dengan 

pengintegrasian teknologi 

sederhana 

Dilakukan 

setelah 

pembelajaran 

 

Analisis data dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan 

peningkatan prestasi sains siswa yang dilihat dari aspek kompetensi proses sains 

antara kelas eksperimen dan kelas kontrol.  

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menentukan normal atau tidaknya distribusi 

Prestasi Sains Siswa yang dilihat dari kompetensi proses sains yang 

diperoleh dari hasil penelitian. Salah satu jenis uji normalitas dapat 

dilakukan dengan menggunakan rumus Chi-kuadrat sebagai berikut: 

                            

 






k

i i

ii

hitung
E

EO
w

1

2

2 )(

 

 

           Keterangan:  

 2

hitungχ    :  Uji normalitas Chi-kuadrat 

 k          :  Interval kelompok menurut aturan Sturges  

 Oi       :  Frekuensi pengamatan  

 Ei         :  Frekuensi yang diharapkan  

 

Kriteria pengujian yang digunakan yaitu data dikatakan berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal apabila 2

hitungχ  < 2

Tabelχ .
Begitu juga 

sebaliknya, apabila 2

hitungχ  > 2

Tabelχ , maka data tidak berdistribusi normal. 

Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji 

Saphiro-Wilk melalui bantuan software IBM SPSS 16 dan Microsoft excel 

2010. 
 

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas merupakan uji syarat yang kedua dalam menentukan 

analisis statistik yang akan digunakan apakah statistik parametrik atau non 

parametrik (Supardi, 2013). Uji homogenitas bertujuan untuk menentukan 

kesamaan kelompok varians data prestasi sains siswa yang dilihat dari aspek 

kompetensi proses sains pada kelas eksperimen dan kontrol. Uji 
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homogenitas dapat dilakukan dengan menggunakan rumus perhitungan 

sebagai berikut: 

2

2

2

1

S

S
F   

     Keterangan:  

F    :  Nilai F hitung  

S1
2
  :  Varians terbesar 

S2
2
  :  Varians terkecil 

 

Kriteria pengujian yang digunakan yaitu data dikatakan berasal dari 

populasi yang homogen apabila Fhitung<Ftabel. Sebaliknya, apabila 

Fhitung>Ftabel, maka data berasal dari populasi yang tidak homogen. Dalam 

penelitian ini , uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji levene 

melalui bantuan software IBM SPSS 16 dan Microsoft excel 2010. 

c. Uji Beda Rata-Rata 

Uji beda rata-rata dilakukan untuk melihat seberapa jauh data prestasi sains 

siswa yang dilihat dari aspek kompetensi proses sains siswa. Apabila data 

yang diuji bersifat normal dan homogen, maka pengujian hipotesis 

dilakukan dengan menggunakan uji-t. Rumus yang digunakan untuk uji-t 

dua sisi (2-tailed) adalah sebagai berikut 

21

11

21

nn

hit
S

XX
t






 

 

         Keterangan: 

1X  :   Peningkatan  hasil tes rata-rata kelas eksperimen 

2X    :   Peningkatan  hasil tes  rata-rata kelas kontrol  

n1   :   Jumlah siswa kelas eksperimen  

n2     :   Jumlah siswa kelas kontrol  

S     :   Simpangan baku  

S1
2
  :   Varians kelas eksperimen 

S2
2
  :   Varians kelas kontrol 

 

Selanjutnya, apabila data tidak terdistribusi normal maka analisis data 

dilakukan dengan analisis statistik non parametrik menggunakan uji-U 

(Mann-Whitney).  

d. Penghitungan N-Gain 
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Peningkatan penguasaan konsep dan keterampilan proses sains siswa 

ditentukan melalui penghitungan nilai gain dinormalisasi atau nilai N-

Gainnya.  Hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahan dalam 

menginterpretasikan perolehan gain masing-masing siswa. Adapun 

perhitungan nilai gain yang dinormalisasi menggunakan rumus yang 

dikembangkan oleh Hake, (1999) 

g = 
          

          
     

        Keterangan:     

<g> 

Spos 

Spre 

Smaks 

: 

: 

: 

: 

 

N-gain 

Skor Tes akhirt 

Skor Tes awal 

Skor Maksimum ideal 

Perolehan nilai gain yang ternormalisasi dapat diinterpretasikan untuk 

menentukan peningkatan prestasi sains siswa. Kategori peningkatan tersebut dapat 

dilihat pada tabel 2 berikut ini. 

Tabel 2. Interpretasi Nilai N-Gain  

Batasan Kategori 

             <g> > 0,70 Tinggi 

  0,30 < <g> ≤ 0,70 Sedang 

                   <g> ≤ 0,30 Rendah 

 

Pengolahan angket tanggapan siswa terhadap penerapan program 

ekstrakurikuler kreatifitas ilmiah siswa dengan pengintegrasian teknologi 

sederhana dilakukan dengan cara mencari persentase tanggapan siswa. Adapun 

langkah-langkah yang peneliti lakukan untuk mengolah data tersebut adalah: 

1) Membagikan angket tanggapan siswa terhadap  penerapan program 

ekstrakurikuler kreatifitas ilmiah siswa dengan pengintegrasian teknologi 

sederhana . 

2) Menghitung rata-rata jawaban berdasarkan perolehan skor setiap 

jawaban dari responden  

3) Skor tersebut dioalah dengan menggunakan jumlah skor ideal (kriterium) 

untuk setiap butir pernyataan. Tingkat persetujuan terhadap setiap 
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pernyataan dapat dihitung dengan  menggunaan persamaan sebagai 

berikut: 

%100
),,,(

% x
SiswaSeluruh

STSatauTSSSSmenjawabyangSiswa
SiwaTanggapan




  

Berdasarkan urutan kategorisasi tanggapan siswa tersebut (T), maka 

diperoleh rentang pengkategorian sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Kategori Persentase Tanggapan Siswa 

 

Rentang Persentase Jenis Respon 

25,00% < T ≤ 43,75% 
Negatif 

43,75% < T ≤ 62,50% 

62,50% < T ≤ 81,25% 
Positif 

81,25% < T ≤ 100% 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Keterampilan proses sains  

Data keterampilan proses sains diperoleh melalui tes yang dilakukan di awal 

dan di akhir penelitian untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol. Peningkatan 

keterampilan proses sains baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol dapat 

dilihat dari nilai N-Gain. Deskripsi peningkatan keterampilan proses sains pada 

kelas kontrol dan kelas eksperimen dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

 

 

 

Tabel 4. Data Peningkatan Keterampilan Proses Sains 

 

Kelas 
Parameter 

Statistik 

Nilai 

N-Gain Kategori Tes 

Awal 

Tes 

Akhir 

Eksperimen 

 

Mean 39,11 79,67 
0,66 Sedang 

Simpangan baku  7,56 8,86 

Kontrol 

 

Mean 38,69 70,11 
0,50 Sedang 

Simpangan baku 9,59 8,68 
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Berdasarkan Tabel 4, kategori N-gain keterampilan proses sains kelas 

eksperimen dan kelas kontrol sama-sama berada pada kategori sedang namun nilai 

N-gain kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol. Hal ini 

menunjukkan bahwa ada perbedaan antara peningkatan keterampilan proses sains 

antara siswa kelas eksprimen dengan kelas kontrol. Untuk membahas peningkatan 

keterampilan proses sains siswa dilakukan uji statistik terhadap data keterampilan 

proses sains siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol. Hasil uji statistik untuk tes 

awal dan tes akhir keterampilan proses sains diperlihatkan pada Tabel 5.  

Tabel 5. Rekapitulasi Nilai Tes Awal dan Tes Akhir Keterampilan Proses Sains  

Komponen 

peninjau 

Tes awal Tes akhir 

Eksperimen  Kontrol  Eksperimen  Kontrol  

Rata-rata 39,11 38,67 79,67 70,07 

Nilai maksimum 53.33 56.67 93.33 90.00 

Nilai minimum 23.33 23.33 60.00 56.67 

SD 9.59 7.56 8.68 8.86 

Uji normalitas 0,073 0,803 0,093 0,099 

Interpretasi  Normal Normal 

Interpretasi Uji 

homogenitas 
Homogen  Homogen 

Interpretasi Uji 

beda rata-rata 

Tidak terdapat perbedaan 

yang signifikan 

Terdapat perbedaan yang 

signifikan 

 

Berdasarkan Tabel 5 diketahui bahwa nilai tes awal kelas eksperimen dan 

kelas kontrol berdistribusi normal dan bervarian homogen, maka uji beda rata-rata 

nilai tes awal siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol menggunakan uji-t. Uji 

beda rata-rata ini bertujuan untuk melihat keterampilan proses sains awal siswa. 

Hasil uji-t menunjukkan bahwa antara kelas eksperimen dan kelas kontrol 

memiliki keterampilan proses sains yang setara. Nilai tes akhir keterampilan 

proses sains siswa juga berdistribusi normal dan varian datanya homogen, maka 

uji beda rata-rata nilai tes akhir siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol 

menggunakan uji t. Uji beda rata-rata ini bertujuan untuk melihat perbedaan 

keterampilan proses sains siswa setelah pembelajaran pada kedua kelas. Hasil uji-t 

menunjukkan bahwa terdapat peningkatan keterampilan proses sains siswa yang 

signifikan antara kelas eksperimen yang menerapkan program ekstrakurikuler 

kreatifitas ilmiah siswa dengan pengintegrasian teknologi sederhana dengan kelas 

kontrol yang menerapkan program ekstrakurikuler klub sains. 
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Untuk mengetahui perbedaan peningkatan keterampilan proses sains siswa 

antara kelas eksperimen dan kelas kontrol digunakan rata-rata gain yang 

dinormalisasi (N-gain). Hasil uji beda rata-rata N-gain dengan uji-t dapat dilihat 

pada Tabel 6.  

 

Tabel 6.  Hasil Uji Normalitas,Uji Homogenitas dan Uji Beda Rata-Rata 

Nilai N-Gain Keterampilan Proses Sains 

 

Kelas  

Uji Normalitas  Uji Homogenitas 
Uji Beda Rata-

Rata 

Sig 
Keteran

gan 
Sig. 

Keterang

an 
Sig 

Keteran

gan 

Eksperime

n  
0.032 

Tidak 

Normal  
0,742 Homogen 0,000 

Berbeda 

signifika

n Kontrol 0.020 Tidak 

Normal 

 

Tabel 6 menunjukkan perbedaan yang signifikan pada keterampilan proses sains 

siswa kelas eksperimen dengan kelas kontrol. Hasil analisis keterampilan proses 

sains menunjukkan bahwa secara keseluruhan keterampilan proses sains siswa 

kelas eksperimen lebih baik dibandingkan siswa kelas kontrol. Ini menunjukkan 

bahwa program ekstrakurikuler kreatifitas ilmiah siswa dengan pengintegrasian 

teknologi sederhana yang diterapkan di kelas eksperimen memberikan pengaruh 

yang signifikan terhadap peningkatan keterampilan proses sains siswa. Aktamis & 

Ergin, (2008) menunjukkan bahwa kreativitas ilmiah, sikap ilmiah, dan prestasi 

akademik siswa akan meningkat seiring dengan pembelajaran yang menekankan 

pada keterampilan proses sains. Keterampilan proses sains siswa akan meningkat 

dengan pembelajaran yang menggunakan tahapan pembelajaran dengan penemuan 

(Brickman, et. al, 2009; Chabalengula, et. al, 2011), dan dengan strategi 

penemuan (Ukoh, 2012). 

Berdasarkan tahapan pembelajaran yang dikembangkan pada program 

ekstrakurikuler kreatifitas ilmiah siswa dengan pengintegrasian teknologi 

sederhana diketahui bahwa ekstrakurikuler ini dapat melatihkan beberapa 

keterampilan proses sains yaitu keterampilan mengamati, mengklasifikasi, 

menginterpretasi, memprediksi, bertanya, berhipotesis, merancang eksperimen, 
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menerapkan konsep, dan berkomunikasi dalam proses pembelajaran sehingga 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk meningkatkan aspek-aspek 

keterampilan proses sainsnya. Hasil penelitian ini sesuai dengan Erawati, (2013) 

bahwa keterampilan proses sains siswa yang mendapatkan pembelajaran berbasis 

penemuan meningkat signifikan. Kemudian dalam penelitian lain (Simsek & 

Kabapinar, 2010; Wulanningsih, 2012) menyatakan bahwa keterampilan proses 

siswa meningkat setelah menerapkan pembelajaran berbasis penemuan karena 

memberikan kesempatan yang lebih luas kepada siswa dalam meningkatkan 

keterampilan proses sains mereka. 

Berbeda dengan kelas eksperimen, ektrakurikuler klub sains yang 

diterapkan pada kelas kontrol kurang mendorong siswa untuk meningkatkan 

keterampilan proses sains dalam proses pembelajaran terutama pada aspek 

mengajukan hipotesis dan merancang eksperimen. Analisis terhadap keterampilan 

proses sains siswa juga dilakukan untuk setiap aspek keterampilan proses sains. 

Hal ini dilakukan untuk mengetahui profil setiap aspek keterampilan proses sains 

siswa. Rekapitulasi keterampilan proses sains siswa antara kelas eksperimen dan 

kelas kontrol disajikan pada Tabel 7.  

Tabel 7. Keterampilan Proses Sains Siswa Untuk Setiap Aspek KPS 

Aspek KPS 

Nilai Rata-Rata 

N-Gain Kelas 

Eksperimen 
Kelas Kontrol 

Tes 

Awal 

Tes 

Akhir 

Tes 

Awal 

Tes 

Akhir 

Eksperim

en 
Kontrol 

Mengamati 40.00 80.00 38.89 74.44 0.61 0.43 

Mengklasifikasi 63.33 82.22 57.78 75.56 0.50 0.38 

Menginterpretasi 10.00 80.00 10.00 58.89 0.76 0.51 

Memprediksi 49.44 84.44 40.56 72.22 0.68 0.45 

Bertanya 43.33 76.67 45.56 67.78 0.54 0.26 

Berhipotesis 42.22 80.00 42.22 68.89 0.56 0.26 

Merancang 

Eksperimen 
32.22 73.33 41.11 65.56 0.51 0.32 

Menerapkan 42.22 81.11 41.11 75.56 0.55 0.23 
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Aspek KPS 

Nilai Rata-Rata 

N-Gain Kelas 

Eksperimen 
Kelas Kontrol 

Tes 

Awal 

Tes 

Akhir 

Tes 

Awal 

Tes 

Akhir 

Eksperim

en 
Kontrol 

Konsep 

Berkomunikasi 18.89 74.44 28.89 70.00 0.55 0.51 

 

Berdasarkan Tabel 7 diketahui bahwa untuk kelas eksperimen nilai rata-rata 

tes awal tertinggi terjadi pada spek mengklasifikasi sebesar 63,33, dan terendah 

pada aspek menginterpretasi sebesar  10,00. Setelah dilakukan tes akhir nilai rata-

rata tertinggi terjadi pada aspek memprediksi sebesar 84,44, dan nilai rata-rata 

terendah terjadi pada aspek merancang eksperimen sebesar 73,33. Untuk  kelas 

kontrol nilai rata-rata tes awal terendah terjadi pada aspek memprediksi sebesar 

10.00 dan tertinggi terjadi pada aspek mengklasifikasi sebesar 57,78, Setelah 

dilakukan tes akhir nilai rata-rata tertinggi terjadi pada aspek mengklasifikasi dan 

menerapkan konsep sebesar 75,56,  nilai rata-rata terendah terjadi pada aspek 

memprediksi sebesar 58,89. Perbandingan rata-rata N-gain keterampilan proses 

sains siswa kelas kontrol dan kelas eksperimen untuk setiap aspek keterampilan 

proses sains pada topik rangkaian listrik seri ditunjukkan oleh Gambar 1 

 

Gambar 1.  Perbandingan Rata-rata N-Gain Pada Setiap Aspek  

Keterampilan Proses Sains  
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0.50 

0.76 

0.68 

0.54 0.56 
0.51 

0.55 0.55 

0.43 
0.38 

0.51 
0.45 

0.26 0.26 

0.32 

0.23 

0.51 

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

KPS 1 KPS 2 KPS 3 KPS 4 KPS 5 KPS 6 KPS 7 KPS 8 KPS 9

<g
> 

KELAS EKSPERIMEN KELAS KONTROL



1671 

 

Berdasarkan Gambar 1 diketahui bahwa rata-rata N-Gain untuk setiap aspek 

pada kelas eksperimen lebih tinggi jika dibandingkan dengan kelas kontrol. 

Peningkatan keterampilan proses sains tertinggi pada kelas eksperimen terdapat 

pada aspek interpretasi sebesar 0,76 dan paling rendah pada aspek mengklasifikasi 

sebesar 0,50. Untuk kelas kontrol peningkatan keterampilan proses sains tertinggi 

pada aspek menginterpretasi dan mengkomunikasikan sebesar 0,51, sedangkan  

yang paling rendah terjadi pada aspek  menerapkan konsep sebesar 0,23. Untuk 

lebih jelasnya profil keterampilan proses sains siswa akan dibahas sebagai berikut. 

Keterampilan mengamati merupakan dasar keterampilan ilmiah. Morrison 

(2012) menyatakan dasar dari keterampilan mengamati adalah menggunakan alat 

indera untuk mendapatkan informasi dari objek atau suatu gejala. Pembekalan 

keterampilan mengamati dalam proses pembelajaran dilakukan pada tahapan 

orientasi siswa pada permasalahan melalui fenomena-fenomena yang dihadirkan 

guru dan pada tahap melakukan percobaan. Kegiatan memberikan fenomena 

bertujuan mengasah keterampilan mengamati siswa dengan menggunakan alat 

indera (melihat, mendengar, mencium, mengecap, dan merasakan). Begitu juga 

dengan kegiatan melakukan eksperimen, pada tahapan ini siswa menjaring 

informasi dengan mengamati hasil percobaan dan mencatatnya sebagai data hasil 

percobaan. Kedua tahapan pembelajaran ini secara langsung melatihkan 

keterampilan proses sains siswa terutama pada aspek mengamati.  

Keterampilan mengamati pada penelitian ini diuji dalam bentuk tes tertulis 

yang dilakukan diawal dan diakhir penelitian. Gambar 1 menunjukkan rata-rata N-

gain untuk kelas eksperimen adalah 0,61 (kategori sedang), lebih baik 

dibandingkan kelas kontrol dengan rata-rata N-gain 0,43 (kategori sedang). 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa program 

ekstrakurikuler kreatifitas ilmiah siswa dengan pengintegrasian teknologi 

sederhana yang diterapkan di kelas eksperimen lebih baik dalam meningkatan 

keterampilan mengamati dibandingkan kelas kontrol. 

Pembekalan keterampilan aspek mengklasifikasi dilakukan pada tahapan 

pembelajaran melakukan percobaan dan menganalisis data hasil percobaan baik 

pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Gambar 1 menunjukkan rata-rata N-

gain peningkatan keterampilan mengklasifikasi siswa kelas eksperimen adalah 

0,50 (kategori sedang)  dan untuk kelas kontrol 0,38 (kategori sedang). 
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Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa program 

ekstrakurikuler kreatifitas ilmiah siswa dengan pengintegrasian teknologi 

sederhana yang diterapkan di kelas eksperimen lebih baik dalam meningkatkan 

keterampilan mengklasifikasi dibandingkan kelas kontrol.  

Pembekalan keterampilan menginterpretasi atau menafsirkan pada 

penelitian ini dilakukan pada tahapan pembelajaran menganalisis data hasil 

percobaan dengan menyajikan data hasil uji coba box sensor ketinggian air dengan 

berbagai keadaan. Untuk melatihkan keterampilan menginterpretasi siswa diminta 

menerangkan data hasil pengamatan dan membuat kesimpulan.  

Berdasarkan Gambar 1 diperoleh rata-rata N-gain keterampilan 

menginterpretasi atau menafsirkan untuk kelas eksperimen adalah 0,76 (kategori 

tinggi) dan rata-rata N-gain untuk kelas kontrol adalah 0,51  (kategori sedang).  

Peningkatan keterampilan menginterpretasi ini mengalami peningkatan paling 

tinggi dibandingkan dengan peningkatan jenis keterampilan lainnya. Jika dilihat 

dari rata-rata N-gain untuk kedua kelas dapat dikatakan bahwa program 

ekstrakurikuler kreatifitas ilmiah siswa dengan pengintegrasian teknologi 

sederhana lebih baik dalam meningkatkan keterampilan menginterpretasi siswa  

Pembekalan keterampilan memprediksi atau meramalkan dilakukan pada 

tahapan pembelajaran menganalisis data hasil percobaan. Namun bukan pada taraf 

menemukan pola saja akan tetapi sudah meningkat pada keterampilan 

memperkirakan sesuatu yang belum terjadi berdasarkan pola yang sudah ada. 

Gambar 1 menunjukkan rata-rata N-gain kelas eksperimen adalah 0,68 (kategori 

sedang) dan rata-rata N-gain kelas kontrol adalah 0,45 (kategori sedang), artinya 

program ekstrakurikuler kreatifitas ilmiah siswa dengan pengintegrasian teknologi 

sederhana yang diterapkan pada kelas eksperimen lebih baik dalam  meningkatkan 

keterampilan memprediksi siswa dibandingkan program ekstrakurikuler klub 

sains. 

Kegiatan mengajukan pertanyaan bertujuan memancing rasa ingin tahu 

siswa terhadap apa yang akan terjadi, yang sedang terjadi atau yang sudah terjadi. 

Menurut Sanjosé et. al (2012) pertanyaan yang bersifat prediksi muncul ketika 

siswa mengamati eksperimen sains. Pembekalan keterampilan bertanya pada kelas 

eksperimen maupun kelas kontrol dilakukan pada seluruh tahapan pembelajaran. 

Siswa diberi kesempatan untuk bertanya untuk: merumuskan masalah, menyusun 
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hipotesis, merencanakan percobaan, melakukan percobaan, sampai menganalisis 

dan membuat kesimpulan. Keterampilan bertanya diujikan untuk mengetahui 

pemahaman siswa. Pada instrumen tes KPS, siswa diminta mengajukan beberapa 

pertanyaan yang berhubungan dengan analisis hasil percobaan.  

Berdasarkan perolehan rata-rata N-gain diketahui bahwa peningkatan 

keterampilan bertanya kelas eksperimen lebih baik dari pada kelas kontrol dengan 

rata-rata N-gain 0,54 (kategori sedang) berbanding 0,26 (kategori rendah),  artinya 

program ekstrakurikuler kreatifitas ilmiah siswa dengan pengintegrasian teknologi 

sederhana yang diterapkan pada kelas eksperimen lebih efektif  dalam 

meningkatkan keterampilan bertanya siswa dibandingkan program ekstrakurikuler  

klub sains. 

Hipotesis diajukan berdasarkan bukti-bukti yang berasal dari berbagai 

sumber baik dari hasil pengamatan langsung maupun dari hasil penelitian yang 

lalu, dan kebenaran hipotesis tersebut harus diuji melalui percobaan. Kegiatan 

mengajukan hipotesis bertujuan melatih siswa untuk membuat kesimpulan awal 

berdasarkan fakta- fakta yang sudah ada. Pembekalan keterampilan berhipotesis 

pada kelas eksperimen terjadi karena siswa pada kelas eksperimen sebelum 

melakukan percobaan terlibat dalam merumuskan masalah. Berdasarkan rumusan 

masalah tersebut siswa diajak untuk meramalkan sesuatu yang belum terjadi 

kemudian menyusunnya menjadi sebuah hipotesis. Berdasarkan perolehan rata-

rata N-gain diketahui bahwa peningkatan keterampilan berhipotesis kelas 

eksperimen lebih baik dari pada kelas kontrol dengan rata-rata N-gain 0,56 

(kategori sedang) berbanding 0,26 (kategori rendah),  artinya program 

ekstrakurikuler kreatifitas ilmiah siswa dengan pengintegrasian teknologi 

sederhana yang diterapkan pada kelas eksperimen lebih efektif  dalam 

meningkatkan keterampilan berhipotesis siswa dibandingkan program 

ekstrakurikuler klub sains yang diterapkan pada kelas kontrol. 

Kegiatan merencanakan eksperimen bertujuan melatih siswa dalam proses 

penemuan. Pembekalan keterampilan merencanakan percobaan pada kelas 

eksperimen siswa diminta untuk menentukan alat dan bahan, menentukan 

variabel-variabel percobaan serta menyusun langkah-langkah percobaan untuk 

menyelidiki hubungan massa zat, jenis zat dengan kalor.  
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Berdasarkan perolehan rata-rata N-gain diketahui bahwa peningkatan 

keterampilan merencanakan eksperimen kelas eksperimen lebih baik dari pada 

kelas kontrol dengan rata-rata N-gain 0,51 (kategori sedang) berbanding 0,32 

(kategori sedang), artinya program ekstrakurikuler kreatifitas ilmiah siswa dengan 

pengintegrasian teknologi sederhana yang diterapkan pada kelas eksperimen lebih 

efektif  dalam meningkatkan keterampilan merencanakan eksperimen 

dibandingkan kelas kontrol. 

Apabila siswa mampu menjelaskan peristiwa baru dengan menggunakan 

konsep yang telah dimiliki, berarti ia telah menerapkan prinsip yang telah 

dipelajarinya. Pada penelitian ini pembekalan keterampilan menerapkan konsep 

dilakukan pada akhir pembelajaran. Berdasarkan perolehan rata-rata N-gain 

diketahui bahwa peningkatan keterampilan merencanakan eksperimen kelas 

eksperimen lebih baik dari pada kelas kontrol dengan rata-rata N-gain 0,55 

(kategori sedang) berbanding 0,23 (kategori rendah), artinya program 

ekstrakurikuler kreatifitas ilmiah siswa dengan pengintegrasian teknologi 

sederhana yang diterapkan pada kelas eksperimen lebih efektif dalam 

meningkatkan keterampilan menerapkan konsep dibandingkan kelas kontrol.  

Pembekalan keterampilan mengkomunikasikan dilakukan pada tahap 

analisis data dan mempresentasikan hasil percobaan. Pada Tahap analisis data 

siswa diminta Untuk menganalisis data mentah hasil percobaan dengan 

mengorganisasikan data dan menentukan keterkaitannya dalam bentuk tabel atau 

grafik sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan baru. Begitu juga pada tahapan 

mempresentasikan hasil diskusi kelompok, siswa diminta menyampikan 

kesimpulan percobaan yang mereka lakukan secara lisan. Perolehan rata-rata N-

gain diketahui bahwa peningkatan keterampilan mengkomunikasikan eksperimen 

kelas eksperimen lebih baik dari pada kelas kontrol dengan rata-rata N-gain 0,63 

(kategori sedang) berbanding 0,57 (kategori sedang),  artinya program 

ekstrakurikuler kreatifitas ilmiah siswa dengan pengintegrasian teknologi 

sederhana yang diterapkan pada kelas eksperimen lebih efektif  dalam 

meningkatkan keterampilan merencanakan eksperimen dibandingkan yang 

diterapkan pada kelas kontrol. 

Berdasarkan hasil dan analisis hasil penelitian tentang keterampilan proses 

sains siswa, didapatkan bahwa melalui program ekstrakurikuler kreatifitas ilmiah 
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siswa dengan pengintegrasian teknologi sederhana siswa memperoleh pengalaman 

langsung untuk melatihkan keterampilan proses sains mereka, sehingga 

dimungkinkan keterampilan tersebut dapat meningkat lebih baik dibandingkan 

dengan siswa yang berada pada kelas kontrol yang menerapkan program 

ekstrakurikuler klub sains. Keterampilan proses sains siswa yang baik ini juga 

sebanding dengan raihan prestasi siswa dalam Lomba Kreativitas Ilmiah Remaja 

(LKIR) Siswa SMP/MTS se-Kabupaten Bogor tahun 2017 yang diadakan oleh 

dinas pendidikan Kabupaten Bogor. Perwakilan siswa SMP Negeri 2 Kemang 

yang terdiri dari 3 orang meraih juara pertama pada ajang kreatifitas ilmiah remaja 

ini. Mereka mempresentasikan hasil karya mereka yaitu Rancangan Box (SKA) 

Sensor Ketinggian Air Pada Alat Detektor Banjir, yang merupakan hasil karya 

mereka dalam program ekstrakurikuler kreatifitas ilmiah siswa di SMP Negeri 2 

Kemang.  

 

Tanggapan Siswa Terhadap Penerapan Program Ekstrakurikuler Kreatifitas 

Ilmiah Siswa 

 

Angket diberikan kepada siswa bertujuan untuk mengetahui tanggapan 

siswa terhadap penerapan program ekstrakurikuler kreatifitas ilmiah siswa.  

Angket ini terdiri dari 20 buah pernyataan dengan 4 kategori skor tanggapan.  

Untuk pernyataan positif kategori skornya yaitu Sangat Setuju (SS) dengan skor 4, 

Setuju (S) dengan skor 3, Tidak Setuju (TS) dengan skor 2 dan Sangat Tidak 

Setuju (STS) dengan skor 1. Sedangkan untuk pernyataan negatif, kategori skor 

tanggapannya adalah sebaliknya dari pernyataan positif. Angket ini diberikan 

pada kelas eksperimen diakhir pembelajaran. Hasil rekapitulasi tanggapan  siswa 

terhadap Penerapan program ekstrakurikuler kreatifitas ilmiah siswa dapat dilihat 

pada Tabel 8. 

Tabel 8. Rekapitulasi Tanggapan Siswa Program Ekstrakurikuler Kreatifitas 

Ilmiah Siswa 

No  Indikator Pernyataan 
Rerat

a 

Presenta

se 
Kriteria 

1 Ketertarikan siswa terhadap program 

ekstrakurikuler kreatifitas ilmiah 

2,84 70,88 Positif 
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No  Indikator Pernyataan 
Rerat

a 

Presenta

se 
Kriteria 

siswa 

2 Tanggapan siswa terhadap  program 

ekstrakurikuler kreatifitas ilmiah 

siswa 

2,83 70,63 Positif 

3 Tahapan pelaksanaan  

ekstrakurikuler kreatifitas ilmiah 

siswa 

2,83 70,75 Positif 

4 Pemanfaatan lembar kerja ilmiah 

pada program ekstrakurikuler 

kreatifitas ilmiah siswa 

2,91 72,63 Positif 

Rata-Rata 71,22 Positif 

 

Tabel 8 dapat diketahui bahwa presentase tanggapan siswa terhadap 

program ekstrakurikuler kreatifitas ilmiah siswa secara keseluruhan sebesar 

71,22%. Hal ini berarti siswa memberikan tanggapan positif terhadap program 

ekstrakurikuler kreatifitas ilmiah siswa. Distribusi pernyataan angket tanggapan 

siswa terhadap program ekstrakurikuler kreatifitas ilmiah siswa terbagi ke dalam 

empat indikator yaitu ketertarikan siswa terhadap program ekstrakurikuler 

kreatifitas ilmiah siswa, tanggapan siswa terhadap ekstrakurikuler kreatifitas 

ilmiah siswa, tahapan pelaksanaan pembelajaran pada ekstrakurikuler kreatifitas 

ilmiah siswa, dan pemanfaatan lembar kerja ilmiah pada program ekstrakurikuler 

kreatifitas ilmiah siswa. Berdasarkan hasil pengolahan angket secara keseluruhan 

menunjukkan bahwa siswa menyatakan tanggapan yang positif terhadap 

penerapan program ekstrakurikuler kreatifitas ilmiah siswa pada tema rangkaian 

listrik seri. Tanggapan positif siswa ini juga berkorelasi positif dengan raihan 

prestasi siswa dalam Lomba Kreativitas Ilmiah Remaja (LKIR) Siswa SMP/MTS 

se-Kabupaten Bogor tahun 2017 yang diadakan oleh dinas pendidikan Kabupaten 

Bogor. Perwakilan siswa SMP Negeri 2 Kemang yang terdiri dari 3 orang meraih 

juara pertama pada ajang kreatifitas ilmiah remaja ini. Mereka mempresentasikan 

hasil karya mereka yaitu Rancangan Box (SKA) Sensor Ketinggian Air Pada Alat 

Detektor Banjir, yang merupakan hasil karya mereka dalam program 

ekstrakurikuler kreatifitas ilmiah siswa di SMP Negeri 2 Kemang. 
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SIMPULAN  

1. Penerapan program ekstrakurikuler kreatifitas ilmiah siswa dan penerapan 

program ekstrakurikuler klub sains, dapat meningkatkan prestasi sains siswa 

yang tergambar dari hasil analisis data keterampilan proses sains siswa, dan 

prestasi yang didapatkan siswa pada lomba kreatifitas sains remaja. Namun, 

Penerapan program ekstrakurikuler kreatifitas ilmiah siswa dengan 

pengintegrasian teknologi sederhana meningkatkan prestasi siswa secara 

signifikan dibandingkan siswa yang mendapatkan program ekstrakurikuler 

klub sains.  

2. Secara keseluruhan keterlaksanaan program ekstrakurikuler kreatifitas 

ilmiah siswa dengan pengintegrasian teknologi sederhana mendapat 

tanggapan yang positif dari siswa.  

IMPLIKASI 

a. Implikasi teoritis 

Secara teoritis, penelitian yang dilakukan dengan menerapkan program 

ekstrakurikuler kreatifitas ilmiah siswa dengan pengintegrasian teknologi 

sederhana memberikan implikasi terhadap adanya gagasan alternatif dan bukti 

empirik tentang cara baru yang dapat menjadi alternatif dalam meningkatkan 

prestasi sains siswa. Hal ini dibuktikan dengan temuan penelitian yang 

menyimpulkan bahwa Penerapan program ekstrakurikuler kreatifitas ilmiah siswa 

dengan pengintegrasian teknologi sederhana lebih baik dalam meningkatkan 

prestasis sains siswa dibandingkan dengan Penerapan program ekstrakurikuler 

klub sains.  

b. Implikasi praktis  

Penelitian ini memberikan implikasi secara praktis terutama bagi pendidik 

IPA karena program ekstrakurikuler kreatifitas ilmiah siswa dengan 

pengintegrasian teknologi sederhana dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif 

dalam kegiatan ekstrakurikuler sains di sekolah. Melalui penerapan program 

ekstrakurikuler kreatifitas ilmiah siswa dengan pengintegrasian teknologi 

sederhana, pendidik dapat menyediakan pengalaman baru bagi siswa dalam 

mengembangkan potensi dan kemampuan yang mereka miliki khususnya 
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keterampilan proses sainsnya. Selain itu, ekstrakurikuler kreatifitas ilmiah siswa 

dengan pengintegrasian teknologi sederhana juga dapat menjadikan siswa lebih 

termotivasi dalam mengikuti pembelajaran karena memberikan pengalaman yang 

baru bagi mereka. 

 

REKOMENDASI 

Berdasarkan temuan, pembahasan serta kesimpulan yang diperoleh dalam 

penelitian ini, maka dapat dirumuskan beberapa rekomendasi yang ditujukan 

kepada: 

a. Pendidik 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan bagi pendidik untuk 

melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler sains di sekolah sehingga dapat 

memfasilitasi siswa dalam mengembangkan potensi dan kemampuan yang 

mereka miliki khususnya keterampilan proses sains siswa. Salah satunya 

dengan menerapakan program ekstrakurikuler kreatifitas ilmiah siswa dengan 

pengintegrasian teknologi sederhana karena memiliki karakteristik yang dapat 

meningkatkan keterampilan proses sains siswa pada tahapan pembelajarannya.   

b. Sekolah 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai panduan bagi guru IPA selanjutnya untuk 

melakukan pengembangan yang lebih baik tentang program ekstrakurikuler 

sains di sekolah.  
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ABSTRACT 

This Research is aimed to improve students‟ reading comprehension of narrative 

text and to find factors those influenced students‟ reading comprehension of 

narrative text by applying methode Think Pair Share at grade VIII.E SMPN 7 

Dumai year 2014/2015. This Research is a Classroom Action Research (CAR). 

This research was done in two cycles, six meetings, included plan, action, 

observation and reflectio. The collected data in this research was gathered by 

test, observation, and interview. From the analizing data, by applying Think Pair 

Share improved students‟ reading comprehension of narrative text. It could be 

seen from the mean score they got in cycle I  (58,7) and cycle II (82,8). Factors 

those influenced the result of students‟ reading comprehension of narrative text 

were: srudents interest grown up in applying Think Pair Share, and gradually 

steps method influenced students reading comprehension of narrative text, 

positive atmosphere during the teaching learning proses itself. As conclusion, 

Think Pair Share is a great method to be applied in classroom because it 

improved students‟ reading comprehension of narrative text. 

 

Keywords: Think Pair Share, Reading Comprehension, Narrative 

 

INTRODUCTION 

Reading is a skill that the students should have. It is an activity which will 

enlarge their knowledge. This skill is very important in learning language. The 

students will get difficulties without having this skill in learning language 

especially in comprehending a text. That‘s why as a teacher we have to pay 

attention to this problem. In order to increase the students‘ skill in comprehending 

texts, of course they have to read. The other reason why they have to be able in 

comprehending texts, not only because reading is crucial but also they have to 

pass their examination where most of the questions in the examination are kinds 

of reading comprehension question. In reading, there are several types of text 

should be comprehended by the students grade VIII such as descriptive, recount 

and narrative text.  

The purpose of the narrative text is to entertain the reader. As stated by 

Simon &Schuster (2003:13) that narration is storytelling. It tells a true story or 

fiction which can be fun to be read and even to write. It is added by Wardiman, 
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Jahur and Djusma (2008:93) that a narrative text is an imaginative story to 

entertain people. So, narrative is a text whether real story or fiction which can 

entertain and giving so much fun to the readers. 

A number of reasons caused this condition, such as; learners themselves, 

teaching strategy, teaching material, classroom‘s atmosphere, etc. students grade 

VIIIE were passive in teaching learning process. They just listened without any 

questions and responses. They spent more time to talk and look at the dictionary if 

there were difficult words. Consequently they didn‘t have time to comprehend a 

text. 

During the recent time, the teacher tried to teach reading as well as she can 

but the students still have problem in reading. The writer had interviewed some 

students in the class and found some facts. Most of the students said that reading 

was hard because they didn‘t know many vocabularies, kinds of tenses, then felt 

bored to read. That‘s why they took long time to read and then answer the 

questions. Most of them said that reading the long passage or text is bored and not 

enjoyable. At the first time they saw long passage; they directly thought that it 

was hard and cannot answer the question. Some of them ignored the reading 

comprehension questions and do the other parts.  

Based on the facts, the writer tried to fix students‘ ability by conducting a 

research by applying Cooperative Learning Model- Think Pare Share (TPS) Type. 

It is a technique of teaching learning which students should think the lesson, make 

a pair of group then share their knowledge and information that they gain. This 

method was considered to optimize the students‘ participation, trained to develop 

their social skills, improved the students‘ understanding to the important concepts, 

and trained students to think and answer. 

Some statements of experts support this reseach. States by Harris (1969:3), 

reading is the meaningful interpretation of written of printed verbal symbol. He 

also summarizes that reading as the act of responding with appropriate meaning to 

print or written verbal symbol. According to Brown (2003:7) Reading is 

understanding of the author of a printed reading passage. Reading is ability to 

anticipate meaning in lines of print so that the reader is not concerned with the 

mechanical detail but with grasping ideas from groups of words that convey 

meaning.  
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Furthermore, ―reading comprehension is a complex process which 

involved any advantages ability or disability”, Wainwright (2007: 42). Add by 

Devine (1986) that reading comprehension is processing synthetic and semantic 

information found printed text reconstruct in the readers‘ mind and also the 

process of getting information from print. Comprehension means reader‘s 

activity in learning to focus on important information. The comprehension check 

reflects the major idea of the text in order to help the readers to focus on 

important information. 

In short, it can be said that reading comprehension is a very complex 

process. Doing reading comprehension means doing something involves the 

whole attention of the body (eyes) and mind. Reading comprehension does not 

only focus to the meaning of words but also emphasizes on full understanding of 

the text. 

In this research, the researcher was interested in narrative text because 

comprehending narrative text is a must for students. It is an obligation.  

Wardiman, Jahur and Djusma (2008:93) said that a narrative text is an imaginative 

story to entertain people. Narrative is defined as a natural method of telling a story 

step by step by Horn (1977:6). Add by Gibbon (2002: 55) proposed that narrative 

has purposes which may be entertain or perhaps to teach.  It can be stated that 

narrative is the way to people share their experiences and history with one another 

by considering some elements of narratives. A narrative text has a social purpose 

to entertain the reader through a real experience or an imagination (Kistono, at al, 

2007: 101).   

According to Fitzpatrick (2005:34-41), the composition of narration are: 

(a) background information (who, where and when the story took place),(b) 

supporting details (Sensory detail which support writer‘s main idea), (c) Unity 

(point or specific evidence) (d) dialog (actual words which catch reader‘s interest 

and (e) paragraph conclusion (ending or signal that the writer is  finished).  

According to Kistono (2007: 101) that there are four components of the 

generic structure of narrative text, they are; a). Orientation: Who?, When?, 

Where?, b). Complication : What was the problem?, c). Resolution: How was 

the problem resolved, d). Coda: How did the story end?. Sugeng, Subagyo and 
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Muhammad (2001:30) points that parts or structure of a story is theme, characters, 

sequence of events, the setting of the story and language features.   

 Due to improve students‘ reading comprehension of narrative text, the 

researcher had choosed a practical method to help the students. The selected 

method  is Think-Pair-Share. It is a Cooperative Learning Model- Think Pair 

Share Type developed by Suprijono (2010:91). This learning gives students more 

time to think, answer and discuss to each other. Cooperative Learning Model- 

Think pair Share Type has three steps: (a) think, Teacher asks questions related to 

the lesson, and then students are asked to think about the question by themselves 

for a while. (1) Pair, Teacher asks students to discuss the answers. In this step, it‘s 

hoped students can interact and argue their answers, (3) Share, Teacher asks the 

pair to share the result of their discussion to others. Every pairs can express 

themselves. 

 This method is strengthened by Suyatno (2009:54). He explaned Think 

Pair Share shortly consist of: Thingking, Pairing dand Sharing. The gradually 

process of learning by applying this methode will help students comprehending 

narrative text well. This research is aimed to explain whether think pair share type 

can improve the students‘ reading comprehension of narrative text Dumai and  

factors influence students‘ reading comprehension of narrative text by applying 

cooperative learning model- think pair share type at Grade VIIIE SMP N 7 

Dumai. 

 

METHODOLOGY 

 This study is classified in to a classroom action research. Action research 

is a cycle process. Gay and Airasian  (2000:18-19) noted some purposes of action 

research: 1) to find the problem and the solution, 2) the researcher should change 

a situation so that it is the same preference, 3) to effect the teacher action, belief 

activities. 4) To study and increase their own activities. It means that a teacher can 

apply a certain treatment in order to improve students‘ ability. Yet, this action is 

done to a certain class which faced some problems. 

 In this research, the students at grade VIII.E were asked to comprehend 

narrative texts applying cooperative learning model- think pair share  type and 

leading by the teacher. In addition, this research was done in two cycles, consisted 
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of three meetings each cycle. It started on May 4
th

 - 20
th

, 2015.  After treatments, 

a test was given to the students. 

 The participants of this research ware students grade VIIIE SMPN 7 

Dumai.  It was done on May, at the second semester of 20014/2015 academic 

year. It consisted of 36 students. The students had low score in reading 

comprehension of narrative text. The other participant was an English teacher, 

Ms. Siti Rahmah. She is also an English teacher in SMPN 7 Dumai. She helped 

the researcher as the collaborator to observe the action during the research. This 

research was done at grade VIIIE SMPN 7 Dumai.  It is located is at Sultan 

Hasanudin Street 70, Dumai- RIAU Province. 

 There were some instruments to get the data quantitatively and 

qualitatively; test, observation, field note and interview.  Ecah cycles, on the third 

meeting, there were 20 question. There were three observation sheet: Observation 

checklist of indicator of reading comprehension of narrative text, observation 

checklist of indicators of Think Pair Share, and observation checklist of 

procedures of Think Pair Share. The test was used to get the quantitative data and 

observation, field note and interview were used to describe the qualitative data.  

The procedure of this research followed the model of classroom action 

research procedure developed by Kemmis and Robin (1998: 11-12). This model 

used cyclical process. It consisted of four steps, namely plan, action, observation 

and reflection. The model of the cycle could be shown as follows; (1) Plan, the 

researcher and her collaborator made a lesson plan before starting the cycle, (2) 

Action, the researcher implemented what she had planned in the classroom, (3) 

Observation, the collaborator observed the activities of teacher and students. She 

should observe the gradually process of teaching learning activities., (4) 

Reflection, the researcher and her collaborator evaluated the quantitative data 

which got from the test score and qualitative data which got from the observation 

checklist, field note and interview. 

In collecting the data for this research, the researcher use reading 

comprehension of narrative text test to measure the students‘ reading 

comprehension, observation, and field notes and interview to describe the 

situation during and result of the research. (1) The researcher used some tests of 

reading comprehension of narrative text to collect the data. Each test was shown 
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on graph. The students were asked to answer a number of questions and then the 

teacher and the collaborator examined the students‘ answer quantitatively. (2) 

Observation Checklist and field  note, the data was collected by using observation 

checklist. It was used by the collaborator to collect the information during the 

activities in the classroom. (3) Interview, the interviews were given to the students 

every meeting in order to know what factors those influence the students reading 

comprehension of narrative text. 

In analyzing the data, the writer used quantitative data and qualitative 

analysis. Data which was collected by using test is number or score. This is called 

quantitative data. It was analyze by scoring the Mean then shown in graph. The 

result was gathered from the result. There were 10 questions of reading 

comprehension of narrative text addressed to the students as quiz for each 

meeting. 

Suggested by Sudjana (1996:67), the quantitative data calculated as 

follows: 

X = ∑ xi 

n 

Where:  

 X : Mean 

 ∑xi : Sum of students‘ score 

 ⁿ  : Sum of students‘ amount 

After getting the score the researcher categorized the students‘ ability 

by using formula suggested by Harris (1974: 134) as follow: 

 

    Table 1.  Classification of rank and rating 

No. Rank of Qualities Rating Qualities 

1. 80-100  Excellent 

2. 60-79 Good 

3. 50-59 Fair 

4. 0 – 49 Poor 

 

Result and Discussion 

Result  

 The result that the writer got from the action was done by appying method 

think pair Share was: 
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Table 2. Students‘ Reading Comprehension Result Cycles I and Cycle II 

 

 

No. 

 

Score 

Cycle I  

Category 

Cycle II  

Category  Student‘s 

Amount 

Cum % Students‘ 

Amount 

Cum % 

1. 100 4 400 22,2 Excellent 10 1000 75 Excellent 

2. 90 1 90 9 810 

3. 80 3 240 8 640 

4. 70 3 210 27,8 Good 2 140 16,7 Good 

5. 60 7 420 4 240 

6. 50 7 350 19,4 Fair 3 150 8,3 Fair 

7. 40 7 280 30,6  

 

Poor 

-    

 

Poor 

8. 30 4 120 -  

9. 20 - - -  

10. 10 - - -  

Total 36 2110    2980   

Mean - 58,7 -  - 82,8 -  

 

 From the data above, in cycle I, there were 8 (22, 2%) students in 

excellent category, 10 (27,8%) students in good category, 7 (19,4%) students in 

fair category and 11 (30,6%) students in  poor category. in cycle II, there were 27 

(75%)  in excellent category, 6 (16,7%) students  in good category, and only 3 

(8,3%) students in fair category. It means there was significant improvement from 

cycle I to cycle II. 

 

DISCUSSION 

a. Cycle I 

The result of students‘ reading comprehension of narrative text, cycle 

1 can be seen from the table below: 

 

 

 

 

 

 

 

Table 3. Students‘ Reading Comprehension Result Cycles I 

  

No. Score Students‘ 

Amount 

Cum % Category 

1. 100 4 400 22,2 Excellent 

2. 90 1 90 

3. 80 3 240 
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4. 70 3 210 27,8 Good 

5. 60 7 420 

6. 50 7 350 19,4 Fair 

7. 40 7 280 30,6 Poor 

8. 30 4 120 

9. 20 - - 

10. 10 - - 

Total 36 2110    

Mean 58,7    

 

As the writer presented the data in table 2 an chart 2 about cycle I, there 

were 8 (22, 2%) students in excellent category, 10 (27, 8%) students in good 

category, 7 (19,4%) students in fair category and 11 (30,6%) students in  poor 

category. This wasn‘t the expected result that the writer wished. 

Unfortunately, there were some weaknesses occurred in this cycle; smart 

students didn‘t want to share their knowledge and information to their friends; low 

students‘ felt shy to express their opinion, they were lack of confidence. They also 

didn‘t care about the lesson because the thought that they were low students who 

could not do anything, so that they were lazy. 

Besides, while smart students read the text and did the task, low students 

were busy talking and doing things such as writing unimportant thing, drawing 

pictures and throwing papers to each other. Teacher in this case, forgot to deliver 

the aim of the lesson and controlled the learning proses. In this cycle, teacher 

could not create good atmospheres in classroom. As result, there was no 

significant improvement in cycle I. 

  

b. Cycle II 

The result of students‘ reading comprehension of narrative text, cycle 

II can be seen from the table below: 

Table 4. Students‘ Reading Comprehension Result Cycles II 

No. Score Students‟ 

Amount 

Cum % Category 

1. 100 10 1000 75 Excellent 

2. 90 9 810 

3. 80 8 640 

4. 70 2 140 16,7 Good 

5. 60 4 240 

6. 50 3 150 8,3 Fair 
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7. 40 - -   

8. 30 - - 

9. 20 - - 

10. 10 10 - 

Total 36 2980   

Mean 58,7 82,8   

 

In cycle II, teacher improved her capability in teaching after doing some 

reflections based on the observation, field note, interview and result of students‘ 

reading comprehension cycle I. The students‘ reading comprehension of narrative 

text in this cycle improved. It was showed by the activities in teaching learning 

proses. Teacher delivered the aim of the lesson. She emphasized the rules of 

cooperative learning model-think pair share type. She controlled the classroom 

and created conducive atmospheres learning proses. 

In the other hands, students realized how important reading is. They 

followed the teacher‘s instruction very well. Smart students shared their 

knowledge and information. The led their friends. The low students listened to the 

teacher and smart students well. They focused to learn and didn‘t talk something 

useless. They learned the lesson and applied the cooperative learning model- think 

pair share type well. The result of their test showed significant improvement. The 

writer could say that cooperative learning model- think pair share type improved 

students‘ reading comprehension of narrative text. 

 

CONCLUSION 

The application of Cooperative Learning Model- Think Pair Share Type in 

teaching reading has been successful to improve students‘ reading comprehension 

of Narrative Text. Based on the findings and the discussion, there are some 

conclusion of this research. There are two main point of the conclusion in line 

with the formulation of the problem; (1) Cooperative Learning Model - Think Pair 

Share type improves students‘ reading comprehension of narrative text at grade 

VIIIE SMP N 7 Dumai. The improvement of students‘ reading comprehension 

which is shown by the increasing of the mean score from cycle to another cycle, 

(2) The factors those  influence the students‘ reading comprehension of narrative 

text during the application of Cooperative Learning Model – Think Pair Share 

Type process are as follows: a) Students‘ interesting growth in applying 
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Cooperative Learning Model-Thing Pair Share Type who led by the teacher, (b) 

The gradually process of the Cooperative Learning Model- Think Pair Share Type 

until answering the test influences their reading of narrative text skill, (c) The 

classroom atmosphere during teaching learning process influenced students‘ 

enthusiasm in comprehending narrative text. Step by step they were interested to 

read the text carefully and follow the discussion. They struggled to answer the 

questions. The students‘ interaction among them by taking participation, 

answering the questions and discussing the answers motivates them and increased 

their comprehension of narrative text. 

In accordance with the conclusion, suggestion can be made as follows: 

(1) The researcher as an English teacher is suggested to continue using 

Cooperative Learning Model- Think pair Share Type in teaching reading in order 

to improve students‘ reading comprehension, (2) The researcher as the teacher is 

suggested to continue conducting further research and applying Cooperative 

Learning Model- Think Pair Share Type to the other genres of texts. (3) The 

researcher as the teacher is suggested to continue conducting research by applying 

other techniques which can changes students‘ ability in learning English. 
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ABSTRAK 
 
Relevansi teori belajar harus dilihat dari berbagai aspek, seperti karakteristik 

peserta didik, karakteristik materi pembelajaran, tuntutan kompetensi yang harus 

dicapai, dan lain-lain. Terkait dengan itu, maka hampir tidak mungkin 

menemukan suatu teori belajar yang mampu mengakomodasi semua aspek 

tersebut dengan sama baiknya, apalagi banyak teori yang lahir pada masa dan 

kondisi yang berbeda dengan sekarang. Meskipun demikian, bukan berati tidak 

ada hal yang dapat diambil untuk diaplikasikan pada pembelajaran saat ini. Itulah 

mengapa sangat penting bagi guru untuk mengenal setiap teori belajar dan 

menganalisis bagian-bagian mana yang dapat diambil untuk digunakan dalam 

pembelajaran agar lebih optimal. Salah satu teori belajar yang masih relevan 

bahkan sangat penting untuk diaplikasikan pada pembelajaran saat ini adalah teori 

belajar Gagne. Teori belajar Gagne terdiri atas empat komponen, yaitu domain 

belajar, hirarki belajar, kondisi belajar, dan sembilan kegiatan pembelajaran. 

Makalah ini akan membahas mengenai apa dan di mana relevansi teori belajar 

Gagne pada pembelajaran saat ini. 

 

Kata Kunci : pembelajaran, teori belajar, teori belajar Gagne 
 
Pendahuluan 

 Pengetahuan tentang teori beajar sangat dikuasai guru dalam memfasiitasi 

peserta didik meraih prestasi optima teori beajar memberian warisan pengetahuan 

yang naya dan beragam berbagai sudut pandang tentang proses beajar teah banya 

bermuncuan. Pandangan para psikolog ontemporer para muanya menganut airan 

behaviorisme yang dipelopori oleh J.B. Watson Aliran tersebut menekankan pada 

metode eksperimen berfokus pada variabel-variabel yang dapat diamati diukur, 

dan dimanipulasi, serta menghindari variabel yang bersifat subyektif dan internal, 

misalnya mental manusia. Pada metode eksperimen, prosedur baku yang 

digunakan adalah memanipulasi satu variabel kemudian mengukur pengaruhnya 

pada variabel lain. 

 Semua ini bermuara pada teori kepribadian yang menyebutkan bahwa 

lingkungan berpengaruh terhadap perilaku orang tersebut (Boeree, 2006). Hal itu 

senada dengan pendapat dari Pagliaro (2013: xiii) yang menyatakan bahwa teori 

behaviorisme berkonsentrasi pada aspek pembelajaran yang dapat diamati secara 

nyata dan diteruskan oleh stimulus eksternal. Hal ini didasarkan pada model 

stimulus-respons: dengan stimulus yang tepat akan didapatkan tanggapan yang 

mailto:desianamargayanti@gmail.cm
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diharapkan. Berbagai kritik pun ditujukan pada aliran tersebut, yang sebagian 

besar menyebutkan bahwa aliran ini tidak menganggap manusia sebagai individu 

yang memiliki pengatran atas dirinya sendiri.. 

Perkembangan teori belajar selanjutnya mengarah pada pandangan bahwa 

belajar merupakan aktivitas mental manusia. Paradigma ini menekankan sifat 

kognitif dari belajar sehingga disebut paradigma kognitif atau aliran kognitivisme. 

Meskipun demikian, pada hampir semua teori, aspek-aspek tertentu dari 

paradigma lain juga bisa ditemukan. Sejalan dengan itu Ashcraft (Pagliaro, 2013: 

xiii) menyebutkan bahwa paham kognitifisme adalah lebih melihat pembelajaran 

sebagai proses mental internal, peserta didik secara aktif terlibat dalam cara 

mereka memroses informasi. 

Selanjutnya, paradigma baru dalam teori belajar mengarah pada teori 

konstruktivisme yang menenkankan bahwa pengetahuan dibangun. Peserta didik 

membangun pengetahuan baru berdasarkan pengetahuan yang mereka miliki 

sebelumnya Pagliaro (2013: xiii). Aliran teori belajar yang terakhir ini tampaknya 

masih diikuti di banyak pembelajaran di masa sekarang. Namun demikian tidak 

berarti bahwa teori yang lebih baru selalu lebih baik dalam segala hal. 

Bagaimanapun proses belajar seseorang merupakan suatu hal yang kompleks yang 

melibatkan kemampuan kognitif, emosi, dan kondisi eksternal. Melalui makalah 

ini, telah dipaparkan teori belajar Gagne yang memuat berbagai aspek yang masih 

relevan dan dapat diaplikasikan dalam proses pembelajaran. 

 

Pembahasaan  

Teori Belajar Gagne 

Robert Mills Gagne (21 Agustus 1916 – 28 April 2002) adalah seorang ahli 

psikologi berkebangsaan Amerika yang mengemukakan teori pembelajaran 

penting dan sangat berpengaruh pada masanya. Awalnya teori yang 

dikemukakanya berbasis behaviorisme yang berpandangan bahwa salah satu 

kualitas yang dimiliki manusia adalah kemampuannya untuk berubah. Pada 

sekitar tahun 1980 Gagne mulai menyentuh ranah kognitif dengan teori 

pemrosesan informasi yang menyatakan bahwa 

” learning and remembering are brought about by internal processes that are 

affected by the external organization of stimuli, by executive control 
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processes brought to bear by learner, and by the contents of the learner's 
memory” (Gagne, 1983) 

Menurut Rita C.Richey (2000 : 137) teori pembelajaran Gagne terdiri dari 

empat komponen yaitu jenis/domain belajar, hirarki belajar, kondisi belajar dan 

sembilan kegiatan pembelajaran dengan penjelasan sebagai berikut : 

a. Domain Belajar (Types of learning) 

Pada tahun 1965 dalam edisi pertama dari The Conditions of Learning, 

Gagne menyajikan delapan jenis belajar dalam suatu hubungan hierarki yang ketat 

dengan signal learning sebagai prasyarat utama untuk belajar tujuh yang lain. 

Delapan jenis belajar ini diadopsi dari teori sebelumnya yang disusun berdasarkan 

kompleksitasnya sehingga masing-masing tipe tidak bertukar posisi. Kedelapan 

jenis belajar tersebut adalah (Rita C Richey, 2000 :139) 
 
1. Signal learning (belajar tanda, isyarat) 

 

 Belajar tanda/isyarat adalah belajar yang tidak disengaja sebagai akibat 

dari suatu rangsangan yang dapat menimbulkan reaksi emosional. 

2.  Stimulus response learning ( belajar merangsang jawaban) 

Pada belajar merangsang jawaban, pembelajaran dilakukan dengan sengaja 

untuk memperoleh respon tertentu. 

3. Chaining (mengikat, merantai) 

Belajar merantai menuntut subjek belajar untuk menghubungkan dua tau lebih 

stimulis dan respon. 

4. Verbal association (perkumpulan lisan) 

Perkumpulan lisan adalah perbuatan lisan terurut dari beberapa stimulus dan 

respon 

5. Discrimination learning (belajar diskriminasi) 

Belajar diskriminasi adalah belajar untuk mengidentifikasi dan memisah 

rangkaian yang beragam. 
 
6. Concept learning (belajar konsep) 

Belajar konsep adalah belajar dengan mengenal sifat-sifat suatu benda atau 

peristiwa kemudian mengelompokkannya. 

7. Rule learning (belajar aturan) 

Belajar aturan adalah belajar untuk memberikan respon terhadap semua 

stimulus 

8. Problem solving (memecahkan masalah) 

Belajar memecahkan masalah adalah beajar untuk dapat mengenal, 

mengidentifikasi, dan menyelesaikan suatu masalah. 
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Menurut Rita C Richey (2000 : 149) sampai pada edisi kedua The 

Conditions of Learning, tidak ada perubahan tentang jenis belajar yang 

dikemukakan Gagne. Perubahan mulai pada edisi ke tiga dan pada edisi ke-empat 

 Terkait dengan hal itu, Marcy P. Driscoll (2000 : 350) menyatakan bahwa 

domain belajar Gagne adalah sebagai berikut : 
 
1. Domain Kognitif : 

 a) Keterampilan Intelektual (Intellectual skill), yaitu kemampuan tentang 

bagaimana melakukan suatu tindakan. Kemampuan intelektual terdiri dari 

empat subkategori yang tersusun secara hierarkis yaitu: fakta, konsep, 

prinsip, prosedur 
 

 b) Informasi Verbal (Verbal information), yaitu kemampuan untuk 

menyatakan fakta, konsep, prinsip dan prosedur yang telah dipelajari 

sebelumnya. 
 

 c) Strategi kognitif (Cognitive strategies), yaitu kemampuan yang dimiliki 

peserta didik untuk mengontrol proses internalnya (belajar, mengigat dan 

berpikir). 
 
2. Domain Afektif 

Attitudes (Sikap), yaitu keadaan internal yang mempengaruhi pilihan pribadi 

peserta didik. 

3. Domain Psikomotor 

Keterampilan morotik (Motor skill), yaitu keterampilan yang ditunjukkan 

dengan melaksanakan kinerja/tindak akurat yang melibatkan penggunaan otot. 

b. Hirarki Belajar (Learning Hierarchy) 

Gagne (Rita C Richey, 2000 : 142) menyatakan bahwa hierarki belajar 

merujuk pada sejumlah pengetahuan yang harus dipelajari sebelum mempelajari 

pengetahuan yang lebih kompleks. Materi pembelajaran harus disusun dari materi 

level rendah ke level yang lebih tinggi dan keberhasilan pembelajaran sangat 

ditentukan oleh penguasaan sejumlah materi prasyarat oleh peserta didik. Menurut 

Gagne (Driscoll, 2000 : 363) hirarki belajar memberikan tiga keuntungan dalam 

merencanakan pembelajaran, yaitu: 
 
1. Memastikan bahwa pembelajaran lengkap dengan mengidentifikasi semua 

 komponen dari keterampilan intelektual yang harus ada dalam materi. 
 
2. Memberikan urutan pembelajaran yang tepat dengan menunjukkan materi yang 

 harus dipelajari lebih dahulu. 
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3. Menjadikan pembelajaran lebih efektif dengan fokus pada materi esensial. 

 

c. Kondisi belajar (Conditions of Learning) 

Menurut Gagne (Driscoll, 2000 : 347) kondisi pembelajaran yang berbeda 

akan berpengaruh pada perbedaan hasil belajar. Setiap domain belajar dan hasil 

belajar yang diinginkan berkorespondensi dengan kondisi belajar tertentu. Ketika 

menginginkan hasil belajar yang optimal, kondisi belajar yang sesuai harus 

diciptakan. Kondisi belajar yang diciptakan untuk domain afektif harus berbeda 

dengan kondisi pembelajaran untuk domain kognitif maupun domain psikomotor. 

Lebih jelasnya menurut kondisi beajar yang sesuai untuk masing-masing domain 

belajar disajikan dalam tabel berikut. 

 
 
1. Domain Kognitif 
 

 a). Keterampilan Intelektual : Kemampuan atau keterampilan prasyarat 

harus dikuasai terlebih dahulu. 

 b) (Verbal information): Penyampaian materi baru harus dikaitkan dengan 

informasi yang telah dipelajari sebelumnya, namun juga diperlukan 

representasi visual. 

 c) (Cognitive strategies): Diperlukan banyak latihan dengan beragam 

contoh yang berbeda. 
 
2. Domain Afektif : Diperlukan teladan atau model sebagai contoh. 
 

 3. Domain Psikomotor: Perbanyak latihan, pengetahuan dan latihan sebelumnya 

akan meningkatkan keterampilan motorik 

Di sisi lain Gagne (Marcy P. 2000: 358) menyatakan kondisi belajar yang 

sesuai untuk masing-masing domain belajar dalam tabel berikut. 
 

Tabel 1. Kondisi belajar yang sesuai dengan domain belajar menurut Gagne 
 

Domain Belajar  Kondisi Belajar 

   

Informasi Verbal a. Menarik perhatian peserta didik dengan berbagai fitur 
  ucapan maupun tulisan 
 b. Memberikan informasi sehingga dapat digolongkan 

 c. Menyediakan konteks yang bermakna agar informasi 

  dapat diterima dengan efektif 

 d. menyediakan petunjuk atau isyarat agar proses ―recall‖ 

  maupun generalisasi informasi lebih efektif 

Keterampilan a. Memperhatikan perbedaan fitur 
Intelektual b. Tetap berada dalam batasan memori kerja 
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c. Mensttimulasi proses pemanggilan informasi terhadap  

  komponen pengetahuan sebelumnya. 

 d. Menyaajikan petunjuk verbal untuk mengurutkan atau 

  menggabungkan   berbagai   komponen   pengetauan/ 

  Keterampilan 

 e. Menggunakan  beragam  konteks  untuk  mendukung 

  proses transfer dalam belajar. 

Strategi kognitif a. Deskripsikan atau demonstrasikan strategi yang akan 
  Digunakan 
 b. Sediakan    beragam    kesempatan    untuk    praktik 

  menggunkan strategi yang akan digunakan 

 c. Sediakan umpan balik yang informatif atas kreatifitas, 

  keaslian dari strategi yang digunakan atau hasil yang 

  Dicapai 

Sikap a. Membangun harapan keberhasilan yang terkait dengan 
  sikap yang diinginkan 
 b. Memberikan peserta didik teladan yang baik 

 c. Mengatur  komunikasi  dan  demonstrasi  dari  pilihan 

  tidakan pribadi 

 d. Memberikan umpan balik 

Keterampilan a. Memberikan petunduk atau arahan verbal 
 b. Memberikan kesempatan untuk praktik ulang 
 c. Melengkapi umpan balik atas ketepatan tampilan. 

 d. memastikan untik menggunakan praktik mental 
 
d. Sembilan kegiatan pembelajaran (Nine events of instruction) 

Menurut Gagne (Driscoll, 2000 : 364) mengajar terdiri dari sejumlah 

kejadian-kejadian tertentu yang dikenal dengan ‖Nine events of instruction‖ yang 

dapat diuraikan dalam tabel berikut: 

1. Memusatkan perhatian (Gaining attention) 
 

Peserta didik tidak selalu siap dan fokus pada awal pembelajaran. Guru 

perlu menimbulkan minat dan perhatian peserta didik melalui penyampaian 

sesuatu menarik bagi peserta didik. Beberapa metode dalam memusatkan 

perhatian peserta didik diantaranya adalah merangsang peserta didik dengan hal-

hal baru dan kejutan, memberikan pertanyaan kepada peserta didik, meminta 

peserta didik mengajukan pertanyaan untuk dijawab peserta didik yang lain. 
 
2. Menyampaikan tujuan pembelajarn (Informing the learner of the objective) 

Peserta didik perlu mengetahui kompetensi apa yang harus dicapai sebagai 
 
indikator penguasaan materi. Metode yang dapat dilakukan guru diantaranya 

adalah menjelaskan kepada peserta didik mengenai apa yang harus dilakukan 
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dalam pembelajaran, menjelaskan kepada peserta didik mengenai standar 

kompetensi yang harus dicapai, meminta peserta didik untuk menuliskan target 

belajar yang ingin mereka raih. 
 
3. Membangkitkan pengetahuan tentang materi prasyarat (Stimulating recall of 

prior learning) 
 

Banyak pengetahuan baru yang merupakan kombinasi dari konsep, prinsip 

atau informasi yang sebelumnya telah dipelajari. Oleh karena itu penting bagi 

guru memastikan bahwa peserta didik telah menguasai materi prasyarat dengan 

sempurna sebelum menyampaikan materi baru. Metode yang dapat dilakukan 

guru pada tahap ini misalnya dengan menanyakan peserta didik mengenai materi 

yang telah mereka pelajari sebelumnya, menanyakan kepada peserta didik 

mengenai pemahaman terhadap materi yang telah dipelajari sebelumnya. 

4. Menyampaikan stimulus atau konten pembelajaran (Presenting the stimulus) 

Tahap ini adalah awal proses masuknya materi baru bagi peserta didik. Guru 
 
harus menggunakan strategi yang efektif agar peserta didik dapat belajar dengan 

lebih optimal. Adapun metode yang dapat dilakukan guru pada tahap ini antara 

lain adalah dengan memberikan contoh menggunakan berbagai media 

pembelajaran, dan lain sebagainya. 

5. Memberikan bimbingan/ petunjuk belajar (Providing learning guidance) 

Bimbingan diberikan melalui pertanyaan-pertanyaan yang membiimbing 

proses/alur pikir peserta didik. Perlu diperhatikan agar bimbingan tidak diberikan 

secara berlebihan. Metode untuk memberikan panduan belajar antara lain dengan 

merikan dukungan instruksional seperlunya, menggunakan model dan strategi 

pembelajaran yang beragam, menggunakan contoh dan non-contoh, menyediakan 

studi kasus, analogi, gambar visual dan metafora, menyediakan studi untuk 

aplikasi dunia nyata, analogi untuk konstruksi pengetahuan, menyediakan gambar 

visual untuk membuat asosiasi visual, metafora untuk mendukung pembelajaran  

6. Memunculkan kinerja (Eliciting the performance) 

Peserta didik diminta untuk menunjukkan apa yang telah dipelajari, baik 

untuk myakinkan guru maupun dirinya sendiri. Cara yang dapat digunakan guru 

untuk mengaktifkan pembelajaran antara lain dengan mengaktifkan diskusi 

kelompok, memfasilitasi elaborasi peserta didik, membimbing peserta didik dalam 

menemukan pengetahuan baru, dan lain-lain. 
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7. Memberikan umpan balik (Giving informative feedback) 

Umpan balik perlu diberikan untuk membantu peserta didik mengetahu 

sejauh mana kebenaran atau unjuk ekrja yang dihasilkan. Umpan balik yang 

diberikan meliputi umpan balik konfirmasi, umpan balik korektif, umpan balik 

remidial, umpan balik informatif dan umpan balik analitis. 
 
8. Mengevaluasi hasil belajar (Assesing Performance). 

Evaluasi dilakukan untuk melihatapakah tujuan pembelajaran telah tercapai, 

ataukah sejauh mana keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukan. Metode 

dalam evaluasi belajar antara lain adalah pretest untuk mengetahui penguasaan 

materi  prasyarat,  postest  untuk  mengukur  penguasaan  peserta  didik  terhadap 

konten yang telah dipelajari, dan lain sebagainya. 

9. Memberikan penguatan/ retensi dan transfer belajar (Enhancing retention and 

transfer) 

Penguatan dilakukan untuk memfasilitasi peserta didik agar lebih menguasai 

konten yang telah dipelajari. Cara yang dapat digunakan guru antara lain adalah 

dengan memfasilitasi peserta didik untuk membuat peta konsep, parafrase 

terhadap materi, mengembangkan contoh lain, dan lain-lain. 

Relevansi Teori Gagne dalam Pembelajaran 
 

Relevansi teori belajar gagne pada pembelajaran saat ini bukan hanya 

ditemui dari berbagi hasil peneitian, tetapi juga terdapat kesesuaian dengan 

beberapa regulasi yang menjadi pedoman dalam pembelajaran. Beberapa relevansi 

tersebut dijelaskan sebagai berikut. 
 
a. Domain Belajar 

Berdasarkan Permendikbud no 21 tahun 2016 tentang Standar Isi 

Pendidikan Dasar dan Menengah, terdapat tiga domain belajar yang sesuai dengan 

tujuan pendidikan nasional yaitu sikap (spiritual dan soasial), pengetahuan dan 

keterampilan. Domain tersebut senada dengan domain pembelajaran Gagne 

walaupun terdapat perbedaan pada definisi keterampilan dalam Permendikbud dan 

definisi motor skill pada teori Gagne. Pengertian keterampilan pada 

Permendikbud meliputi kemampuan pikir dan tindak (gerak) sedangkan motor 

skill pada teori Gagne hanya meliputi kemampuan tindak (gerak) yang melibatkan 

otot. 
 

Domain tersebut berlaku untuk semua mata pelajaran sekolah, artinya dalam 

pembelajaran ketiga domain pembelajaran tersebut harus dikembangkan secara 
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seimbang. Contohnya dalam pelajaran matematika untuk materi theorema 

Pythagoras peserta didik bukan hanya belajar tentang rumus teorema Pythagoras 

(kognitif) tetapi juga belajar bagaimana memecahkan masalah nyata 

menggunakan teorema Pythagoras (keterampilan) dan belajar mengembangkan 

berbagai sikap positif selama proses pembelajaran. 

b. Hierarki Belajar 

Hirarki Belajar sangat relevan diaplikasikan pada berbagai ateri pelajaran, 

salah satu diantaranya adalah mata pelajaran matematika. Menurut NCTM, (2000 

:11) salah satu prinsip dalam matematika sekolah adalah prinsip ―Learning‖ yang 

menyatakan bahwa peserta didik harus mempelajari metematika dengan 

pemahaman, secara aktif membangun pengetahuan baru dengan pengalaman dan 

pengetahuan sebelumnya. Hal senada disampaikan oleh Skemp (2000 : 46) ―To 

understand something means to assimilate it into an appropriate schema‖. Dari 

kedua pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa belajar matematika harus 

dengan pemahaman, dan untuk memahami matematika penyampaian materi harus 

dilakukan secara hierarkis/skematis. Selain dalam pelajaran matemtika, relevansi 

hirarki belajar Gagne juga banyak dijumpai pada materi pembelajaran lain yang 

memerlukan dikuasainya materi tertentu untuk mempelajari materi yang lain. 
 

Pembelajaran hierarkis/ skematis menuntut dikuasainya sejumlah materi 

prasyarat sebelum mempelajari materi baru. Kegiatan apersepsi menjadi sangat 

penting dalam mempelajari suatu materi baru. Kegiatan apersepsi yang baik 

memungkinkan peserta didik menguasai secara sempurna suatu materi prasyarat 

untuk mempelajari materi pada level yang lebih tinggi. Misalnya dalam mata 

pelajaran matematika, sebelum mempelajari materi theorema Pythagoras, pastikan 

peserta didik telah memahami tentang sudut, sisi dan berbagai bentuk segitiga. 

Dengan demikian peserta didik akan memahami materi theorema Pythagoras 

dengan lebih mudah. 
 

Hal tersebut juga berlaku untuk mata pelajaran yang lain, peserta didik yang 

belajar berdasar learning hierarchy cenderung dapat menguasai materi dengan 

lebih mudah dan sistematis. Lebih jauh lagi hal itu akan berpengaruh positif 

terhadap hasil belajar dan sikap peserta didik dalam pembelajaran. Beberapa 

penelitian juga mengungkapkan hal senada. Salah satunya adalah hasil penelitian 

dari Yusuf (2013) yang menyatakan bahwa Peserta didik yang belajar 
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menggunakan hirarki pembelajaran Gagne memiliki prestasi akademik cukup 

tinggi dan tingkat kecemasan yang rendah. 

c. Kondisi belajar 

Berdasarkan Permendikbud no. 21 tahun 2016 tentang Standar Isi 

Pendidikan Dasar dan Menengah, antara domain sikap, pengetahuan dan 

keterampilan memiliki lintasan perolehan yang berbeda dan dilakukan melalui 
 
aktivitas  yang berbeda.  Sikap diperoleh Melalui aktivitas ―menerima, 

menjalankan, menghargai,  menghayati, dan mengamalkan‖. Pengetahuan 

diperoleh   melalui   aktivitas   ―mengetahui, memahami, menerapkan, 

menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta‖. Keterampilan diperoleh melalui 

aktivitas ―mengamati, menanya,  mencoba, menalar,  menyaji,  dan  mencipta‖. 
 
Hal itu senada dengan teori kondisi belajar Gagne yang menyatakan bahwa 

domain belajar yang berbeda memerlukan kondisi belajar yang berbeda pula. 
 

Contoh aplikasi dalam pembelajaran adalah misalnya diharapkan peserta 

didik memiliki sikap jujur dalam kehidupan, maka lintasan pembelajaran yang 

dilalui adalah menerima sikap jujur sebagai sikap yang baik dan harus ada dalam 

diri seseorang dengan cara mengetahui arti dari jujur, mengetahui manfaat jujur, 

dan mengetahui akibat dari sikat tidak jujur. Lebih baik lagi jika disertai dengan 

teladan/ contoh. Selanjutnya peserta didik menjalankan, menghayati dan 

mengamalkan atau mengaplikasikan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. 

Kemudian guru memberikan apresiasi atau penghargaan bagi peserta didik yang 

telah mampu berbuat jujur. 

 
d. Sembilan kegiatan pembelajaran 

Relevansi teori belajar Gagne dalam pembelajaran terutama di Indodesia 

terlihat dari Permendikbud no 22 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Pembelajaran menyebutkan bahwa pembelajaran dilaksanakan melalui kegiatan 

pendahuluan, inti dan penutup. Terdapat kesesuaian antara ketiga kegiatan 

tersebut dengan langkah-langkah pada nine events of instruction oleh Gagne, di 

mana pendahuluan memuat langkah pertama sampai dengan langkah ke tiga, 

kegiatan inti memuat langkah ke empat sampai dengan langkah ke enam, dan 

kegiatan penutup memuat langkah ke tujuh sampai dengan langkah ke sembilan. 

Lebih jelasnya kesesuaian tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 2. Perbandingan kegiatan pembelajaran pada permendikbud dan teori 
Gagne 
 
  

 Pelaksanaan pembelajaran  Nine events of instruction Gagne 

 Permendikbud no 22 tahun 2014       

Pendahuluan     Pendahuluan     

a. menyiapkan peserta didik secara psikis a. Memusatkan  perhatian (Gaining 

 dan   fisik   untuk   mengikuti   proses  attention)     

 pembelajaran;    b. Menyampaikan   tujuan 

b. memberi motivasi belajar peserta didik  pembelajarn (Informing the 

 secara kontekstual sesuai manfaat dan  learner of the objective)   

 aplikasi  materi ajar dalam kehidupan c. Membangkitkan pengetahuan 

 sehari-hari, Dengan memberikan  Tentang materi  prasyarat 
 contoh dan perbandingan lokal,  (Stimulating   recall   of   prior 

 nasional dan internasional, serta  learning)     

 disesuaikan  dengan  karakteristik  dan       

 jenjang peserta didik;          
c. mengajukan pertanyaan-pertanyaan 
yang mengaitkan pengetahuan 

sebelumnya dengan materi yang akan 
dipelajari;  
d. menjelaskan tujuan pembelajaran atau 
kompetensi dasar yang akan dicapai; dan  
e. menyampaikan cakupan materi dan 
penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus  
Kegiatan Inti     Kegiatan Inti    

Kegiataninti menggunakan model a. Menyampaikan stimulus atau 

pembelajaran, metode pembelajaran,  konten pembelajaran (Presenting 

media  pembelajaran,  dan  sumber  belajar  the stimulus)    

yang   disesuaikan   dengan karakteristik b. Memberikan bimbingan/ 

peserta didik dan mata pelajaran.   petunjukbelajar (Providing 

       learning guidance)   

      c. Memunculkan kinerja (Eliciting 

       the performance)   

Penutup     Penutup    

a. Mengevaluasi seluruh rangkaian a. Memberikan umpan balik 

 aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil  (Giving informative feedback) 

 yang diperoleh    b. Mengevaluasi hasil  belajar 

b. memberikan umpan balik terhadap  (Assesing Performance)  

 

 Pelaksanaan pembelajaran Nine events of instruction Gagne 

 Permendikbud no 22 tahun 2014  

 proses dan hasil pembelajaran c.  Memberikan  penguatan/  retensi 
c. melakukan Kegiatan tindak   lanjut dan  transfer  belajar  (Enhancing 
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 dalam  bentuk  pemberian  tugas,  baik retention and transfer) 

 tugas individual maupun kelompok  

d. menginformasikan  rencana  kegiatan  

 pembelajaran 

Untu

k pertemuan  

 berikutnya    
 

Selain sesuai dengan regulasi yang ada, sembilan kegiatan pembelajaran 

dari Gagne juga secara empiris telah terbukti relevan digunakan dalam proses 

pembelajaran. Bukti empiris tersebut salah satunya dikemukakan oleh Kutlu & 

Menzi (2013) pada hasil penelitiannya yang menyatakan bahwa implementasi 

pembelajaran berbasis internet menggunakan model nine events of instruction 

berpengaruh positif terhadap pembelajaran. 

Dalam proses pembelajaran sebaiknya sembilan langkah pembelajaran 

tersebut harus ada, jangan ada yang dihilangkan atau dilewatkan, meskipun 

tidak semua dari sembilan langkah tersebut ada dalam satu petemuan. Misalnya 

suatu proses pembelajaran tidak memiliki waktu yang cukup untuk 

menyelesaikan suatu kompetensi dasar tertentu sampai kegiatan ke sembilan, 

maka proses pembelajaran dapat dilaksanakan sampai kegiatan tertentu dan 

kegiatan lain dapat dilaksanakan pada pertemuan selanjutnya 

Simpulan dan Saran 

Simpulan 

Teori belajar terus berkembang seiring dengan perkembangan 

peradaban manusia. Dengan munculnya teori belajar yang baru, bukan 

berarti teori yang lama tidak baik dalam segala hal. Setiap guru perlu 

mempelajari dan memahami berbagai teori belajar tersebut, kemudian 

menganalisis bagian yang masih relevan dengan kebutuhan yang dihadapi. 

Melalui makalah ini, telah dipaparkan teori belajar Gagne yang memuat 

berbagai aspek yang masih relevan dan dapat diaplikasikan dalam proses 

pembelajaran saat ini. Teori Gagne yang masih relevan dengan kondisi 

belajar saat ini antara lain  adalah  domain  belajar,  kondisi  belajar,  hirarki  

belajar,  dan  Sembilan kegiatan  pembelajaran. Relevansi  teori  Gagne  

tersebut  dapat  dilihat  dari kesesuaian dengan dokumen-dokumen regulasi 

tentang pembelajaran dan juga beberapa hasil penelitian yang relevan. 

Dengan mengkaji teori-teori belajar yang telah dikembangkan oleh 
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para ahli, guru diharapkan mampu mengimplementasikannya 

dalam proses pembelajaran agar dapat mencapai kualitas yang optimal. 

Saran 

Hasil  analisis  terhadap  teori  pembelajaran  Gagne  ternyata  banyak 

dijumpai hal-hal yang masih relevan dengan pembelajaran saat ini, sehingga 

sangat bermanfaat apabila diaplikasikan di kelas. Terkait dengan hal tersebut 

maka sangat mungkin ditemukannya relevansi terhadap pembelajaran saat ini 

pada teori belajar yang lain. Oleh karena itu diharapkan guru maupun pihak 

lain yang berkepentingan dengan optimalisasi hasil belajar peserta didik dapat 

menganalisis  relevansi  teori  belajar  lain  sehingga  dapat  digunakan  dalam 

proses pembelajaran. 
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ABSTRAK 

Materi IPS tidak dapat hanya disampaikan dengan ceramah, karena materinya 

banyak yang sangat abstrak untuk dijangkau oleh peserta didik. Untuk dapat 

memudahkan paserta didik menyerap pelajaran, guru harus pandai dalam memilih 

media pembelajaran yang dapat merangsang peserta didik untuk belajar. Dalam 

satu kelas yang sama gaya belajar peserta didik juga sangat bervariatif  oleh 

karenanya guru dituntut untuk dapat mengakomodasi semua gaya belajar peserta 

didik.  Penelitian yang dilaksanakan di SMP Negeri 7 Cilegon ini bertujuan untuk  

mengetahui pengaruh penggunaan CD pembelajaran dan gaya belajar terhadap 

hasil belajar.  Penelitian ini merupakan penelitian quasi ekperimen yang terdiri 

dari kelas ekperimen dan kelas kontrol variebel bebas. Analisis data dengan 

menggunakan uji  t  dan korelasi product moment. Hasil penelitian ini diperoleh 

hasil bahwa penggunaan CD pembelajaran berpengaruh terhadap hasil belajar. 

Gaya belajar tidak berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. Secara 

bersama sama penggunaan CD dan gaya belajar tidak berpengaruh terhadap hasil 

belajar. 

 

Kata Kunci: penggunaan CD pembelajaran IPS;  gaya belajar;  hasil belajar 

 

PENDAHULUAN  

Dalam proses pembelajaran di kelas, guru IPS pada umumnya adalah 

orang yang harus dapat menjelaskan bahan pelajaran, melatih peserta didik dalam 

menanamkan  dan mengembangkan nilai-nilai, menjadi inovator, memberi 

kemudahan untuk  berlangsungnya interaksi peserta didik dengan guru dalam 

kegiatan belajar mengajar, menyajikan fenomena alam dan menghadirkan 

peristiwa atau kejadian masa lalu di hadapan peserta didik. Dengan demikian 

peserta didik akan responsive terhadap materi pelajaran IPS yang diajarkan.  

Kenyataannya, menurut pengamatan di sekolah, banyak guru-guru IPS 

yang hanya memberikan materi pelajaran hanya dengan ceramah, padahal banyak  

mailto:syamsurihani_clg@yahoo.com
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materi–materi  IPS  terutama materi geografi yang sulit dijangkau oleh pemikiran 

peserta didik. Jika materi materi tersebut hanya disampaikan dengan metode 

ceramah, maka akan mengalami kesulitan dalam menerimanya, sehingga akan 

berdampak pada hasil belajar yang akan diperoleh peserta didik.  

 Dalam kamus besar bahasa Indonesia dikatakan ada  dua pengertian 

belajar yaitu;  1) Suatu usaha memperoleh kepandaian atau ilmu; 2) berubahnya 

tingkah laku yang disebabkan oleh pengalaman.  Sedangkan menurut Skiner 

(dalam Muhibin syah, 2011: 88) mengatakan bahwa belajar adalah suatu proses 

adaptasi atau penyesuaian tingkahlaku yang berlangsung secara progresif. Hal ini 

berarti peserta didik dapat dikatakan sudah belajar apabila ada perubahan tingkah 

laku yang dapat diamati. Thorndike (dalam Uno Hamzah, 2008:6) berpendapat 

bahwa belajar adalah proses interaksi antara stimulus ( berupa pikiran, perasaan 

atau gerakan) dan respon (yang juga bisa pikiran, perasaan atau gerakan), 

perubahan tingkahlaku dari belajar ada yang dapat diamati ada juga yang tidak 

bisa diamati.  

Dalam kurikulum sekarang ini, guru diberi keleluasaan untuk menentukan 

media dan metode  pembelajaran yang cocok  diterapkan pada setiap kompetensi 

dasar yang diharapkan. Penerapan berbagai media  pembelajaran ini bukan hanya 

membantu guru, tetapi juga dapat memudahkan peserta didik dalam mendapatkan 

pengalaman belajar.  

Ketersediaan media pembelajaran seperti  LCD dan laptop yang ada di 

SMP Negeri 7 Cilegon sangat membantu guru dalam kegiatan belajar di kelas. 

Menurut Djamarah (2006:120) media berasal dari bahasa latin dan merupakan 

bentuk jamak dari medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar.  

Menurut Rahadi (2003:35) media CD (compact disc) merupakan salah satu jenis 

media audio visual, media lainnya misalnya film. Media CD banyak 

dikembangkan untuk keperluan pembelajaran, sebagian besar fungsi film sudah 

bisa digantikan oleh media CD.  Media CD memiliki banyak kelebihan dibanding 

slide dan audio, sebagai media audio visual CD dapat menampilkan suara, gambar 

dan gerakan sekaligus. Sehingga media ini efektif untuk menyajikan berbagai 

topik pembelajaran yang sulit disampaikan melalui informasi verbal. Kemampuan 

CD untuk memanipulasi waktu dan ruang dapat mengajak  peserta didik 

melanglang buana walaupun dibatasi oleh dinding ruang kelas. Objek- bjek yang 
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terlalu kecil, terlalu besar atau objek langka dan berbahaya dapat dihadirkan ke 

ruang kelas.                                                                                    

Dalam satu kelas yang sama, gaya belajar peserta didik sangat bervariasi. 

Oleh karena itu guru dituntut untuk dapat mengakomodasi semua gaya belajar 

peserta didik. Sering kita temui guru hanya mengajar dengan cara ceramah, hal ini 

tentunya tidak adil karena ketika guru mengajar dengan metode ceramah, berarti 

guru hanya melayani peserta didik yang memiliki gaya belajar  auditorial. Hal 

inilah yang tidak disadari oleh guru bahwa gaya belajar peserta didik yang 

berbeda mengharuskan guru melayaninya dengan metode mengajar yang variatif.  

Masing-masing peserta didik memiliki gaya belajar yang unik dan berbeda-beda, 

untuk memaksimalkan masing-masing gaya belajar ini guru hendaknya dapat 

menggunakan cara-cara yang dapat mengakomodasi dan memaksimalkan gaya 

belajar yang dimiliki masing-masing peserta didik dalam satu kelas. Dengan 

demikian, masing-masing peserta didik dengan kecenderungan  gaya belajar yang 

sama akan menerima bimbingan dan proses pembelajaran yang sama, khususnya 

informasi atau pesan pembelajaran.  

Menurut DePorter (2002:84) gaya belajar dibedakan menjadi tiga, yaitu 

gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik. Secara umum masing-masing 

individu memiliki ketiga gaya belajar tersebut, namun biasanya satu gaya belajar 

yang mendominasi. Masing–masing gaya belajar yang dimiliki akan berperan 

dalam pemrosesan dan komunikasi dalam pembelajaran.  

Peserta didik visual memiliki ciri teratur, memperlihatkan segala sesuatu, 

menjaga penampilan, mengingat dengan gambar, lebih suka membaca dari pada 

dibacakan, membutuhkan gambaran dan tujuan yang menyeluruh serta 

menangkap secara detail apa yang dilihat. Peserta didik dengan gaya belajar visual 

akan mengakses citra visual berupa gambar, warna, hubungan ruang yang 

diciptakan maupun diingat. Untuk mengakomodir gaya belajar visual, dalam 

kegiatan pembelajaran guru dapat menggunakan tulisan berwarna, menggunakan 

grafik/diagram berwarna berisi informasi penting, mendorong peserta didik untuk 

membuat peta dan mengggunakan simbol visual yang dapat mewakili konsep 

kunci.  

Peserta didik auditorial memiliki ciri perhatian mudah terpecah, berbicara 

dengan pola berirama,  belajar dengan cara mendengarkan, menggunakan bibir 



1707 

 

atau bersuara pada saat membaca, berdialog secara internal dan eksternal. Peserta 

didik yang memiliki gaya belajar auditorial akan mengakses segala jenis bunyi 

(music, nada, irama) kata dan suara yang menonjol. Untuk mengakomodir gaya 

belajar auditorial peserta didik, guru dapat menggunakan variasi vokal atau 

perubahan nada, kecepatan dan volume dalam menyajikan informasi, gunakan 

pengulangan untuk memahami konsep kunci dan petunjuk dalam setiap 

pembelajaran, berikan bimbingan, gunakan musik untuk memulai kegiatan 

pembelajaran.  

Peserta didik kinestetik memiliki ciri-ciri banyak bergerak, belajar dengan 

melakukan, menunjuk tulisan saat membaca, mengingat sambil berjalan dan 

melihat. Peserta didik dengan gaya belajar kinestetik akan mengakses segala jenis 

gerak dan emosi yang diciptakan maupun diingat serta kenyamanan fisik 

merupakan hal yang menonjol. Peserta didik dengan gaya belajar kinestetik dapat 

diakomodir dengan menggunakan alat bantu untuk menimbulkan rasa ingin tahu 

dalam menekankan konsep kunci, berikan bimbingan secara paralel dengan cara 

duduk di sebelah mereka, bukan di depan atau di belakang mereka, hendaknya 

berbicara dengan peserta didik secara pribadi unuk menunjukkan perhatian kepada 

peserta didik dengan gaya belajar kinestetik.  Dalam praktiknya, satu kelas 

biasanya terdiri dari tiga gaya belajar, yaitu visual, auditorial, kinestetik, oleh 

karena itu tidak bisa seorang guru hanya menerapkan satu metode belajar 

mengajar untuk diterapkan di seluruh kelas.  

 Dengan mengetahui gaya belajar dapat membantu guru dalam 

menciptakan lingkungan belajar yang melayani sebaik mungkin kebutuhan 

individual setiap peserta didik. Variasi  pemilihan  media  pembelajaran ditujukan 

untuk memenuhi  kebutuhan peserta didik berdasarkan karakteristik masing-

masing peserta didik. 

 Prestasi belajar atau biasa disebut hasil belajar ialah tingkat penguasaan 

yang dicapai oleh peserta didik dalam mengikuti proses belajar mengajar. dalam 

buku 4 Pelatihan Terintegrasi ( Depdiknas; 2005 ) dikemukakan bahwa hasil dari 

usaha belajar nampak dalam bentuk perubahan tingkah laku, baik secara subtantif, 

yaitu terkait dengan mata pelajaran, maupun secara komprehensif, yaitu 

perubahan perilaku yang menyeluruh. Keberhasilan peserta didik dalam mengikuti 

pelajaran dilambangkan dengan angka-angka atau huruf  yang menunjukkan hasil 
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belajarnya. Hasil belajar yang diperoleh peserta didik dapat digunakan sebagai:1) 

lambang pemenuhan kegiatan peserta didik, 2) perangsang dan pendorong  dalam 

peningkatan kemampuan peserta didik, 3) indikator daya serap materi yang 

diajarkan, dan untuk dasar pertimbangan membuat keputusan tentang perbaikan 

program   pengajaran. Salah satu cara untuk mengukur hasil belajar peserta didik 

dilakukan dengan tes hasil belajar. Hasil belajar peserta didik akan maksimal 

apabila guru dapat memberikan materi pelajaran yang mudah diterima oleh 

peserta didik, hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan media dalam kegiatan 

belajar mengajar dan memperhatikan modalitas belajar yang dimiliki oleh peserta 

didik.  

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian 

tentang pengaruh penggunaan CD pembelajaran IPS dan gaya belajar terhadap 

hasil belajar peserta didik di SMP Negeri 7 Cilegon.  

Berdasarkan latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut: 1) Apakah ada pengaruh  penggunaan CD pembelajaran IPS terhadap 

hasil belajar peserta didik?; 2) Apakah ada pengaruh  gaya belajar visual, 

auditorial dan kinestetik terhadap hasil belajar peserta didik ; 3) Apakah ada  

pengaruh secara bersama-sama  antara penggunaan  CD pembelajaran dan gaya 

Belajar   terhadap hasil belajar  peserta didik . 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui : 1) Pengaruh antara penggunaan CD pembelajaran IPS 

terhadap hasil belajar peserta didik; 2) Pengaruh antara gaya belajar visual, 

auditorial dan kinestetik terhadap hasil belajar peserta didik ; 3) Pengaruh secara 

bersama-sama  antara penggunaan  CD pembelajaran dan gaya belajar   terhadap 

hasil belajar  peserta didik 

METODE  

 Penelitian ini berupa penelitian quasi experiment / eksperimen semu  

dengan cara mengendalikan atau memanipulasi variabel bebas, dan melakukan 

observasi terhadap variabel terikat tanpa mengubah kelas. Penelitian ini 

menggunakan kelas eksperimen dan kelas kontrol.  Jalaludin (2005:32) 

mengatakan bahwa penelitian eksperimen ditujukan untuk meneliti hubungan 

sebab akibat dengan memanipulasikan satu atau lebih variabel pada satu (atau 

lebih) kelompok eksperimen, dan membandingkan hasilnya dengan kelompok 
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kontrol. Eksperimen ditandai dengan tiga hal: (1) manipulasi  mengubah secara 

sistematis keadaan tertentu, (2) observasi – mengamati dan mengukur hasil 

manipulasi, dan  (3) kontrol  mengendalikan kondisi-kondisi penelitian ketika 

berlangsungnya manipulasi. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

Penggunaan CD pembelajaran, dan  gaya belajar, sedangkan  variabel terikatnya 

adalah hasil belajar.  

 Penelitian ini bertempat  di SMP Negeri 7 Cilegon pada tahun pelajaran 

2011/2012 dengan populasi sebanyak 258 peserta didik, sedangkan yang dijadikan 

sampel adalah peserta didik kelas VII C dan kelas VII F sejumlah 66 peserta 

didik.  

 Penelitian terdiri dari dua variabel bebas, yaitu Penggunaan CD 

pembelajaran (X1) dan gaya belajar (X2) serta satu variabel  terikat, yaitu hasil 

belajar (Y). CD pembelajaran IPS berisi materi tenaga pembentuk muka bumi 

lengkap dengan atlas interaktif  serta gambar gambar yang berkaitan dengan 

tenaga pembentuk muka bumi. Penggunaan CD pembelajaran diterapkan di kelas 

ekperimen. Untuk melihat keefektifan penggunaan CD pembelajaran. Sedangkan 

untuk kelas kontrol dalam kegiatan belajar mengajarnya menggunakan media  

konvensional berupa penggunaan peta. untuk gaya belajar peserta didik diperoleh 

data angket yang diisi oleh peserta didik baik di kelas eksperimen, maupun di 

kelas control. Oleh karena itu untuk gaya belajar tidak diberi perlakuan yang 

berbeda antara kelas ekperimen maupun kelas kontrol.  

 Teknik pengumpulan data menggunakan angket, tes, observasi, dan 

wawancara. Untuk pengukuran  gaya belajar peserta didik, peneliti menggunakan 

angket gaya belajar yang disusun oleh DePorter   yang terdapat dalam buku 

Quantum Learning (2005: 117), sedangkan skala yang digunakan adalah skala 

likert (selalu, kadang-kadang, tidak pernah).    Angket gaya belajar yang dipakai 

terdiri dari dua belas pernyataan gaya belajar visual, auditorial dan kinestetik. 

Angket ini berupa isian checklist dengan pilihan jawaban selalu, kadang-kadang 

dan tidak pernah. Untuk jawaban sering diberi skor dua, kadang-kadang diberi 

skor satu dan tidak pernah diberi skor nol.  Angket untuk gaya belajar visual 

terdiri dari dua belas pernyataan yaitu (1) Apakah anda selalu rapih dan teratur, 

(2) Apakah anda bicara dengan cepat, (3) Apakah anda merencanakan dan 

mengatur  diri sendiri untuk masa depan, (4) Apakah anda mengeja kata-kata sulit, 
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(5) Apakah anda lebih ingat apa yang dilihat dari pada yang didengar, (6) Apakah 

anda menghafal  dengan membayangkan hal hal yang pernah anda lihat, (7) 

Apakah anda sulit menerima perintah lisan kecuali perintah itu  ditulis dan apakah 

anda sering meminta orang mengulang ucapannya, (8) Apakah anda lebih suka 

membaca daripada dibacakan ?, (9) Apakah anda sering mencoret-coret  buku  

atau  apa yang anda hadapi ?, (10) Apakah anda lebih suka pameran/demo dari 

pada berpidato, (11) Apakah anda lebih suka seni daripada musik ? (12) Apakah 

anda tahu apa yang harus dikatakan tetapi  belum tahu apa yang harus digunakan? 

Angket untuk gaya belajar auditorial terdiri dari dua belas pernyataan yaitu 

(1) Apakah anda bicara pada diri sendiri pada saat belajar/bekerja, (2) Apakah 

anda mudah terganggu oleh keributan, (3) Apakah anda menggerakkan bibir pada 

saat membaca, (4) Apakah anda suka membaca keras-keras dan 

mendengarkannya, (5) Apakah anda mengulang dan menirukan nada, (6) Apakah 

anda lebih mudah bercerita daripada menulis, (7) Apakah anda berbicara dengan 

gaya berirama, (8) Apakah anda tergolong pembicara yang fasih, (9) Apakah anda 

belajar dan mengingat dengan cara mendengar daripada dengan cara melihat, (10) 

Apakah anda suka berdiskusi dan menjelaskan segala sesuatu kepada orang lain, 

(11) Apakah anda lebih suka seni daripada music, (12) Apakah anda lebih suka 

mengucapkan kata-kata  kepada orang lain daripada harus menuliskan. 

Angket untuk gaya belajar kinestetik terdiri dari dua belas pernyataan yang 

terdiri dari  (1) Apakah anda suka bicara dengan lambat, (2) Apakah anda sering 

menyentuh orang lain agar memperhatikan anda,  (3) Apakah anda suka berdiri 

dekat dengan orang yang anda ajak bicara, (4) Apakah anda banyak bergerak, (5) 

Apakah anda lebih banyak belajar dengan praktik, (6) Apakah anda menghafal  

sambil berjalan dan melihat, (7) Apakah anda menggunakan jari untuk menunjuk 

saat membaca, (8) Apakah anda lebih suka menggunakan anggota badan untuk 

member isyarat, (9) Apakah anda tidak dapat duduk dengan tenang dalam waktu 

lama, (10) Apakah anda membuat keputusan berdasarkan perasaan, (11) Apakah 

anda memainkan jari atau pensil  / menggerakkan kaki pada saat  mendengarkan, 

(12) Apakah anda meluangkan waktu banyak untuk berolahraga 

Untuk mengukur efektifitas penggunaan CD pembelajaran, instrumen 

yang digunakan adalah lembar observasi dengan tujuh pernyataan yaitu (1) 

menunjukkan perhatian, (2) menunjukkan ketertarikan, (3) menjunjukkan minat, 
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(4) menunjukkan rasa senang, (5)  menunjukkan antusias, (6) kemauan bertanya, 

dan  (7) kemampuan menjawab. Sedangkan skala yang digunakan adalah skala 

likert ( sering sekali, sering, kadang-kadang, jarang, tidak pernah). Sering sekali 

diberi skor empat , sering diberi skor tiga, kadang-kadang diberi skor dua, jarang 

diberi skor satu, dan tidak pernah diberi skor nol.  

Adapun hasil belajar peserta didik diukur dengan menggunakan alat tes 

berupa soal hasil belajar .   

Untuk menguji apakah : ― Ada Pengaruh penggunaan CD pembelajaran 

terhadap hasil belajar. dan apakah  ― Ada Pengaruh gaya belajar visual, auditorial 

dan kinestetik terhadap hasil belajar digunakan uji  t  dan korelasi product moment 

dengan rumus ; 

 

 

 

 

 

Untuk menguji apakah ada pengaruh secara bersamaan antara penggunaan  

CD pembelajaran  dan gaya belajar  terhadap hasil belajar  peserta didik. Hipotesis 

ini ingin melihat sejauhmana penggunaan CD pembelajaran IPS dan gaya belajar 

peserta didik secara bersamaan mempengaruhi hasil belajar perserta didik untuk 

itu digunakan rumus  
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Dari data hasil penelitian diperoleh data seperti yang tertera dalam tabel 

berikut:  

Tabel 1 

Data aktifitas belajar 

Rentang nilai 

Kelas Ekperimen 

(menggunakan CD) 

 Kelas Kontrol 

(tanpa CD)  

f % f % 

0 – 7 - 0  4 12,12 

8 - 15 1 3.03 9 27,27 

16 - 22 31 93,94          20 60,60 

23-30 1 3,03 - 0  

Jumlah 33  33  

  

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa peserta didik pada kelas 

ekperimen tidak ada yang mendapat skor rentang 0-7, sedangkan pada kelas 

kontrol terdapat empat peserta didik (12,12%).. Peserta didik yang berada pada 

rentang nilai 8-15 pada kelas ekperimen ada satu orang (3,03%), di kelas kontrol 

ada sembilan  orang (27,27%). untuk rentang nilai 16-22 di kelas ekperimen ada 

31 0rang (93.93%), kelas kontrol sebanyak 20 orang (60,60%), sedangkan untuk 

rentang nilaia  23-30 hanya satu peserta (3,03%) yang mendapatkannya, yaitu 

peserta didik pada kelas ekperimen, sedangkan pada kelas kontrol tidak ada.   

Aktifitas belajar peserta didik diperoleh dari hasil observasi dalam 

kegiatan belajar mengajar. Observasi atau pengamatan dilakukan dengan 

menggunakan panduan observasi, hal ini dilakukan agar dalam melakukan 

observasi tidak keluar dari substansi yang ingin dicapai. Dalam kegiatan observasi 

atau pengamatan, semua aktifitas peserta didik di catat, baik aktifitas antusias 

dalam belajar, kemampuan dalam memberikan argumentasi, menjawab, bertanya 

dan keaktivan dalam belajar dengan menggunakan CD pembelajaran atau tidak 

menggunakan CD pembelajaran. 

Dari data hasil penelitian diperoleh data seperti yang tertera dalam tabel 

berikut:   Tabel 2 Gaya belajar peserta didik  kelas ekperimen dan kelas 

kontrol 
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Dari sampel sebanyak 33 peserta didik di kelas ekperimen 

diperoleh data sebanyak 11 peserta didik (33,3%) mempunyai  gaya 

belajar visual, 16 peserta didik (48,5%) mempunyai gaya belajar 

auditorial, dan sebanyak 6 peserta didik  (18,2%) mempunyai gaya belajar  

kinestetik. Dari 33 peserta didik yang dijadikan sampel di kelas 

ekperimen, gaya belajar yang paling banyak adalah gaya belajar auditorial 

yaitu 16 peserta didik atau sebesar 48,5%  

Sedangkan untuk kelas kontrol yang terdiri dari 33 peserta didik 

yang dijadikan sebagai sampel, diperoleh data bahwa peserta didik  yang 

mempunyai gaya belajar visual sebanyak 9 peserta didik (27,3%), yang 

mempunyai gaya belajar auditorial sebanyak 14 peserta didik (42,4%), dan 

yang mempunyai gaya belajar kinestetik sebanyak 10 peserta didik 

(30,3%). Pada kelas kontrol , gaya belajar yang paling banyak dimiliki 

adalah gaya belajar auditorial, yaitu sebanyak 14 orang atau sebesar 

42,4%.  

Gaya belajar merupakan suatu kombinasi bagaimana seseorang 

menyerap dan kemudian mengatur serta mengolah informasi. Walaupun 

secara umum peserta didik mempunyai tiga tipe  gaya belajar, tetapi setiap 

peserta didik memiliki satu gaya belajar yang paling dominan.  Gaya 

belajar peserta didik diperoleh dari angket yang isi oleh peserta didik, 

angket yang diberikan kepada peserta didik berjumlah tiga kriteria gaya 

belajar, yaitu gaya belajar visual, auditorial dan kinestetik. Masing masing 

Gaya Belajar 
Kelas Ekperimen Kelas Kontrol 

f  % f  % 

Visual 11 33,3 % 9 27,3% 

Auditorial 16 48,5% 14 42,4% 

Kinestetik 6 18,2% 10 30,3% 

Jumlah 33 100% 33 100% 
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pernyataan terdiri dari 12 pernyataan. Dari angket yang isi oleh peserta 

didik, maka peserta didik akan dapat dikategorikan kedalam salah satu 

gaya belajar, hal ini dapat dilihat dari jumlah skor total pernyataan yang 

diisi oleh peserta didik. Sebagai contoh dari pernyataan gaya belajar visual 

peserta didik mendapat skor 15, gaya belajar auditorial mendapat skor 10 

dan gaya belajar kinestetik mendapat skor 12, maka peserta didik tersebut 

gaya belajar dominannya adalah gaya belajar visual, karena skor visual 

paling tinggi dibandingkan dengan skor gaya belajar auditorial dan 

kinestetik.  Begitu juga jika peserta didik mempunyai skor kinestetik 

paling tinggi, maka peserta didik tersebut dapat dikategorikan memiliki 

gaya belajar yang dominannya adalah gaya belajar kinestetik.   

Sebaran data hasil belajar kelas ekperimen disajikan dalam tabel berikut 

Tabel 3 

Data hasil belajar kelas eksperimen 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel 3 terlihat bahwa pada kelas eksperimen tidak ada 

peserta didik yang memperoleh nilai kategori sangat jelek  dan jelek (0%), peserta 

didik yang tergolong memperoleh kategori nilai cukup (24,24%), peserta didik 

yang tergolong memperoleh nilai baik (72,72%), dan yang memperoleh nilai 

sangat baik (3,03%) 

Sebaran data hasil belajar kelas Kontrol  

Tabel 4 

Data hasil belajar kelas Kontrol 

Interval f % Keterangan 

0 – 29 - - Sangat Jelek 

30 – 49 - - Jelek 

50 – 69 8 24,24 Cukup 

70 – 89 24 72,72 Baik 

90 - 100 1 3,04 Sangat baik 

jumlah 33 100 %  

Interval f % Keterangan 

0 – 29 - - Sangat Jelek 
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Tabel 4 menunjukkan bahwa pada kelas kontrol, tidak ada peserta didik 

yang mendapatkan kategori nilai sangat jelek (0%), peserta didik yang 

memperoleh nilai jelek (6,07%),  peserta didik yang tergolong memperoleh nilai 

cukup (48,48%), yang tergolong memperoleh nilai baik (45,45%), dan  tidak ada 

peserta didik yang memperoleh nilai sangat baik (0%) . 

Dalam penelitian ini terdapat tiga hipotesis yang diuji, yakni mengenai 

pengaruh penggunaan CD pembelajaran dan gaya belajar terhadap hasil belajar, 

baik secara sendiri - sendiri maupun secara bersama-sama.  

Berdasarkan pengujian uji t dengan SPSS versi diperoleh hasil sebagai 

berikut ;  

Tabel 5 

Uji t penggunaan CD terhadap hasil belajar 

 

Paired sample Statistics 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa rata gain skor antara kelas 

ekperimen sebesar 4,66 dan kelas kontrol 3,12 hal ini menunjukkan terdapat 

perbedaan rata rata antara kelas ekperimen dan kelas kontrol sebelum dan sesudah 

perlakuan. Dengan demikian Secara umum dapat dinyatakan bahwa hasil belajar 

IPS pada kelas VII bisa meningkat dengan penggunaan media  CD pembelajaran 

30 – 49 2 6,07 Jelek 

50 – 69 16 48,48 Cukup 

70 – 89 15 45,45 Baik 

90 - 100 - - Sangat baik 

jumlah 33 100 %  

 group N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

Gainsko

r 

1.00 33 4.6667 2.68871 .46804 

2.00 33 3.1212 2.53424 .44115 
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IPS dibandingkan dengan menggunakan media konvensioanal berupa peta atau 

media gambar. Hal ini terlihat dari adanya perbedaan hasil belajar IPS peserta 

didik yang menggunakan media CD pembelajaran dengan hasil belajar IPS tanpa 

menggunakan CD pembelajaran. Menggunakan CD pembelajran memiliki 

beberapa kelebihan sehingga peserta didik dapat dengan mudah memahami materi 

pelajaran sehingga hasil belajar peserta didik meningkat. Beberapa kelebihan jika 

kita menggunakan pembelajaran dengan media CD pembelajaran di antaranya 

adalah:1)  mengatasai keterbatasan ruang dan waktu2) dapat memperjelas 

kenampakan alam/ fenomena geografi yang tidak mungkin dijelaskan dengan 

kalimat atau dapat dikatakan bahwa media CD bisa memperjelas hal hal yang 

abstrak menjadi realistik,3)  pesan yang disampaikan dapat mudah diingat oleh 

peserta didik, dan 4) CD pembelajaran dapat diputar di luar jam pelajaran tanpa 

ada perubahan pesan yang disampaikan. Atas dasar inilah  hasil belajar IPS 

peserta didik memiliki kecenderungan  akan meningkat dengan menggunakan 

media CD pembelajaran IPS dalam kegiatan belajar mengajar, karena peserta 

didik akan memiliki pengalaman belajar yang tinggi.  Sudjana (2005:2) 

mengemukakan, ― Media pengajaran dapat mempertinggi proses belajar  peserta 

didik dalam pengajaran yang pada gilirannya diharapkan dapat mempertinggi 

hasil belajar yang dicapainya‖.  Dengan menggunakan media CD aktivitas belajar 

akan efektif sehingga peserta didik mendapatkan materi yang baik sehingga 

diharapkan juga dapat memperoleh hasil belajar yang memuaskan.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada perbedaan hasil belajar antara 

peserta didik yang menggunakan CD pembelajaran dengan peserta didik yang 

hanya menggunakan media peta atau gambar. Ini dibuktikan dari hasil uji t bahwa 

nilai t hitung pada taraf signifikansi 0,05 sebesar 2.403 sedangkan t tabel adalah 

2.00 berarti t hitung > t tabel hal ini berarti  penggunaan CD berpengaruh terhadap 

hasil belajar peserta didik.  Penelitian lain yang sejalan dengan penelitian ini  

adalah  penelitian yang pernah dilakukan oleh Martina tentang pengaruh 

multimedia terhadap hasil belajar  pada tahun 2008  yang mengatakan bahwa 

penggunaan multimedia dapat mempengaruhi hasil belajar peserta didik.  

1. Pengaruh Gaya Belajar Terhadap Hasil Belajar  

Berdasarkan data penelitian, sebagian besar peserta didik  SMP 

Negeri 7 Cilegon kelas VII memiliki gaya belajar auditorial  sebesar 
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45,45%  atau sebanyak 30 orang, yang bergaya belajar visual sebesar 

30,30% atau sebanyak 20 orang dan yang memiliki gaya belajar kinestetik 

sebesar 24,24% atau sebanyak 16 orang.  

Berdasarkan hasil analisis data uji t dengan menggunakan bantuan 

program SPSS versi 17.0 diperoleh hasil t hitung untuk gaya belajar visual 

sebesar 0,47 pada taraf signifikan 0,05, sedangkan t tabel = 1,734. Untuk 

gaya belajar auditorial diperoleh data bahwa nilai t hitung adalah  0,837 

sedangkan t tabel adalah 1,701. Untuk gaya belajar kinestetik diperoleh t 

hitung  sebesar 0,55 sedangkan t tabel 1,761. Hal ini berarti bahwa nilai t 

hitung untuk semua gaya belajar lebih kecil darpipada t tabel, dapat 

dikatakan bahwa gaya belajar tidak berpengaruh terhadap hasil belajar 

peserta didik.  Hasil analisis membuktikan bahwa gaya belajar tidak 

mempengaruhi hasil belajar peserta didik, hal ini  kemungkinan disebakan 

oleh beberapa faktor di antaranya adalah: 1) Kebiasaan belajar dirumah, 

peserta didik biasa menggunakan multimedia sehingga gaya belajar tidak 

mempengaruhi hasil belajar, 2) Kebiasaan peserta didik dalam 

menggunakan internet, sehingga peserta didik terbiasa dengan multimedia, 

3) Pembelajaran dengan menggunakan media CD dapat diterima oleh 

semua gaya belajar peserta didik, dan 4) Guru mengukur hasil belajar 

peserta didik hanya pada nilai yang diperoleh peserta didik, sehingga 

peserta didik tidak memperdulikan gaya belajarnya. Dengan demikian, 

walaupun peserta didik dengan gaya belajar yang berbeda beda, maka pada 

saat belajar menggunakan CD pembelajaran peserta didik mengikuti 

dengan serius untuk mendapatkan nilai yang bagus pada waktu ulangan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh 

Yunanto, 2006 serta penelitianya Sawitri Dwi Puji Astuti, 2009 yang 

mengatakan bahwa tidak terdapat pengaruh gaya belajar terhadap hasil 

belajar.   

 

2. Pengaruh Secara Bersama-sama Penggunaan CD Pembelajaran dan 

Gaya Belajar Terhadap Hasil Belajar  

Berdasarkan hasil analisis anava dengan program SPSS versi 17.0, 

diperoleh hasil bahwa tingkat signifikasi 0,98 (>0,05). Hal ini berarti tidak ada 
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pengaruh secara bersama sama antara penggunaan CD dan gaya belajar terhadap 

hasil belajar. Hal ini berarti bahwa penggunaan CD pembelajaran akan 

berpengaruh terhadap hasil belajar bila diukurnya secara parsial. Akan tetapi, bila 

di gabungkan antara X1 ( penggunaan CD) dengan X2 ( gaya Belajar) kedua 

variabel tersebut tidak mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Tidak adanya 

pengaruh dari kedua variabel bebas terhadap variabel terikat, atau penggunaan CD 

dan gaya belajar terhadap hasil belajar, kemungkinan besar karena ada faktor lain 

yang tidak diteliti tetapi turut mempengaruhi hasil belajar peserta didik, faktor lain 

tersebut seperti, kondisis keluarga peserta didik, jarak dari rumah ke sekolah serta 

banyaknya kegiatan peserta didik dalam bidang ekstrakurikuler.  

SIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis data, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Penggunaan CD pembelajaran berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik  

kelas VII  SMP Negeri 7 Cilegon  

2. Gaya belajar tidak mempengaruhi hasil belajar peserta didik  kelas VII SMP 

Negeri 7 Cilegon  

3. Penggunaan CD pembelajaran dan gaya belajar secara bersama-sama tidak 

mempengaruhi hasil belajar peserta didik kelas VII SMP Negeri 7 Cilegon  
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan dimana mengajar guru masih 

konvensional, guru masih mendudukan posisinya sebagai teacher center oriented, 

sehingga siswa kurang  tertarik mengikuti pembelajaran akhirnya siswa merasa 

bosan dan sulit menerima pelajaran, akibatnya aktifitas dan prestasi belajar siswa 

rendah. Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan aktifitas dan presatasi prestasi 

belajar Bahasa Inggris pada materi Simple Past Tense dan Simple Present Perfect 

Tense dengan menggunakan aplikasi INPO TURIN. Metode penelitian ini adalah 

penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas VIII F berjumlah 31 siswa. 

Hasil penelitian menunjukan  pembelajaran I s.d  IV aktivitas siswa mengalami 

peningkatan, keberanian untuk bertanya dan menjawab serta keterampilan sosial 

siswa mengalami peningkatan terutama kemampuan bersaing untuk meningkatkan 

prestasi. Demikian pula persentase prestasi belajar siswa mengalami peningkatan, 

ketuntasan belajar siswa  pembelajaran I 29,03%, pembelajaran II 35,48%, 

pembelajaran III 61,29%, pembelajaran IV mencapai 87,10%. Dengan  

diterapkannya aplikasi INPO TURING ternyata dapat meningkatkan aktivitas dan 

prestasi belajar siswa.     

 

Kata Kunci: Aplikasi INPO TURING; prestasi; aktifitas belajar 

 

PENDAHULUAN 

Dewasa ini Teknologi memerankan hal penting dalam dunia 

pendidikan, teknologi yang senantiasa berkembang memberikan inovasi – 

inovasi baru yang lebih canggih, efektif dan efisien untuk diterapkan dalam 

bidang kehidupan, khususnya dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu 

system pendidikan tidak boleh statis hanya mempertahankan cara – cara 

lama dalam perjalanannya, namun harus lebih dari itu, pendidikan harus 

dinamis dimana pendidikan harus mengikuti perkembangan yang ada serta 

disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan disegala bidang yang 

memerlukan jenis – jenis keahlian tertentu serta sekaligus dapat 

meningkatkan produktivitas kualitas pendidikan. 
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Bahasa Inggris yang merupakan bahasa internasional telah 

diperkenalkan kepada siswa sejak dini (prasekolah), namun tidak jarang 

siswa disekolah masih merasa kesulitan untuk mencerna dan memahaminya.  

Oleh karena itu sebagian besar siswa disekolah masih menganggap bahasa 

Inggris adalah pelajaran yang sulit dan menakutkan. 

Penulis beranggapan bahwa kesulitan siswa dalam mencerna dan 

memahami bahasa Inggris tersebut salah satunya disebabkan pola 

pembelajaran yang diterapkan oleh guru tidak dapat dicerna oleh siswa. Hal 

ini dimungkinkan metode yang digunakan tidak relevan dengan bahan 

materi yang disajikan. Oleh karena itu pemilihan metode dan penggunaan 

media harus tepat, sehingga memungkinkan peserta didik untuk dapat 

mencerna materi pelajaran bahasa Inggris dengan baik. 

Banyak sekali pendekatan dan media yang bisa dipilih oleh guru 

dalam rangka mewujudkan pembelajaran yang bermakna, salah satunya 

adalah penggunaan pendekatan scientific atau yang disebut dengan 

pendekatan ilmiah. 

Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan ilmiah diyakini 

lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan tradisional, pembelajaran 

dengan menggunakan pendekatan ini akan memberikan kesempatan pada 

siswa untuk lebih mengenal materi lebih realistis karena mereka akan 

terbiasa dengan penelitian, para siswa akan memperoleh pengetahuan 

(referensi) yang lebih banyak pada pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan ilmiah. Badan pengembangan sumber daya manusia pendidikan 

dan kebudayaan dan penjamin mutu pendidikan dalam buku ― Materi 

Pelatihan Guru, Implementasi Kurukulum 2013‖ tahun 2013 menuliskan 

bahwa Pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah itu lebih efektif hasilnya 

dibandingkan dengan pembelajaran tradisional. Hasil penelitian 

membuktikan bahwa pada pembelajaran tradisional, retensi informasi dari 

guru sebesar 10 persen setelah 15 menit dan perolehan pemahaman 

kontekstual sebesar 25 persen. Pada pembelajaran berbasis pendekatan 

ilmiah, retensi informasi dari guru sebesar lebih dari 90 persen setelah dua 

hari dan perolehan pemahaman kontekstual sebesar 50-70 persen. 

1 
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Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan ilmiah memiliki 

langkah – langkah sistematis yang harus ditempuh oleh siswa selama 

pembelajaran berlangsung salah satunya adalah observing atau pengamatan. 

Pengamatan adalah langkah pertama yang direkomendasikan dalam 

pendekatan ilmiah, kegiatan ini dapat dilaksanakan di atau di luar kelas, 

tetapi sekarang – sekarang ini banyak sekali aplikasi – aplikasi yang dapat 

digunakan oleh para guru dalam melakukan inovasi – inovasi pembelajaran 

dimana hanya dengan membuat sebuah desain slide pembelajaran yang 

menarik melalui pemanfaatan media diantaranya Microsoft powerpoint, 

invaders, I-spring dan youtube, guru dapat memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk belajar lebih banyak tanpa harus ke objek yang jauh. 

Salah satu teknik yang tepat yang dilakukan guru dalam pemanfaatan 

media atau aplikasi untuk pembelajaran adalah membuat langkah – langkah 

pembelajaran yang sistematis dan menarik 

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan penulis di SMP 

Negeri 1 Kuningan untuk mata pelajaran bahasa Inggris kelas VIII dapat 

disimpulkan bahwa dari tahun ke tahun dalam penyampaian materi 

pelajaran bahasa Inggris kebanyakan menggunakan metode ceramah dengan 

prestasi belajar rata –rata berkisar antara 50 – 60. Dalam hal ini penulis 

tertarik untuk mengadakan Makalah Penelitian Tindakan Kelas tentang 

―Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar Bahasa Inggris Siswa  dengan 

Menggunakan Aplikasi Inpo Turing ‖. (Makalah Penelitian Tindakan Kelas 

pada Siswa Kelas VIIII F SMP Negeri 1 Kuningan)  

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut : 1) 

Untuk mengetahui prestasi belajar bahasa Inggris siswa kelas VIIII SMP 

Negeri 1 Kuningan yang menerapkan pembelajaran dengan pemanfaatan 

INPO TURING; 2) Untuk mengetahui aktivitas belajar bahasa Inggris siswa 

kelas VIIII SMP Negeri 1 Kuningan yang menerapkan pembelajaran dengan 

pemanfaatan INPO TURING. 

 

 

 

METODE PENELITIAN 
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Penelitian ini menggunakan rancangan Makalah Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK). Hal ini dipilih sesuai dengan karakteristik permasalahan serta 

tujuan penelitian, dimana penulis ingin memperbaiki kualitas pembelajaran 

dalam hal prestasi dan aktivitas belajar siswa SMP Negeri 1 Kuningan, 

yaitu;  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada peningkatan 

terhadap prestasi dan aktivitas belajar bahasa Inggris setelah menggunakan 

aplikasi INPO TURING. Data yang diperoleh berdasarkan hasil tes dan 

lembar observasi aktivitas siswa. 

Penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 1 Kuningan berlokasi di 

Jalan Siliwangi no. 74 Kabupaten Kuningan Propinsi Jawa Barat tahun 

pelajaran 2016/2017. Adapun waktunya pada semester genap kelas VIII F 

dengan jumlah siswa seluruhnya 31 orang.  

Berdasarkan pengalaman peneliti yang mengajar pada kelas VIII di 

SMP Negeri 1 Kuningan, siswa-siswi kelas VIII F mempunyai kemampuan 

akademik yang heterogen. Sehingga yang menjadi subjek penelitian adalah 

siswa kelas  VIII F dengan jumlah 31 orang, jumlah siswa yang diteliti 31 

orang  terdiri dari 13 siswa laki-laki dan 18 siswa perempuan.  

Pengumpulan data pada penelitian ini diperoleh dari hasil tes tertulis 

dan hasil observasi. Tes tertulis terdiri dari tes formatif dan tes sub sumatif.  

Pada penelitian ini, tes formatif dilakukan setiap akhir pertemuan 

dan tes sub sumatif dilakukan pada akhir pembelajaran. Tingkat penguasaan 

dan pemahaman siswa terhadap materi simple past tense dan simple present 

perfect tense dapat dilihat dari hasil tes ini. Lembar observasi digunakan 

untuk mengobservasi siswa pada setiap pembelajaran guna memperoleh data 

aktivitas belajar siswa.  

Analisis data yang dilakukan pada penelitian ini sebagai berikut. 

1. Data hasil observasi dianalisis menggunakan rumus menurut Suherman 

(2001: 236) sebagai berikut. 

P =  x 100% 

       n 

  Keterangan: 

P =  presentase jawaban  

 =  banyaknya aktivitas yang muncul 
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n =  banyaknya siswa  

Kategori penafsiran observasi sebagai berikut. 

90% - 100% Sangat Baik  

75% - 89%    Baik 

55% - 74%  Cukup 

40% - 54%  Kurang 

  0% - 39%  Sangat Kurang   

2. Data hasil tes formatif dan sub sumatif menggunakan penetapan kriteria 

ketuntasan minimal (KKM). Kriteria ketuntasan minimal (KKM) kelas 

VIIII di SMP Negeri 1 Kuningan pada tahun pelajaran 2013-2016 

sebesar 75. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa:  

a. siswa yang mendapat nilai  75% maka, ketuntasan belajar tercapai; 

b. siswa yang mendapat nilai < 75% maka, ketuntasan belajar belum 

tercapai. 

Untuk mengetahui ketuntasan belajar digunakan rumus 

sebagai berikut. 

a.  Ketuntasan belajar tiap siswa  =      Skor Aktual Siswa          x    

100%  

                               Skor Maksimum Ideal 

b. Ketuntasan belajar klasikal     =    Jumlah Siswa yang Tuntas    x    

100% 

       Jumlah Siswa 

 

PEMBAHASAN  

Pembelajaran I 

Pembelajaran pertama dilaksanakan pada tanggal 3 Januari  

2017. Pada pertemuan pertama guru melaksanakan pembelajaran 

simple past tense dengan menggunakan aplikasi INPO TURING . 

Rencana pembelajaran yang telah dibuat disesuaikan dengan materi 

pokok simple past tense yaitu mengenal simple past tense, 

menyelesaikan soal yang menyangkut verb.   

1. Deskripsi Aktivitas Siswa 
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Dari hasil pembelajaran pertama menunjukkan bahwa telah 

ada perubahan perilaku siswa terutama dalam motivasi belajar 

mereka tampak mereka bergairah untuk belajar. namun sebagian 

besar siswa masih canggung dan merasa malu untuk bertanya 

Dari hasil pengamatan pada awal pembelajaran siswa 

mendengarkan penjelasan guru tentang tujuan pembelajaran 

Pada tahap apersepsi siswa diam ketika ditanya oleh guru, 

mereka belum terbiasa mengemukakan pendapat ditambah lagi 

siswa merasa tegang karena pembelajaran kali ini di amati oleh 

observer. Waktu penyajian materi oleh guru dan ketika guru 

menyuruh siswa bertanya tidak ada siswa yang mau bertanya, 

setelah guru menjelaskan akan menghargai siswa yang bertanya, 

baru ada beberapa siswa yang mau bertanya. 

Pada tahap tes formatif I, kelihatan masih ada siswa yang 

mencoba bertanya jawaban kepada temannya, hal ini disebabkan 

siswa belum siap untuk melaksanakan tes formatif. Pada saat 

menutup pelajaran ada siswa yang tidak merangkum bahan 

pelajaran pada hari itu.  

Untuk lebih jelasnya gambaran secara umum mengenai 

aktivitas siswa selama pembelajaran dapat disajikan dalam tabel 

1 

Tabel 1 

 Aktivitas Siswa Selama Pembelajaran Pertama   

No Kegiatan  yang diobservasi Jumlah SiswaPersentase (%) Kategori

1 Motivasi Belajar 16 51.61 Kurang

2 Memperhatikan Penjelasan Guru 17 54.84 Kurang

3
Mengerjakan tugas sesuai dengan

petunjuk guru 17 54.84 Kurang

4
Keberanian siswa dalam bertanya 5 16.13 Sangat Kurang

5
Kesesuaian jawaban siswa dengan

materi yang  dibahas 9 29.03 Sangat Kurang

6 Melatih diri dalam memecahkan soal 12 38.71 Sangat Kurang

7
Memberikan tanggapan terhadap

orang lain 8 25.81 Sangat Kurang

38.71 Sangat KurangJUMLAH
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Dari tabel 1 terlihat bahwa, pada pembelajaran pertama aktivitas siswa 

mencapai 38,71% dengan kategori sangat kurang   

2. Refleksi Pembelajaran I  

Setelah dilaksanakan pembelajaran I, peneliti bersama observer 

mengidentifikasi permasalahan yang ditemukan. Adapun 

permasalahannya sebagai berikut: 

a. Siswa masih banyak yang belum tertarik dengan teknik 

pembelajaran yang dipakai 

b. Hanya beberapa orang saja yang mencoba memperhatikan 

penjelasan guru 

c. Siswa belum berani bertanya dan menjawab; 

d. melatih diri untuk menyelesaikan soal masih kurang 

e. siswa belum siap tes karena belum terbiasa dilakukan tes tiap akhir 

pembelajaran. 

Adapun saran-saran untuk perbaikan pembelajaran kedua, yaitu:  

a. siswa diberi pengertian bahwa keberanian bertanya harus 

ditingkatkan; 

b. memberikan pengertian tentang pentingnya memperhatikan 

penjelasan – penjelasan penting dari guru; 

c. diberi motivasi agar siswa melatih diri dalam menyelesaikan soal; 

d. siswa diberi pengertian agar selalu siap mengerjakan tes; 

e. siswa disarankan mempelajari materi yang akan diajarkan di rumah, 

jadi di sekolah tinggal memantapkan dan diingatkan bahwa setiap 

akhir pembelajaran diadakan tes formatif.   

 

 

Pembelajaran II 

Pembelajaran II dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2017. 

Materi pembelajaran yang diberikan adalah membuat kalimat berpola simple past 

tense untuk pola kalimat negatif dan interrogatif 

1. Deskripsi Aktivitas Siswa 

Aktivitas siswa pada pembelajaran II mengalami 

peningkatan dibandingkan dengan pembelajaran I. Pada 

31 
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pembelajaran II siswa terlihat lebih aktif, siswa lebih 

memperhatikan pelajaran karena sadar bahwa sebentar lagi akan 

diadakan tes formatif. Oleh karena itu mereka berusaha 

mengerjakan soal dengan sebaik-baiknya. 

Pada pembelajaran kedua ini semua aspek meningkat. 

Untuk lebih jelas gambaran aktivitas siswa dapat dilihat pada 

tabel 2 

Tabel 2 

Aktivitas Siswa Selama Pembelajaran Kedua 

 

No Kegiatan  yang diobservasi Jumlah SiswaPersentase (%) Kategori

1 Motivasi Belajar 20 64.52 Cukup

2 Memperhatikan Penjelasan Guru 19 61.29 Cukup

3
Mengerjakan tugas sesuai dengan

petunjuk guru 18 58.06 Cukup

4
Keberanian siswa dalam bertanya 13 41.94 Kurang

5
Kesesuaian jawaban siswa dengan

materi yang  dibahas 11 35.48 Sangat Kurang

6 Melatih diri dalam memecahkan soal 13 41.94 Kurang

7
Memberikan tanggapan terhadap

orang lain 10 32.26 Sangat Kurang

47.93 KurangJUMLAH

 

Dari tabel 2 terlihat aktivitas siswa pada pembelajaran kedua persentasenya 

47,93% dengan kategori kurang. 

2. Refleksi Pembelajaran II 

Setelah melakukan pembelajaran hari kedua, peneliti bersama 

observer mengidentifikasi permasalahan yang ditemukan selama 

pembelajaran yaitu: 

a. pada waktu pembelajaran masih banyak ditemukan beberapa siswa 

yang belum berani bertanya dan menjawab pertanyaan; 

b. Masih banyak siswa belum sesuai mengerjakan sesuai instruksi 

guru  

c. Masih banyak siswa yang melakukan kesalahan ketika menjawab 

soal 
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d. Lebih dari setengah dari jumlah siswa seluruhnya belum bisa 

berlatih memecahkan masalah 

Adapun saran-saran untuk perbaikan pembelajaran ketiga, yaitu: 

a. siswa diberi motivasi agar berani bertanya dan menjawab 

pertanyaan yang diberikan; 

b. Siswa memberikan pengertian dan membahas soal yang dilatihkan 

 

Pembelajaran III 

Pembelajaran ke III dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 

2017. Adapun materi pembelajaran yang diberikan adalah 

mengubah kalimat simple present perfect tense 

1. Deskripsi Aktivitas Siswa  

Pada pembelajaran III siswa lebih aktif, lebih memanfaatkan 

waktu dengan sebaik-baiknya. Semua aspek aktivitas mengalami 

peningkatan dibandingkan dengan pembelajaran ke II. Untuk lebih jelas 

gambaran aktivitas siswa pada pembelajaran ke III dapat dilihat pada 

tabel 3. 

Tabel 3 

Aktivitas Siswa Selama Pembelajaran Ketiga 

No Kegiatan  yang diobservasi Jumlah SiswaPersentase (%) Kategori

1 Motivasi Belajar 23 74.19 Cukup

2 Memperhatikan Penjelasan Guru 23 74.19 Cukup

3
Mengerjakan tugas sesuai dengan

petunjuk guru 22 70.97 Cukup

4
Keberanian siswa dalam bertanya 18 58.06 Cukup

5
Kesesuaian jawaban siswa dengan

materi yang  dibahas 19 61.29 Cukup

6 Melatih diri dalam memecahkan soal 17 54.84 Kurang

7
Memberikan tanggapan terhadap

orang lain 19 61.29 Cukup

64.98 CukupJUMLAH

 

Dari tabel 3 terlihat bahwa aktivitas siswa pada pembelajaran ketiga 

persentasenya 64,98 % dengan kategori cukup. Semua aspek pada aktivitas ini 

mengalami peningkatan. 

2. Refleksi Pembelajaran  III 
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Setelah pembelajaran hari ketiga dilaksnakan ternyata pembelajaran ketiga 

lebih baik dari pembelajaran sebelumnya. Peneliti bersama observer 

mengidentifikasi permasalahan yang ditemukan selama pembelajaran, yaitu: 

a. walaupun aktivitas siswa menunjukkan adanya peningkatan, tetapi masih ada 

siswa yang pasif; 

b. masih ada siswa yang belum kreatif dan berfikir kritis. 

c. Dalam usaha untuk melatih dirinya, masih banyak memerlukan perbaikan dan 

peningkatan 

Adapun saran-saran untuk perbaikan pembelajaran hari ketiga, yaitu:  

a. selama pembelajaran perlu adanya pendekatan khusus terhadap siswa yang 

kurang beraktivitas; 

b.  siswa harus terus diberi motivasi agar menjadi aktif, kritis dan kreatif. 

c. Siswa yang belum bisa menyelesaikan soal kuis harus diberi motivasi lebih  

 

Pembelajaran IV 

Tindakan ke-empat dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2017. 

Materi pembelajaran yang diberikan adalah menyusun kalimat berpola 

simple past tense dan perfect tense 

1. Deskripsi Aktivitas Siswa 

Pada pembelajaran ke-empat, aktivitas siswa terlihat lebih 

berkembang dan aktif dibandingkan dengan pembelajaran ketiga. 

Siswa lebih bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dalam 

pembelajaran. Siswa kelihatan sudah tidak takut untuk bertanya. 

Mereka lebih percaya diri dalam memberikan tanggapan terhadap 

pertanyaan guru. Diakhir pembelajaran siswa lebih siap 

melaksanakan tes formatif karena terlebih dahulu belajar dirumah. 

Untuk lebih jelas gambaran mengenai aktivitas siswa dapat dilihat 

pada tabel 4. 
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Tabel 4 

Aktivitas Siswa Selama Pembelajaran Keempat

 

No Kegiatan  yang diobservasi Jumlah SiswaPersentase (%) Kategori

1 Motivasi Belajar 25 80.65 Baik

2 Memperhatikan Penjelasan Guru 25 80.65 Baik

3
Mengerjakan tugas sesuai dengan

petunjuk guru 25 80.65 Baik

4
Keberanian siswa dalam bertanya 24 77.42 Baik

5
Kesesuaian jawaban siswa dengan

materi yang  dibahas 27 87.10 Baik

6 Melatih diri dalam memecahkan soal 24 77.42 Baik

7
Memberikan tanggapan terhadap

orang lain 25 80.65 Baik

80.65 BaikJUMLAH

 

 Dari tabel.4 terlihat bahwa pembelajaran keempat persentasenya 80,65% 

dengan kategori baik dan semua aspek menunjukkan peningkatan yang 

memuaskan.   

2. Refleksi Pembelajaran IV 

 Setelah pembelajaran IV dilaksanakan ternyata pembelajaran ke IV lebih 

baik dari pembelajaran-pembelajaran sebelumnya. Setelah didiskusikan antara 

peneliti dan observer ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut. 

a. Dari hasil temuan pembelajaran I sampai dengan pembelajaran IV dapat 

disimpulkan bahwa penerapan aplikasi INPO TURING dapat meningkatkan 

prestasi belajar bahasa Inggris dan aktivitas siswa. 

b. Guru perlu mengadakan pendekatan dan peningkatan inovasi pembelajaran  

yang aktif sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan baik.  

c. Rasa percaya diri harus terus ditanamkan dalam diri siswa sehingga dapat 

menimbulkan kreativitas pada diri siswa . 

Setelah dilakukan observasi terhadap aktivitas siswa pada setiap 

pembelajaran, maka diperoleh data sebagai berikut. 

 

Tabel 5 

Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

No. 
Tindakan 

Ke 

Rata-rata Hasil 

Observasi (%) 
Kategori Waktu Tes 

35 
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1. 

2. 

3. 

4 

I 

II 

III 

IV 

38,71 

47,93 

64,98  

80,65 

Sangat Kurang 

Kurang 

Cukup 

Baik 

     3 Peb 2016 

6 Peb 2016 

10 Peb 2016 

24 Peb 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 (statistik perkembangan kegiatan pembelajaran siswa) 

 

 Berdasarkan tabel diatas aktivitas pembelajaran mengalami peningkatan 

untuk setiap tindakan walaupun pada awalnya aktivitas kategori cukup bahkan 

kurang, tetapi setelah diterapkannya aplikasi INPO TURING, aktivitas meningkat 

kearah yang lebih baik. Hal ini disebabakan siswa lebih nyaman dalam belajar dan 

aktivitas pembelajaran lebih hidup dan menarik.  

Prestasi belajar siswa yang dimaksud dalam penelitian ini diukur dari 

ketercapaian dan ketuntasan hasil belajar siswa. Data hasil prestasi belajar 

diperoleh dari tes formatif. Untuk memperoleh gambaran tentang prestasi belajar 

siswa dilihat dari ketuntasan belajar perorangan dan ketuntasan keseluruhan. 

Ketuntasan belajar siswa dikatakan tuntas apabila persentase penguasaan  

kriteria ketuntasan minimal (KKM). KKM untuk materi pokok tenses di SMP 

Negeri 1 Kuningan tahun pelajaran 2016/2017 ditetapkan 75%. Selanjutnya dari 

ketuntasan belajar siswa perorangan dapat ditentukan ketuntasan belajar siswa 

keseluruhan. Berikut ini merupakan rekapitulasi hasil tes formatif yang diperoleh 

dari hasil penelitian.     
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Tabel 6 

Rekapitulasi Hasil Tes Formatif 
Ketuntasan Belajar Waktu 

Siswa Keseluruhan (%) Tes

1 I 75 9 29.03 3 Januari 2017

2 II 75 11 35.48 6  Januari 2017

3 III 75 19 61.29 10 Januari 2017

4 IV 75 27 87.10 24 Januari 2017

JML SiswaTindakanNO KKM

Dari tabel 6 dapat dibuat grafik ketuntasan belajar kelas hasil tes formatif dan sub 

sumatif sebagai berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Gambar 2 : Grafik Perkembangan prestasi siswa dengan empat tindakan) 

Dari mulai pembelajaran I sampai dengan pembelajaran IV aktivitas siswa 

mengalami peningkatan kearah yang lebih baik sebagai akibat dari adanya 

refleksi. Siswa kelas VIII F SMPN 1 Kuningan merasakan adanya nuansa yang 

lebih menarik dalam pembelajaran dengan menggunakan aplikasi INPO TURING. 

Aktivitas siswa pun meningkat, keberanian untuk bertanya dan menjawab serta 

keterampilan sosial siswa mengalami peningkatan terutama kemampuan bersaing 

untuk meningkatkan prestasi. Sehingga suasana pembelajaran di kelas menjadi 

hidup dan siswa lebih aktif. Jadi dengan diterapkannya aplikasi INPO TURING 

ternyata dapat meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar siswa.     

Dari hasil analisis terlihat bahwa persentase prestasi belajar siswa dari 

mulai pembelajaran pertama sampai dengan pembelajaran ketiga mengalami 

peningkatan. Hal ini disebabkan siswa memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi 

dan keinginan untuk memperoleh nilai yang baik sehingga suasana pembelajaran 

lebih signifikan. Siswa terlebih dahulu belajar di rumah karena setiap akhir 
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pembelajaran akan diadakan tes, sehingga waktu yang tersedia digunakan dengan 

sebaik-baiknya. Jadi dengan diterapkannya pembelajaran dengan pemanfaatan 

aplikasi INPO TURING, ternyata dapat meningkatkan prestasi belajar siswa 

khususnya pada materi pokok simple past tense dan simple present perfect tense.  

 

SIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data dan hasil refleksi pembelajaran 

dengan memanfaatkan aplikasi INPO TURING, maka penelitian ini dapat 

disimpulkan sebagai berikut. 

1.  Penerapan aplikasi INPO TURING dalam pembelajaran dapat meningkatkan 

aktivitas belajar siswa. 

2. Penerapan aplikasi INPO TURING dalam pembelajaran dapat meningkatkan 

prestasi belajar siswa. 
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UPAYA MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERBICARA SISWA 

KELAS V PADA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA 

DENGAN MENGGUNAKAN METODE SOSIO DRAMA 

BERBANTUAN MEDIA AUDIO SOSIAL DI SD NEGERI 1 RABAK 

 

DILA PUSPITASARI 
 
 

PENDAHULUAN 

Pentingnya Keterampilan berbicara atau bercerita dalam komunikasi 

diungkapkan oleh Supriyadi (2005:178) bahwa apabila seseorang memiliki 

keterampilan berbicara yang baik, dia akan memperoleh keuntungan sosial 

maupun profesional. Keuntungan sosial berkaitan dengan kegiatan interaksi 

sosial antar individu. Sedangkan keuntungan, profesional diperoleh sewaktu 

menggunakan bahasa untuk membuat pertanyaan-pertanyaan, menyampaikan 

fakta-fakta pengetahuan, menjelaskan dan mendeskripsikan. Keterampilan 

berbahasa lisan tersebut memudahkan siswa berkomunikasi dengan 

mengungkapkan ide atau gagasan kepada orang lain. 

Keluhan tentang rendahnya keterampilan berbicara siswa, sering 

dilontarkan guru di Sekolah Dasar (SD). Padahal di jenjang SD inilah 

merupakan proses awal pengembangan dan pengimajinasian bahasa. Namun, di 

sisi lain berdasarkan kondisi objektif yang harus diakui bahwa guru atau 

pengajar kurang intensif dan kreatif terhadap penanganan pembelajaran 

berbicara. Pembelajaran bahasa indonesia cenderung hanya disampaikan 

dengan ceramah (teacher centered) ketika guru menjelaskan materi 

siswakurang memperhatikan penjelasan guru, mengobrol dengn teman 

sebangku , dan bermain sendiri. Pemilihan media pembelajaran yang kurang 

tepat, penglolaan pembelajaran yang kurng optimal, rendahnya kesempatan 

yangdiberikan kepada siswa untuk berlatih dalam mengutarakan pendapatnya 

merupakan penyebab lain dari kegagalan siswa dalam berbicara. Berdasarkan 

hasil ilai yang di dapatkan pada kondisi awal, terlihat dari 8 siswa, baru 3 siswa 

yang tuntas (37,5%), sedangkan yang belum tuntas adalah 5 siswa (62,5%) 

dengan nilai rata-rata 66. Sementara KKM yang ditetapkan adalah 75. Oleh , 

karena itu kemampuan berbicara ini perlu ditingkatan karena dengan 

menguasai kemampuan berbicara, diharapkan siswa lebih mudah untuk 

berkomunikasi, mencurahkan ide, pengetahuan dan gagasannya secara lisan, 
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sehingga akan memberikan hasil optomal pada setiap pembelajaran yang 

dilakukan terutama pembelajaran bahasa indonesia. 

Untuk meningkatkan keterampilan berbicara disekolah dasar dapat 

digunakan sebuah metode pembelajaran yang inovatif dan menarik bagi siswa 

agar lebuh bersemangat dan termotivasi untuk mengikuti proses pembelajaran 

serta dapat meningkatkan keterampilan berbicara siswa. Salahsatu upaya 

untuk meningkatkan keterampilan berbicara tersebut adalah dengan 

menggunakan metode sosiodrama. 

Berdasarkan uraian diatas, maka guru penulis akan melakukan perbaikan 

pembelajaran bahasa indonesia pada keteramplan berbicara melalui penelitian 

tindakan kelas yang berjudul Upaya meningkatkan Keterampilan Berbicara 

siswa Kelas V pada Pembelajaran Bahasa Indonesia dengan menggunkan 

metode sosiodrama Berbantuan Media Audiovisual di SD Negeri 1 Rabak 

Tahun Pelajaran 2014/2015. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan pembelajaran menggunakan 

metode sosiodrama berbantuan media audiovisual dapat meningkatkan 

keterampilan berbicara pada siswa kelas V SD Negeri 1 Rabak? (2) 

Bagaimana peningkatan keterampilan berbicara pada siswa kelas V pada SD 

Negeri 1 Rabak setelah mengukuti pembelajaran dengan metode sosiodrama 

berbantuan media audiovisual. 

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan yang diharaokan dari 

peneliti ini adalah: (1) Mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran dengan 

menggunakan metode sosiodrama berbantuan media audiovisual dapat 

meningkatkan keterampilan berbicara pada siswa kelas V SD Negeri 1 

Rabak. (2) Mengetahui keterampilan berbicara pada siswa kelas V SD Negeri 

1 Rabak setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan metode 

sosiodrama berbantuan media audiovisual? 

Berdasarkan kerangka berpikir diatas hipotesis tindakan yang dapat 

diajukan adalah sebagai berikut: Metode sosiodrama berbantuan media 

audiovisual dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan berbicara Siswa 

SD Negeri 1 Rabak khususnya kelas v. 
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    METODE 

Peneitian tindakan kelas ini berlokasi di SD Negeri 1 Rabak, memiliki 6 

kelas, yang terdiri darimkelas I sampai kelas VI. Dari segi kelengkapan fasilitas 

dan sarana prasarana penunjang, tergolong baik. Subjek penelitian yang dikenai 

tindakan adalah kelas V dikarenakan guru, peneliti mampu sebagai guru kelas 

di kelas V, dan menurut pengamatan pada pembelajaran Bahasa Indonesia 

khusus untuk keterampilan berbicara masih kurang rendah. 

Penelitian dilaksanakan 2 siklus. Setiap siklus dilaksanakan dalam dua 

kali pertemuan. Alokasi waktu untuk setiap pertemuan 2 x 35 menit. Dalam 

pelaksanaanya, masing-masing siklus mengikuti tahap-tahap yang ada dalam 

penelitian tindakan kelas, yaitu tahap pertama perencanaan, tahap ke dua 

tindakan, tahap ke tiga pengamatan dan tahap terakhir refleksi. 

Teknik yang di gunakan dalam mengumpulkan data adalah: (1) observasi 

yang bertujuan untuk mengamati proses pelaksanaan pembelajaran bahasa 

indonesia dengan menggunakan metode sosiodrama berbantuan audiovisual 

serta mengamati segala aktivitas-aktivitas baik aktivitas siswa maupun 

aktivitas guru yang dilakukan dikelas pada saat pembelajaran berlangsung. 

Observasi dilakukan berdasarkan lembar observasi yang telah disusun, (2) tes 

digunakan untuk mengumpulkan data mengenai kemampuan keterampilan 

siswa dalam aspek berbicara. 

Penelitian tindakan kelas ini menggunkan analisa deskriptif kompartif 

yaitu dengan membandingkan dan memaparkan data hasil belajar siswa antara 

kondisi awal dengan siklus 1, membandingkan dan memaparan hasil belajar 

siswa, aktivitas belajar siswa serta tanggapan siswa terhadap model 

pembelajaran sosiodrama berbantuan audiovisual antara siklus 1 dan siklus 2. 

Apabila telah terdapat 75% dari seluruh siswa telah mencapai KKM 

(KKM mata pelajaran Bahasa indonesia) maka penggunaan metode 

sosiodrama berbantuan media audiovisual telah berhasil. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Tindakan 
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Tabel 1. Perolehan Nilai Pratindakan 

No. Uraian Hasil Presentasi 

1. Jumlah siswa yang tuntas 3 37.5% 

  2.  Jumlah siswa yang belum tuntas 5 62,5% 

3. Perolehan nilai tertinggi 75 KKM : 75 

  4. Perolehan nilai terendah 46  

5. Jumlah nilai keseluruhan 471  

6. Nilai rata-rata 59  

 

Pada Pra siklus nilai rata-rata kelas adalah 59. Data menunjukan 5 siswa 

(62.5%) dari 8 siswa dikelas tersebut mendapat skor dibawah KKM(75), dan 

hanya 3 siswa (37.5%) saja yang mendapatkan skor mencapai KKM (75). 

Berdasarkan kenyataan di kelas V, ditemukan permasalahan dalam pemebelajaran 

bahasa indonesia yankhususnya dalam hal berbicara. Banyak siswa yang masih 

mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pendapat kedalam kalimat yang 

benar. Siswa cenderung malu dan kurang percaya diri karena belum terbiasa 

berbicara di depan umum. Siswa merasa takut salah dan minat siswa dlam 

pembelajaran keterampilan berbicarapun masih rendah. 

 

Deskripsi Siklus I 

Niali siklus I diperoleh dari penjumlahan masing-masing aspek, yaitu (1) 

kebahasaan yang terdiri dari ketepatan pengucapan, penempatan, tekanan kata, 

pilihan kata, ketepatan sasaran pembicaraan, dan (2) diarahkan kepada lawan 

berbicara , gerak gerik dan mimik yang tepat, kenyaringan suara, kelancaran, 

penguasaan topik. Hasil atau tes pada siklus I ini dapat dilihat pada tabel dibawah 

ini. 

 

 

Tabel 1. Perolehan Nilai Siklus 

I  

      

No. Uraian Hasil Presentase 
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1. Jumlah siswa yang tuntas 5   62.5% 

      

2. Jumlah siswa yang belum tuntas 3   37,5% 

      

3. Perolehan nilai tertinggi 82   KKM : 75 

      

4. Perolehan nilai terendah 72    

      

5. Jumlah nialai keseluruhan 576    

      

6. Nilai rata-rata 72    

      

 

Berdasarkan tabel data hasil kemampuan berbiacara diatas dapat diuraikan 

bahwa nilai rata-rata adalah 72, nilai ini belum mencapai KKm yang telah 

ditentukan yaitu 75, namun terjadi peningkatan sebesar 13 poin dari kondisi pra 

siklus. Berikuta adalah tabel dan gambar diagram peningkatan hasil belajar 

pada kemampuan berbicara dengan menggunakan metode sosiodrama 

berbantuan media audiovisual. 

 

 

Diagram Peingkatan Kemampuan Berbicara Pra Siklus ke Siklus  
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Deskripsi Siklus II 

 

Rekapitulasi Nilai Siklus II 

 

No. Uraian Hasil  Presentase 

     

1. Jumlah siswa yang tuntas 8 100% 

     

2. Jumlah siswa yang belum tuntas 0 0% 

     

3. Perolehan nilai tertinggi 83  KKM : 75 

     

4. Perolehan nilai terendah 75   

     

5. Jumlah nialai keseluruhan 645   

     

6. Nilai rata-rata 80.63   

     

 

 

Berdasarkan tabel hasil kemampuan berbicara diatas dapat diuraikan 

bahwa nilai rata-rata adalah 80,63, nilai ini sudah melampaui KKM yang 

telah ditentukan yaitu 75, terjadi terjadi peningkatan sebesar 8.63 poin dari 

kondisi siklus 1. Berikut adalah tabel dan diagram peningkatan evaluasi 

kemampuan berbicara dengan menggunakan metode sosiodrama berbantua 

media audiovisual. 

 
Diagram Peningkatan Nilai rata-rata kemampuan berbicara siklus I ke 

 
siklus II 
 
 
 
 

 

82  

80  
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78  

76 Siklus 

1  

74 

Siklus 

II 

72  

70  

68  

66  

Siklus 1 Siklus II 

 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan  rumusan  masalah,  hasil  penelitian  dan  pembahasan 

penelitian tindakan kelas ini dapat disimpulkan sebagai berikut. (1) Keterampilan 

berbicara siswa kelas V SD Negeri 1 Rabak, setelah mengikuti pembelajaran 

berbicara menggunakan metode sosiodrama berbantuan media audiovisual 

mengalami peningkatan, yaitu pada siklus 1 diperoleh hasil rata-rata kelas 

sebeesar 72 dan siklus II diperoleh hasil rata-rata sebesar 80.63. Hal ini 

menunjukkan peningkatan dari siklus I ke siklus II sebesar 8.63. (2) Analisis data 

non tes melalui observasi menunjukkan bahwa siswa kelas V memberikan respon 

posititf setelah pembelajaran berbicara menggunakan metode sosiodrama 

berbantuan media audiovisual. Keterampilan dalam berbicara meningkatkan 

dikarenakan siswa lebih percaya diri dalam berbicara di depan umum. 

 

SARAN 

 Dengan memperhatikan simpulan, maka disampaikan sara sebagai berikut. (1) 

Sebaiknya metode sosiodrama berbantuan media audiovisual digunakan oleh guru 

mata pelajaran Bahasa Indonesia dan guru mata pelajaran yang lain sebagai 

alternatif peningkatan keaktifan, pemahaman, dan hasil belajar, karena pada 

penelitian ini membuktikan bahwa penggunaan metode sosiodrama berbantu 

media audio visual pada mata peajaran. (2) Bahasa Indonesia khususnya pada 

keterampilan berbicara sangat efektif untuk meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar siswa. (3) Perlu penelitian lebih lanjut mengenai penggunaan model 
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pembelajaran yang sesuai dengan mata pelajaran yang sesuai dengan mata 

pelajaran maupun materi pelajaran sehingga di harapkan dengan menggunakan 

model pembelajaran yang beragam dapat meningkatkan aktivitas siswa dan 

menghasilkan prestasi akademik yang maksimal. 
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ABSTRAK 

Peran penting guru dalam prestasi belajar siswa terdiri dari tahapan mendeteksi 

bakat, kemudian memupuk minat siswa, menjadi motivator, dan pelaku dalam 

proses pembinaan berkelanjutan. Dalam tahapan-tahapan tersebut, guru 

dihadapkan pada berbagai tantangan. Siswa adalah individu dengan bakat lahiriah 

yang unik. Sebagai detektor bakat, guru dihadapkan pada tantangan mendeteksi 

dini bakat siswa. Pengembangan bakat yang dijalani dengan sepenuh hati akan 

memberikan kegembiraan dan asa prestasi belajar, sehingga minat siswa penting. 

Tantangan guru memupuk minat dan memotivasi siswa mengembangkan 

bakatnya adalah perkembangan dunia yang terus terjadi dimana siswa diterpa 

dengan berbagai hal baru dan latar lingkungan kehidupan siswa. Pengembangan 

kompetensi guru adalah hal penting dalam proses pembinaan yang berkelanjutan 

kepada siswa. Mau terus belajar dan konsisten dalam pembinaan siswa merupakan 

tantangan yang dihadapi oleh guru. Untuk mencapai prestasi belajar siswa yang 

baik, guru harus memulai dari diri sendiri, kemudian dukungan dari pihak sekolah 

dan orang tua. 

 

Kata Kunci: bakat, minat, motivasi, pembinaan, prestasi siswa 

 

 

PENDAHULUAN 

Prestasi belajar siswa, dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: 

keluarga, sekolah, pihak-pihak pemegang kebijakan. Ditinjau dari faktor sekolah, 

guru adalah individu yang memainkan peranan penting. Seorang guru dihadapkan 

pada tantangan-tantangan. 

Seorang siswa adalah pribadi yang unik, memiliki bakat lahiriah yang 

berbeda-beda. Bakat merupakan potensi dalam anak yang harus dirangsang 

terlebih dahulu sehingga dapat terlihat sebagai suatu kecakapan, pengetahuan, dan 

ketrampilan khusus yang menjadi bekal hidupnya kelak (Novita, 2007). 

Bakat seseorang berkaitan dengan kecerdasan yang dimiliki. Dalam teori 

multiple intelligence yang dikemukakan oleh Howard Gardner, setiap orang 

memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, tidak ada anak yang 

pintar atau bodoh, tetapi anak yang menonjol di satu atau lebih kecerdasan 

(Kusmayadi, 2011). Kecerdasan masing-masing siswa ini yang perlu dideteksi 

sejak dini untuk penanganan lebih lanjut. Kondisi kelas yang terdiri atas banyak 
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siswa, merupakan tantangan bagi guru untuk medeteksi bakat siswa yang akan 

dibina lebih lanjut. (Meike) 

Setelah terdeteksi bakat siswa, pembinaan lebih lanjut perlu didukung 

dengan minat siswa. Siswa yang mempunyai minat mengasah bakatnya akan 

memberikan hasil yang lebih baik dibanding siswa yang menjalani dengan 

paksaan. Belajar dengan minat akan menumbuhkan kegembiraan dan asa prestasi, 

sehingga minat siswa perlu ditumbuhkan dan dipupuk terus-menerus. 

Guru yang mampu menjaga minat siswanya adalah guru yang mampu 

memotivasi. Motivasi siswa bisa berasal dari dalam diri sendiri atau dari luar. 

Guru sebagai motivator dari luar penting peranannya menanamkan semangat 

motivasi kepada siswa sehingga mereka juga termotivasi dari dalam diri sendiri. 

Tantangan bagi guru bagaimana memotivasi siswa binaannya di era kehidupan 

digital yang menerpa saat ini. Guru juga dihadapkan pada tantangan dari 

lingkungan kehidupan siswa yang berbeda-beda. 

Setelah didapatkan siswa yang berbakat, mempunyai minat mengasah 

bakatnya, dan senantiasa termotivasi untuk maju, maka pembinaan yang 

berkelanjutan dan konsisten akan mempengaruhi prestasi siswa. Pembinaan yang 

berkelanjutan oleh guru menuntut konsistensi guru pembina. Tidak hanya 

konsisten dalam jadwal pembinaan, guru juga harus senantiasa meningkatkan 

kompetensinya dengan mau terus belajar.  

SMP Bina Mulia adalah sekolah umum yang menerima siswa belajar dari 

beragam kalangan. Siswa-siswa yang masuk disusun dalam kondisi kelas yang 

beragam. Tidak ada pemisahan antara anak berbakat dalam ruangan kelas, 

sehingga guru harus jeli mendeteksi siswa-siswa yang akan dibina sesuai 

bakatnya. 

Pembinaan berkelanjutan sejak dini diharapkan akan menghasilkan 

prestasi yang memuaskan di masa depan. Pembinaan ini dilakukan pada cabang 

pelajaran IPA yang sudah dilakukan bertahun-tahun. Siswa yang dibina saat ini, 

targetnya adalah untuk tahun depan sudah mulai bisa berprestasi dalam lomba-

lomba yang akan diikuti. Oleh karena itu, guru harus mampu melakukan 

peranannya dalam pembinaan menuju prestasi siswa. 

 

METODE 



1746 

 

 Dalam penelitian ini, digunakan metode observasi yang dipadukan dengan  

gagasan dan pengalaman guru dalam pembinaan siswa untuk menjawab 

tantangan-tantangan dalam pembinaan prestasi siswa. 

Tantangan-tantangan guru untuk menghasilkan prestasi siswa dilakukan 

dengan tahapan-tahapan: deteksi  bakat siswa, menumbuhkan minat siswa, 

memotivasi, dan membina secara berkelanjutan. Tiap tahapan ini dilakukan 

bertahap dan konsisten. 

 Untuk mendeteksi bakat siswa, langkah awal adalah ketika penerimaan 

siswa baru dilakukan sesi wawancara, tes tertulis, dan melihat catatan prestasi 

siswa sebelumnya. Dari data awal ini biasanya didapatkan daftar siswa yang 

berpotensi untuk pembinaan dan diinfokan kepada guru-guru pembina untuk 

ditindaklanjuti pada awal tahun ajaran.  

 Di setiap awal tahun ajaran, dari bagian kesiswaan akan mendata kegiatan 

ekskul yang diikuti siswa. Data dari bagian kesiswaan akan dicek silang dengan 

data deteksi awal saat pendaftaran agar siswa-siswa yang dinilai berbakat di awal 

dapat masuk dalam saringan berikutnya. Peserta ekskul yang terdata di awal, 

secara bertahap akan diseleksi sehingga jumlahnya mengerucut pada siswa yang 

berbakat untuk pembinaan lanjutan. Tujuannya agar tersaring siswa yang meliki 

bakat yang sesuai dan guru pembina lebih fokus dalam proses pembinaan. 

 Pengenalan siswa dengan guru dan sebaliknya adalah hal penting dalam 

mendeteksi bakat siswa. Guru-guru pembina sebisa mungkin ditempatkan 

mengajar di kelas paling awal, yaitu kelas 7. Dalam proses belajar-mengajar inilah 

akan semakin nampak bakat-bakat siswa, sehingga di SMP Bina Mulia guru-guru 

pembina diusahakan agar mengajar kelas 7 untuk membantu mendeteksi bakat 

siswa sejak dini. 

Siswa yang terdeteksi berbakat, tidak serta-merta berminat 

mengembangkan bakatnya untuk pembinaan prestasi. Kendala yang dihadapai 

antara lain minat siswa yang terpengaruh dengan hal-hal lain di luarnya. 

Misalnya: seorang siswa yang berbakat di bidang IPA, lebih berminat mengikuti 

ekskul basket karena di lingkungan pergaulannya menganggap olahraga basket 

istimewa sehingga pemain basket di sekolah secara sosial dianggap punya nilai 

lebih. Anggapan yang salah ini dapat mempengaruhi peminatan siswa, walaupun 

belum tentu siswa berbakat di bidang yang diikuti. 
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Peranan seorang guru pembina dalam menghadapi tantangan memupuk 

minat siswa ini perlu dimainkan dengan baik. Pengenalan seorang siswa terhadap 

guru pembina dan sebaliknya berpengaruh dalam menumbuhkan minat siswa. 

Seorang guru yang dikenal oleh siswa dan bisa menumbuhkan kedekatan dalam 

hubungan guru dan murid yang tepat, akan memberikan kepercayaan diri kepada 

siswa, sehingga minatnya dapat terpupuk. 

Kepada siswa, tunjukkan kehebatan bakat yang mereka miliki. Berikan 

pandangan atau bukti nyata dari bakat tersebut. Misalnya: bakat siswa di bidang 

astronomi sebagai cabang dari IPA. Gambarkan bagaimana kehebatan astronomi 

menjelaskan fenomena-fenomena alam semesta hingga keagungan Sang Pencipta. 

Tunjukkan daya tarik ilmu tersebut ke siswa dan asyiknya mendalami bidang 

tersebut. Harapannya adalah minat siswa tumbuh dan mereka merasa apa yang 

didalaminya bermakna. 

Peekembangan kehidupan dunia di era digital saat ini, memberikan banyak 

dampak dalam kehidupan manusia. Salah satunya adalah penggunaan smartphone 

dan teknologi komputer yang semakin menarik dan user friendly. Dampak ini 

berdampak ke siswa-siswa SMP, diusia pertumbuhan, terpaan daya tarik 

permainan digital dan komunitas media sosial menjadi konsumsi yang susah 

dihindari. Siswa yang memiliki bakat dan minat pun bisa terkontaminasi dengan 

hal tersebut sehingga lambat laun motivasi untuk mengasah diri semakin pudar. 

Adalah tantangan guru bagaimana menjadi motivator yang setia terus-menerus 

bagi siswa untuk mengembangkan bakatnya. 

Untuk menyampaikan motivasi kepada siswa, seorang guru perlu masuk 

ke dalam dunia mereka dan membawa mereka keluar untuk masuk ke dunia yang 

kita arahkan kepada pembinaan bakatnya. Maksudnya, motivasi yang baik adalah 

yang menyentuh kehidupan dan sesuai era siswa saat ini, sampaikan dengan 

bahasa yang ringan dan mudah mereka mengerti. Sampaikan dengan khas dunia 

seusia mereka. 

―Jangan melarang kebiasaan siswa menghabiskan waktu untuk main game 

di smartphone atau chatting di media sosial‖. Ajak mereka berbicara dan 

membahas tentang kebiasaan ini. Dengarkan daya tarik yang mereka sampaikan. 

Tanyakan seluk-beluk hal yang sedang mereka gandrungi seolah-olah kita juga 

tertarik tanpa kepura-puraan. Ini merupakan tantang guru, seorang guru adalah 
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aktor yang baik di depan anak-anak. Aktor yang mampu memberikan pengaruh 

dalam hidup mereka. 

Setelah mendalami siswa, ajak mereka berpikir logis dan mulai berikan 

pandangan-pandangan yang tujuannya menunjukkan hal-hal positif dan negatif 

dari kebiasaan mereka tanpa kesan menghakimi. Katakanlah kita juga senang 

bermain game atau pun chatting dengan teman-teman, tetapi teknologi adalah hal 

yang mesti dimanfaatkan dengan bijak. Ada masanya kita belajar atau bekerja, ada 

masanya menghabiskan waktu dengan bersantai. 

Jangan ragu untuk berargumen sehat dengan siswa. Hadapilah dengan 

sabar dan pemikiran terbuka karena kadang kala, pemikiran dari mereka dapat 

membuka wawasan baru bagi seorang guru. Wawasan bagaimana seorang guru 

dapat menggunakan ide-ide baru untuk memotivasi siswa. 

Guru juga dapat menjadi teladan untuk memotivasi siswa. Misalnya: guru 

dapat mengikuti kegiatan Olimpiade Guru Nasional. Guru yang ikut kegiatan 

tersebut memberikan bukti nyata dan dapat memberikan keteladanan langsung 

kepada siswa bagaimana memotivasi diri untuk berprestasi. Jadi tidak hanya guru 

yang kesannya hanya tahun menuntut siswa binaannya untuk berprestasi, tapi juga 

guru menunjukkan contoh langsung lewat dirinya sendiri. Bukti nyata yang tidak 

dapat disangkal, mudah diterima siswa, dan memotivasi. 

Siswa yang berbakat, mempunyai minat yang terjaga baik, ditambah 

motivasi untuk berkembang dan memanfaatkan waktunya dengan mengasah 

bakatnya adalah modal cantik bagi harapan hasil prestasi yang memuaskan. 

Artinya, modal ini perlu diserahkan dalam penanganan guru pembina yang tepat. 

Guru yang penuh konsistensi dan semangat memberikan bimbingan dan binaan 

kepada siswa. 

Pembinaan yang berkelanjutan dan dilakukan secara konsisten adalah 

pembinaan yang terjadwal dengan baik, bukan pembinaan dadakan yang 

dilakukan menjelang kegiatan lomba. Untuk lomba di bidang IPA, siswa yang 

terseleksi sudah harus dibina dari jauh-jauh hari. Itulah manfaat dari deteksi dini 

bakak siswa. Pembinaan dari awal akan memberikan waktu yang lebih panjang 

untuk mempertajam penguasaan konsep akan materi-materi yang diajarkan. 

Pemahaman konsep, bukan sekedar menghapalkan. 
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Dalam proses pembinaan ini, seorang guru juga perlu meningkatkan 

kompetensinya. Guru harus rajin mencari sumber-sumber belajar yang bervariasi 

untuk siswa. Menerapkan metode-metode pengajaran yang lebih baik dengan 

bercermin pada pembinaan di tahun sebelumnya. 

Tantangan konsistensi seorang guru dalam melakukan pembinaan adalah 

juga pada benturan waktu. Dalam kesibukan melaksanakan tugas pokoknya 

sebagai seorang guru mata pelajaran di kelas, waktu akan tersita banyak. Guru 

dituntut untuk rela dan mau mengorbankan waktu lebih demi kemajuan siswa. 

Pembinaan yang hanya dilakukan seminggu sekali, tentu tidak akan lebih baik 

dibanding pembinaan yang dilakukan seminggu 3 kali. 

Pengaturan jadwal menjadi sangat penting, karena pembinaan rutin 

beberapa kali dan seminggu membutuhkan kecocokan jadwal antara guru pembina 

dan siswa. Kegiatan ekstra siswa belajar di luar sekolah kadang menjadi 

penghalang cocoknya jadwal guru dengan siswa. Demikian juga halnya dengan 

kegiatan ekstra guru di luar sekolah. Untuk itu, diperlukan kesepakatan dan 

komitmen bersama dalam pengaturan jadwal pembinaan. 

 

PEMBAHASAN 

 Metode-metode yang dilakukan dalam meningkatkan hasil prestasi belajar 

siswa sangat bervariasi. Antara tiap-tiap tantangan yang dihadapi bisa ada 

kesinambungan dan keterkaitan. Dalam mendeteksi bakat siswa, dibutuhkan kerja 

sama berbagai pihak selain peranan guru yang bersangkutan dalam melakukan 

pembinaan. Menumbuhkan minat dan memotivasi siswa juga adalah kegiatan 

yang berkaitan. Siswa yang berminat jika tidak dimotivasi dengan baik, akan 

memungkinkan terjadinya kepudaran pada minatnya. Semuanya dilengkapi lagi 

dengan peranan guru yang konsisten melakukan pembinaan yang berkelanjutan. 

 Deteksi bakat siswa sejak dini diperlukan untuk mendapatkan rentang 

waktu yang lebih dalam memoles bakatnya. Pembinaan untuk lomba IPA tidak 

bisa dilakukan dalam waktu singkat karena materi yang banyak dan perlu 

pemahaman siswa akan konsep-konsep alam yang diajarkan. Waktu adalah 

sesuatu yang tidak bisa dibeli dan kita ciptakan dalam hal ini, tapi bisa kita 

maksimalkan sejak dini. 
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 Minat siswa perlu ditumbuhkan dan dipupuk dengan terdeteksinya bakat 

mereka. Memupuk minat siswa perlu dilakukan dengan baik karena tantangan 

perkembangan jaman dan lingkungan kehidupan siswa yang begitu rentan 

mempengaruhi minat mereka saat ini. Adalah hal yang sangat disayangkan jika 

bakat siswa yang sudah terdeteksi tidak didukung dengan minat siswa. Pembinaan 

tanpa adanya minat dari diri siswa tentu tidak akan menghasilkan sesuatu yang 

maksimal. 

 Guru adalah seorang motivator dalam membina siswa. Memberikan 

motivasi kepada siswa yang berbakat untuk senantiasa menjaga minatnya 

mengembangkan bakat yang dimilikinya. Seorang motivator yang baik adalah 

yang dapat mengerti dengan baik kondisi dunia yang dihadapi siswa dan 

memberikan teladan dalam perbuatan mereka terkait dengan pembinaan prestasi 

siswa. 

 Pada muaranya, harapan dari guru adalah prestasi belajar siswa. Untuk 

mendukung ini, peran guru membina secara konsisten dan berkelanjutan sangat 

penting. Bakat, minat, dan motivasi yang sudah dimiliki siswa perlu sentuhan 

seorang guru pembina yang berpengalaman dan berkompeten agar modal dasar ini 

menghasilkan prestasi belajar yang maksimal. 

SIMPULAN 

 Tidak dapat dipungkiri jika prestasi belajar siswa tidak hanya peran 

seorang guru. Banyak pihak yang perlu bersinergi dalam hal ini. Guru adalah 

tokoh yang memainkan peranan penting dalam menghasilkan prestasi siswa. 

Seorang guru dituntut menghadapi tantangan dalam pembinaan siswa berupa 

mendeteksi sejak dini bakat siswa, senantiasa bisa memupuk minat siswa, menjadi 

motivator bagi siswa, dan menjadi tokok yang memoles kesemuanya itu dengan 

pembinaan yang konsisten dan berkelanjutan menuju prestasi siswa. 
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ABSTRAK 

 

Majunya pendidikan dapat ditunjukkan oleh para pendidik disekolah melalui 

proses pengajarannya yang masih melakukan subject matter centered, namun 

yang diharapkan guru harus melakukan comunity life centered.  

Metode  adalah metode gagasan dimana penulis melakukan pengumpulan 

berbagai pendapat sebagai sarana penyelesaian dan pemahaman tentang 

pentingnya sebuah kemitraan sekolah untuk membangun mutu pendidikan 

disekolah.  Kemitraan Sekolah sangat berperan penting didalam pengembangan 

mutu pendidikan disekolah, dimana para guru di sekolah diharapkan supaya 

mengetahui kondisi lingkungan hidup peserta didik; kepala sekolah dan guru 

diharapkan mampu memanfaatkan sumber-sumber yang ada dimasyarakat/publik; 

sekolah harus bekerja sama dengan organisasi dan instansi yang memiliki tugas 

penting terhadap peserta didik. Peningkatkan keprofesionalan Guru disekolah 

untuk peningkatan mutu pendidikan. 

Kata kunci : Membangun, Kemitraan, Sekolah. 

   

PENDAHULUAN 

Adanya hubungan kemitraan sekolah dengan masyarakat publik akan 

sekolah diharapkan mampu menghadapi segala perubahan dan tuntutan 

masayarakat yang selalu tumbuh dan berkembang susuai dengan perkembangan 

zaman. Disamping itu juga dengan adanya hubungan kemitraan sekolah yang 

baik, maka tidak menutup kemungkinan sekolah akan mampu menghadapi abad 

ke 21 dimana masyarakat berubah dan berkembang dengan pesat mengikuti 

majunya teknologi. Dalam hal ini diharapkan hubungan kemitraan sekolah untuk 

tetap terjaga dan terlaksana. Harus disadari bahwa menjalin hubungan sosial 

dengan siapapun merupakan bagian penting dalam menjalankan segala  aktivitas 

kehidupan. Bagi seorang fasilitator membangun kemitraan merupakan hal yang 

esensial mengingat peran yang harus dimainkan sebagai garda terdepan pihak 

yang melakukan pendampingan program. Sementara aktivitas program memiliki 

misi jangka panjang sebagai pemantik agar masyarakat tahu dan mau serta mampu 

menolong dirinya sendiri dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang 

mailto:dhotlider@yahoo.com
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dihadapi. Semua itu ditempuh agar masyarakat mampu bertransformasi menjadi 

komunitas peduli lingkungan  pendidikan. 

Hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan sarana yang sangat 

berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik 

di sekolah. Melalui hal ini, sekolah dapat di kategorikan bagian integral dari 

sistem sosial yang lebih besar, yakni masyarakat. Dalam hal ini Sekolah dan 

Publik mempunyai hubungan yang sangat erat dan tidak dapat terpisahkan untuk 

mencapai tujuan sekolah atau pendidikan secara efektif dan efisien. Begitu juga 

sebaliknya bahwa sekolah harus menunjang pencapaian tujuan atau memnuhi 

kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan pendidikan. Maka dari tuntutan 

kebutuhan masyarakat, sekolah wajib memberikan penerangan(penjelasan) 

tentang apa tujuan dari sekolah, apa program dari sekolah, apa kebutuhan sekolah, 

dan harus memperhatikan dan mempertimbangkan keadaan masyarakat yakni 

harapan dari masyarakat. Begitu juga sebaliknya, Masyarakat harus tahu, apa 

kebutuhan, apa harapan sekolah. Dengan kata lain, bahwa antara sekolah dan 

masyarakat publik perlu membina suatu hubungan yang sangat  harmonis. 

 Sekarang ini terjadi berbagai macam polemik yang kita lihat didalam 

sekolah antara masyarakat dan pihak sekolah. Hal ini terjadi karena kurangnya 

hubungan atau jalinan antara pihak sekolah dengan masyarakat. Badan dari 

sekolah diisi oleh, Kepala Sekolah, Guru, Stap Ketata Usahaan dan Juga Peserta 

didik. Tanpa kita sadari bahwa Hak hidup dan Kelangsungan hidup sekolah 

tergantung pada masyarakat publik. Maka dari hal ini masyarakat juga 

menganggap bahwa mereka lah sebagai pemilik sekolah tersebut. Karena tanpa 

masyarakat peserta didik tidaklah akan ada sebagai siswa untuk didik oleh para 

guru. Sebagai timbal baliknya juga, masyarakat tidak menyadari bahwa sekolah 

adalah lembaga sosial yang berfungsi untuk melayani anggota-anggota 

masyarakat dalam bidang pendidikan.  

 Melalui penjelasan polemik diatas, penulis berperan serta untuk 

menjelaskan perlunya hubungan antara sekolah dengan masyarakat publik. 

Dimana hubungan ini harus di pererat semaksimal mungkin oleh para pendidik 

umumnya, pihak sekolah khususnya agar tujuan dari kedua bagian ini (masyarakat 

dan sekolah) dapat tercapai dengan baik demi memajukan pendidikan di negara 

yang kita banggakan dan kita cintai ini. Jika hubungan sekolah dengan masyarakat 
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berjalan dengan baik rasa tanggung jawab dan partisipasi masyarakat untuk 

memajukan sekolah juga akan baik. 

 Adapun judul makalah yang akan dikembangkan penulis dari latar masalah 

ini diperlukan sebuah “Upaya Membangun Profesionalisme Guru Pendidikan 

Dasar dalam Era Globalisasi Melalui Kemitraan Sekolah”. 

 

Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1. Identifikasi Masalah  

Banyak orang mengartikan hubungan kerja sama sekolah dengan 

masyarakat itu pengertian yang sempit. Mereka berpendapat bahwa 

hubungan kerja sama itu hanyalah dalam hal mendidik anak belaka. 

Dengan pengertian, cukuplah sudah orangtua dan guru yang berusaha untuk 

mendidik anak-anaknya/murid-muridnya. Pada hal hubungan kerjasama 

antara sekolah dan masyarakat sangatlah megandung arti yang luas dan 

mencakup beberapa bidang. Dan sudah barang tentu bidang tersebut adalah 

bidang pendidikan anak-anak khususnya dan pendidikan masyarakat pada 

umumnya. Mencapai keinginan Masyarakat dan tujuan Sekolah didalam 

meningkatkan kualitas pendidikan maka diharapkan Kemitraan atau 

kerjasama antara sekolah dengan masyarakat publik sesuai dengan asas 

pendidikan seumur hidup. 

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat diidentifikasi beberapa masalah 

sebagai berikut : 

a. Mengapa harus dilakukan hubungan antara sekolah dan masyarakat publik  

b. Apa tujuan Kemitraan Sekolah dengan masyarakat public 

c. Melalui kemitraan sekolah dengan masyarakat publik mampu Mengembangkan 

Mutu dan Pertumbuhan anak-anak secara khusus, dan mutu kehidupan 

masyarakat secara umum.  

d. Kurangnya perhatian, pengertian, antusiasme dan partisipasi masyarakat. 

e. Munculnya berbagai macam polemik yang terjadi antara guru dengan 

morangtua peserta didik 

 

2. Rumusan Masalah 
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Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis dapat merumuskan 

masalah yang dijadikan sebagai titik fokus pembahasan didalam makalah 

ini adalah sebagai berikut : 

a) Bagaimana hakikat hubungan antara sekolah dengan masyarakat secara 

filosofis yang harus diketahui ? 

b) Apa Tujuan dilakukannya hubungan sekolah dengan masyarakat sebagai 

publik ? 

c) Bagimana mengembangkan mutu belajar dan pertumbuhan anak-anak 

melalui implikasi kemitraan sekolah dengan masyarakat ? 

d) Bagaimana harapan yang dilakukan untuk meningkatkan tujuan dan mutu 

kehidupan masyarakat melalui kemitraan sekolah yang dilakukan ? 

e) Gagasan dan upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan untuk 

membangun hubungan yang harmonis antara sekolah dengan masyarakat ? 

  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Permasalahan yang harus kita pahami bersama bahwa masyarakat sebagai 

publik yang menyekolahkan anaknya memiliki hubungan dapat dikategorikan 

masih jauh dari kurang terhadap sekolah tempat anaknya bersekolah. Banyak 

masyarakat yang memiliki perasaan segan untuk membangun hubungan dengan 

sekolah, terlebih bagi masyarakat yang memiliki pemikiran  tidak menyukai 

sekolah ketika masih bersekolah pada zamanny dulu atau tidak peduli dan peka 

terhadap perkembangan zaman. Begitu juga dengan para Pendidik yang notabene 

hanya bekerja dan tidak tahu banyak tentang akan lingkungan sekitar sekolah. 

Jadi, sebelum memamparkan tentang kemitraan sekolah, baik guru, orangtua 

peserta didik, maupun masyarakat perlu dilakukan sebuah pemahaman masing-

masing pihak tentang pentingnya sebuah hubungan didalam mencapai sebuah 

tujuan kerjasama antara guru, orangtua peserta didik, lingkungan, dan anggota 

masyarakat lainnya dalam membentuk mitra penuh, dimana kemitraan atau 

hubungan yang dilakukan sangat berpeluang besar didalam menciptakan sebuah 

program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan sekaligus menggambarkan 

keanekaragaman di dalam sekolah. Dengan demikian  mereka dapat berbaur 

dengan iklim sekolah yang baik karena menghargai dan menanggapi adanya 
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perbedaan dan kesamaan di antara siswa. Dengan kata lain partisipasi yang dicita-

citakan adalah partisipasi sehat demi kualitas pendidikan yang akan diperoleh. 

Dalam hal ini menurut Prof. Thomas J.. Sergivani dari Trinity didalam 

(Kay A.Norlander.dkk, 2009:89) bahwa membentuk struktur sosial yang 

menyatukan orang-orang dalam kesatuan dan yang mengikat mereka dalam satu 

rangkaian nilai dan ide yang dimiliki bersama. Didalam hal kerjasama atau 

hubungan antara Guru sebagai pemandu pendidikan di lingkungan sekolah maka 

diharapkan mampu melakukan tindakan untuk menjalin kemitraan dengan 

lingkungannya. Seperti yang di ungkapkan (Kay A.Norlander.dkk, 2009:93) 

bahwa  untuk mengubah situasi saat ini dibutuhkan usaha terkoordinasi dari 

banyak pihak, tetapi guru dapat dan harus menjalankan peran terpenting. Guru 

yang memiliki pemahaman yang jelas tentang lingkungnan sosial dan ilmu 

lingkungan ruang kelas mereka dan komunitas sekitarnya akan lebih mampu 

membuat keputusan profesional yang benar. Guru kelas harus sensitif, pintar dan 

pahamtentang banyak kebudayaan individu yang ditemukan diruang kelas. 

Untuk memahami dan memperjelas ungkapan diatas diharapkan Guru 

mampu mengembangkan pengetahuannya didalam melaksanakan kemitraan 

kepada lapisan masyarakat publik melalui keberagaman yang telah didapatkan 

dari peserta didik yang di bimbing/didik disekolah.  

Dari ulasan diatas, akan menimbulkan pertanyaan, menngapa sekolah 

harus melakukan hubungan dengan masyarakat publik ? untuk menjawab 

pertanyaan ini, (M.Ngalim P, 2010:188) mengungkapkan pandangannya bahwa, 

a) Sekolah adalah bagian yang integral dari masyarakat; ia bukan merupakan 

lembaga yang terpisah dari masyarakat, b) Hak hidup dan kelangsungan hidup 

sekolah bergantung pada masyarakat, c) Sekolah adalah lembaga sosial yang 

berfunngsi untuk melayani anggota-anggota masyarakat dalam bidang pendidikan, 

d) Kemajuan sekolah dan kemajuan masyarakat saling berkorelasi; ke-duanya 

salinng membutuhkan, e) Masyarakat adalah pemilik sekolah; sekolah ada karena 

masyarakat memerlukannya. Kerjasama yang dilakukan oleh sekolah dengan 

berbagai pihak sangatlah beragam.  Seperti yang diungkapkan (Keith & Girling, 

1991: 256-259), bahwa bentuk hubungan antara sekolah dengan para 

stakeholdernya terbagi menjadi tiga model. Model pertama adalah profesional, 

kedua yaitu advokasi, dan ketiga ialah kemitraan. Model Kemitraan mengandung 
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pembagian tanggungjawab dan inisiatif antara keluarga, sekolah dan masyarakat 

yang ditujukan pada pencapaian target kependidikan tertentu. Model ini berbeda 

dengan dua model lainnya. Model profesional mengandalkan pada layanan 

pegawai sekolah dan para pakar, sehingga hubungan yang terjalin dengan pihak 

orangtua atau masyarakat umumnya hanya satu arah. Adapun model advokasi 

terkesan lebih mendudukkan dirinya sebagai usaha oposisi terhadap kebijakan 

pendidikan pada umumnya dan sekolah pada khususnya. 

Sebagai pedoman pendukung bahwa mitra sekolah selain dari orangtua 

adalah masyarakat, maka untuk menjelaskan lebih lanjut (Kowalski, 2004: 41) 

menjelaskan bawha alasan kuat perlunya sekolah menjalin kemitraan dengan 

masyarakat, yakni sebagai berikut: 1. Masyarakat telah membayar pajak untuk 

terselenggaranya pendidikan 2. Kebanyakan komunikasi sekolah dan masyarakat 

dilakukan satu arah, sehingga ada informasi dari masyarakat yang tidak sampai ke 

sekolah 3. Pendekatan informal cenderung kurang efektif dibandingkan dengan 

cara yang lebih sistematis 4. Masyarakat terdiri atas keberagaman. 

Dari  hasil penelitian yang dilakukan oleh (Bauch dan Goldring, 1995: 16- 

17), mengemukakan adanya implikasi berupa kurang baiknya pengkondisian 

lembaga dengan nuansa birokratis jika kita bermaksud mengundang lebih banyak 

partisipasi orangtua. Nuansa ini tercermin dari adanya ukuran sekolah yang terus 

menerus bertambah besar, semakin peliknya kurikulum, pembedaan siswa, dan 

terdapat konflik antara staf sekolah dengan pihak eksternal yang mengarah pada 

masalah akuntabilitas lembaga. Model yang disarankan Bauch dan Goldring untuk 

dikembangkan adalah model komunitarian, yakni model yang mengedepankan 

keeratan sosial di antara siswa, orangtua, dan sekolah dengan didasarkan atas 

nilai, kepercayaan dan harapan yang sama, pengorganisasian kurikulum yang 

sederhana, tidak adanya pembedaan siswa, dan ukuran yang tidak terlalu besar. 

Kemitraan yang dilakukan kepada masyarakat publik  (Molloy, dkk, 1995 

:62) berpendapat bahwa harus melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut :  

1. Memulai kemitraan 

Sekolah selaku pemicu awal kemitraan memulai dengan menganalisis 

kebutuhan baik siswa, orangtua maupun sekolah. Kesamaan atau 

kesejalanan kebutuhan diantara ketiga pihak tersebut adalah latar belakang 

yang baik untuk memulai kemitraan. Sekolah dalam tahapan ini juga perlu 
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menelusuri informasi tentang kemitraan yang pernah dilakukan 

sebelumnya antara sekolah dan orangtua, sehingga dapat menjadi acuan 

pada kegiatan selanjutnya. Informasi lain yang perlu diketahui pihak 

sekolah adalah mengenai potensi orangtua sebagai mitra sekolah. Potensi 

yang dimaksud bisa dari berbagai sudut pandang, antara lain ekonomi, 

pekerjaan, keahlian dan pengalaman, kepentingan, minat, kegemaran, dan 

lain sebagainya.  

2. Membangun kemitraan  

Pola persuasif menjadi pilihan yang utama dalam mengundang perhatian 

orangtua akan permasalahan kenakalan anak. Kemasan yang informal juga 

menjadi cara jitu untuk membangun kemitraan antara sekolah dan 

orangtua sebelum mengarah kepada bentuk kegiatan yang formal. 

Efektivitas kemitraan sekolah dan orangtua dalam membangun 

kemampuan sosial anak akan lebih dipertajam dengan hadirnya fasilitator 

yang berkeahlian dan bersifat netral, misal pakar pendidikan tinggi dan 

praktisi. Kemitraan bahkan dapat diperluas menjadi sebuah jaringan 

dengan melibatkan bagian – bagian masyarakat, misal unit pelayanan 

publik, media lokal, perusahaan komersil, wadah pelatihan. Tempat yang 

dipergunakan pun tidak hanya sekolah, contoh antara lain berupa 

perpustakaan publik, rumah sakit, kegiatan bazaar, pameran daerah, 

karnaval, museum, kantor polisi, dan lain sebagainya. 

3. Mengembangkan visi bersama  

Pihak sekolah maupun orangtua bersama – sama merancang visi yang 

dalam hal ini dimisalkan berupa pencegahan kenakalan anak. Kedua pihak 

berpikir tentang tujuan yang hendak dicapai dan cara apa yang dilakukan 

guna meraihnya. Dari tuangan pemikiran tersebut diharapkan munculnya 

rasa tanggungjawab akan pelaksanaan, keberlangsungan, dan keterkaitan 

kegiatan.  

4. Mengimplementasikan perencanaan ke dalam tindakan kolaboratif  

Sebagai kegiatan kolaboratif, maka keterlibatan semua pihak sangat 

diperlukan. Sebagai contoh tujuan sebuah kegiatan yang berupa 

memperkuat hubungan anak dan orangtua melalui peningkatan 

keterampilan komunikasi, maka secara implementatif aktivitas yang 
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dilaksanakan harus dapat menunjuk secara nyata interaksi antara anak dan 

orangtua, misal perlombaan antara keluarga siswa dan lokakarya pola asuh 

anak yang melibatkan orangtua dan siswa sebagai peserta. Contoh lain 

semisal upaya membangun citra diri anak di tengah - tengah masyarakat. 

Kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan mengajak anak dan 

orangtua mengunjungi rumah sakit, museum, perpustakaan, kantor polisi, 

dan lain sebagainya. 

Mengenai tujuan Kemitraan Sekolah terhadap publik masyarakat 

T.Sianipar mengungkapkan tinjauannya didalam (M.Ngalim P, 2010:189) bahwa, 

kepentingan sekolah dan masyarakat dapat di tinjau untuk melihat hubungan 

antara kedua lembaga ini. Ditinjau dari kepentingan sekolah, pengembangan 

penyelenggaraan hubungan sekolah dan masyarakat bertujuan untuk :a) 

Memelihara kelangsungan hidup sekolah, b) Meningkatkan mutu pendidikan 

disekolahyang bersangkutan, c) Memperlancar proses belajar mengajar, d) 

Memperoleh bantuan dan dukungan dari masyarakat yang diperlukan dalam 

pengembangan dan pelaksanaan program sekolah. Selanjutnya ditinjau dari 

kebutuhan masyarakat itu sendiri bahwa masyarakat ikut a) Memajukan dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam bidang mental-spritual, 

b) Memperoleh bantuan sekolah dalamm memecahkan berbagai masalah yang 

dihadapi oleh masyarakat, c) Menjamin relevansi program sekolah dengan 

kebutuhan masyarakat, d) Memperoleh kembali anggota masyarakat yang makin 

meningkat kemampuannya.  

 Dari pendapat ini maka tujuan dari hubungan antara sekolah dengan 

masyarakat adalah sebagai berikut : 

1. Mengenalkan betapa pentingnya sekolah bagi masyarakat, 

2. Untuk mendapatkan dukungan dan bantuan moril maupun material secara 

finansial yang dibutuhkan oleh sekolah dalam pengembagan program 

pendidikan disekolah, 

3. Memberikan informasi  kepada masyarakat tentang isi dan program yang 

dilaksanakan oleh sekolah, 

4. Memperluas program sekolah seusai dengan perkembangan dan kebutuhan 

yang terjadi pada masyarakat, 
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5. Mengembangkan kerjasama yang lebih baik dan erat secara kekeluargaan 

dalam mendidik peserta didik disekolah. 

Selanjutnya (E. Mulyasa, 2009:50) mengemukakan tujuan dilakukannya 

hubungan sekolah dengan masyarakat untuk 1) Memajukan kualitas pembelajaran 

dan pertumbuhan anak, 2) memperkokoh tujuan serta meningkatkan kualitas 

hidup dan penghidupan masyarakat, 3) menggairahkan masyarakat untuk menjalin 

hubungan dengan sekolah. Sebagai realisasi dari tujuan hubungan antara sekolah 

dengan masyarakat adalah menarik simpati masyarakat terhadap sekolah dan 

menjalin hubungan yang harmonis antara sekolah dan masyarakat. 

 Didalam mengembangkan mutu belajar dan pertumbuhan anak-anak 

melalui implikasi kemitraan sekolah dengan masyarakat  akan menunjukan 

majunya konsep-konsep pendidikan dari para pendidik terutama dari para guru 

yang ada disekolah untuk tidak semata-mata terpusat kepada buku namun 

diharapkan dapat berorientasi pada kebutuhan kehidupan didalam masyarakat. 

Dalam hal ini (M.Ngalim P, 2010:190) mengemukakan bahwa makin majunya 

konsep-konsep pendidikan menunjukkan kepada pendidik, terutama guru-guru di 

sekolah, agar pendidikan dan pengajaran tidak lagi subject matter centered, tetapi 

hendaknya community life conttered tidak tidak lagi berpusat pada buku, tetapi 

berorientasi pada kebutuhan kehidupan didalam masyarakat. Konsep pendidikan 

yang demikian mengandung implikasi-implikasi yang berhubungan dengan 

masyarakat, seperti antara lain : 1) Personel sekolah, terutama guru-guru, perlu 

mengetahui benar-benar kondisi-kondisi masyarakat lingkungan hidup anak-anak 

yang sangat penting bagi program pendidikan seperti lingkungan alam tempat 

anak itu hidup, macam-macam masalah pendidikan yang timbul dimasyarakat itu, 

keadaan penghidupan dan ekonomi mereka, kesempatan dan sarana rekreasi bagi 

anak-anak, 2) Kepala sekolah dan guru hendaknya selalu berusaha untuk dapat 

bekerja sama dan memanfaatkan sumber-sumber di dalam masyarakat yng 

diperlukan untuk memperkaya program sekolah, 3) Sekolah hendaknya dapat 

bekerja sama dengan organisasi-organisasi dan instansi-instansi lain didalam 

masyarkat yang mempunyai tugas dan kepentingan yang sama terhadap 

pendidikan anak-anak, 4) Guru-guru hendaknya selalu mengikuti perkembangan 

masyarakat dan selalu siap memahami dan mengkaji sumber-sumber masyarakat 
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yang masyarakat yang dapat dimasukkan kedalam rencana perkembangan 

pendidikan. 

Dari penjelasan ini, maka dapat diterapkan dan dikembangkan bahwa guru 

didalam mengemban keprofesionalismeannya sebagai guru, maka harus mampu 

melakukan kemitraan dari sekolah tempat mengajar terhadap lingkungan 

masyarakat dan publik. 

Sebagai Harapan yang dilakukan untuk meningkatkan tujuan dan mutu 

kehidupan masyarakat melalui kemitraan sekolah diharapkan sebagai pelopor 

perkembangan bagi perubahan-perubahan masyarakat didalam bidang-bidang 

kehidupan ekonomi, kebudayaan, dan teknologi, dengan artian bukanlah sekolah 

yang mengekor secara passif kepada perkembangan masyarakat, tetapi harus 

sekolah yang mememlopori bagiamana dan kemana masyarakat itu harus 

dikembangkan.seperti halnya Prof.Dr.Bachtiar Rifai.dkk didalam (M.Ngalim P, 

2010:192) mengemukakan bahwa : 1) sekolah harus dwi fungsi,mampu 

memberikan pendidikan formaldan pendidikan non formal baik untuk para 

pemuda orang dewasa pria-wanita, 2) sekolah hendaknya mempunyai kurikulum, 

metode mengajar, serta evaluasi dan program yang menyenangkan, merangsang 

dan cocok dengan tujuan pendidikan, 3) sekolah hendaknya bagian integral dari 

masyarakat sekitarnya dan berorientasi kepada pembangunan dan kemajuan, 4) 

sekolah hendaknya mempunyai mekanisme untuk menjamin pemeliharaanny 

dialog yang kontinyu antara sekolah-orangtua murid-masyarakat, dan juga dialog 

intrasekolah dan antar sekolah. 

Jika hubungan sekolah dengan masyrakat berjalan dengan baik, maka rasa 

tanggung jawab dan partisipasi masyarakat untuk memajukan sekolah juga akan 

baik dan tinggi. Agar tercipta hubungan dan kerjasama yang baikantara sekolah 

dan masyarakat, masyarakat perlu mengetahui dan memiliki gambaran yang jelas 

tentang sekolah yang bersangkutan. Gambaran dan kondisi sekolah dapat di 

informasikan kepada masyarakat melalui laporan kepada orangtua murid, buletin 

bulanan, penerbitan surat kabar, pameran sekolah,, open house, kunjungan 

kesekolah kunjungan kerumah murid, penjelasan oleh staf sekolah; murid, radio, 

dan televisi, serta laporan tahunan sperti yang diungkapkan oleh (E. Mulyasa, 

2009 : 56). 
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Dari apa yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa sekolah-

sekolah tradisional seperti yang kita miliki sekarang harus dapat mengemukakan 

dan menyimpulkan sesuai dengan keberadaannya. Bahwa didalam hubungan 

sekolah, orangtua kepada masyakat.publik. disamping itu juga kepala sekolah 

yang baik merupakan salah satu kunci untuk biasa menciptakan hubungan yang 

baik antara sekolah dan masyarakat secara efektif karena harus menaruh perhatian 

tentang apa yang terjadi pada peserta didik dilingkungan sekolah dan apa yng 

dipikirkan orangtua tentang sekolah. Kepala sekolah dalam hal ini dituntut untuk 

senantiasa berusaha membina dan meningkatkan hubungan kerjasama yang baik 

anntara sekolah dan masyarakat guna mewujudkan sekolah yang efektif dan 

efisien. Dimana hubungan kerja yang dilakukan dengan harmonis maka akan 

terbentuk pula saling pengertian, saling membantu, saling ada rasa tanggung 

jawab. Dalam hal ini (E. Mulyasa, 2009:51) mengungkapkan bahwa hubungan 

yang harmonis akan membentuk : 1) saling pengertian antara sekolah, orangtua, 

masyarakat dan lembaga-lembaga lain yang ada dimasyarakat, termasuk dunia 

kerja, 2) saling membantu antara sekolah dan masyarakat karena mengetahui 

manfaat, arti dan pentingnya peranan masing-masing, 3) kerjasama yang erta 

antara sekolah dengan berbagai pihak yang ada di masyarakat dan mereka merasa 

bertanggung jawab atas suksesnya pendidikan disekolah. 

Melalui hubungan yang harmonis diharapkan juga akan tercapai tujuan 

hubungan sekolah dengan masyarakat, yakni terlaksananya proses pendidikan 

disekolah secara produktif, efektif, dan efisien sehingga menghasilkan lulusan 

sekolah yang berkualitas. Lulusan yang bagaimanakah yang dimaksud berkualitas 

tersebut ? selanjutnya masih (E.Mulyasa,2009 : 52) mengemukakan pendapatnya 

bahwa lulusan berkualitas tampak dari penguasaan peserta didik terhadap ilmu 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat dijadikan bekal untuk 

melanjutkan pendidikan pada jenjang berikutnya atau hidup dimayarakat sesuai 

dengan asas pendidikan seumur hidup. 

Sebuah interaksi dapat dijalin melalui pertemuan melalui tatap muka, baik 

itu di sekolah, di rumah, maupun di tempat kerja orangtua, dengan kata lain 

tempat yang dipilih merupakan lokasi yang nyaman bagi kedua belah pihak. 

Kegiatan ini kiranya dapat bagian integral dengan kegiatan sekolah, sehingga ada 

pengaturan alokasi waktu yang memperhatikan jam kerja para pegawai pada 
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umumnya. Komunikasi ini dijalin hendaknya disadari sebagai bagian penting dari 

pola pengasuhan, sehingga orangtua berkomitmen untuk bertemu dengan guru 

secara rutin di waktu-waktu yang telah ditentukan. 

Dari penjelasan diatas, maka sebuah mitra yang dilaksanakan oleh sekolah 

dengan masyarakat publik umumnya dan orangtua murid khususnya agar tidak 

mengembangkan kendala yang ditemukan sehari-hari. Namun perlu membangun 

kerjasama yang baik dan profesional.  

Gagasan dan upaya-upaya harus dilakukan untuk membangun hubungan 

yang harmonis antara sekolah dengan masyarakat harus dikembangkan dan 

terapkan. Diman hal ini sangat penting dimana masyarakat Indonesia pada 

umumnya masih belum menyadari bahwa tugas dan tanggung jawab pendidikan 

anak-anak adalah juga tanggung jawab masyarakat disamping sekolah dan 

pemerintah. Untuk membangun kemitraan ini, diharapkan ada sebuah kominikasi 

yang efisen dan efektif. Pada zaman maju yang kita rasakan saat ini komunikasi 

tidak lagi jadi alasan untuk tidak dapat dilakukan, namun perlu upaya menyikapi 

hubungan yang baik dengan lawan bicara didalam memahami dan 

mengaktualisasikan keinginan dan tujuan melalui media komunikasi yang ada 

sekarang ini. Media komunikasi yang kita rasakan sekarang janganlah hanya 

untuk sekedar mengikuti jaman atau tren/gaya sperti yang di ungkapkan (Lengel 

dan Daft,1996) dalam penelitiannya bahwa kemampuan media berperan sebagai 

jembatan komunikasi dalam organisasi sadur dari (Robbins, 2005: 314). bahwa 

ketepatan pilihan media atau saluran komunikasi dapat dilihat dari kemampuan 

media atau saluran tersebut dalam menyebarkan informasi secara simultan, 

kapasitas dalam memberikan tanggapan secara cepat, dan tingkat personalitas, 

yaitu sejauhmana media atau saluran memungkinkan masing-masing orang untuk 

berkomunikasi secara pribadi. Hal yang juga perlu diperhatikan dalam pemilihan 

media adalah apakah pesan yang akan disampaikan bersifat rutin atau sebaliknya. 

Semakin tidak rutinnya sebuah pesan akan semakin terbuka peluang adanya 

ambiguitas. Jika ini yang terjadi, maka lebih baik pimpinan menggunakan media 

yang semaksimal mungkin memperjelas pesan yang dimaksud. 

Dengan adanya komunikasi yang efektif ditandai adanya kesepahaman 

antara komunikator dengan komunikan. Sesuai dengan pendapat yang 

disampaikan (Gibson, dkk, 2003: 421), bahwa tindakan yang dapat dilakukan 
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adalah melakukan tindaklanjut, meregulasi alur informasi, mengoptimalkan 

kegunaan tanggapan, berempati pada bawahan, melakukan repetisi, mendorong 

rasa saling percaya, mengirim pesan pada waktu yang tepat, menyederhanakan 

bahasa, dan mendengarkan dengan lebih efektif. Selanjutnya (M.Ngalim P, 

2009:193) sebagai penguatan tentang komunikasi yang harus dilakukan didalam 

hubungan atau interaksi maka dikemukakan wadah pendidikan tidaklah hanya 

berbentuk sekolah, tetapi juga dalam keluarga dan masyarakat pada umumnya, 

maka azas Pendidikan Nasional menetapkan bahwa bentuk pendidikan yang kita 

manfaatkan melalui berbagai hanya bentuk pengajaran, tetapi juga tauladan, 

komunikasi, kelompok atau massa dan sosialisasi pada umumnya. 

Hubungan kemitraan sekolah dilakukan dapat digolongkan menjadi 3 jenis 

hubungan seperti yang disampaikan dalam (M.Ngalim P,2009:194) menyebutkan 

jenis-jenis Hubungan kerjasama sekolah yaitu : 

a) Hubungan edukatif yaitu hubungan kerjasama dalam hal mendidik/murid, 

antara guru disekolah dan orangtua didalam keluarga. Dengan adanya 

hubungan ini untuk menghindari terjadinya perbedaan prinsip atau 

pertentangan yang dapat mengakibatkan keraguraguan pendirian dan sikap 

pada diri anak/murid. Antara sekolah(dalam hal ini Guru) dengan 

masyarakat(orangtua) untuk tidak berselisih paham, baik tentang nirma-

norma etika maupun norma-norma sosial yang hendak ditanamankan 

kepada anak-anak mereka. Cara kerja sama ini dapat direalisasikan melalui 

pertemuan yang direncanakan secara periodik antara guru-guru disekolah 

orangtua murid sebagai anggota BP3. Disamping itu juga dapat pula 

dilakukan dengan mengadakan ajang pertemuan oleh guru kerumah 

orangtua murid diluar waktu sekolah. Jika hal ini tidak memungkinkan dan 

tidak dapat dilakukan maka dapat pula melakukan pertemuan antara guru 

dengan orangtua murid perkelas untuk mengadakan dialog terbuka 

mengenai masalah-masalah pendidikan yang sering disekolah dan didalam 

keluarga dan bagaimana cara mengatasinya. 

b) Hubungan kultural adalah usaha kerjasama antara sekolah dengan 

masyarakat yang memungkinkan adanya membina dan mengembangkan 

kebudayaan masyarakat tempat sekolah itu berada. Kita mengetahui bahwa 

sekolah adalah lembaga sebagai barometer maju-mundurnya kehidupan, 
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cara berfikir, kepercayaan, kesenian, adat istiadat, dsb, dari masyarakat 

lingkungan sekolah itu sendiri. Dimana sekolah diharapkan sebagai tempat 

terpencarnya norma-norma kehidupan (norma agama, norma etika, norma 

sosial, estetika,dsb) yang baik bagi kemajuan masyarakat yang selalu 

berubah dan berkembang maju. Dengan demikian diperlukan kerjasama 

fungsional antara kehidupan disekolah dan kehidupan didalam masyarakat. 

c) Hubungan institusional adalah hubungan kerja sama sekolah dengan 

lembaga-lembaga atau instansi-instansi resmi lainnya, baik swasta maupun 

pemerintah, seperti hubungan kerjasama antara sekolah-dengan sekolah 

lain, dengan kepala pemerintahan setempat, jawatan penerangan, jawatan 

pertanian, perikanan dan perternakan, dengan perusahaan-perusahaan 

negara atau swasta yang berkaitan dengan perkembangan pendidikan pada 

umumnya. Dengan adanya hubungan sekolah dapat meminta bantuan dari 

lembaga-lembaga lain, baik berupa tenaga pengajar, pemberi ceramah 

tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengadaan dan pengembangan 

materi kurikulum, maupun bantuan yang berupa fasilitas serta alat-alat 

yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan program sekolah 

Sebagai tanggapan penulis didalam pengembangan hubungan kemitraan 

sekolah perlu juga dilakukan hubungan kepada para alumni yang telah berhasil 

maupun yang belum berhasil sebagai panutan dan tolok ukur untuk membangun 

pribadi para peserta didik disekolah. Dalam hal ini para alumni yang pernah 

berada disekolah tersebut akan diharapkan untuk memberikan sumbangsih atau 

peranan dalam membangun sekolah yang pernah ia duduki menerima ilmu 

pengetahuan sebagai bekalnay sebelum mencapai kesuksesan tersebut dan 

sebelum mencapai tingkat dewasanya. 

  

  

KESIMPULAN 

Dari beberapa uraian pendapat dan hasil pengembangan yang di jelaskan 

diatas, maka dalam hal ini perlu kita terima bahwasannya penjelasan diatas 

sangatlah nyata didalam pembinaan pendidikan melalui Kemitraan Sekolah yang 

harus ditumbuh kembangkan dalam mencapai tujuan Pendidikan Nasional begitu 

juga sebagai wujud profesionalisme guru didalam mengemban tugasnya sebagai 
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guru yang profesional. Denggan adanya sebuah hubungan dari berbagai 

komunitas, maka diharapkan untuk memahami arti peran penting dari masing-

masing pihak, pemahaman yang baik untuk mencapai tujuan, dan perlu juga  

pengenalan lingkungan sekitar yang lebih dekat dan akrab. 

Perlu kita ketahui juga agar tidak mengesampingkan semangat kemitraan 

didalam dunia pendidikan hendaknya kemitraan sekolah dapat dilakukan secara 

profesional untuk mewujudkan prinsip yang akuntabel, artinya seluruh pihak 

sekolah memiliki inisiatif didalam memahami secara baik tentang prinsip sebuah 

komunikasi, untuk membangun dan melaksakan kemitraan sekolah dengan baik 

melalui komunikasi yang baik, efektif dan efisien. 

Kesimpulan dan harapan yang dapat penulis sampaikan dapat 

digambarkan dalam desain berikut : 
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ABSTRAK 
Kepala sekolah adalah guru yang diberikan tugas tambahan, sekalipun calon 

kepala sekolah dilakukan melalui penyiapan khusus, namun pengetahuan dan 

pengalaman dalam pengelolaan sekolah belum memadai. Tantangan  ke depan 

pengelolaan sekolah difokuskan pada pengembangan pembelajaran yang 

mampu menghasilkan lulusan yang kreatif, inovatif, terampil memecahkan 

masalah, mampu berfikir kritis, dan bernaluri kewirausahaan. Kajian makalah 

ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengembangan kompetensi kepala 

sekolah/madrasah dalam pengelolaan sekolah dengan pola kemitraan. Hasil 

yang diperoleh dengan mengadakan kemitraan antara kepala sekolah yunior di 

sekolah pengimbas bahwa kepala sekolah yunior menimba pengetahuan dan 

pengalaman kepada kepala sekolah di sekolah pengimbas, hasil kemitraan dari 

kepala sekolah senior diterapkan oleh kepala sekolah yunior tentang 

pengembangan sekolah, kepemimpinan pembelajaran, dan supervisi akademik 

yang disesuaikan dengan kemampuan kepala sekolah, guru, siswa dan sumber 

daya yang ada di sekolah imbas.  Melalui kegiatan kemitraan nyatanya 

meningkatkan kompetensi kepala sekolah pemula sehingga meningkat pula 

pengelolaan sekolahnya. 

 

Kata Kunci: Kompetensi kepala sekolah; pengelolaan sekolah; kemitraan. 

PENDAHULUAN 

       Program peningkatan kompetensi kepala sekolah melalui program 

pendidikan dan pelatihan kepala sekolah merupakan kebijakan Menteri 

Pendidikan Nasional guna menambah pengetahuan, ketrampilan dan efektifitas 

pendidikan di sekolah terutama di Sekolah Dasar. Adanya tuntutan Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala 

Sekolah/Madrasah, yang mengandung amanat bahwa kepala sekolah 

merupakan pimpinan tertinggi di sekolah dituntut memiliki lima kompetensi, 

yaitu: kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan 

sosial. Harapan dari Menteri Pendidikan kedepan pengembangan pembelajaran 

difokuskan pada pengembangan pembelajaran yang mampu menghasilkan 
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lulusan yang kreatif, inovatif, terampil memecahkan masalah, mampu berfikir 

kritis dan bernaluri kewirausahaan. 

       Kami menyadari bahwa  tugas sebagai kepala sekolah dasar memang 

sangat berat. Permasalahan juga kompleks: kurangnya jumlah guru yang PNS, 

bebgerapa orang guru wiyata bhakti yang honorariumnya kecil, dan belum 

adanya tenaga perpustakaan. Guru wiyata bhakti untuk mata pelajaran Bahasa 

Inggris, jumlah murid yang kurang dari standar, keadaan perekonomian orang 

tua yang sebagian besar sebagai buruh, peran serta orang tua yang kurang dan 

sebagainya. Padahal disisi lain kualitas dari siswa-siswi mutlak harus baik jika 

dapat yang terbaik, dan bapak ibu guru telah melaksanakan ulangan harian, 

ulangan semester, ujian sekolah/nasional, kegiatan ekstrakurikuler seperti 

Pramuka, seni hadrah dan perlu mencari tenaga yang sesuai dengan ahlinya 

karena kemampuan bapak dan ibu guru kurang memadai/tidak sesuai ahlinya. 

       Dalam rangka peningkatan mutu kepala sekolah/madrasah pemerintah 

mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2010 

tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah. Permendiknas ini 

mengatur tentang sistem penyiapan calon kepala sekolah/madrasah, proses 

pengangkatan kepala sekolah/madrasah, mutasi dan pemberhentian tugas guru 

sebagai kepala sekolah/madrasah. 

       Dalam salah satu sistem Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB), 

Kepala sekolah/madrasah mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) 

pengembangan kompetensi kepala sekolah/madrasah dengan pola kemitraan. 

Dalam diklat dengan pola kemitraan tersebut, peserta mendapatkan materi-

materi yang berkaitan dengan (1) Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS), 

(2) Evaluasi Diri Sekolah (EDS), (3) Kepemimpinan Pembelajaran (KP), (4) 

Pengembangan Sekolah (PS), (5) Supervisi Akademik (SA), serta (6) 

Mentoring dan Coaching (MC).  

       Untuk mengimplementasikan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh 

selama diklat, kegiatan kemitraan dilanjutkan dengan kegiatan bersama kepala 

sekolah pengimbas dengan kepala sekolah imbas. Dalam kegiatan ini kepala 

sekolah imbas belajar ke kepala sekolah pengimbas tentang pelaksanaan 

pengembangan sekolah, kepemimpinan pembelajaran, dan supervisi akademik 

di sekolah pengimbas. Hasil belajar di sekolah pengimbas akan diterapkan di 
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sekolah imbas tentang pengembangan sekolah, kepemimpinan pembelajaran, 

dan supervisi akademik dengan disesuaikan dengan kemampuan kepala 

sekolah, guru, dan sumber daya di sekolah imbas.  

 Dasar hukum pelaksanaan kemitraan antar kepala sekolah, antara lain: 

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 

3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 tentang tenaga kependidikan 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 

2000. 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

32 tahun 2013. 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan. 

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 tahun 

2007 tentang Standar Kepala Sekolah. 

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2010 tentang 

Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah. 

Tujuan kegiatan kemitraan antar kepala sekolah, adalah mempercepat 

pertumbuhan dan pengembangan pengetahuan, sikap, dan keterampilan kepala 

sekolah utamanya kepala sekolah pemula, pada dimensi-dimensi kompetensi 

kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial melalui kegiatan 

pendampingan oleh kepala sekolah senior. Dengan program kemitraan antar 

kepala sekolah diharapkan kepala sekolah yunior dapat menimba pengetahuan 

dan pengalaman dari kepala sekolah senior tentang pengelolaan sekolah. Hasil 

belajar ini, kemudian diterapkan di sekolah kepala sekolah yunior dengan 

menyesuaikan dengan kemampuan dan sumber daya pendukung yang ada. 

Pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam kegiatan kemitraan antar 

kepala sekolah ini adalah seorang kepala sekolah dari sekolah pengimbas 

selaku kepala sekolah senior, dan seorang kepala sekolah dari kepala sekolah 
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imbas selaku kepala sekolah imbas. Kemudian dalam pelaksanaannya 

melibatkan guru dan tenaga kependidikan dari dua sekolah, dan juga siswanya. 

Dalam pelaksanaan kemitraan antar kepala sekolah, materi yang akan 

menjadi fokus kajian antara lain tentang kepemimpinan pembelajaran, 

supervisi akademik, dan pengelolaan sekolah. 

Secara umum seorang kepala sekolah yang baru saja menduduki jabatan 

sebagai guru dengan tugas tambahan sebagai kepala sekolah yang biasanya 

ditempatkan di sekolah imbas, masih memiliki pengetahuan dan pengalaman 

yang terbatas di bidang pengelolaan sekolah. Dengan keterbatasan pengetahuan 

dan pengalaman ini, diperlukan kerja sama dengan kepala sekolah yang lebih 

senior dari sekolah pengimbas dalam suatu bentuk kemitraan. 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diurakan sebelumnya, rumusan 

masalah yang dapat dikemukakan meliputi: 1) Bagaimanakah proses 

pelaksanaan kemitraan antara kepala sekolah dari SDN Gedongombo II selaku 

kepala sekolah yunior dengan kepala sekolah dari SDN Ploso selaku kepala 

sekolah senior?; 2)  Apa sajakah hasil yang dapat diperoleh oleh kepala sekolah 

dari SDN Gedongombo II setelah melaksanakan kemitraan dengan kepala 

sekolah di SDN Ploso, yang kemudian dapat diterapkan di SDN Gedongombo 

II? 

       Secara umum makalah ini bertujuan menghasilkan deskripsi peningkatan 

pengelolaan sekolah di SDN Gedongombo II setelah mengadakan kemitraan 

dengan kepala sekolah di SDN Ploso. Tujuan umum itu dirinci menjadi tujuan-

tujuan khusus berikut: 1) Mendeskripsikan pelaksanaan kemitraan antara 

kepala SDN Gedongombo II sebagai kepala sekolah di SD imbas dengan 

kepala sekolah di SDN Ploso sebagai kepala sekolah di SD inti atau 

pengimbas; 2) Mendeskripsikan hasil yang diperoleh oleh kepala sekolah di 

SDN Gedongombo II dalam pengelolaan sekolah, setelah melaksanakan 

kemitraan dengan kepala sekolah di SDN Ploso yang dapat diterapkan di SDN 

Gedongombo II. 

METODE 

Kegiatan ini bernama kegiatan kemitraan antar kepala sekolah. Waktu 

kegiatan kemitraan antar kepala sekolah dilaksanakan selama 6 (enam) bulan 

yaitu pada bulan Mei sampai dengan bulan Oktober tahun 2016. Bertempat di 
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SDN Ploso dengan alamat Jalan Raya Brantas Nomor 9 Ploso, dan di SDN 

Gedongombo II dengan alamat Dusun Kalimati Desa Gedongombo Kecamatan 

Ploso Kabupaten Jombang Propinsi Jawa Timur.   

       Tujuan kegiatan kemitraan antar kepala sekolah adalah mempercepat 

pertumbuhan dan pengembangan pengetahuan, sikap, dan keterampilan kepala 

sekolah pemula, pada dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, 

kewirausahaan, supervisi, dan sosial melalui pendampingan kepala sekolah 

senior.  

       Kegiatan kemitraan ini diharapkan memberikan manfaat bagi kepala 

sekolah pengimbas dan juga kepala sekolah imbas, dengan harapan: 

1. Kepala sekolah pemula dapat meningkat kompetensinya, sehingga 

meningkat pula pengelolaan sekolahnya. 

2. Kepala sekolah senior lebih terampil dalam pengelolaan sekolah, baik pada 

pengembangan sekolah, kepemimpinan pembelajaran, maupun supervisi 

akademik. 

          

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Profil SDN Gedongombo II 

       Sekolah Dasar Negeri (SDN) Gedongombo II berdiri pada tahun 1978, 

yang beralamat di Dusun Kalimati Desa Gedongombo Kecamatan Ploso 

Kabupaten Jombang Kode Pos 61453. Dalam satu Desa Gedongombo terdapat 

2 (dua) Sekolah Dasar Negeri yaitu SDN Gedongombo I dan SDN 

Gedongombo II. Untuk SDN Gedongombo II menampung peserta didik dari 

warga masyarakat dua dusun yaitu Dusun Kalimati dan Dusun Balongmojo 

Desa Gedongombo Kecamatan Ploso, dan satu Dusun Balongdoro Desa Sekaru 

Kecamatan Kabuh. Nilai akreditasi B pada tahun 2012 yang lalu. 

       Jumlah peserta didik SDN Gedongombo II pada tahun ajaran 2016/2017 

sebanyak 72 anak,  yang terdiri dari kelas I sebanyak 18 siswa, kelas II 

sebanyak 15 siswa, kelas III sebanyak 10 siswa, kelas IV sebanyak 13 siswa, 

kelas V sebanyak 8 anak dan kelas VI sebanyak 8 anak. 

       Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SDN Gedongombo II terdiri 

dari seorang kepala sekolah, guru kelas yang PNS 3 orang, GTT 3 orang, guru 
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penjaskes 1 orang PNS, guru Pendidikan Agama Islam 1 orang PNS. Satu 

orang GTT tidak memegang kelas, yang bertugas dapodik serta mengajar 

KMDM. Dan penjaga sekolah 1 orang sudah PNS yang akan memasuki masa 

purna pada bulan Oktober 2016. 

       Adapun sarana prasarana SDN Gedongombo II terdiri dari ruang kelas 6 

ruang dalam keadaan cukup baik. Ruang guru 1 ruang dalam keadaan baik, 

yang difungsikan untuk ruang guru, ruang tamu, dan ruang komputer. Kamar 

mandi 1 ruang dalam keadaan baik, kamar kecil/WC untuk guru 1 lokal, dan 

kamar kecil/WC untuk siswa 3 lokal. SDN Gedongombo II belum mempunyai 

ruang perpustakaan sekolah, UKS, gudang, dan ruang kepala sekolah. 

Memiliki halaman yang luas dengan tanaman mangga sebanyak 8 pohon, 

dibatasi dengan pagar permanen di bagian depan sekolah. Di sebelah timur 

telah dibangun dua ruang baru untuk PAUD oleh pihak pemerintah desa.        

Keunggulan SDN Ploso 

       SDN Ploso sebagai sekolah pengimbas memiliki beberapa keunggulan 

dibanding dengan SDN Gedongombo II sebagai sekolah imbas, antara lain: 

1. Letak geografis SDN Ploso lebih strategis, yaitu terletak di tepi jalan raya 

jurusan Mojokerto-Jombang jalur utara Brantas.  

2. Jumlah peserta didik SDN Ploso sejumlah 198 anak. Dengan jumlah peserta 

didik yang banyak akan mendapatkan sumber pendapatan sekolah yang 

besar dari dana BOS dan BOSDA, sehingga dapat membiayai opersional 

sekolah yang lebih mencukupi. 

3. Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SDN Ploso lebih mencukupi, 

terdiri atas 6 orang guru kelas yang semua PNS, 1 orang guru Pendidikan 

Agama Islam PNS, 1 orang guru mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen 

yang non PNS, 1 orang guru Penjaskes PNS, 1 orang penjaga sekolah PNS, 

dan 2 orang GTT yang mengajarkan Bahasa Inggris dan KMDM, dan 1 

orang sebagai petugas dapodik serta tata usaha. 

4. Sarana dan prasarana SDN Ploso lebih memadai meliputi: 1 ruang 

perpustakaan, 1 ruang kepala sekolah, 1 ruang guru, 1 ruang UKS, 1 gedung 

terbuka, halaman yang luas dan rindang. Pada bagian depan dibatasi dengan 

pagar permanen. Sekolah memiliki 4 LCD dan 6 buah lap top untuk 

menunjang pembelajaran.  
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5. SDN Ploso merupakan SD inti di gugus sekolah I Kecamatan Ploso.  

6. SDN Ploso menerapkan dua kurikulum yaitu kurikulum 2013 untuk kelas I 

dan IV serta kurikulum 2006 untuk kelas II, III, V, dan VI. 

7. Daya listrik di SDN Ploso sebesar 900 watt, yang memungkinkan 

mencukupi untuk kegiatan bersama yang memerlukan energi listrik secara 

bersama-sama, misalnya menyalakan LCD, lap top, tape recorder, dll. 

8. Kegiatan ekstrakurikuler di SDN Ploso bermacam-macam, meliputi: 

Pramuka, tari, drum band, Patroli Keamanan Sekolah (PKS), remong, bola 

volli, renang, dan banjari.  

9. Siswa dan siswi SDN Ploso banyak memenangkan lomba di tingkat 

kecamatan yang meliputi lomba MIPA, lomba volli, lomba gerak jalan, 

lomba paduan suara, lomba renang, dll. 

10. Guru-guru dari SDN Ploso baik guru kelas, guru mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam, dan guru mata pelajaran Pendidikan Jasmani 

olah raga dan kesehatan sering mendapatkan diklat baik dari tingkat 

kabupaten maupun dari tingkat propinsi.  

11. Pada tahun 2016 salah satu guru kelas SDN Ploso yang bernama Indah 

Rahmawati, S.Pd.SD menjadi juara I dalam lomba guru SD berprestasi 

tingkat Kecamatan Ploso, dan menjadi finalis di tingkat kabupaten. 

12. Kepala SDN Ploso memiliki banyak peran penting di tingkat UPTD 

Pendidikan Kecamatan Ploso yaitu sebagai ketua KKKS Ploso, ketua 

koperasi guru SD UPTD Kecamatan Ploso, ketua PGRI Kecamatan Ploso, 

dan ketua Kwartir Ranting Kecamatan Ploso. 

13. Salah satu guru kelas SDN Ploso yang bernama Indah Rahmawati, 

S.Pd.SD juga mengikuti diklat Instruktur Nasioanl (IN) guru pembelajar 

tahun 2016 di Propinsi Jawa Timur.  

14. Untuk guru mata pelajaran Pendidikan Jasmani olah raga dan kesehatan 

yang bernama Anang Winarko, S.Pd mempunyai bakat di bidang seni 

antara lain instruktur senam dan memainkan piano untuk mengiringgi lagu 

Indonesia Raya, dan lagu-lagu nasional dalam upacara bendera Peringatan 

Hari Besar Nasional (PHBN) di tingkat Kecamatan Ploso. 



1774 

 

15. Kepala SDN Ploso pernah menjadi juara II lomba kepala sekolah dasar 

berprestasi Kabupaten Jombang pada tahun 2012. Pada waktu itu yang 

bersangkutan masih menjadi kepala SDN Jatibanjar II Ploso. 

 

Kemungkinan Pengembangan 

       Berdasarkan uraian tentang keunggulan SDN Ploso sebagai sekolah 

pengimbas dibandingkan dengan SDN Gedongombo II, maka kemungkinan 

pengembangan yang dapat dilaksanakan di SDN Gedongombo II, antara lain: 

1. SDN Gedongombo II menyusun Evaluasi Diri Sekolah (EDS) yang 

dilajutkan dengan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan 

Dokumen Kegiatan dan Anggaran Sekolah (DKAS) untuk tahun pelajaran 

2016/2017. 

2. Kepala SDN Gedongombo II membimbing guru dalam menyusun RPP yang 

lengkap komponen-komponennya sesuai dengan standar proses 

(Permendiknas nomor 41/2007) dengan langkah-langkah pembelajaran yang 

sesuai.  

3. Kepala SDN Gedongombo II menyusun program supervisi akademik, 

melaksanakan supervisi akademik, dan tindak lanjut dari pelaksanaan 

supervisi akademik yang telah dilaksanakan. Ini dilaksanakan oleh kepala 

sekolah sebagai kegiatan nyata di bidang kompetensi supervisi 

pembelajaran, sebagaimana yang tertuang dalam Permendiknas Nomor 

35/2010, tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Guru dan Angka 

Kreditnya. 

 

Pendampingan dan Pembimbingan di SDN Ploso 

1. Pengembangan Sekolah 

       Dalam pengembangan sekolah, kepala SDN Gedongombo II menimba 

pengetahuan dan pengalaman kepada kepala SDN Ploso tentang: 

a.  Penyusunan Evaluasi Diri Sekolah. 

b.  Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT). 

c. Penyusunan Dokumen Anggaran dan Kegiatan Sekolah, untuk tahun 

pelajaran 2015/2016 yang telah lalu. 

2. Kepemimpinan Pembelajaran 
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       Untuk kepemimpinan pembelajaran yang dipelajari oleh kepala SDN 

Gedongombo II terhadap kepala SDN Ploso tentang membimbing 

pengembangan dan perbaikan proses pembelajaran. Khususnya dilakukan 

dengan mengkaji RPP yang disusun oleh salah satu guru kelas VI SDN Ploso. 

Yang selanjutnya RPP tersebut dipelajari dan ditanyakan kepada kepala 

SDN Ploso, proses guru dapat menyusun RPP tersebut. Contoh RPP buatan 

guru kelas VI SDN Ploso selanjutnya dibawa oleh kepala SDN Gedongombo 

II, untuk dibandingkan dengan RPP milik guru SDN Gedongombo II.  

3. Supervisi Akademik 

       Di bidang Supervisi Akademik kepala SDN Gedongombo II belajar ke 

SDN Ploso tentang program supervisi akademik, contoh pelaksanaan 

supervisi akademik, dan tindak lanjut pelaksanaan supervisi akademik. 

Yang telah dilaksanakan oleh SDN Gedongombo II adalah memiliki program 

supervisi akademik, melaksanakan supervisi akademik, tetapi belum 

melaksanakan tindak lanjut dari hasil supervisi akademik. 

Implementasi dan Pendampingan di SDN Gedongombo II 

1. Pengembangan Sekolah 

       Pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh di SDN Ploso tentang 

penyusunan EDS, penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan 

Dokumen Kegiatan dan Anggaran Sekolah (DKAS) akan 

diimplementasikan ketiganya di SDN Gedongombo II disesuaikan dengan 

situasi kondisi dan kemampuan SDN Gedongombo II. 

2. Kepemimpinan Pembelajaran 

       Berkaitan dengan kepemimpinan pembelajaran, untuk membimbing 

pengembangan dan perbaikan proses pembelajaran guru SDN 

Gedongombo II, maka yang ditempuh oleh kepala sekolah adalah: 

a. Membandingkan RPP yang disusun oleh guru kelas VI SDN Ploso dengan 

RPP yang disusun oleh guru SDN Gedongombo II. 

b. Mengumpulkan guru SDN Gedongombo II, untuk memberikan 

bimbingan secara klasikal tentang komponen-komponen RPP, dan cara 

menyusun RPP terutama langkah-langkah pembelajaran. 
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c. Kepala SDN Gedongombo II memberikan bimbingan dan work shop 

secara klasikal kepada guru-guru SDN Gedongombo II tentang cara 

menyusun RPP sesuai dengan standar proses. 

d. Memberikan tugas kepada guru untuk menyusun RPP 1 kali pertemuan 

saja. 

e. Kepala SDN Gedongombo II menilai RPP yang telah disusun oleh guru, 

dan hasilnya diinformasikan kembali kepada guru. 

3. Supervisi Akademik 

       Setelah belajar dari SDN Ploso tentang supervisi akademik yang telah 

dilaksanakan di SDN Ploso, maka kepala SDN Gedongombo II menyusun 

perencanaan supervisi akademik yang berupa program supervisi akademik, 

menyusun instrumen pelaksanaan supervisi akademik, melaksanakan 

supervisi akademik, dan menyusun program tindak lanjut, serta 

pelaksanaan tindak lanjutnya. 

Kendala dan Masalah yang dihadapi serta Solusi 

1. Pengembangan Sekolah 

       Untuk dapat mengembangkan sekolah di SDN Gedongombo II, ditemui 

beberapa kendala dan masalah, antara lain: 

a. Jumlah peserta didik pada tahun pelajaran 2016/2017 hanya 72 anak. 

Berarti dengan jumlah peserta didik yang hanya 72 anak berarti dana 

BOS yang diterima selama 1 tahun pelajaran berjumlah Rp 57.600,000,-. 

Dengan jumlah dana BOS yang berjumlah 57.600.000,- kemampuan 

sekolah untuk melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana 

prasarana sekolah juga sangat minim. 

b. Jumlah guru kelas yang PNS pada tahun pelajaran 2016/2017 hanya 3 

orang, dan yang 3 orang guru kelas masih berstatus Guru Tidak Tetap 

(GTT).  

c. Peraturan yang baru mengenai penggunaan dana BOS untuk belanja 

pegawai diturunkan prosentasenya dari 20% menjadi 15%. Dengan 

diturunkannya prosentase penggunaan dana BOS pada poin belanja 

pegawai berarti sekolah dengan siswa sedikit hanya dapat memberikan 
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honorarium untuk GTT di sekolahnya juga hanya sedikit/kecil. 

d. Letak geografis SDN Gedongombo II kurang strategis, karena terletak di 

bagian utara dari Desa Gedongombo dengan jarak dari jalan aspal sejauh 

3 km. Sedangkan dari ibukota kecamatan dan kantor UPTD Pendidikan 

Kecamatan Ploso sejauh 10 km. Selain letak geografis yang kurang 

strategis, akses jalan menuju ke SDN Gedongombo II baik dari arah 

timur maupun dari arah selatan juga rusak dengan keadaan berlubang dan 

berlumpur ketika musim penghujan.  

e. Sebagian besar peserta didik tidak diasuh oleh orang tuanya sendiri, 

hanya ikut kakek dan neneknya. Sementara orang tuanya merantau ke 

kota untuk mencari nafkah. Dengan anak-anak yang hanya dibesarkan 

dan diasuh oleh kakek dan neneknya, kurang mendapatkan perhatian 

tentang kedisiplinan untuk belajar.  

f.   Sering terjadi gangguan keamanan  sekolah terutama perusakan tulisan 

pada papan nama sekolah. 

g. Sarana dan prasarana SDN Gedongombo II Kecamatan Ploso sangat 

terbatas, dan tidak memiliki ruang perpustakaan, ruang kepala sekolah, 

ruang tamu, gudang, mushola, ruang UKS, dan alat-alat bantu 

pembelajaran lainnya yang dapat mendukung proses pembelajaran. 

       Dengan sejumlah kendala dan masalah di SDN Gedongombo II, maka 

telah dilakukan beberapa solusi, antara lain: 

a. Dengan pendapatan dari dana BOS sebesar Rp 57.600.000,- dalam satu 

tahun pelajaran, maka penggunaannya diupayakan sehemat mungkin dan 

diprioritaskan untuk operasional sekolah yang sangat penting. 

b. Dengan honorarium GTT yang kecil, kepada guru yang sudah PNS 

apabila mendapatkan gaji ke-13, THR, TPP disepakati untuk 

menyumbangkan sebagian yang akan diberikan kepada teman GTT. 

c. Pada waktu terjadi gangguan keamanan sekolah yang berupa sekolah 

kehilangan tape recorder, maka sekolah bekerjasama dengan kepala desa 

Gedongombo dan barang dapat dikembalikan ke sekolah. 
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d. Kantor guru disekat menjadi ruang tamu, ruang guru dan kepala sekolah 

jadi satu, dan ruang komputer. 

e. Pada tahun 2015 sekolah dapat membeli 1 buah lap top dan untuk 

menunjang pembelajaran pada tahun 2016 dapat membeli 1 buah LCD 

proyektor dan sound system, yang dibeli dari dana BOS. 

f.   Pada akhir tahun pelajaran 2015/2016, sekolah mendapatkan bantuan 1 

buah almari buku dari 11 wali murid kelas VI, yang penggunaanya untuk 

menyimpan buku kelas VI dan administrasi guru kelas VI. 

g. Jumlah siswa kelas VI yang hanya 8 anak, dengan ruang kelas ukuran 8 x 

7 meter, maka pada bagian belakang ruang kelas VI difungsikan sebagai 

perpustakaan sekolah dengan sejumlah buku bacaan anak yang berasal 

dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2008. 

h. Untuk menjaga keharmonisan antara kepala sekolah dengan guru dan 

penjaga sekolah, maka kepala sekolah memberikan hadiah kepada guru 

atau penjaga sekolah yang ulang tahun dengan membelikan kue ulang 

tahun, yang selanjutnya dikembangkan menjadi hadiah ulang tahun yang 

berupa bingkisan. Kegiatan ini diyakini dapat mempererat kekeluargaan 

antara kepala sekolah, guru dan penjaga SDN Gedongombo II. 

i.   Bila tanaman mangga di sekolah sedang berbuah lebat, buahnya dijual 

untuk kesejahteraan GTT. 

j.   Mendorong guru untuk mengikuti diklat fungsional yang 

diselenggarakan oleh pihak lain untuk meningkatkan kompetensi 

pedagogik dan profesionalnya. 

2. Kepemimpinan Pembelajaran 

       Sejalan dengan pengertian kepemimpinan pembelajaran adalah 

kepemimpinan yang memfokuskan/menekankan pada pembelajaran. 

Adapun komponen-komponen kepemimpinan pembelajaran meliputi 

kurikulum, proses belajar mengajar, penilaian, pengembangan guru, 

layanan prima dalam pembelajaran, dan pembangunan komunitas belajar 

di sekolah. 
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       Dari pengertian kepemimpinan pembelajaran sebagaimana tersebut di 

atas, kepala SDN Gedongombo II dalam menjalankan tugas dan fungsi 

dalam kepemimpinan pembelajaran masih mengalami beberapa masalah, 

antara lain: 

a. Media dan sumber belajar untuk mendukung pemberian layanan prima 

dalam pembelajaran di SDN Gedongombo II masih terbatas. 

Keterbatasan media pembelajaran di sekolah diakibatkan terbatasnya 

dana BOS untuk yang diperoleh sekolah.  

b. SDN Gedongombo II belum mempunyai gedung/ruang perpustakaan 

sendiri sebagai sumber belajar. Buku-buku referensi dan buku bacaan 

anak hanya ditempatkan di bagian belakang ruang kelas VI. 

c. Guru-guru SDN Gedongombo II jarang sekali mendapatkan jatah diklat 

dari Dinas Pendidikan melalui UPTD Pendidikan Kecamatan Ploso. Diklat 

peningkatan kompetensi guru biasanya diperoleh oleh guru-guru di 

sekolah inti. 

d. Kepala SDN Gedongombo II selama ini masih kurang dalam 

membimbing guru untuk pengembangan dan perbaikan proses 

pembelajaran. 

e. Dengan berbagai tugas dan kesibukan kepala sekolah dalam 

menjalankan tugas dan fungsi selaku administrator, kepala SDN 

Gedongombo II selama ini masih kurang dalam menyediakan sebagian 

besar waktu untuk pembelajaran.  

f.   SDN Gedongombo II kurang menganggarkan melalui dana BOS untuk 

meningkatkan tambahan pelajaran/les, terutama bagi siswa yang 

tertinggal atau lambat dalam belajarnya. 

g. Kepala SDN Gedongombo II selama ini kurang memanfaatkan hasil dari 

Penilaian Kinerja Guru (PKG) yang telah dilaksanakan. Hasil PKG selama 

ini hanya berfungsi sebagai dokumen bagi guru saja, dan belum 

berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan Pengembangan Keprofesian 

Berkelanjutan (PKB) yang pembiayaannya dialokasikan dari dana BOS 

untuk poin pembiayaan peningkatan kompetensi guru. 
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       Dengan sejumlah kendala dan masalah di SDN Gedongombo II dalam 

melaksanakan kepemimpinan pembelajaran, maka telah dilakukan beberapa 

solusi, antara lain: 

a. Guru didorong oleh kepala sekolah untuk memanfaatkan media 

pembelajaran yang telah tersedia di sekolah, antara lain: peta, atlas, globe, 

KIT IPA, dekak-dekak, dan media lain yang telah tersedia secara alami di 

sekitar sekolah. 

b. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan buku bacaan anak dan buku referensi 

yang telah di miliki sekolah, maka setiap sudut belakang ruang kelas selalu 

disediakan buku-buku bacaan anak yang diletakkan di atas meja. 

c. Guru-guru didorong untuk mengikuti diklat secara mandiri, yang 

diselenggarakan oleh pihak lain seperti diklat peningkatan kompetensi 

guru tentang penghitungan angka kredit bagi guru. 

d. SDN Gedongombo II menganggarkan honorarium pemberian 

les/tambahan pelajaran bagi guru kelas VI sebesar Rp 1.000.000,- untuk 

tahun pelajaran 2016/2017, dan juga latihan/try out bagi siswa kelas VI. 

e. Jika kepala sekolah ada kegiatan rapat/kegiatan lain bersamaan dengan 

jam pembelajaran sesuai dengan yang diampu, maka jam pelajaran 

diajukan atau diganti dengan hari yang lain.  

 
3. Supervisi Akademik 

       Kepala SDN Gedongombo II mengalami beberapa kendala dalam 

pelaksanaan supervisi akademik di sekolah, antara lain: 

a. Belum memiliki program supervisi akademik yang refresentatif. 

b. Instrumen pelaksanaan supervisi akademik juga belum lengkap. 

c. Dalam melaksanakan supervisi akademik belum dapat menjangkau pada 

semua guru baik guru kelas maupun guru mata pelajaran. 

d. Belum memiliki bukti fisik dokumentasi dari pelaksanaan supervisi 

akademik yang telah dilaksanakan. 

e. Belum menata administrasi supervisi akademik secara tertib dan rapi. 
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f.    Belum memiliki program tindak lanjut dari pelaksanaan supervisi 

akademik di sekolah. 

g. Belum melaksanakan tindak lanjut dari pelaksanaan supervisi akademik, 

sehingga guru yang telah mendapatkan supervisi akademik dari kepala 

sekolah, belum dapat mengetahui kelebihan dan kelemahannya. 

       Dengan sejumlah kendala dan masalah di SDN Gedongombo II dalam 

supervisi akademik, telah dilakukan beberapa solusi, antara lain: 

a. Kepala sekolah menyusun program supervisi akademik yang akan 

dilaksanakan untuk satu tahun pelajaran 2016/2017. 

b. Menyusun instrumen pelaksanaan supervisi akademik. 

c. Pelaksanaan supervisi akademik dilaksanakan untuk semua guru baik 

guru kelas maupun guru mata pelajaran. 

d. Mendokumentasikan pelaksanaan supervisi akademik. 

e. Menyusun program tindak lanjut dari supervisi akademik. 

f. Menata administrasi pelaksanaan supervisi akademik. 

g. Melaksanakan program tindak lanjut, dengan harapan semua guru akan 

dapat merasakan manfaat dari pelaksanaan supervisi akademik. 

 

Perubahan yang dihasilkan  

1. Pengembangan Sekolah 

   Setelah melaksanakan program kemitraan antara SDN Ploso dengan 

SDN Gedongombo II, maka perubahan di SDN Gedongombo II dalam 

pengembangan sekolah antara lain: 

a. Telah menyusun Evaluasi Diri Sekolah, yang disusun sesuai dengan 

standar-standar yang ada. 

b. Telah menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) untuk tahun pelajaran 

2016/2017. 

c. Telah menyusun Dokumen Anggaran dan Kegiatan Sekolah (DKAS) 

untuk tahun pelajaran 2016/2017. 

2. Kepemimpinan Pembelajaran 
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       Dalam bidang kepemimpinan pembelajaran, perubahan yang dihasilkan 

oleh kepala SDN Gedongombo II dengan adanya kemitraan antara lain: 

a. Kepala sekolah lebih banyak mengalokasikan waktunya untuk di sekolah. 

b. Kepala sekolah melaksanakan tugas mengajar yang 6 jam pelajaran 

seminggu secara sungguh-sungguh. 

c. Kepala sekolah menyusun rencana pembelajaran yang berupa RPP sesuai 

dengan mata pelajaran yang diampu. 

d. Kepala sekolah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan surat 

pembagian tugas yang disusunnya. 

e. Kepala sekolah membimbing guru dalam penyusunan perencanaan 

pembelajaran sebagai langkah awal dalam perbaikan proses pembelajaran. 

f. Menindaklanjuti hasil Penilaian Kinerja Guru (PKG) dengan program 

perencanaan untuk Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB). 

 

3. Supervisi Akademik 

       Dengan dilaksanakannya kemitraan antar kepala sekolah, SDN 

Gedongombo II mengalami perubahan ke arah yang lebih baik dalam 

supervisi akademik, antara lain: 

a. Telah memiliki program supervisi akademik. 

b. Telah memiliki instrumen untuk melaksanakan supervisi akademik, yang 

terdiri atas instrumen untuk perencanaan pembelajaran dan instrumen 

untuk pelaksanaan pembelajaran. 

c. Telah mendokumentasikan bukti pelaksanaan supervisi akademik 

terhadap guru. 

d. Telah memiliki program tindak lanjut dari pelaksanaan supervisi 

akademik. 

e. Telah melaksanakan program tindak lanjut pelaksanaan supervisi 

akademik, yang berupa pemberian contoh pelaksanaan pembelajaran 

dengan disertai RPP dan langkah-langkah pembelajaran yang sesuai 

dengan standar proses. 

SIMPULAN 

       Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan: 1) 

Untuk meningkatkan kompetensi kepala sekolah yunior di sekolah imbas, 
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mengadakan kemitraan dengan kepala sekolah yunior di sekolah pengimbas 

dalam bentuk kerjasama kemitraan. Bentuk kerjasama itu kepala sekolah 

yunior menimba pengetahuan dan pengalaman kepada kepala sekolah di 

sekolah pengimbas; 2) Hasil kemitraan dari kepala sekolah senior diterapkan 

oleh kepala sekolah yunior tentang pengembangan sekolah, kepemimpinan 

pembelajaran, dan supervisi akademik yang disesuaikan dengan kemampuan 

kepala sekolah, guru, siswa dan sumber daya yang ada di sekolah imbas.  

DAFTAR PUSTAKA 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan. 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi 

Pendidikan Dasar dan Menengah. 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2007 tentang Standar 

Kepala Sekolah/Madrasah 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 tahun 2007 tentang Standar 

Proses Pendidikan dasar dan Menengah. 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2007 tentang Standar 

Penilaian Pendidikan Dasar dan Menegah. 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 tahun 2010 tentang Petunjuk 

Teknis Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. 
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PENGGUNAAN MEDIA MANIK-MANIK BERBANTUAN POWER POINT 

UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SATUAN LUAS 

Oleh: Jarwo 

Email: jarwosubah2@gmail.com 

 

ABSTRAK 

Penggunaan Alat Peraga Tangga Manik-Manik Berbantu Microsoft Power Point 

untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa  Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan tentang peningkatan hasil belajar siswa pada pembelajaran 

menentukan konfersi satuan luas. Metode yang digunakan adalah metode 

deskriptif dengan bentuk penelitiannya adalah penelitian tindakan kelas. Subjek 

penelitian adalah guru dan siswa kelas VI yang berjumlah 24 siswa. Penelitian ini 

dilakukan sebanyak 2 siklus. Hasil penelitian pada siklus 1 motivasi belajar 

peserta didik meningkat, hasil belajar rata-rata nilai peserta didik menjadi 658 

dengan 11 peserta didik tuntas dan masih ada 14 peserta didik yang belum tuntas. 

Hasil siklus 2 adalah motivasi dan semangat belajar peserta didik meningkat 

sehingga hasil belajar meningkat tajam terbukti dari nilai rata-rata kelas menjadi 

81.67 dengan 22 peserta didik tuntas dan 2 peserta didik masih belum tuntas. 

 

Kata kunci: Peningkatan Hasil Belajar, Bermain Tangga Manik-Manik, Microcoft 

Power Point, Pembelajaran Matemat 

 
PENDAHULUAN 

Pembelajaran di Sekolah Dasar akan lebih efektif, menarik, dan 

menyenangkan apabila memanfaatkan berbagai media dan metode secara 

bervariasi. Pembelajaran yang bervariasi bertujuan agar menimbulkan minat dan 

motivasi belajar peserta didik terhadap semua mata pelajaran di sekolah. Dengan 

motivasi belajar yang tinggi maka hasil belajar akan berkualitas sehingga mutu 

pendidikan akan meningkat. Namun demikian kenyataan di lapangan 

menunjukkan bahwa kegiatan pembelajaran di Sekolah Dasar, berdasarkan 

pengamatan dan informasi dari berbagai pihak masih banyak yang bersifat 

konvensional. Metode yang digunakan guru dalam pembelajaran masih cenderung 

pada metode ceramah, dan kurang memanfaatkan media. Oleh karena itu hasil 

belajar masih kurang optimal. Adapaun Hilgard (Susanto, 2014: 3) menegaskan 

bahwa belajar merupakan proses mencari ilmu yang terjadi dalam diri seseorang 

melalui latihan, pembiasaan, pengalaman dan sebagainya. 
 

Rendahnya hasil belajar peserta didik dalam materi hubungan antarsatuan 

luas ini, berdasarkan analisis dan pengamatan guru kelas serta masukan dari 

teman sejawat, ternyata karena peserta didik kurang termotivasi mengikuti 

pembelajaran Matematika dan kurang menguasai konsep hubungan antarsatuan 

ukuran. Berdasarkan kondisi di atas, guru kelas dengan mendapatkan masukan 

mailto:jarwosubah2@gmail.com
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dan informasi dari berbagai pihak menentukan model pembelajaran baru agar 

hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran Matematika meningkat. Media 

yang dipilih adalah Tangga manik-manik, berbantu microsoft power point. 

Dipilihnya variasi microsoft power point karena berdasarkan pengamatan peneliti, 

peserta didik lebih antusias dan tertarik ketika pelajaran komputer. Sehingga soal-

soal didesain dengan program microsoft power point dengan tujuan untuk menarik 

motivasi belajar siswa.  

Menurut Bruner (dalam Nyimas Aisyah dkk. 2007,1.5) menyatakan bahwa 

―Belajar matematika adalah belajar mengenai konsep-konsep dan struktur-struktur 

matematika yang terdapat didalam materi yang dipelajari, serta mencari hubungan 

antara konsep-konsep dan struktur-struktur matematika itu. Dengan demikian, 

agar pembelajaran dapat mengembangkan keterampilan intelektual siswa dalam 

mempelajari suatu pengetahuan (misalnya suatu konsep matematika) maka materi 

pelajaran perlu disajikan dengan memperhatikan tahap perkembangan kognitif. 

Proses internalisasi akan terjadi secara sungguh sungguh jika pengetahuan yang 

dipelajari itu dipelajari dalam tiga model tahapan yaitu tahap enaktif, tahap ikonik, 

dan tahap simbolik. 

Identifikasi dan Rumusan Masalah 

Identifikasi masalah yang agar lebih menarik dan meningkatkan hasil 

belajar peserta didik adalah sebagai berikut: 

 
1. Mengapa hasil belajar peserta didik kelas VI dalam pembelajaran Matematika 

rendah? 
 
2. Upaya apakah yang dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar siswa mata 

pelajaran Matematika di Sekolah Dasar Negeri Sempu ? 
 
g. Media apakah yang dapat digunakan untuk meningkatkan hasil belajar peserta 

didik dalam pembelajaran Matematika di kelas VI SD Negeri Sempu? 

 

Adapun permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut ‖Penggunaan Media Manik-Manik Berbantuan Power Point untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Satuan Luas dalam pembelajaran Matematika materi 

hubungan antarsatuan luas dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 

VI SD Negeri Sempu Tahun Pelajaran 2016/2017 ?‖ 

  
Seting Penelitian 
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Penelitian ini dilaksanakan pada semester 1 tahun pelajaran 2016/2017. 

Masing-masing siklus dilakukan kegiatan pembelajaran sebanyak satu kali 

pertemuan. Siklus 1 dilaksanakan pada hari Senin, 3 Oktober 2016 sedangkan 

siklus 2 dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2016. Tindakan 

diberikan pada waktu jam pelajaran matematika, sesuai dengan jadwal pelajaran, 

yang dilaksanakan setiap hari Senin dan Rabu. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai 

dengan program semester 1 yang telah direncanakan oleh guru kelas berdasarkan 

kurikulum KTSP yang digunakan di SD Negeri Sempu . 

Tempat Penelitian 

Tempat penelitian ini dilakukan di SD Negeri Sempu Kecamatan Limpung 

Kabupaten Batang dengan jumlah peserta didik 24. 

Subjek Penelitian 

Subyek  penelitian  adalah  siswa  kelas  VI SD  Negeri  Sempu tahun 

pelajaran 2016/2017 yang jumlahnya sebanyak 24 siswa, yang terdiri atas 14 

peserta didik perempuan dan 10 peserta didik laki-laki. Fokus pembelajaran pada 

materi hubungan antarsatuan luas 

Sumber Data 

Sumber data dari penelitian ini diperoleh dari: (1) Daftar nilai, 2) Perangkat 

pembelajaran yang dibuat guru, (3) Buku sumber pelajaran, dan (4) Hasil 

observasi, saran dari observer yang dilakukan sebelum, selama, dan sesudah 

tindakan penelitian, dan 5) dokumentasi selama tindakan diberikan. 

Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data berbentuk tes dan 

observasi. Tes digunakan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar peserta 

didik selama kegiatan pembelajaran matematika materi hubungan antarsatuan 

luas. Lembar observasi digunakan untuk menilai keaktifan dan perubahan tingkah 

laku peserta didik yang berkaitan erat dengan motivasi belajar dalam 

pembelajaran Matematika selama kegiatan dilakukan. 

Alat pengumpulan data tergantung pada teknik yang digunakan. Teknik tes, 

alatnya dapat berbentuk butir soal tes. Butir soal tes ini berupa tes isian singkat 

yang terdiri atas 10 soal. Teknik non tes, alatnya dapat berbentuk pedoman dan 

lembar observasi. 

Validasi Data 

Dalam penelitian ini menggunakan validasi teman sejawat, yakni teman 

sejawat yang menganalisis dan mengoreksi soal-soal yang telah disusun peneliti 

sebelum digunakan dalam penelitian. Adapun hasil dari validasi teman sejawat 
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menyatakan bahwa soal-soal sesuai untuk mengevaluasi hasil belajar siswa dalam 

materi mengidentifikasi hubungan antarsatuan luas bangun datar. 

Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis 

hasil dari observasi, tindakan dan dokumentasi untuk meningkatkan pemahaman 

penelitian terhadap kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi 

orang lain. Kegiatan analisis merupakan refleksi dari data sebelum tindakan dan 

hasil selama dan setelah tindakan. 

Analisis data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk analisis kualitatif 

dengan metode pemaparan secara deskriptip komparatif, yakni mendeksripsikan 

semua temuan dalam penelitian disertai dengan data-data kuantitatif yang 

dianalisis secara sederhana (persentase). 
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Indikator Kinerja 

Indikator keberhasilan dalam penelitian ini dalam bentuk hasil belajar 

peserta didik khusus pada pemahaman terhadap hubungan antar satuanluas. 

Adapun indikator kinerja tersebut adalah: (1) Adanya peningkatan perolehan nilai 

rata-rata ulangan harian dari 57.5 menjadi minimal 70, (2) Adanya tingkat 

kelulusan KKM dari yang lulus KKM sebanyak 9 (38%) menjadi sedikitnya 19 

siswa (79%), (3) Peningkatan peran aktif siswa dalam pembelajaran Matematika. 

Prosedur Tindakan 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas, yang merupakan 

perbaikan pembelajaran berdasarkan permasalahan yang dijumpai di kelas. 

Penelitian ini dilakukan oleh guru kelas selaku peneliti, dengan bantuan teman 

sejawat sebagai observer selama kegiatan pembelajaran perbaikan berlangsung. 

Prosedur penelitian ini menurut Arikunto (2007: 16) dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dari bagan di atas dapat dijelaskan bahwa tindakan penelitian dilakukan 

berdasarkan analisis dan refleksi dari pembelajaran Matematika tentang 

hubunngan antar satuan luas, yang menyatakan bahwa hasil belajar siswa yang 

masih rendah dan motivasi belajar siswa rendah. Dari refleksi itu disusunlah 

rencana pembelajaran dengan memanfaatkan media tangga manik-manik 
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berbantuan microsoft power point dalam siklus 1 yang dilakukan dengan kelompok 

besar sekali dan kelompok kecil sekali. Dari pembelajaran siklus 1, dianalisis hasil 

pembelajaran, dan refleksi dari teman sejawat sehingga disusun rencana 

pembelajaran untuk siklus 2. Berdasarkan pada analisis dan refleksi pembelajaran 

siklus 1, rencana pembelajaran dilaksanakan pada siklus 2 sebanyak dua kali 

pertemuan, kemudian dianalisis dan refleksi hasil pengamatan dari teman sejawat, 

hingga dideskripsikan dalam hasil penelitian tindakan kelas. Adapun prosedur 

penelitian secara rinci sebagai berikut: 

Persiapan Tindakan 

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah dideskripsikan, peneliti 

menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) berdasarkan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang dilaksanakan di SD Negeri Sempu. 

Setelah RPP disusun, maka kegiatan selanjutnya adalah menyiapkan media 

yang akan digunakan dalam penelitian yaitu tangga manik-manik. Tangga dibuat 

dari steroform dan dilapisi stiker. Setelah itu bekas tempat disket disiapkan dan 

ditempeli tulisan dari kertas yang terdiri atas: km, hm, dam, m, dm, cm, mm. 

Sedangkan tulisan untuk km
2
, hm

2
, dam

2
, m

2
, dm

2
, cm

2
, mm

2
, disiapkan dalam 

amplop untuk ditempelkan setelah kegiatan bermain dengan satuan km, hm, dam, 

m, dm, cm, mm selesai. Selain itu juga menyiapkan kartu soal-soal untuk bermain 

dan lembar kerja. 

Kartu soal dalam bermain, serta soal-soal dalam lembar kerja juga didesain 

dalam program aplikasi microsoft power point , yang didesain dalam bentuk tulisan 

dan gambar serta dapat digunakan dalam model slide show. Dalam program ini juga 

dilengkapi dengan penjelasan apakah jawaban peserta didik salah atau benar. Jika 

salah maka kegiatan yang harus dilakukan sudah otomatis muncul dalam program. 

Apabila benar, maka hadiah dan kegiatan yang harus dilakukan juga muncul dalam 

program secara otomatis pula. 

Pelaksanaan Tindakan 

Kegiatan penelitian ini dilakukan di dalam kelas oleh guru kelas sebagai 

peneliti dan teman sejawat untuk berkolaborasi. Siklus 1 dilakukan kegiatan 

pembelajaran sebanyak dua kali tindakan, pada pertemuan pertama membahas 

materi tentang luas bangun datar dan hubungan antarsatuan luas dan pertemuan 

kedua pada materi menghitung luas segi banyak yang merupakan gabungan dari dua 

bangun datar sederhana. Adapun langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan 

adalah sebagai berikut:1) Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan, 2) Guru 
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menyiapkan media yang dibutuhkan, 3) Peserta didik menuju kelompoknya masing-

masing kelompok besar (5-6 siswa), 4) Peserta didik memperhatikan demonstrasi 

guru cara bermain tangga manik-manik, 5) Peserta didik mengambil undian untuk 

bermain bersama kelompoknya, 6) Kelompok peserta didik mempraktikkan 

permainan, untuk mengecek jawaban peserta didik benar atau belum, peserta didik 

melihat jawaban soal dalam aplikasi microsoft power point. Bila jawaban dari 

permainan benar maka kelompok peserta didik akan menerima bintang 

penghargaan, dan bila salah maka kelompok peserta didik harus menyanyikan lagu 

dolanan sesuai dengan permintaan peserta didik lainnya, 7) Setelah semua 

kelompok selesai bermain, peserta didik mengerjakan latihan secara individu, 8) 

Apabila peserta didik telah selesai sebelum waktu pembahasan secara klasikal, ia 

dapat mengecek hasil pekerjaannya sudah benar atau belum dengan program 

microsoft power point, bila pekerjaan benar, maka peserta didik dapat mengoreksi 

hasil pekerjaannya sampai selesai, namun bila salah ia harus mengerjakan kembali, 

9) Pembahasan hasil latihan secara klasikal, 11) Kesimpulan. 

Materi pembelajaran selama tindakan diberikan, diulang dan dibahas secara 

detail dalam kegiatan pembelajaran pada pertemuan berikutnya, yakni dalam soal 

tanya-jawab sebelum masuk kelas dan soal-soal sarapan pagi atau breakfast. 

Langkah pembelajaran pada siklus 1 diulangi lagi pada materi lain dalam pertemuan 

kedua, yang diakiri dengan tes formatif setelah pertemuan kedua. 

Pengamatan dan Evaluasi 

Selama tindakan dilakukan, peneliti mengamati kegiatan peserta didik dengan 

lembar observasi, mencatat kegiatan yang dilakukan peserta didikdan 

mendokumentasikanya. Selain itu teman sejawat juga mengamati kegiatan 

pembelajaran untuk mencatat kekurangan dan kelemahan yang perlu diperhatikan 

dalam kegiatan pembelajaran selanjutnya. Kriteria keberhasilan tindakan apabila 

peserta didik tuntas mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) nilai 

Matematika yang ditentukan di SD Negeri Sempu, yakni 70. 

Refleksi 

Setiap tindakan yang diberikan selesai, maka guru mengadakan refleksi 

pembelajaran bersama teman sejawat. Hasil dari refleksi pembelajaran siklus 1 

digunakan sebagai pedoman untuk kegiatan perbaikan pembelajaran pada kegiatan 

pembelajaran siklus 2. 

  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 
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Sekolah Dasar Negeri Sempu terletak di Jalan Raya Limpung Banyu Putih 

Km. 01 Desa Sempu, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa 

Tengah. Sekolah ini terdiri atas 10 kelas, dengan tenaga pendidik yang terdiri atas: 

10 guru kelas, 4 guru mata pelajaran, satu kepala sekolah, 1 tenaga perpustakaan, 

dan seorang karyawan penjaga sekolah. Penelitian ini dilaksanakan pada waktu 

semester 1 tahun pembelajaran 2016/2017 yaitu pada Siklus 1 dilakukan pada hari 

Hari Senin, 3 Oktober 2016 sedangkan siklus 2 dilakukan pada hari Senin, 17 

Oktober 2016 . Tindakan diberikan pada waktu jam pelajaran Matematika, sesuai 

jadwal dilaksanakan setiap hari Senin dan Rabu. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai 

dengan program semester yang telah direncanakan oleh guru kelas berdasarkan 

kurikulum KTSP. 
 

Setelah tindakan diberikan pada siklus 1 dan 2, maka hasil tes formatif 

dianalisis berdasarkan bagan alur yang dipilih dalam penelitian, yakni 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Dari data hasil 

penelitian yang dilaksanakan dapat dianalisis dan dideskripsikan dalam 

pemaparan berikut ini. Adapun data-data perbandingan nilai peserta didik dapat 

dilihat sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1 

DATA PERKEMBANGAN NILAI PESERTA DIDIK SEBELUM 

INDAKAN DAN SESUDAH TINDAKAN 
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Berdasarkan nilai dalam tabel tersebut tersebut dapat dilihat dalam histogram 

sebagai berikut: 

Grafik 1 Perbandingan Nilai Siswa 

 
Pembelajaran dengan memanfaatkan media tangga manik-manik 

berbantuan microsoft power point di kelas VI SDN Sempu, dengan materi 

pembelajaran hubungan antarsatuan luas, menunjukkan hasil belajar yang lebih 

efektif. Dengan melihat perkembangan nilai peserta didik dalam tabel 

perkembangan dan histogram tersebut di atas dapat dikatakan bahwa ada 

perbedaan yang signifikan dari hasil belajar peserta didik antara kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan sebelumnya yaitu pembelajaran dengan 
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menggunakan metode ceramah dan latihan soal, dengan pembelajaran setelah 

dikenai tindakan (pemanfaatan media tangga manik-manik berbantuan microsoft 

power point dalam pembelajaran Matematika di kelas VI SD Negeri Sempu pada 

siklus 1 dan 2 . 

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dalam pemanfaatan media tangga manik-

manik berbantuan microsoft power point dalam pembelajaran Matematika kelas VI

 SD Negeri Sempu semester 1 tahun pelajaran 2016/2017, khususnya 

pada stándar kompetensi menghitung luas segi banyak sederhana dan luas lingkaran, 

prestasi belajar peserta didik meningkat. Melalui perbandingan nilai rata-rata, 

pada nilai sebelum tindakan, siklus 1 dan siklus ke 2, yaitu 53.75, 64.58 dan 82.08 

serta perbandingan persentase pencapaian KKM peserta didik dari sebelum siklus 

38%, pada siklus 1 menjadi 46% dan siklus 2 naik menjadi 92%, dapat ditentukan 

bahwa pembelajaran ini bernilai positif, artinya dengan memanfaatkan 
 
media tangga manik-manik berbantuan microsoft power point, dapat dijadikan 

sarana efektif  untuk  meningkatkan hasil belajar  Matematika  materi  yang 

berkaitan dengan hubungan antarsatuan luas di kelas VI   SD Negeri Sempu 

semester 1 tahun pelajaran 2016/2017 .   

 
Pemanfaatan media tangga manik-manik berbantuan microsoft power point, 

dalam pembelajaran Matematika yang dilakukan, terlihat bahwa peserta didik 

belajar dengan antusias dan semangat yang tinggi, sehingga konsep hubungan 

antarsatuan luas yang ditanamkan mencapai sasaran. Dengan menguasai konsep 

tentang hubungan anatarsatuan luas, peserta didik akan dapat memecahkan soal 

cerita yang berhubungan dengan satuan ukuran luas (persegi) pada materi 

menghitung laus segi banyak sederhana dan luas lingkaran. 

 
Dengan pemanfaatan media ini, ternyata dapat menarik perhatian peserta 

didik. Peserta didik yang biasanya perhatiannya kurang, tampak menjadi lebih 

antusias pada pembelajaran ini. Demikian pula peserta didik yang sudah mulai 

jenuh dengan pembelajaran yang monoton dan tidak bervariasi, kembali lebih 

berkonsentrasi dan motivasi belajar peserta didik meningkat dalam pembelajaran 

bermain tangga manik-manik berbantuan microsoft power point. Hal ini senada 

dengan manfaat dari penggunaan media pembelajaran ini, menurut Hamalik (1994 : 

108) antara lain adalah : 1) menarik minat, 2) memberi gambaran yang jelas, 3) 

mempunyai tinjauan yang luas dan 4) mendorong kreativitas peserta didik. 
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Berkaitan dengan pendapat tersebut, maka pemanfaatan media tangga manik-manik 

berbantuan microsoft power point memang dapat menarik minat peserta didik untuk 

belajar dan memahami konsep hubungan antarsatuan luas, sehingga peserta didik 

mempunyai tinjauan yang luas dalam menyelesaikan masalah mulai dari 

permasalahan yang mudah dan sederhana hingga yang kompleks. Yakni dari soal 

Matematika biasa yang hanya sebatas mencari hubungan antarsatuan luas, mencari 

luas bangun datar, menjadi soal Matematika yang lebih kompleks dalam bentuk soal 

cerita. 

Dengan adanya keuntungan-keuntungan dari pemanfaatan media tangga manik-

manik berbantuan microsoft power point ini, maka hipotesis yang dikemukakan 

diterima, yakni pembelajaran dengan memanfaatkan media tangga manik-manik 

berbantuan microsoft power point terbukti dapat meningkatkan hasil belajar peserta 

didik dalam pembelajaran Matematika materi hubungan antarsatuan luas di kelas VI 

SD Negeri Sempu, semester 1 tahun pelajaran 2016/2017 . 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pembelajaran 

dengan memanfaatkan media tangga manik-manik berbantuan microsoft power 

point dalam pembelajaran, antara lain: (1) kesanggupan guru untuk memanfaatkan 

media yang bervariasi, (2) penguasaan guru pada materi, metode, dan media yang 

dipilihnya, cara menyampaikan guru kepada peserta didik, (3) pengelolaan kelas 

yang efektif, (4) cara pembahasan hasil kegiatan peserta didik, dan (5) tindak lanjut 

dari kegiatan yang dilaksanakan guru. Faktor-faktor itu harus dikuasai oleh guru 

profesional di era globalisasi ini. Apabila faktor-faktor itu dapat diperhatikan oleh 

guru, maka kegiatan akan mencapai tujuan yang maksimal, sehingga mutu 

pendidikan yang diharapkan akan meningkat. 

SIMPULAN  

 Dari penjelasan tentang pemanfaatan media tangga manik-manik berbantuan 

microsoft power point, maka dapat dismpulkan sebagai berikut: 

1. Bermain media tangga manik-manik berbantuan microsoft power point lebih 

efektif untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam 

pembelajaran Matematika materi hubungan antarsatuan luas di kelas VI SD 

Negeri Sempu tahun pelajaran 2016/2017 . Hal ini terbukti dari daya tarik 

siswa terhadap media tangga manik-manik berbantuan mikrosft power point, 

antusias siswa dalam melakukan permainan, semangat siswa dalam 

mengerjakan tugas kelompok, dan semangat siswa menyelesaikan tes 

formatif. 
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2. Hasil belajar peserta didik dengan bermain tangga manik-manik berbantuan 

microsoft power point lebih tinggi dari pembelajaran sebelumnya, terbukti 

dengan nilai yang diperoleh peserta didik setelah tindakan diberikan dalam 

ulangan yakni: pada pra siklus dengan nilai rata-rata 57.5 pada siklus 1 

dengan rata-rata 64.58 dan pada siklus 2 dengan rata-rata 82.8. Dengan 

demikian hipotesis yang diajukan diterima, yakni pemanfaatan media tangga 

manik-manik berbantuan microsoft power point dapat meningkatkan hasil 

belajar peserta didik dalam pembelajaran Matematika materi tentang 

hubungan antarsatuan luas bagi peserta didik kelas VI SD Negeri Sempu 

tahun pembelajaran 2016/2017 . 
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PENUMBUHAN BUDAYA DISIPLIN MELALUI GERAKAN SAPA 

MENTARI BINA CLASSDOJO DI SMPN 1 PURWANEGARA 

 

Rosiman 

email : rosiman529@gmail.com 

 

Abstrak 

 

Kondisi di lingkungan sekolah SMP Negeri 1 Purwanegara pada akhir 

semester gasal tahun 2016/2017 menunjukkan bahwa banyak siswa yang tidak 

disiplin sehingga membuat siswa gagal dalam mencapai prestasi belajar. Best 

praktis ini bertujuan untuk menumbuhkan budaya disiplin melalui penerapan 

gerakan sapa mentari bina classdojo. Subyek penelitian sebanyak 770 siswa, 

53 tenaga pendidikan dan 11 tenaga kependidikan. Teknik pengumpulan data 

menggunakan catatan harian siswa untuk mengetahui kehadiran dan kerapihan 

siswa. Untuk memantau kehadiran guru digunakan aplikasi classdojo. Teknik 

analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil pelaksanaan 

gerakan sapa mentari, dari bulan Januari sampai bulan Maret menunjukkan 

jumlah kasus indisipler terus mengalami penurunan. Dari angka 305 

berkurang menjadi 94 dan berkurang lagi menjadi 25, ini menunjukkan bahwa 

tingkat kedisiplinan warga sekolah semakin meningkat, melalui gerakan salam 

pagi menjemput teman sendiri dan pembinaan melalui aplikasi class dojo 

dilakukan secara konsisten dan terus menerus untuk menumbuhkan budaya 

disiplin bagi warga sekolah. 

 

Kata kunci: disiplin, gerakan sapa mentari, bina classdojo 

 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Sekolah sebagai sebuah organisasi memiliki nilai dan adab yang 

selanjutnya menjadi budaya sekolah, budaya sekolah tercipta sebagai hasil 

akulturasi nilai dari proses sosialisasi personil sekolah dengan sesama perangkat 

lainnya, personil sekolah dengan masyarakat, serta proses asimilasi dengan 

kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Budaya sekolah tersebut selanjutnya  akan 

menciptakan suasana sekolah yang berlainan dibandingkan dengan sekolah lainnya. 

Suasana yang tercipta bisa lebih nyaman, menyenangkan dan menumbuhkan 

semangat untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah. 

Belajar dan mengajar tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan transfer ilmu 

pengetahuan dari guru ke siswa. Berbagai kegiatan seperti bagaimana membiasakan 

seluruh warga sekolah disiplin dan patuh terhadap peraturan yang berlaku di 

sekolah, saling menghormati, membiasakan hidup bersih dan sehat serta memiliki 

mailto:rosiman529@gmail.com
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semangat berkompetisi secara fair dan sejenisnya merupakan kebiasaan yang harus 

ditumbuhkan di lingkungan sekolah sehari-hari 

Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang berperan dalam membentuk 

karakter siswa. Karakter siswa yang ingin dikembangkan melalui pendidikan 

disekolah seperti yang dirumuskan dalam UU No.20 tahun 2003 yaitu : 

 ―Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara‖. 

Karakter siswa tersebut akan terwujud dalam suasana pembelajaran yang 

kondusif, nyaman, dinamis dan ditegakkannya nilai dan norma yang berlaku. 

Namun selain karakter diatas diperlukan pula sikap disiplin dalam diri masing- 

masing individu. 

Disiplin di sekolah merupakan hal yang penting dalam menunjang 

keberhasilan pendidikan bagi anak-anak. Disiplin yang diterapkan bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas belajar anak dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) agar 

lebih baik lagi.  Di sekolah guru adalah orang tua kedua sebagai panutan anak anak 

didiknya. Oleh sebab itu disiplin bagi seorang guru merupakan bagian penting dari 

tugas-tugas kependidikan dalam Kegiatan Belajar Mengajar. Tugas guru bukan saja 

melatih sikap disiplin pada anak didiknya, tetapi mendisiplinkan diri sendiri dan 

bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya. 

Hasil observasi yang telah dilakukan di lingkungan sekolah SMP Negeri 1 

Purwanegara pada akhir semester gasal tahun 2016/2017 menunjukkan bahwa 

banyak siswa yang sering datang terlambat. Hampir setiap hari banyak anak yang 

datang setelah bel tanda masuk berbunyi. Banyak juga anak yang tidak mengenakan 

perlengkapan sekolah sesuai aturan. Sering dijumpai anak menggunakan sepatu 

tidak hitam, berpakaian tidak rapi, tidak dimasukkan, tidak mengenakan sabuk, 

tidak pakai stangan leher dan lain-lain. Selain itu juga sering dijumpai anak 

membolos, tidak mengerjakan tugas, dan lain-lain yang seringkali membuat anak 
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gagal dalam mencapai prestasi belajar.  Faktor terbesar yang menyebabkan 

kegagalan tersebut adalah kurangnya sikap disiplin. 

Banyak upaya dilakukan untuk mengatasi anak-anak yang datang terlambat 

ke sekolah, mulai dari pembinaan dan pengarahan sampai memberikan sanksi 

berupa membersihkan lingkungan sekolah maupun tugas-tugas yang lain. Namun 

upaya yang dilakukan hanya berdampak untuk beberapa anak saja, dan itu juga 

hanya berlaku selama beberapa hari. Meskipun demikian, upaya sekolah untuk 

melatih kedisiplinan anak tidak berhenti sampai di sini. Berbagai upaya terus 

dilakukan sekolah untuk membiasakan anak bisa datang ke sekolah tepat waktu.  

Ketidakdisiplinan siswa dapat juga dipengaruhi pula oleh ketidakdisiplinan 

tenaga pengajar dan karyawan lain, misalnya saja seorang guru yang telat datang 

mengajar. Keterlambatan tersebut mengakibatkan jam pelajaran menjadi berkurang 

atau molor dari sewajarnya. Sehingga akan terjadi tumpang tindih dengan jam 

pelajaran selanjutnya. Hal ini mengakibatkan kegiatan belajar-mengajar tidak efektif 

karena tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika 

keterlambatan ini berlangsung terus menerus, siswa akan terbiasa tidak disiplin dan 

menjadi malas.  

Kenyataan dilapangan menunjukkan bahawa ketidakdisiplinan tenaga 

pengajar dan karyawan di SMP Negeri 1 Purwanegara masih tinggi. Masih banyak 

bapak/ibu guru yang datang ke sekolah dalam waktu yang cukup ngepas, artinya 

pembelajaran di mulai jam 07.15 maka bapak/ibu guru pun sampai di sekolah jam 

07.15. Bahkan ada yang lebih dari itu, masih ada beberapa guru yang datang setelah 

jan 07.15. Kalau bapak/ibu guru sampai sekolah waktunya ngepas, akibatnya utk 

masuk kelas akan terlambat. Apalagi kalau datangnya saja sudah terlambat, maka 

masuk kelasnya tentu akan lebih terlambat lagi. Sehingga kondisi ini sering kali 

menjadi bumerang terhadap proses pendisiplinan siswa. 

Guru sebagai seorang pendidik harus benar-benar bisa menjaga 

martabatnya sebagai pendidik, harus memiliki kompetensi sebagai pendidik. Salah 

satu kompetensi yang harus dimiliki guru yaitu kompetensi kepribadian. Ada tiga 

kemampuan yang harus dimiliki guru, yaitu : bertindak sesuai dengan norma agama, 

hukum, sosial dan kebudayaan nasional : menunjukkan pribadi yang dewasa dan 

teladan ; etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru. Sebagai 

orang terdepan di kelas, semua perbuatan, ucapan, dan tindakan guru akan dilihat 

dan perhatikan siswa. Sehingga kalau ada guru yang kurang disiplin tentunya akan 
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banyak memberikan contoh bagi anak. Anak akan meniru kekurang disiplinan guru 

di sekolah.  

Penulis beranggapan bahwa awal yang baik akan membawa hasil yang baik 

pula, demikian juga sebaliknya. Untuk itu kehadiran di sekolah yang lebih awal 

akan membawa kondisi yang lebih baik untuk beraktivitas dihari tersebut. Dengan 

lebih awal di sekolah, akan ada waktu yang lebih lama untuk melakukan persiapan 

bekerja. Guru juga punya waktu yang cukup untuk memperhatikan kehadiran anak 

di sekolah. 

Ketidakdisiplinan karyawan ditunjukkan ketika lupa membersihkan 

lingkungan sekolah, sehingga siswa dan guru merasa terganggu saat kegiatan belajar 

mengajar berlangsung. Karyawan yang datang terlambat juga mempengaruhi proses 

pelayanan menjadi terganggu. Anak yang butuh layanan ATK menjadi terhambat, 

hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap kelancaran proses pembelajaran di 

sekolah. Kadang guru akan menggunakan ruang laboratorium, sementara karyawan 

yang memegang kunci ruangan tersebut terlambat sehingga pembelajaran menjadi 

tertunda.  

Apabila hal semacam ini tidak segera ditangani, maka keberhasilan proses 

pembelajaran akan terhambat. Sekolah tidak akan maju, bahkan akan mengalami 

kemunduran dan kehancuran. Sesuai dengan pendapat Tulus (dalam TUU, 2004:36) 

yang menyatakan bahwa lingkungan sekolah yang teratur, tertib, tenang tersebut 

memberikan gambaran lingkungan siswa yang giat, gigih, serius, penuh perhatian, 

sungguh-sungguh dan kompetitif dalam kegiatan pembelajaran.    

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa budaya disiplin 

disekolah perlu ditumbuhkan dan ditanamkan kepada seluruh warga sekolah. Salah 

satu upaya yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan budaya disiplin di sekolah 

yaitu melalui ―Gerakan Sapa Mentari Bina Class Dojo‖.  Sapa Mentari Bina Class 

Dojo merupakan akronim dari Salam Pagi Menyambut Teman Sendiri, Pembinaan 

melalui aplikasi class dojo. 

Rumusan masalah dalam best praktis ini adalah : 

Bagaimana penerapan gerakan sapa mentari bina class dojo dapat menumbuhkan 

budaya disiplin di SMP Negeri 1 Purwanegara. 

Tujuan penulisan ini adalah : 

1. Memberikan gambaran tentang pentingnya menumbuhkan budaya disiplin di 

sekolah. 
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2. Memberikan gambaran bahwa penumbuhan budaya disiplin di SMP Negeri 1 

Purwanegara dapat dilakukan melalui gerakan sapa mentari bina class dojo. 

Review Pustaka 

Budaya Disiplin di Sekolah 

Budaya sekolah adalah nilai-nilai dominan yang didukung oleh sekolah atau 

falsafah yang menuntun kebijakan sekolah terhadap semua unsur dan komponen 

sekolah termasuk stakeholders pendidikan, seperti cara melaksanakan pekerjaan di 

sekolah serta asumsi atau kepercayaan dasar yang dianut oleh personil 

sekolah. Budaya sekolah merujuk pada suatu sistem nilai, kepercayaan dan norma-

norma yang diterima secara bersama, serta dilaksanakan dengan penuh kesadaran 

sebagai perilaku alami, yang dibentuk oleh lingkungan yang menciptakan 

pemahaman yang sama diantara seluruh unsur dan personil sekolah baik itu kepala 

sekolah, guru, staf, siswa dan jika perlu membentuk opini masyarakat yang sama 

dengan sekolah 

Menurut Zamroni budaya sekolah ( kultur sekolah ) sangat mempengaruhi 

prestasi dan perilaku peserta didik dari sekolah tersebut. Budaya sekolah merupakan 

jiwa dan kekuatan sekolah yang memungkinkan sekolah dapat tumbuh berkembang 

dan melakukan adaptasi dengan berbagai lingkungan yang ada.  Selanjutnya, dalam 

analisis tentang budaya sekolah dikemukakan bahwa untuk mewujudkan budaya 

sekolah yang akrab-dinamis, dan positif-aktif perlu ada rekayasa social. Dalam 

mengembangkan budaya baru sekolah perlu diperhatikan dua level kehidupan 

sekolah: yaitu level individu dan level organisasi atau level sekolah. Level individu, 

merupakan perilaku siswa selaku individu yang tidak lepas dari budaya sekolah 

yang ada. Perubahan budaya sekolah memerlukan perubahan perilaku individu. 

Perilaku individu siswa sangat terkait dengan prilaku pemimpin sekolah. 

Disiplin 

Menurut Johar Permana, Nursisto (1986:14), Disiplin adalah suatu kondisi 

yang tercipta dan terbentuk melalui proses dan serangkaian perilaku yang 

menunjukkan  nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan atau 

ketertiban. 

Menurut MacMillan Dictionary, (dalam Tulus Tu,u, 2004:30-31) bahwa 

disiplin adalah tertib, taat atau mengendalikan tingkah laku, penguasaan diri, 

kendali diri, latihan membentuk, meluruskan atau menyempurnakan sesuatu sebagai 
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kemampuan mental atau karakter moral. Hukuman yang di berikan untuk melatih 

atau memperbaiki kumpulan sistem peraturan bagi tingkah laku. 

Dari kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa disiplin merupakan 

suatu bentuk ketaatan pada peraturan dan sanksi yang berlaku dalam lingkungan 

sekolah. Disiplin yang dimaksudkan dalam asas ini adalah sikap dan perilaku 

disiplin yang muncul karena kesadaran dan kerelaan kita untuk hidup teratur dan 

rapi serta mampu menempatkan sesuatu sesuai pada kondisi yang seharusnya. Jadi 

disiplin disini bukanlah sesuatu yang harus dan tidak harus dilakukan karena 

peraturan yang menuntut kita untuk taat pada aturan yang ada. Aturan atau tata 

tertib yang dipajang dimana-mana bahkan merupakan atribut, tidak akan menjamin 

untuk dipatuhi apabila tidak didukung dengan suasana atau iklim lingkungan 

sekolah yang disiplin. Disiplin tidak hanya berlaku pada orang tertentu saja di 

sekolah tetapi untuk semua personil sekolah tidak kecuali kepala sekolah, guru dan 

staf. 

Ada bebarapa penyebab yang membuat seorang siswa melakukan tindakan 

atau perbuatan yang tidak disiplin. Brown dan Brown (1973;115) mengelompokkan 

beberapa penyebab perilaku siswa yang indisiplin, sebagai berikut : 

1. Perilaku tidak disiplin bisa disebabkan oleh guru 

2. Perilaku tidak disiplin bisa disebabkan oleh sekolah; kondisi sekolah yang 

kurang menyenangkan, kurang teratur, dan lain-lain dapat menyebabkan 

perilaku yang kurang atau tidak disiplin. 

3. Perilaku tidak disiplin bisa disebabkan oleh siswa , siswa yang berasal dari 

keluarga yang broken home. 

4. Perilaku tidak disiplin bisa disebabkan oleh kurikulum, kurikulum yang 

tidak terlalu kaku, tidak atau kurang fleksibel, terlalu dipaksakan dan lain-

lain bisa menimbulkan perilaku yang tidak disiplin, dalam proses belajar 

mengajar pada khususnya dan dalam proses pendidikan pada umumnya. 

Pada penulisan ini, yang dimaksud budaya disiplin di sekolah adalah 

kebiasaan datang tepat waktu, cara berpakaian dan penampilan rapi dan 

mematuhi tata tertib di sekolah dengan indikator tidak ada siswa maupun guru 

yang datang terlambat, siswa selalu berpakaian rapi dengan potongan rambut 

sesuai aturan, serta sepatu dan kelengkapan sekolah yang lain sesuai aturan. 

Gerakan Sapa Mentari 

http://arisandi.com/belajar-dan-pembelajaran/
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Sapa Mentari adalah akronim dari salam pagi menyambut teman sendiri. 

Gerakan ini yaitu menggerakkan seluruh warga sekolah untuk menyambut teman 

sendiri setiap pagi hari. Gerakan ini dilaksanakan setiap pagi secara terjadwal. Baik 

siswa maupun guru secara terjadwal setiap pagi berbaris di gerbang masuk sekolah. 

Kegiatan yang dilakukan adalah memberi salam, serta menyapa teman-teman yang 

datang ke sekolah. 

Melalui kegiatan ini juga, guru maupun siswa bisa saling memeriksa dan 

mengawasi kerapihan. Siswa dan guru yang datang akan disambut dengan salam 

dan sapa, sehingga apabila ada yang tidak sesuai aturan dapat diingatkan dengan 

santun. Hal ini membuat warga yang melanggar aturan akan merasa malu. Guru 

akan malu datang terlambat, karena diperhatikan oleh anak-anak. Demikian juga 

siswa malu terlambat karena di awasi oleh bapak ibu guru.  

Pembinaan dengan menggunakan aplikasi calssdojo 

Menurut Poerwadarmita (dalam bukharistyle.blogspot.com 

:2012).Pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara 

berdaya guna berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Secara umum 

pembinaan disebut sebagai sebuah perbaikan terhadap pola kehidupan yang 

direncanakan. Setiap manusia memiliki tujuan hidup tertentu dan ia memiliki 

keinginan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Apabila tujuan hidup tersebut tidak 

tercapai maka manusia akan berusaha untuk menata ulang pola kehidupannya. 

Sedangkan Ivancevich (2008:46), mendefinisikan pembinaan sebagai usaha 

untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam pekerjaannya sekarang atau dalam 

pekerjaan lain yang akan dijabatnya segera. 

Selanjutnya sehubungan dengan definisi tersebut, 

Ivancevich mengemukakan sejumlah butir penting yaitu, pembinaan adalah sebuah 

proses sistematis untuk mengubah perilaku kerja seorang/sekelompok pegawai 

dalam usaha meningkatkan kinerja organisasi. Pembinaan terkait dengan 

keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk pekerjaan yang sekarang 

dilakukan. Pembinaan berorientasi ke masa sekarang dan membantu pegawai untuk 

menguasai keterampilan dan kemampuan (konpetensi) yang spesifik untuk berhasil 

dalam pekerjaannya. 

Pembinaan juga dapat diartikan : ― bantuan dari seseorang atau sekelompok 

orang yang ditujukan kepada orang atau sekelompok orang lain melalui materi 
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pembinaan dengan tujuan dapat mengembangkan kemampuan, sehingga tercapai 

apa yang diharapkan.  

Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa dalam pembinaan 

terdapat unsur tujuan, materi, proses, cara, pembaharuan, dan tindakan pembinaan. 

Selain itu, untuk melaksanakan kegiatan pembinaan diperlukan adanya 

perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian. 

Sedangkan ClassDojo adalah sistem untuk mengontrol perilaku siswa di 

sekolah berbasis Android, untuk absensi siswa digital dan story class. Terhubung 

antara guru, siswa, wali kelas, dan orang tua. Dengan menciptakan sistem di 

classdojo ini, maka untuk pengontrolan perilaku (sikap) siswa di sekolah dapat 

dilakukan dengan mudah, data tersimpan otomatis, realtime, dan tentu dapat 

dipertanggung jawabkan 

Dengan menggunakan alat ini, guru memiliki sejumlah pilihan perilaku yang 

telah ditetapkan di bawah kategori perilaku positif dan negatif. Seorang guru juga 

dapat menambahkan opsi perilaku baru ke dalam daftar juga. Setiap kali seorang 

guru mengklik pilihan perilaku positif atau negatif dari siswa, +1 atau -1 

ditambahkan ke profil siswa di kelas itu. 

Aplikasi ini juga menyediakan metode komunikasi yang aman bagi para 

guru untuk mengirim umpan balik tentang seorang siswa kepada orang tua mereka, 

mirip dengan laporan kemajuan terus menerus tentang bagaimana kelakuan anak-

anak pada saat pembelajaran. Aplikasi ini gratis dan juga tersedia 

di Android dan iOS. 

METODE  

Membentuk suatu kebiasaan yang baik adalah salah satu hasil pendidikan 

yang penting. Untuk itu, sekolah selaku lembaga pendidikan di tuntut untuk selalu 

membentuk kebiasaan yang baik bagi seluruh warga sekolah. Semua perilaku yang 

baik harus muncul dan terlihat pada diri siswa, guru dan seluruh masyarakat di 

sekolah. Pada hakikatnya, disiplin merupakan bagian dari pendidikan dan suatu 

proses yang perlu dibiasakan pelaksanaannya  

Aturan umum yang tertulis di bawah ini dapat membantu bagaimana 

membentuk kebiasaan baru yang baik dan meninggalkan kebiasaan lama yang jelek. 

( Barton Morgan dalam Suprijanto, 2005 : 34) 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.classdojo.android&hl=en
https://itunes.apple.com/en/app/classdojo/id552602056
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1. Temukan konsep kebiasaan baru yang ingin dikembangkan sejelas mungkin. 

Jika Anda tidak mengetahui kemana Anda pergi maka Anda tidak akan sampai 

ke tempat tujuan. 

2. Mulailah kebiasaan yang baru dengan kemauan yang kuat. Jika Anda ingin 

mendayung sampan, Anda harus mendorong sampan ke dalam air dengan kuat. 

Apabila Anda ingin memulai kebiasaan baru, Anda harus memulainya dengan 

dorongan yang kuat. 

3. Jangan biarkan pengecualan terjadi sampai kebiasaan baru tersebut benar-benar 

berakar. Contoh, seandainya Anda ingin mengakhiri kebiasaan Anda merokok; 

berhentilah sama sekali pada suatu saat, lakukan terus dan jangan pernah 

memutus kebiasaan baru itu. 

4. Latihlah kebiasaan baru itu pada setiap kesempatan, walaupun dalam keadaan 

sibuk, carilah kesempatan untuk berlatih. 

5. Latihan dengan selang waktu yang agak lama akan lebih baik daripada latihan 

secara intensif dalam waktu yang relatif singkat. Contoh, jika Anda ingin 

bermain tenis dengan baik, Anda akan belajar lebih banyak dengan cara 

bermain satu jam perhari dalam waktu 100 hari daripada bermain sepuluh jam 

perhari dalam waktu sepuluh hari. 

6. Latihan hendaknya dilakukan sesemurna mungkin. Contoh, kita semua telah 

banyak menulis, tetapi tulisan kita tidak meningkat malahan sering menjadi 

buruk. Masalahnya kita tidak berlatih dengan benar. 

7. Situasi dan kondisi hendaknya diatur sedemikian rupa sehingga menyenangkan. 

Kita cenderung mengulangi respon yang menyenangkan dan menghentikan 

respon yang tidak menyenangkan. 

8. Pembentukan kebiasaan baru hendaknya sebagai hasil dari dorongan dirinya 

sendiri, bukan dari orang lain. Apa yang dikerjakan seseorang karena disuruh 

orang lain tidak akan lebih banyak daripada apa yang dikerjakan tanpa disuruh, 

untuk mengembangkan dirinya. 

Dalam perkembangannya, kebiasaan (folkways) ini dapat menjadi tata 

kelakuan (mores), adat istiadat (custom), dan akhirnya dapat menjadi norma 

kemasyarakatan jika telah mengalami pelembagaan (Soekanto, 1993) 

Sejalan dengan uraian di atas, penulis ingin membiasakan sikap disiplin 

pada seluruh warga sekolah. Harapannya pembiasaan sikap disiplin ini bisa terus 

berkembang sehingga menjadi budaya disiplin. Oleh karena itu, untuk 
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menumbuhkan budaya disiplin di sekolah penulis membuat program gerakan salam 

pagi untuk menyambut teman sendiri, dan pembinaan melalui aplikasi class dojo. 

Program ini disingkat dengan akronim gerakan sapa mentari bina class dojo. 

Secara singkat langkah-langkah pengembangan gerakan sapa mentari class 

dojo ini sebagai berikut : 

1. Hasil pengamatan dan pemantauan menunjukkan masih rendahnya angka 

kedisiplinan warga sekolah. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya anak yang 

datang terlambat, berpakaian dan berpenampilan tidak rapi, sering terjadi 

pelanggaran tata tertib. 

2. Untuk mengatasi kondisi di atas, perlu dilakukan pengawasan secara intensif di 

awal kegiatan sekolah. Dengan pengawasan ini dapat mengontrol kehadiran dan 

ketertiban siswa. 

3. Supaya kegiatan pengawasan ini berjalan secara optimal, maka perlu dilakukan 

secara kolaboratif antara guru dengan siswa. 

4. Untuk itu muncul gerakan sapa mentari yaitu salam pagi menyambut teman 

sendiri.  

5. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan ini perlu diadakan pembinaan 

secara teratur dan terus menerus. 

6. Sebagai bahan pembinaan digunakan data yang diperoleh menggunakan 

aplikasi class dojo. 

Langkah Pemecahan Masalah 

Gerakan salam pagi menyambut teman sendiri dan pembinaan 

menggunakan aplikasi class dojo merupakan program sekolah untuk menumbuhkan 

budaya disiplin terhadap seluruh warga sekolah. 

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Gerakan salam pagi menyambut teman sendiri dilaksanakan mulai bulan 

Januari 2017 dan dilaksanakan setiap pagi sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. 

Setiap hari anak dijadwal untuk menyambut kehadiran teman-teman di gerbang 

pintu masuk sekolah. Setiap pagi ada satu kelas yang bertugas menyambut di pintu 

gerbang. Setiap kelas didampingi oleh wali masing-masing beserta bapak/ibu guru 

yang dijadwalkan setiap harinya. 

Kegiatan yang dilakukan anak adalah memberi salam dan berjabat tangan 

dengan siswa lain maupun dengan bapak/ibu guru yang baru hadir. Di sini bapak 

dan ibu guru yang piket beserta wali kelas, guru BK dan kesiswaan selain 
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menyambut kehadiran siswa juga mengontrol dan mengawasi kerapian dan 

kelengkapan siswa. Disini bapak/ibu guru juga menyambut teman sendiri, rekan 

sesama guru dan karyawan. Melalui kegiatan ini akan tumbuh rasa kebersamaan 

diantara sesama. 

 

Gambar 1 . Salam pagi menyambut teman sendiri 

Melalui kegiatan sapa mentari ini juga dapat dijadikan sebagai kontrol 

bersama. Siswa yang datang terlambat mestinya akan merasa diperhatikan. 

Demikian juga guru dan karyawan yang datang terlambat akan merasa malu karena 

dilihat oleh anak-anak. 

Pada kesempatan ini juga penulis mencatat kehadiran guru melalui aplikasi 

class dojo yang sudah diinstall di android. Melalui aplikasi class dojo ini juga 

penulis bisa memberikan reward kepada guru yang kehadirannya lebih awal. Disini 

guru tidak merasa kalau kehadiran ternyata dicatat di HP. Pencatatan kehadiran guru 

cukup dengan menekan foto atau nama guru yang sudah dientri pada aplikasi class 

dojo. Melalui satu jari saja penulis dapat mencatat kehadiran guru setiap harinya. 

Cara Pemecahan Masalah 

Sebagai indikator tumbuhnya budaya disiplin di sekolah, penulis mengambil 

tiga macam indikator yaitu : kehadiran di sekolah yang meliputi kehadiran siswa 

dan guru, kerapihan rambut bagi siswa laki-laki, dan sepatu. Tiga indikator ini yang 

sering terjadi penyimpangan bagi sebagian siswa. Program gerakan sapa mentari ini 

dalam penerapannya tidak selamanya berjalan mulus seperti apa yang diharapkan. 

Pada awal kegiatan masih ada beberapa guru yang belum bisa berpartisipasi secara 

aktif, masih ada yang belum mengalami perubahan dalam kehadiran di sekolah. 

Selain itu juga masih sering dijumpai anak yang datang setelah bel berbunyi.  

Untuk meminimalisir keadaan tersebut, penulis mengadakan pembinaan 

terhadap guru dan karyawan. Penulis paparkan hasil record yang ada di aplikasi 
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class dojo. Setelah disampaikan hasil record dari HP, guru dan karyawan menyadari 

kalau kehadiran mereka selama ini terekam dalam handphone. 

Pada saat meeting setiap hari senin penulis menekankan kepada wali kelas 

untuk melalukan pembinaan terhadap siswa asuhannya. Pembinaan dimaksudkan 

untuk mengingatkan siswa agar datang kesekolah bisa lebih awal lagi, terutama 

pada kelas yang melaksanakan giliran piket pagi. Melalui pembinaan ini diharapkan 

tumbuh kesedaran baik pada guru dan karyawanan, maupun pada semua siswa. 

Hambatan 

Beberapa hambatan yang ditemui dalam menumbuhkan budaya disiplin di 

sekolah adalah :  

a. Belum semua warga sekolah memahami akan peran sertanya dalam 

menumbuhkan budaya disiplin di sekolah menjadi tugas dan 

tanggungjawabnya; 

b. Menumbuhkan budaya disiplin di sekolah dibutuhkan waktu yang cukup lama 

karena setiap personel harus memahami tugas dan fungsi unsur lain secara 

komprehensif; 

c. Belum semua pemangku kepentingan memiliki komitmen sama terhadap 

penumbuhan budaya disiplin di sekolah; 

d. Belum adanya kesamaan komitmen untuk seluruh warga sekolah ; 

e. Masih ada siswa yang memiliki kesadaran rendah dalam menjaga dan 

menumbuhkan kedisiplinan pribadi;   

PEMBAHASAN 

Hasil yang Dicapai 

Berikut disajikan hasil catatan kedisiplinan siswa dan guru mulai bulan 

Januari 2017. Data siswa diambil dari buku catatan kehadiran siswa yang dicatat 

oleh petugas setiap harinya.  Sedangkan data kehadiran guru diambil dari aplikasi 

classdojo yang dicatat penulis melalui HP setiap harinya secara random.  

Catatan tentang banyaknya siswa yang datang terlambat dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

Tabel 1. Catatan kehadiran siswa mulai bulan Januari 2017 

No. Bulan 
Jumlah Siswa yang Datang Terlambat 

Kelas 7 Kelas 8 Kelas 9 Jumlah 

1 Januari 2017 22 61 58 141 
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2 Februari 2017 1 7 3 11 

3 Maret 2017 - 3 1 4 

Adapun banyaknya siswa yang melakukan tindakan indisipliner berupa 

kerapihan rambut disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 2. Catatan siswa yang rambutnya tidak rapi 

No. Bulan 
Jumlah Siswa yang rambutnya tdk rapi 

Kelas 7 Kelas 8 Kelas 9 Jumlah 

1 Januari 2017 8 13 27 58 

2 Februari 2017 2 20 9 31 

3 Maret 2017 3 5 3 11 

Sedangkan siswa yang menggunakan sepatu tidak sesuai dengan 

ketentuan disajikan dalam tabel berikut : 

Tabel 3. Catatan siswa yang memakai sepatu tidak hitam 

No. Bulan 
Jumlah Siswa yang tidak bersepatu hitam 

Kelas 7 Kelas 8 Kelas 9 Jumlah 

1 Januari 2017 5 17 11 33 

2 Februari 2017 - 6 3 9 

3 Maret 2017 - 3 2 5 

Rekapitulasi keterlambatan guru pada bulan Januari sampai dengan Maret 

2017 yang diambil dari aplikasi classdojo adalah sebagai berikut : 

Tabel 4. Catatan kehadiran guru 

No. 
Bulan Januari Bulan Februari Maret 

Tanggal Jumlah Tanggal Jumlah Tanggal Jumlah 

1 4 6 2 3 4 1 

2 5 7 7 4 6 2 

3 6 7 8 4 7 1 

4 7 7 11 3 11 - 

5 9 6 13 3 14 1 

6 10 8 14 3 15 - 

7 11 5 18 4   

8 12 13 20 8   

9 13 5 22 7   

10 14 9 23 4   
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No. 
Bulan Januari Bulan Februari Maret 

Tanggal Jumlah Tanggal Jumlah Tanggal Jumlah 

 Jumlah 73  43  5 

Contoh pengambilan data dari aplikasi classdojo dapat ditunjukkan seperti 

pada gambar berikut : 

 

Gambar 2.Rekap kehadiran guru setiap minggu pada classdojo 

 

 

 

Pembahasan 

Gerakan Sapa Mentari atau Salam Pagi Menyambut Teman Sendiri mulai 

dilakukan pada bulan Januari 2017. Fokus pengamatan kedisiplinan warga sekolah 

meliputi : kehadiran siswa dan guru, kerapihan rambut siswa, dan sepatu siswa. Dari 

hasil pengamatan dan pencatatan tentang kedisiplinan disekolah diperoleh data 

sebagai berikut : 

Tabel 5. Rekapitulasi Indisipliner Guru dan Siswa 

No Bulan 
Siswa 

terlambat 

Rambut 

tidak rapi 

Sepatu tidak 

hitam 

Guru 

Terlambat 
Jumlah 

1. Januari 141 58 33 73 305 

2. Februari 11 31 9 43 94 

3. Maret 4 11 5 5 25 
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Dari tabel di atas terlihat bahwa pada bulan Januari 2017 terjadi tindak 

ketidakdisiplinan warga sekolah sebanyak 305 kejadian. Salah satu penyebab 

banyaknya pelanggaraan ini adalah awal masuk sekolah. Sebagian besar siswa 

masih terbawa suasana liburan sehingga banyak yang merasa malas untuk sekolah. 

Banyaknya kasus ketidakdisiplinan ini sebagian besar terjadi pada minggu-minggu 

pertama maupun minggu kedua. Hal ini dimungkinkan karena gerakan sapa mentari 

ini baru dilaksanakan, sehingga belum semua siswa maupun guru melaksanakan 

kegiatan ini.  

Untuk mengurangi banyaknya kejadian indisipliner, khususnya 

keterlambatan guru, penulis mengadakan pembinaan. Pembinaan dilakukan melalui 

kegiatan rapat dinas. Pada pembinaan ini ditekankan kembali tentang gerakan sapa 

mentari ini. Bapak/ibu guru, terutama wali kelas diminta untuk menyampaikan 

gerakan ini pada saat perwalian ataupun pada saat kegiatan pembelajaran.  

 

Gambar 3. Pembinaan guru dan karyawan secara umum 

Setelah dilakukan pembinaan secara umum, penulis melakukan 

pengamatan kembali, khususnya kehadiran guru. Pada akhir bulan kedua diperoleh 

data kejadian indisipliner sebanyak 94 kejadian. Jumlah ini jauh berada dibawah 

bulan sebelumnya. Penulis berharap dengan gerakan sapa mentari ini akan 

membawa perubahan pada kedisiplinan warga sekolah. Bebarapa siswa yang 

mendapat giliran piket pagi merasa senang kegiatan seperti ini. Mereka gembira 

bisa menyambut kedatangan teman-teman semua.  

Keterlambatan guru datang ke sekolah pada bulan Februari juga mengalami 

penurunan dari angka 73 menjadi angka 43. Dari angka 43 ini dianalisis ternyata 

hanya beberapa orang saja. Untuk itu penulis mengadakan pembinaan secara khusus 

terhadap beberapa orang saja. Dari hasil diskusi dan pembinaan ini, mereka 

mengaku merasa malu dilihat oleh anak-anak. Mereka sudah berusaha untuk datang 
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lebih awal lagi. Pada pertengahan bulan Maret jumlah guru yang terlambat tercatat 5 

orang dan banyaknya kasus indisipliner menurun lagi menjadi 25 kasus. 

Dari bulan Januari sampai bulan Maret jumlah kasus indisipler terus 

mengalami penurunan. Dari angka 305 berkurang menjadi 94 dan berkurang lagi 

menjadi 25, ini menunjukkan bahwa tingkat kedisiplinan warga sekolah semakin 

meningkat. Apabila peningkatkan kedisiplinan ini bisa terus dilakukan maka tidak 

menutup kemungkinan kedisiplinan ini bisa menjadi suatu budaya. Semoga budaya 

disiplin di SMP Negeri 1 Purwanegara ini bisa ditumbuhkan melalui gerakan salam 

pagi menyambut teman sendiri. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 1). Sekolah sebagai lembaga pendidikan sangat perlu untuk 

menumbuhkan budaya disiplin bagi seluruh warganya. Dengan disiplin yang tinggi 

akan tercipta lingkungan belajar yang aman dan nyaman, yang sangat ideal untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan. Penumbuhan budaya disiplin di sekolah 

merupakan hal yang amat penting dalam upaya meningkatkan kinerja sekolah, baik 

secara personal maupun organisasi. 2). Budaya disiplin di sekolah khususnya di 

SMP Negeri 1 Purwanegara dapat ditumbuhkan melalui gerakan salam pagi 

menjemput teman sendiri dan pembinaan melalui aplikasi class dojo. Gerakan yang 

membiasakan siswa dan pendidik untuk menyambut kehadiran teman-teman setiap 

pagi ini apabila dilakukan secara konsisten dan terus menerus dapat menumbuhkan 

budaya disiplin bagi warga sekolah. 

Agar hasil kegiatan lebih optimal maka disarankan sebagai berikut : 1). 

Perlu adanya kedisiplinan yang tinggi pada setiap individu untuk daya guna dan 

berhasil guna. 2). Guru sebagai panutan anak didiknya oleh sebab itu disiplin 

merupakan bagian terpenting dari tugas-tugas kependidikan dalam kegiatan belajar 

mengajar. 3). Gerakan salam pagi menjemput teman sendiri ini perlu dilakukan 

secara terus menerus, untuk itu diperlukan adanya monitoring dan evaluasi secara 

berkesinambungan. 

DAFTAR PUSTAKA 

Akhmad Sudrajat. 2010. Pengembangan Budaya Sekolah. 

https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2010/03/04/manfaat-prinsip-dan-asas-

pengembangan-budaya-sekolah/. Diunduh tanggal 14 Maret 2017 

https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2010/03/04/manfaat-prinsip-dan-asas-pengembangan-budaya-sekolah/
https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2010/03/04/manfaat-prinsip-dan-asas-pengembangan-budaya-sekolah/


 

1812 

 

Indrafachrudi, Soekarto. 2006. Bagaimana Memimpin Sekolah yang Efektif. Bogor : 

Ghalia Indonesia 

Suprijanto. 2005. Pendidikan Orang Dewasa dari Teori hingga Aplikasi. Jakarta : 

Bumi Aksara. 

TUU Tulus. 2004. Peran disiplin pada perilaku dan Prestasi Siswa. Jakarta : 

Grasindo. 

-----------------. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Eko Jaya. 

-----------------, Permendiknas No. 13 Th. 2007. Tentang Standar Kompetensi 

Kepala Sekolah/Madrasah. Jakarta.  

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

1813 

 

KEMITRAAN SEKOLAH VERSUS STIGMA MASYARAKAT 

Oleh IMA CHOERIJAH 

imaileasp@gmail.com 

 

ABSTRAK 

Cigugur Tengah adalah salah satu sekolah inklusif di Kota Cimahi, keberadaan sekolah inklusif di 

tengah keterbatasan sarana.  Awalnya Cigugur Tengah adalah sekolah yang  di diskriminasikan , 

di pandang sebelah mata Keadaan ini tidak menyurutkan semangat dan dijadikan pemicu untuk 

mencari solusi dalam mengatasi kesulitan, bahkan stigma masyarakat terhadap keberadaan 

sekolah inklusif itu sendiri. Bentuk kemitraan yang dibangun yaitu dengan menjalin kerjasama 

dimulai dari membangun komunikasi yang efektif dengan lingkungan terdekat seperti 

masyarakat sekitar sekolah, orangtua kemudian meningkat ke jenjang yang lebih tinggi yaitu 

pemerintah , Resource  centre , komunitas yang peduli pendidikan. Sekolah tidak bisa berjuang 

sendiri.Sekolah membutuhkan dukungan dari berbagai pihak sekolah memerlukan kesempatan 

untuk menunjukkan potensi. Tanpa kesempatan yang diberi sekolah akan berdiri tanpa potensi, 

akhirnya mati suri. 

 

Kata Kunci :sekolah inklusif, stigma, kemitraan, diskriminasi. 

 

PENDAHULUAN  

Manusia adalah mahkluk social yang selalu membutuhkan orang lain 

dalam kehidupannya, begitu juga dengan sekolah yang membutuhkan mitra untuk 

menunjang keberhasilan . sekolah adalah suatu institusi atau organisasi di 

masyarakat yang terus berubah . sekolah terikat dengan sumber daya yang terbatas , 

terikat, ( komitmen moral ) oleh berbagai stoke holders ( pihak berkepentingan ) 

baik internal ( seperti  penguasa pendidikan, birokrat, personel sekolah ) maupun 

eksternal ( seperti orangtua dan siswa ,masyarakat ,komite , dan dunia kerja / 

pengguna lulusan ) dan sekolah memiliki tujuan untuk menghasilkan lulusan yang 

berkualitas dengan peran dan  kerjasama dari berbagai pihak karena keberhasilan 

bisa diraih denggan adanya peran dan  tanggung jawab berbagai fihak yang terlibat 

secara langsung maupun tidak, pihak – pihak tersebut antara lain : pemerintah, 

masyarakat, dan orangtua. 

SDN Cigugur Tengah adalah salah satu sekolah inklusif yang ada di Kota 

Cimahi, keberadaan sekolah inklusif  di tengah keterbatasan sarana,  sumber daya 

manusia yang belum memahami tentang pendidikan inklusif  hal ini yang 

menyebabkan pelaksanaan pendidikan inklusif di SDN Cigugur Tengah  tidak 

memuaskan bahkan nyaris tidak berhasil.dan awalnya SDN Cigugur Tengah adalah 

sekolah yang selalu di diskriminasikan , dianggap rendah, di pandang sebelah mata 

mailto:imaileasp@gmail.com
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Keadaan ini tidak menyurutkan semangat  dan dijadikan pemicu untuk mencari cara 

dan solusi untuk mengatasi kesulitan, kendala, bahkan stigma masyarakat terhadap 

keberadaan sekolah inklusif itu sendiri  dan tidak sedikit masyarakat yang 

beranggapan sekolah inklusif adalah sekolah kumpulan anak – anak bodoh.  Salah 

satu bentuk kemitraan  yang dibangun yaitu dengan menjalin kerjasama  dimulai 

dari membangun komunikasi yang efektif  dengan lingkungan terdekat  seperti  

masyarakat sekitar sekolah, orangtua atau wali anak kemudian kemitraan yang 

dilakukan meningkat ke jenjang yang lebih tinggi  yaitu pemerintah , Resource 

centre , komunitas yang peduli, yayasan swasta pemerhati pendidikan ( seperti Save 

The Children ). Adapun tujuan dari kemitraan yang dilakukan sekolah adalah untuk 

meningkatkan keberhasilan dengan tujuan yang sama yaitu pencapaian keberhasilan 

baik sikap, akademik, dan keterampilan. Selain itu kemitraan bertujuan untuk 

membangun rasa percaya diri baik dari pihak sekolah maupun anak – anak yang ada 

di sekolah. Karena tanpa dukungan dan kerjasama dengan pihak lain , keberhasilan 

dan prestasi yang diraih tidak akan maksimal. 

Dan peran Pemerintah adalah menggulirkan  peraturan  dan undang- 

undang yang mendukung dan  berkaitan dengan   hak pendidikan anak. Sedangkan 

masyarakat yang dimaksud adalah orangtua atau wali peserta didik, anggota 

keluarga yang lain atau semua orang yang tinggal di sekitar lingkungan sekolah.  

Orangtua adalah mitra yang utama karena pendidikan dasar anak diperoleh dari 

keluarganya sendiri kasih sayang orangtuaadalah landasan dasar yang dibutuhkan 

bagi perkembangan anak. 

Berbagai macam strategi bisa dilakukan sekolah untuk membudayakan 

kerjasama atau mitra secara efektif antara lain : mengadakan pertemuan dan 

membentuk komite sekolah, menjadwalkan diskusi informal atau sharing momen 

dengan orangtua satu atau dua kali dalam setahun dalam kegiatan tersebut  sekolah 

menginformasikan tentang potensi yang dimiliki peserta didik , kesulitan yang 

dihadapi peserta didik dalam belajarnya. Menunjukkan hasil karya  peserta didik, 

tekankan bakat dan prestasi yang dimiliki peserta didik , kemudian bicarakan solusi 

untuk peniingkatan belajar peserta didik dan apa yang harus dilakukan untuk 

mengatasi hambatan yang dimiliki peserta didik.Mengadakan pentas seni anak – 

anak di berbagai event dengan bantuan masyarakat dan komunitas yang peduli 

pendidikan. 
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Cara lainnya adalah menjalin komunikasi yang interaktif  dengan berbagai 

fihak  artinya  komunikasi  tidak saling menunggu  tetapi diperlukan inisiatif dari 

kedua belah  fihak. Keberhasilan sekolah tidak lepas  dari eratnya kemitraan yang 

dilakukan , harmonisnya kemitraan yang dilaksanakan , kemitraan yang dilakukan 

bisa dijadikan alat control bagi pencapaian keberhasilan program sekolah. 

Pada akhirnya kemitraan sekolah mutlak diperlukan untuk  pencapaian 

keberhasilan belajar dan kemitraan bisa  dijadikan salah satu cara untuk mengurangi 

kesalahpahaman antara sekolah dengan masyarakat dan orangtua sehingga tidak  

ada lagi guru yang dipidanakan oleh orangtua. Kemitraan sekolah yang dibangun 

dengan berbagai pihak dan komunitas yang peduli pada pendidikan merupakan 

angin segar yang bisa menjadi jalan keluar sehingga sekolah bisa  mencapai 

keberhasilan baik dari kompetensi  akademik maupun  kompetensi  keterampilan  

anak – anak. Yang terutama stigma masyarakat terhadap keberadaan sekolah 

inklusif bisa berubah . dansekolah inklusif bisa dijadikan salah satu sekolah pilihan 

yang bisa menghasilkan lulusan yang berkualitas sesuai amanat UU dan tujuan 

pendidikan nasional. Sekolah tidak bisa berjuang sendiri untuk mencapai tujuan 

,sekolah membutuhkan alat untuk mencapai tujuan dan alat  itu adalah kemitraan 

yang bisa dijadikan akses mencapai tujuan bersama, sekolah membutuhkan 

dukungan dari berbagai pihak, sekolah membutuhkan mitra yang harmonis, sekolah 

membutuhkan wahana untuk berkreasi, sekolah memerlukan kesempatan untuk 

menunjukkan potensi dalam meraih prestasi karena tanpa kesempatan yang diberi 

sekolah hanya akan berdiri tanpa potensi, tanpa prestasi dan akhirnya mati suri. Dan 

semoga itu tidak terjadi. Aamiin YRA. 

Metode adalah strategi yang dilakukan untuk  mencari  bentuk  kerjasama 

yang sesuai dan tepat bagi sekolah dan mitra sekolah. Hal ini dilakukan agar jalinan 

kemitraan tidak tumpang  tindih dengan  berbagai kepentingan yang akhirnya  

melenceng dari tujuan dan harapan dari ke dua belah pihak. Sesuai pepatah ― banyak 

jalan menuju Roma ― artinya banyak cara yang efektif yang bisa dilakukan untuk 

menjalin kemitraan antara sekolah dengan berbagai pihak, dengan masyarakat, 

dengan orangtua, dengan komunitas peduli pendidikan dll. Cara efektif yang di 

bangun  adalah membangun hubungan yang efektif  yang tepat sasaran, hubungan 

yang membantu pengembangan pendidikan inklusif terhadapa kemajuan 

pembelajaran anak di sekolah. Hubungan kemitraan sekolah, orangtua, dan 

masyarakat dapat dilakukan melalui : 
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1. Mengadakan pertemuan dengan keluarga dan kelompok masyarakat untuk 

mensosialisasikan tentang pendidikan inklusif ,  tentang makna keberagaman 

dalam kelas dan pembelajaran yang ramah bagi semua anak. Salah satu 

bentuk sosialisasi yang dilakukan sekolah dengan mitra sekolah ( orangtua )

  

 

2. Menjadwalkan diskusi informal , satu atau dua kali dalam setahun dengan 

orangtua dan komite sekolah hal ini dilakukan  agar  komunikasi  berjalan 

efektif , sekecil apapunperkembangan sanak harrus terus  di informasikan 

kepada orangtua ,baik itu perkembangan akademiknya 

maupunperkembangan potensinya misalnya potensi kesenian yang di 

latihkan guru kepada anak di sekolah. Berikut contoh hasil kemajuan anak 

dalam musik : 

 

3. Melaksanakan kegiatan dengan sekolah lain, dapat dilakukan dengan 

sekolah satu gugus atau bisa juga yang lebih luas yaitu antar gugus sekolah 

yang tujuannya untuk menjalin kerjasama yang lebih luas dan mantap., 

saling mendukung visi dan misi sekolah satu dengan sekolah lain sebagai 

lingkungan inklusiif yang ramah terhadap  pembelajaran. Misalnya Gugus 

sekolah mengadakan diskusi antar guru tentang metode pembelajaran baru, 

memodifikasi bahan ajar, cara- cara melibatkan  anggota masyarakat ke 

dalam kelas. Kegiatan lain mengadakan kunjungan sumber belajar , 

menyelerenggarakan  bazaar hasil karya anak,membuat bulletin sebagai 

media informasi dan komunikasi bagi komunitas sekolah.  
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4. Bila memungkinkan sekolah dapat menggunakan radio dan televise , media 

cetak untuk menunjukkan dan menginformasikan kemajuan dan potensi 

anak baik dari segi akademik maupun seni kepada khalayak ramai. 

5. Bermitra dengan Peksos ( pekerja  social ) untuk melakukan penyuluhan dan 

hal ini dilakukanuntuk membangun kesadaran. Pesan yang disampaikan 

dalam kegiatan penyuluhan tidak berhenti hanya sebagai informasi tapi 

cenderung kepada aksi nyata dan mampu merubah perilaku pada diri 

seseorang atau sekelompok orang . sehingga stigma masyarakat terhadap 

sekolah inklusif berubah. 

6. Melibatkan orangtua di kelas untuk membantu anak yang berkebutuhan 

khusus , karena ada beberapa anak berkebutuhan khusus yang memerlukan 

dampingan dan perhatian yang lebih. Libatkan orangtua secara sukarela 

untuk mendampingi anak berkebutuhan khusus sampai anak itu  siap untuk 

mandiri dan belajar bersama- sama di kelas. 

Metoda kemitraan yang dilakukan di atas hanyalah  contoh metoda yang 

dilakukan di SDN Cigugur Tengah lebih dan kurangnya tergantung pada masing- 

masing sekolah. Karena hambatan dan permasalahan di setiap sekolah itu berbeda. 

Jadi metoda yang dilakukan bukan metoda harga mati tapi  fleksibel cari cara yang 

paling  disukai dan paling cocok dilaksanakan di sekolah serta teruskan dengan 

mencoba cara  yang lainnya yang lebih  inovasi  menurut sekolah. Yang jelas dan 

yang terpenting semangat inklusif dan membudayakan kemitraan sekolah bisa  

terwujud. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengertian kemitraan sekolah 

Pengertian kemitraan sekolah disini adalah pihak- pihak lain di luar 

lingkungan sekolah yang bisa dijadikan mitra atau pihak  yang bisa menjalin 

kerjasama untuk mencapai  tujuan yang sama yaitu meningkatkan keberhasilan 

pembelajaran di sekolah . Pihak –pihak yang bisa dijadikan mitra disini memiliki 

peran dan tanggungjawab yang berbeda – beda. Dan salah satu tugas yang harus 

dilakukan sekolah dalam memaksimalkan peran dari  masing – masing pihak adalah 

dengan penyusunan strategi yang bisa  dijadikan  acuan sehingga semua pihak yang 

dijadikan mitra sekolah dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya 

semaksimal mungkin.  
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SDN Cigugur Tengah adalah salah satu sekolah inklusif yang memerlukan 

kerjasama atau menjalin kemitraan dengan berbagai  fihak  demi terwujudnya 

keberhasilan pembelajaran bagi semua anak. Sekolah inklusif mengakomodasi 

semua anak dengan keberagaman kondisi, baik aspek fisik, intelektual , social 

,emosional , linguistic , budaya , ekonomi , agama, dan etnik , termasuk  

mengakomodasi anak berkebutuhan khusus yang juga  beragam kondisi dan 

potensinya. Keberagaman itu harus dihargai dan didorong untuk berkembang 

seluas-luasnya sesuai keunikan masing – masing anak (Dinge, M. et.al, 2004: 36). 

Dalam pelaksanaannya sekolah inklusif tidak bisa berjalan sendiri tetapi 

membutuhkan support dari  pemangku kepentingan yaitu pemerintah, masyarakat, 

guru, dan orangtua.berikut peran dan tanggung jawab yang harus dilakukan mitra 

sekolah,antara lain  adalah : 

Peran Pemerintah  

Undang – undang yang terkait dengan hak pendidikan anak . untuk 

mengetahui peran dan tanggung jawab pemerintah. 

1. UUD 1945 RI, pasal 31 ayat ( 1 ) 

Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan. 

2. UU 39/ 1999 tentang hak Azasi Manusia , pasal 60 

ayat 1 : setiap anak  berhak  untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran 

dalam rangka pengembangan kepribadiannya sesuai dengan minat,bakat, dan 

tingkat kecerdasannya. 

Ayat 2 : tiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi 

sesuai dengan tinngkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan 

dirinya sepanjang sesuai dengan nilai- nilai  kesusilaan dan kepatutan.  

3. UU no.23/2002 tentang perlindungan Hak Anak , pasal 9 

Ayat 1 : setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam 

rangka pengembangan pribadinya  dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan 

minat dan bakatnya. 

Ayat 2 : selain hak anak sebagaimana dimaksud dengan ayat 1 khusus bagi 

anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa 

, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan 

pendidikan khusus. 

Selain pasal diatas di dalam penjelasan pasal 15 dinyatakan : ― pendidikan 

khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang 
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berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang 

diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat 

pendidikan dasar  dan menengah.  

Berdasarkan uraian di atas , peran dan tanggung  jawab pemerintah dalam 

mendukung pelaksanaan pembelajaran inklusif antara lain : 

1. Menyusun atau menerbitkan Peraturan  yang mendukung pendidikan inklusif 

yang dijadikan dasar bagi semua sekolah inklusif. 

2. Menyusun dan mensosialisasikan , menerapkan pendidikan dan kebijakan 

pendidikan inklusif seperti sumber daya manusia , dana , kurikulum dan 

perangkat pembelajaran lainnya. 

3. Memfasilitasi proses pelaksanaan pendidikan inklusif di semua lingkungan 

pembelajaran. 

4. Memperluas akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. 

5. Membuka peluang pada pihak terkait untuk berkontribusi dalam pembelajaran 

6. Memberikan kesempatan kepada pihak yang peduli pendidikan untuk terlibat 

dan berpartisipasi dalm memdukung kegiatan sekolah inklusif. 

7. Mengadakan pelatihan khusus untuk guru yang mengajar di sekolah 

penyelenggara inklusif. 

Peran Masyarakat. 

Kemitraan sekolah dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya 

sangat berpengaruh dalam menentukan keberhasilan sekolah inklusif. 

Masyarakat yang dimaksud  adalah orangtua atau wali peserta didik 

,anggota keluarga yang lain atau semua orang yang tinggal di sekitar lingkungan 

sekolah. Dalam konteks menyeluruh masyarakat merupakan tempat anak hidup dan 

belajar tentang kehidupan yang sebenarnya dan kemudian  mereka belajar dari 

pengalaman hidupnya sehari – hari. 

Oleh karena itu peran dan tanggung jawab masyarakat dalam sekolah 

inklusif diantaranya adalah : 

1. Mitra pemerintah dalam mendukung terlaksananya sekolah inklusif 

2. Memperluas akses pendidikan dan peluang kerja bagi anak berkebutuhan khusus 

3. Membangun dan mengembangkan kesadaran akan hak anak untuk belajar dan 

memperoleh pendidikan yang layak  

4. Melakukan control social akan kebijakan pemerintah tentang pendidikan 
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5. Membantu peksos ( pekerja social ) mengidentifikasi anak yang berkebutuhan 

khusus yang belum bersekolah di lingkungannya. 

6. Sebagai tempat /wadah belajar bagi peserta didik. 

7. Merupakan sumber informasi , pengetahuan dan pengalaman praktis bagi anak 

8. Mendukung kebijakan sekolah dengan tidak mengintimidasi anak di 

lingkungannya 

9. Membantu mensosialisasikan kepada masyarakat lainnya dengan cara  

mengakomodir potensi dari semua anak. 

Salah satu bentuk  kerjasama sekolah dengan masyarakat adalah dengan di 

ajaknya sekolah untuk menampilkan potensi anak – anak di berbagai event 

diantaranya adalah : 

 

Partisipasi dalam acara 17 agustusan dan hari sumpah pemuda yang di 

selenggarakan oleh karang taruna dengan tampilnya grup angklung kolaborasi  

Di undang tampil di mall besar yang ada di kota Cimahi dan kota Bandung. 

Tampil di monument nasional Jakarta dan Anjungan Jawa Barat TMII Jakarta. 

Melakukan pertukaran budaya dengan Negara Rusia dan Swedia. 

Dengan partisipasi sekolah dalam berbagai kegiatan kesenian secara tidak langsung 

mendukung pencapaian keberhasilan dari sekolah inklusif itu sendiri.  

Sedangkan bentuk nyata lainnya dari keterlibatan masyarakat dalam proses 

pembelajaran anak di sekolah diantaranya adalah : 

Membantu  sekolah sebagai pusat layanan pendidikan yang aman dan bersih. 

Memberi  kesempatan kepada anak untuk berkreasi di lingkungannya. 

Peran dan tanggung jawab Guru. 

Guru adalah tokoh sentral dalam tonggak keberhasilan layanan pendiikan 

anak di sekolah  dan peran dan tanggung jawab guru, diantaranya  ( O NEIL, 1994: 

4 ): 

1. Mendidik semua anak tanpa kecuali.  
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2. Menjadi tokoh utama dalam pendidikan inklusif di sekolah. 

3. Memastikan semua anak di kelas terlayani secara optimal. 

4. Menjalin komunikasi secara terus menerus dengan orangtua dan pemangku 

kepentingan lainnya. 

5. Membiasakan  untuk selalu bersikap ramah dan peduli terhadap semua anak. 

6. Menjadikan kelas sebagai rumah kedua bagi semua anak. 

7. Membuat anak merasa nyaman untuk belajar. 

8. Memberikan teladan untuk memiliki rasa empati . 

9. Melakukan komunikasi secara berkala dan efektif dengan keluarga, yaitu : 

orangtua atau wali tentang kemajuan anak mereka dalam belajar dan 

berprestasi. 

10. Bekerjasama dengan masyarakat untuk menjaring anak yang tidak bersekolah, 

mengajak dan memasukkannya ke sekolah. 

11. Mempersiapkan anak agar berani berinteraksi dengan masyarakat sebagai 

bagian dari kurikulum, seperti mengunjungi museum memperingati hari- hari 

besarkeagamaan dan Nasional. 

12. Mengajak orangtua untuk bersama- sama membuat program sekolah dan 

kegiatan sekolah. 

13. Mencari metoda yang tepat dengan menyiapkan kalimat awal , karena kalimat 

awal yang diucapkan guru merupakan penentu keberhasilan jalannya proses 

pembelajaran. Pencapaian tujuan pembelajaran akan sangat tergantung pada 

metode mengajar guru di kelas. 

14. Menghargai keberagaman dan mendukung pencapaian kualitas pendidikan 

untuk siswa ( Atta , Shah, & Khan, 2007: 272- 273 ). 

Peran dan tanggung jawab Orangtua. 

Orangtua adalah pendidik pertama dan dasar bagi anak ,peran dan 

tanggung jawab orangtua dalam kemitraan dengan sekolah diantaranya adalah : 

1. Mendukung kebijakan dan program sekolah yang sudah di buat secara bersama 

– sama. 

2. Berpartisipasi  aktif dalam mensosialisasikan kegiatan dan program sekolah di 

berbagai komunitas. 

3. Bersedia menjadi narasumber sesuai keahlian dan profesi yang dimiliki. 
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4. Menginformasikan nilai – nilai positif dari program kepada masyarakat secara 

luas. 

5. Bekerjasama dengan anggota komite sekolah atau pihak lain dalam pengadaan 

sumber belajar. 

6. Aktif bekerjasama dengan guru dalam proses pembelajaran untuk anak yang 

berkebutuhan khusus. 

7. Aktif dalam memberikan ide/gagasan dalam rangka peningkatan kualitas 

pembelajaran 

SIMPULAN 

Kemitrraan sekolah mutlak diperlukan  semua sekolah  karena sekolah 

tidak bisa berjuang sendiri untuk mengatasi hambatan dan kesulitan. Sekolah 

memerlukan aturan atau regulasi dari pemerintah yang bisa dijadikan pedoman , 

sekolah membutuhkan tempat untuk menampilkan karya dan kreasi seni anak dan 

komunitas peduli pendidikanlah yang bisa memfasilitasi itu semua, sekolah 

memerlukan bantuan yang bisa dijadikan mitra terdekat yaitu orangtua dan 

masyarakat. Apapun bentuk kemitraan dan dengan siapa  sekolah bermitra tujuan 

akhirnya sama yaitu sekolah yang memiliki prestasi dan potensi , karena tidak perlu 

seberapa banyak kita memahami materi  atau teori tentang  pendidikan inklusif  tapi 

seberapa banyak aksi yang dilakukan.terus semangat di tengah keterbatasan yang 

dilmiliki,  tidak mengenal kata menyerah. Dan harapan budaya kemitraan sekolah 

dapat diteruskan dan ditingkatkan dengan peran dan tanggung jawab  yang tepat 

sasaran. Jadikan kemitraan sekolah sebagai bentuk kerjasama simbiosis mutualisme 

. 
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PERAN KEMITRAAN PEMIMPIN ADAT KASEPUHAN DALAM BIDANG 

PENDIDIKAN LESTARI KURNIAWATI1 

Email:   lestari.kurniawati@rocketmail.com 

ABSTRAK 

Salah satu kabupaten yang masih tertinggal di Provinsi Banten adalah Kabupaten 

Lebak masih menyimpan khasanah budaya Kasepuhan, namun mengalami 

ketertinggalan pendidikan. Menurut penuturan masyarakat setempat, banyak angka 

putus sekolah, ekonomi rendah, akses yang sulit, kebutuhan pentingnya pendidikan 

masih rendah, kekurangan SDM pendidik dan tenaga kependidikan secara kuantitas 

dan kualitas masih menjadi kendala. Tujuan penelitian adalah untuk mengungkap 

makna dari pengalaman pemimpin adat Kasepuhan Pasir Eurih, terutama perannya 

dalam pendidikan di Kasepuhan Pasir Eurih, Kabupaten Lebak-Banten. Penelitian 

ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. Penelitian 

dilakukan pada Kasepuhan Pasireurih, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak-

Banten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) peran kepemimpinan Kasepuhan 

dalam memulai masyarakat untuk mendidik anak, (2) peran dalam memotivasi 

orang untuk berpartisipasi pendidikan, (3) peran kepemimpinan Kasepuhan 

mengubah perilaku tradisional dalam memahami pentingnya pendidikan. 

 

Kata kunci: kepemimpinan, Kasepuhan, pendidikan, adat 

 

A. PENDAHULUAN 

 Tanpa melupakan satu peranan lain yang penting, peneliti mencoba 

menguak sisi lain dari keunggulan lokal yakni kepemimpinan Kasepuhan yang 

banyak tumbuh di Kabupaten Lebak. Salah satu wilayah yang menjaga tradisi 

Kasepuhan dan menjadi perhatian peneliti adalah Kasepuhan di Kecamatan Sobang, 

sebuah kecamatan yang baru memekarkan diri dari Kecamatan Muncang pada tahun 

2003 lalu. Kasepuhan yang dimaksud adalah ―Kasepuhan Pasir Eurih‖. Sebuah 

Kasepuhan yang secara geografis masuk ke kawasan Desa Sindanglaya, Kecamatan 

Sobang Kabupaten Lebak. (BPS Kab. Lebak, 2013:2). 

 

Kasepuhan Pasir Eurih yang berada pada kawasan central of interest, mengalami 

ketertinggalan pendidikan di banding wilayah lain di sekitarnya seperti Cikuning, 

Ciparasi yang lebih dahulu maju. Hal ini disebabkan masih rendahnya kesadaran 

masyarakat akan pentingnya pendidikan, bagi masyarakat setempat belum menjadi 

hal yang penting pendidikan untuk diperjuangkan, pendidikan masih dianggap asing 

(Freire, 1984:18). Menurut penuturan masyarakat setempat, masih banyaknya anak   

perempuan   yang   dinikahkan   di   bawah   usia   yang  ditetapkan pemerintah 

(Lulus SD atau SMP sudah dinikahkan), menunjukkan adanya angka putus sekolah, 

disamping itu jauhnya jarak rumah dengan sekolah dan hanya dapat ditempuh hanya 

dengan berjalan kaki sejauh 12 KM2 pulang-pergi (Penuturan informan). Kondisi 

ini menuntut pemimpin Kasepuhan sebagai figure head dan masih memiliki 

pengaruh yang kuat untuk menjadi opinion leader, tidak melulu berkutat pada 

masalah adat, melainkan harus menghadapi tradisi baru, yakni kebutuhan akan 

pentingnya pendidikan. 

 Data yang diperoleh menunjukkan bahwa untuk nilai rata-rata Lama Sekolah 

(RLS), menggambarkan lamanya penduduk usia 15 tahun ke atas yang bersekolah 

(dalam tahun) mencapai 6,3 tahun pada 2011. Jika dikonversikan pada tingkat 

kelulusan, maka rata-rata tingkat pendidian penduduk Kabupaten Lebak adalah 
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tidak tamat SMP atau baru mencapai kelas 1 SMP. Oleh karena itu untuk mencapai 

tujuan pencapaian RLS maksimal 15 tahun, masih memerlukan rentang waktu yang 

cukup lama dan biaya yang besar.(RKPD Kabupaten Lebak:2013). 

 Program ―Lebak Cerdas‖ yang ditujukan untuk Siswa/Siswi dari ekonomi 

miskin, berpengaruh terhadap meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPK) 

serta mendongkrak Angka Partisipasi Kasar yang sumber dananya diambil dari 

APBD. Dengan bantuan tersebut diharapkan tidak ditemukan kembali anak putus 

sekolah. Hal ini disebabkan  jumlah  siswa  lulusan  SMP/MTs  yang  tidak      

melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA/SMK cukup tinggi (Netral News.com, 

diunduh pada 24 April 2017). 

 Menjadi sangat relevan untuk mengkaji masalah kepemimpinan Kasepuhan 

dalam peran kemitraan terhadap pendidikan, terutama penuntasan wajib belajar 

yang menjadi agenda wajib dengan strategi persamaan kesempatan (equality of 

opportunity) mengenyam pendidikan, aksesibilitas (accessibility), dan keadilan 

(equality) (Hadikusumo, 1995:55). Selama ini, kajian mengenai kepemimpinan adat 

hanya berkutat pada masalah adat saja dan tidak melihat konteks manfaat peran 

serta kepemimpinan adat dalam pola kemitraan dengan sekolah untuk membangun 

potensi lolal masing-masing daerah. Apabila ditinjau dalam konsep kemitraan 

antara masyarakat dan sekolah dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 54 dikemukakan: (1) peran 

serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran setrta perseorangan, kelompok,

 keluarga, orgamisasi profesi, pengusaka dan organisasi 

kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan 

pendidikan; (2) masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksanaan dan 

pengguna hasil pendidikan. (Depag RI, 2007:22). 

 

Tujuan kemitraan antara sekolah dan masyarakat dapat ditinjau  dari dua dimensi, 

yaitu kepentingan sekolah dan kebutuhan masyarakat, menurut Mulyasa (2011:148) 

ditinjau dari dimensi kepentingan sekolah kemitraan antara sekolah dan masyarakat 

bertujuan; (a) memelihara kelangsungan hidup sekolah (b) meningkatkan mutu 

pendidikan di sekolah 

(c) memperlancar kegiatan belajar mengajar (d) memperoleh bantuan dan dukungan 

dari masyarakat dalam rangka pengembangan dan pelaksanaan program-program 

sekolah. Sementara itu berdasarkan dimensi kebutuhan masyarakat, tujuan 

pengelolaan hubungan antara sekolah dan masyarakat adalah untuk (a) memajukan 

dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (b) memperoleh kemajuan sekolah 

dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat (c) menjamin 

relevansi program sekolah dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat, (d) 

memperoleh kembali anggota-anggota masyarakat yang terampil dan makin 

meningkat kemampuannya. 

Akhirnya, peran pemimpin kasepuhan melakukan kemitraan dalam 

upaya meningkatkan pendidikan masyarakat adat, menjadi hal yang unik untuk 

dipelajari. Stigma bahwa pemimpin adat dekat dengan pemikiran kolot dan statis 

dapat terpatahkan. 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1). Bagaimana 

kepemimpinan Kasepuhan menginisiasi masyarakat pada pendidikan? (2). 

Bagaimana peran kepemimpinan Kasepuhan dalam memotivasi masyarakat untuk 

mengikuti pendidikan? (3). Bagaimana peran kepemimpinan Kasepuhan dalam 

mengubah perilaku tradisional dalam memahami pentingnya pendidikan?. 

Selanjutnya tujuan dalam penelitian ini adalah (1). Untuk mengetahui peran 
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kepemimpinan Kasepuhan dalam menginisiasi masyarakat pada pendidikan (2). 

Untuk mengetahui peran kepemimpinan Kasepuhan dalam memotivasi masyarakat 

untuk mengikuti pendidikan (3). Untuk mengetahui peran kepemimpinan 

Kasepuhan dalam mengubah perilaku tradisional dalam memahami pentingnya 

pendidikan. 

 

B. METODOLOGI PENELITIAN 

 Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 

fenomenologi. Fenomenologi menurut Creswell ―whereas a biography reports the 

life of a single individuals, a phenomenological study describes the meaning of the 

live experiences for several individuals about a concept or the phenomenon‖ 

(Cresswell, 2007:57). 

Dari data awal informan yang akan dilibatkan, terdapat lebih dari 10 orang informan 

yang peneliti miliki, yaitu orang-orang yang benar-benar memahami dan memiliki 

peran langsung dalam kegiatan     kepemimpinan 

Abah di Kasepuhan menggunakan teknik snowball sampling. Dalam teknik 

pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam (indepth 

interview), observasi objek penelitian, dokumentasi (kajian literatur), rekaman audio 

dan video (audiovisual). 

 

Adapun teknik analisis data yang digunakan beberapa tahapan, yaitu peneliti 

mengumpulkan data (Text File Transcriptions), membuat kategorisasi (Coding), 

membentuk tema (Themes), menjelaskan pola menetap (Constructive Pattern) 

(Cresswell, 2007:251). Selanjutnya pada pemeriksaan keabsahan data, peneliti juga 

menggunakan beberapa tahapan, yaitu: Triangulation, Credibility, Transferability, 

Dependability dan Confirmability. 

 

C. HASIL PENELITIAN 

1. Peran kepemimpinan kasepuhan menginisiasi masyarakat dalam 

Pendidikan 

 Kini dengan adanya UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003, rakyat memperoleh 

hak parsitipatifnya kembali dalam mengembangkan kualitas pendidikan. Pada pasal 

4 ayat 6 yang berbunyi ‖Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan 

semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan 

pengendalian mutu layanan pendidikan‖. Ditambah lagi dengan sinergitas UU No. 

22 tahun 1999 mengenai otonomi Pemerintah Daerah (Pemda), mendorong 

pengembangan proses pendidikan juga melibatkan unsur Pemda dan stakholder 

lainnya. (Rosyada, 2004:2) 

 Unsur-unsur   stakeholder  pendidikan,   tidak   terkecuali  adalah komunitas 

masyarakat adat yang memiliki pengaruh dan kemampuan yang kuat pada suatu 

daerah tertentu. Komunitas masyarakat, tidak hanya dilihat dari masyarakat yang 

berada di perkotaan, di daerah terpencil pun masih banyak komunitas masyarakat 

yang mampu diberdayakan dengan baik dalam membantu proses pendidikan, salah 

satunya komunitas adat. 

 Kasepuhan pasir Eurih sebagai bagian dari komunitas adat, ternyata 

memiliki andil dalam bidang pendidikan, sebagai contoh, peran serta pemimpin 

adat/ kepala adat dalam mempengaruhi masyarakat sekitarnya untuk intens 
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menyekolahkan anak-anak mereka, dan contoh lainnya, mengenai hibah tanah adat 

yang dilakukan oleh Kasepuhan Pasir Eurih dalam memfasilitasi pendirian 

bangunan-bangunan sekolah serta memfasilitasi warga kasepuhan agar lebih mudah 

menyekolahkan anak- anaknya. Bagi warga kasepuhan, dengan adanya hibah tanah 

adat yang diperuntukkan bagi pendirian sekolah mampu memecahkan masalah 

akses ke sekolah menjadi lebih terjangkau dan adanya pemerataan pendidikan yang 

menjangkau di daerah terpencil, seperti wilayah Kasepuhan Pasir Eurih – 

membongkar paradigma ―Anak Miskin Dilarang Sekolah‖ (Tilaar, 2007:293-301). 

 Bila ditilik dari kajian sosial, hibah tanah adat yang dilakukan oleh 

Kasepuhan Pasir Eurih ini memiliki sifat atau tindakan demi kepentingan bersama. 

Tindakan yang dilakukan ini terkait dengan teori tindakan sosial dari Talcott Parson 

yang menyatakan bahwa manusia merupakan aktor yang kreatif dan realitas sosial 

yang memiliki kebebasan untuk bertindak. Menurut teori aksi ada beberapa asumsi 

tentang teori aksi yaitu, pertama, sebagai subjek manusia bertindak untuk mencapai 

tujuan tertentu. Kedua, 

tindakan manusia hanya dibatasi oleh kondisi tidak dapat diubah dengan sendirinya. 

Ketiga, manusia memiliki, menilai, dan mengevaluasi terhadap tindakan yang akan 

dilakukannya. Keempat, tindakan manusia, mulai dari kesadaran sendiri sehingga 

subjek dan situasi eksternal dalam posisinya sebagai objek. Kelima, alam bertindak 

manusia menggunakan cara metode, teknik serta seperangkat yang diperkirakan 

cocok untuk mencapai tujuan tersebut. 

 Talcott Parsons menggunakan istilah ―Action‖ yang mengatakan secara 

tidak langsung aktivitas, kreativitas, dan proses dari penghayatan dari individu 

dengan menyusun rencana dari unti-unit dasar tindakan sosial dan karakteristik 

sebagai berikut: aktor berada kendali nilai-nilai, norma- norma dan ide abstrak yang 

mempengaruhi dalam memilih dan menentukan tujuan serta tindakan alternatif 

untuk mencapai tujuan (Ritzer, 2004:57). Aktor inilah yang dimainkan oleh 

pemimpin kasepuhan dalam melakukan tindakan alternatif (menghibahkan tanah 

adat) untuk mencapai tujuan (masyarakat kasepuhan yang berpendidikan). 

Pemimpin kasepuhan juga dapat dikatakan memiliki rencana yang sistematis dalam 

mengembangkan pendidikan dengan metode penghibahan. Unsur moral dan adat 

berperan dalam hal ini. Artinya pemimpin kasepuhan ―mereduksi‖ perbuatan moral 

dari kebanyakan masyarakat yang umumnya berdasarkan watak tak berencana 

(planless) dan nonsistematis dan tergantung kepada suatu metode yang konsisten 

bagi perilaku sebagai suatu keseluruhan. (Webber, 2002:172) 

 Hibah tanah adat yang dilakukan oleh Kasepuhan Pasir Eurih, tidak terlepas 

peranan Abah sebagai pemimpin adat yang melihat bahwa kedudukan Abah sebagai 

local level decision making yang membantu menyelesaikan permasalahan dalam 

pendidikan dengan menggabungkan budaya lokal dengan tuntutan akan pendidikan 

yang semakin mendesak untuk dipenuhi oleh masyarakat, atau dalam hal ini 

peranan Abah dalam menginisiasi masyarakat dalam bidang pendidikan. Sebagai 

contoh mendetail tentang hibah tanah adat, peneliti menemukan fenomena ketika 

Pemda Lebak kesulitan dalam membangun SMAN 1 Sobang pada tahun 2009 yang 

tidak memiliki lahan untuk pendirian USB (Unit Sekolah Baru). Muncullah Abah 

selaku pemimpin Kasepuhan Pasir Eurih menawarkan untuk menghibahkan tanah 

adat sebagai tempat pendirian USB SMAN 1 Sobang. 

 Konsepsi pandangan mengenai tanah bagi kasepuhan sebagai komunitas 

adat adalah kebutuhan yang mendasar/substansial sebagai simbol eksistensi suatu 

komunitas adat yang bersifat magis dan sakral. (Adimihardja,  2008:107)  Oleh  

karenanya,  kasepuhan  memiliki  kearifan tersendiri dalam menata lingkungan alam 
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sesuai dengan konsep pandangan kosmik, cosmovision, yang terbentuk, seperti 

dalam mengolah dan mengatur peruntukan tanah adat. 

Dapat dipahami bahwa, Abah selaku pemimpin Kasepuhan Pasir Eurih,  mendapat  

―titipan  leluhur‖  ini  semacam  ―titah  karuhun/perintah leluhur‖ dari pemimpin-

pemimpin adat terdahulu yang hanya dapat dipahami oleh pemimpin adat sekarang.  

 

 

Perintah leluhur, kadang kala disalahartikan,  perintah  leluhur  bagi  sebagian  

orang  dianggap memiliki nilai tradisi dalam kehidupan masyarakat tradisional yang 

tidak rasional. (Martono, 2009:49) Hal ini sejalan dengan pemikiran Webber 

mengenai masyarakat yang berlandaskan pemikiran Traditional-Rasionality 

(Rasionalitas Tradisional). Namun bagi komunitas adat seperti Kasepuhan Pasir 

Eurih, ―Perintah Karuhun‖ dapat diartikan ketika suatu konsepsi yang wajib dijaga 

dan ditaati serta memiliki makna khusus yang terkandung di dalamnya. Perintah 

leluhur untuk menjaga peruntukan tanah adat, memiliki segi kearifan lokal/local 

wisdom yang baik pada masa mendatang. 

Bahasan selanjutnya mengenai tindakan sosial yang dilakukan oleh Kasepuhan Pasir 

Eurih mendapat pengakuan dari beberapa tokoh di Kecamatan Sobang, seperti, 

Junaidi Ibnu Jarta, selaku Ketua AMAN Lebak -Kaler yang sekaligus Ketua DPRD 

Kab. Lebak dan Komite SMAN 1 Sobang, Bapak Enjen Jaenal Aripin, Ketua PGRI 

Kec. Sobang, Bapak H. Yulyadi, M.Pd dan Ketua UPTD Pendidikan Kecamatan 

Sobang, Bpk. Marja, S.Pd. Pengakuan berupa bantuan moril dan materil dalam 

bidang pendidikan yang diberikan oleh Kasepuhan Pasir Eurih, khususnya kepada 

Abah Aden Sukarma selaku pemimpin Adat Kasepuhan Pasir Eurih. Seringkali 

kunjungan yang dilakukan oleh Wakil Bupati Lebak periode saat ini, H. Ade 

Sumardi, M.Si, melakukan kunjungan pada saat-saat tertentu ke Kasepuhan Pasir 

Eurih, baik pada saat upacara adat maupun di luar upacara adat. 

Pengakuan dan hubungan dengan pihak dari luar kasepuhan sesuai dengan ajaran 

nilai adat yaitu sara-nagara-mokaha.Sara-nagara-mokaha menunjukkan adanya 

hubungan dengan pola pemerintahan di kampung Pasir Eurih. Disini adanya 

kesadaran dari pemimpin Kasepuhan Pasir Eurih yang tidak berdiri sendiri dalam 

memerintah. Pengakuan dari pemimpin adat terhadap unsur sara (Agama), Nagara 

(Negara) dan Mokaha (Adat) membentuk suatu kesatuan entitas yang saling 

berhubungan dengan kuat. Hubungan ini yang dimanfaatkan oleh pemimpin adat 

dalam membangun pendidikan di Kasepuhan Pasir Eurih. 

Bila ditelaah berdasarkan pola rasionalitas masyarakat Sunda tentang Sara-nagara-

mokaha, didapatkan pemahaman bahwa pada umumnya pola rasionalitas budaya 

Sunda adalah Pola Tiga. Kesatuan tiga ini bersifat paradoks, memisah dan menyatu. 

Pemisahan berarti pembedaan akibat adanya dualisme segala hal, misalnya lama-

baru, laki- perempuan, langit-bumi, siang-malam, dst. Penyatuan berarti dualisme 

dihamonikan sehingga muncul entitas ketiga yang mengandung sifat yang dualistik, 

yakni sifat paradoks. Ketiga entitas tersebut, dualisme dan paradoks, membentuk 

kesatuan yang dapat disebut azas tritangtu. (Sumardjo, 2011:80) 

Peran dan tugas pemimpin kasepuhan bagi masyarakat juga memiliki arti sebagai 

tokoh adat yang dituakan, nu dikolotkeun ku urang, atau dalam arti tertentu 

pemimpin kasepuhan sebagai figurehead role karena pemimpin kasepuhan dijadikan 

media bagi masyarakatnya untuk bertanya dan dimintai pendapat. Ditemukan pula 

fenomena, adanya orang tua siswa yang datang ke Abah dengan maksud agar 

anaknya berhasil dalam sekolahnya, ―syare‘at papadang hate‖ dianggap memiliki 
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kekuatan gaib yang diyakini membuat ―hati sang anak‖ menjadi tetap dan mantap 

untuk bersekolah dan menghindari pergaulan anak yang negatif. 

Dalam hal inilah adanya hubungan antara adat dan pendidikan yang sinergis, 

walaupun cenderung bersifat gaib dan irasional bagi sebagian masyarakat. 

Pandangan mengenai hal yang gaib sejalan dengan pemikiran 

 Devons dan Gluckman disebut sebagai ―logika hal irrasional‖. Dengan kata 

lain, sementara banyak di antara institusi (lembaga, pranata) masyarakat tradisional 

kelihatan ganjil dan irrasional di mata pengamat awam (Kaplan dan Manners, 

2002:165). 

Fenomena berdasarkan Path-Goal Theory dilakukan secara tidak 

langsung oleh pemimpin kasepuhan Pasir Eurih dalam kaitan dengan bidang 

pendidikan. Upaya mencapai tujuan yang diharapkan oleh pemimpin kasepuhan 

dilakukan dengan mempengaruhi persepsi warga kasepuhan dalam bentuk perilaku 

yang efektif (hibah, santunan, syareat, berhubungan dengan stakeholder pendidikan, 

dsb) dan perilaku motivasional (mengarahkan, mengerahkan, memberi contoh, 

dorongan, dsb) agar tujuan yang diharapkan akan tercapai (kasepuhan yang maju). 

Kedudukan pemimpin kasepuhan dianggap sebagai tokoh adat, tokoh agama, tokoh 

pendidikan, kesehatan dan pula mampu membantu orang dalam hal gaib/ 

supranatural membentuk opini masyarakat bahwa Abah merupakan tokoh yang 

dihormati. Bentuk peran multifungsi pada pemimpin kasepuhan dianggap 

terintegrasi secara langsung sebagai warisan dari leluhur. Bila ditelaah lebih 

mendalam, lahirnya pemimpin kasepuhan yang polimorfik, salah satu unsurnya 

lebih dikarenakan faktor geografis dan situasional kondisi masyarakatnya. Letak 

Kasepuhan Pasir Eurih yang berada di kawasan pegunungan yang dahulu memiliki 

akses yang sulit dijangkau membutuhkan pemimpin yang serba bisa dalam 

menghadapi masalah. Determinasi lingkungan alam inilah membentuk sifat dan 

watak yang menuntut pemimpin adat memiliki peran sosial yang multifungsi. 

Untuk fenomena kepemimpinan kasepuhan telah terjadi perubahan paradigma 

kepemimpinan. Dari Heredity Leader (pemimpin yang dipilih atas dasar pewarisan 

keturunan) to be born Leader (dilahirkan sebagai pemimpin). Born Leader 

memancarkan daya tarik yang luar biasa, sehingga    menggugah    rasa    simpati,    

respek,    kekaguman,   afeksi, kesengangan dan, emosi-emosi indah lainnya

 pada para pengikutnya.(Kartono, 2011:41) 

2. Peran kepemimpinan kasepuhan dalam memotivasi masyarakat 

untuk mengikuti pendidikan 

 Pemimpin kasepuhan mengetahui dan menyadari bahwa dengan 

perkembangan pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat memajukan 

masyarakat. Berbagai cara dilakukan untuk meningkatkan kehidupan dalam 

berbagai aspek, namun bukan untuk keperluan pemimpin adat semata, atau dalam 

ungkapan Karl Mannheim, para tokoh/elite suatu masyarakat mempunyai fungsi dan 

peran untuk berbuat dalam kolektivitas bukannya motif-motif dari para individu 

yang lapar kekuasaan.(Keller,  1984:17) 

 Upaya lain dalam bidang pendidikan, pemimpin kasepuhan sering 

melakukan kunjungan ke warga dengan tujuan membangun komunikasi yang baik, 

selanjutnya pemimpin kasepuhan sering mengikuti kegiatan samenan yaitu upacara 

perpisahan di setiap sekolah (PAUD, SD, SMP dan SMA). Momen ini 

dimanfaatkan dengan mengajak warga kasepuhan dan warga lainnya untuk 

mengikuti proses pendidikan dari dasar hingga perguruan tinggi dan mendorong 

siswa/i agar mampu berprestasi tinggi. 
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 Artinya upaya yang dilakukan oleh pemimpin kasepuhan ikut membantu 

program Pemda dalam meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka 

Partisipasi Murni (APM). Selain itu pula, tindakan Abah yang didorong atas 

motivasi untuk memajukan masyarakat secara umum dan menumbuhkan 

masyarakat untuk berprestasi dalam bidang pendidikan, dapat dikaitkan dengan 

pemikiran dari McClelland, kebutuhan akan kemajuan salah satu di dorong oleh 

semangat untuk berprestasi n- Ach (need for achievement).(Martono, 2009:59) 

 Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh pemimpin kasepuhan dalam 

memotivasi warganya, yaitu dengan cara berhubungan dengan perguruan tinggi 

STKIP Setia Budhi Rangkasbitung dalam membantu program Program Kerja 

Lapangan (PKL). Upaya ini dilakukan bertujuan untuk mengenalkan warga bahwa 

pendidikan tidak hanya sebatas sekolah dasar (SD dan SMP) atau menengah (SMA, 

MA dan SMK), bahwa proses pendidikan memiliki jangka waktu belajar yang 

panjang. Dari fenomena seringnya mahasiswa STKIP Setia Budhi Rangkasbitung 

melakukan PKL, warga mulai paham akan proses pendidikan yang sampai pada 

jenjang ―kuliah‖. 

 Pada awalnya perkenalan warga kasepuhan dengan mahasiswa terhambat 

karena kurang terbukanya warga, sok isin/era, ―suka malu‖, namun pada akhirnya, 

warga memahami bahwa mahasiswa datang dan meneliti di wilayah kasepuhan 

dengan tujuan pada masalah keilmuan, tidak dengan maksud mengubah tatanan 

adat. Selanjutnya warga kasepuhan mulai berpikir terbuka dan banyak membantu 

mahasiswa dalam memberikan keterangan informasi mengenai keadaan di 

kasepuhan. 

 Motivasi internal yang ada pada masyarakat kasepuhan didasari atas 

pengalaman masa lampau yang membuat masyarakat mempunyai keinginan 

terpendam agar menjadi daerah tidak tertinggal dan terbelakang dibandingkan 

dengan daerah lain dan kurangnya sumber daya manusia. Fenomena yang didapat 

dari penelitian ini menemukan adanya ungkapan stereotif negatif yang ditujukan 

kepada warga kasepuhan oleh masyarakat luar, ―Lembur jauh ka bedul tea, ku 

leweung-leweungna artinya kampung 

yang sangat jauh seperti hutan belantara‖, ―orang goong/ orang topeng/ 

orang ruyuk artinya seperti orang dari hutan dan primitif‖ menimbulkan self esteem 

pada diri warga kasepuhan. Selain itu pula, adanya pengalaman pribadi dari 

pemimpin kasepuhan yang gagal dalam melanjutkan pendidikan, menjadi motivasi 

tersendiri bagi Abah untuk memotivasi warga kasepuhan supaya tidak seperti 

dirinya. 

 

 

 Bagi kasepuhan, terbentuknya masyarakat yang maju dan 

berpendidikan tidak terlepas dengan individu-individu yang memahami akan 

hakekat dari dirinya sendiri. Dengan kata lain pendidikan diharapkan membebaskan 

masyarakat dari kebodohan menuju arah pencerahan dalam keilmuan dan budaya. 

Bila dibahas menggunakan pandangan Freire, bahwa masyarakat kasepuhan 

menginginkan adanya kebebasan dari kebodohan, kemiskinan dan penindasan 

menuju ke arah humanisme (memanusiakan manusia) – proses pembebasan 

merupakan proses humanisasi, dimana terjadinya praksis: aksi dan refleksi manusia 

tentang dunianya untuk mengubahnya. (Freire, 1984:42) Jadi pembentukan individu 

yang humanis bukan membangun masyarakat dengan ―ditakdirkan dari atas‖ yang 

mendominasi makhluk dibawahnya (Freire, 1984:132). Individu yang dibangun 

harus berasal dari ―bawah‖. Individu yang hendak dibangun oleh kasepuhan adalah 
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individu yang memiliki sinergitas antara keilmuan dan adat/budaya. Inilah yang 

menjadi bentuk idealisme manusia kasepuhan. 

Pemikiran Freire ini dilandasi atas konsep Marxis yaitu humanisme dialektis. 

Humanisme dialektis, yang diilhami tentang perkembangan pribadi lewat interaksi 

dialektis antara individu dengan lingkungannya. (Freire, dkk, 2009:248) Sebagai hal 

yang patut dilihat bahwa adanya pertentangan antara warga kasepuhan sebagai 

individu yang ingin maju dengan realitas pada komunitas (kebodohan dan 

kemiskinan) dan pertentangan antara kenyataan (kasepuhan sebagai masyarakat 

yang tertinggal) dengan harapan (Kasepuhan menjadi masyarakat yang maju). 

Selanjutnya pada pokok bahasan lain, dapat dikatakan bahwa secara tidak langsung 

dalam kurun waktu tertentu, pemimpin kasepuhan mengharapkan adanya ―Revolusi 

Mental‖. Dalam konteks ini, bentuk idea dalam Revolusi Mental merupakan 

konsepsi pada nilai adat di kasepuhan yang mencerminkan sikap-sikap, perilaku dan 

harapan dalam kehidupannya. Bentuk idea ini secara tidak langsung dirumuskan 

pada titik puncak sikap atau perilaku tertentu yang diidamkan.(Delfgaauw, 

2001:177) Untuk fenomena di Kasepuhan Pasir Eurih, sikap, perilaku dan harapan 

yang diidamkan adalah perilaku berdasarkan pola rasional yang terbentuk melalui 

pendidikan, adat dan agama yang ―bersatu‖ secara sinergis. 

 

3. Peran kepemimpinan kasepuhan dalam mengubah

 perilaku tradisional dalam memahami pentingnya pendidikan 

Berbicara mengenai merubah perilaku tradisional, terlebih dahulu kita melihat 

munculnya perbedaan dalam struktur komunitas adat di Indonesia secara 

keseluruhan. Pengaruh yang menyebabkan perubahan pola struktur pada komunitas 

adat disebabkan karena proses pembangunan. Dapat dipahami disini bahwa, 

kasepuhan sebagai sebuah institusi lembaga mulai menyadari bahwa perubahan 

sosial harus dimulai dari kasepuhan sendiri. Sesuai dengan pemahaman Ivan Ilich 

bahwa perubahan sosial yang mendasar harus dimulai dengan suatu perubahan 

kesadaran tentang lembaga-lembaga.(Illich, 2008:82) 

 

Awalnya pola pikir warga kasepuhan, melihat pendidikan  hanya agar dapat 

membaca, menulis dan berhitung (Calistung) dan manfaat pendidikan hanya dilihat 

pada batasan yang sempit. Hal ini dapat dipahami, karena kondisi geografis yang 

membuat masyarakat kasepuhan bersifat tertutup dan introvert terhadap perubahan, 

atau dengan bahasa lain dinamakan masyarakat yang memiliki kesadaran 

semiintransitif.  Pada 

fase  semiintransitif,  warga  kasepuhan  hanya  memahami  masalah-masalah 

kebutuhan untuk kelangsungan hidupnya saja,  kebutuhan biologis dan membuat 

lingkungan persepsi menjadi terbatas, dan mereka menerima saja penjelasan yang 

bersifat magis karena tidak mampu memahami hubungan sebab-akibat yang 

sesungguhnya. 

Dapat dikatakan bahwa fase kesadaran semiintransitif pada wargakasepuhan 

berakhir pada masa kepemimpinan Abah Supendi. Pada masa kepemimpinan Abah 

Supendi, sudah mulai terlihat adanya warga yang bersekolah sampai jenjang SMP, 

SMA dan perguruan tinggi, walaupun tidak terlalu banyak jumlahnya. Pada masa 

Abah Supendi, sebagian kecil warga kasepuhan sudah dikenalkan konsep ―kuliah‖, 

melalui sanak saudara serta warga kasepuhan yang mampu ekonominya, didorong 

untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA atau perguruan tinggi. 
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Pada masa selanjutnya, terjadi di masa kepemimpinan Abah Aden, mulai dengan 

pembangunan lembaga pendidikan formal, seperti SMAN 1 Sobang, SMPN 5 

Sobang, MTs Raudhatul Falah. Ditambah dengan kunjungan ―rutin‖ dari mahasiswa 

STKIP Setia Budhi Rangkasbitung yang mengadakan Praktek Kerja Lapangan 

(PKL) di Kasepuhan Pasir Eurih serta melakukan hubungan dengan Pemda Lebak 

melalui hubungan personal dengan Bupati, Anggota DPRD, ikut serta dalam Aliansi 

Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), kunjungan masyarakat luar, serta 

diadakannya upacara-upacara adat. Semua kegiatan di atas bertujuan dalam proses 

―membuka diri‖ dan proses menyadarkan warga kasepuhan akan arti penting 

perubahan sosial serta bidang pendidikan yang harus dilakukan oleh pemimpin 

kasepuhan. 

Pada masa kepemimpinan Abah Aden inilah adanya transisi    dari fase kesadaran 

semiintransitif (Freire, 1984:16) menuju ke arah kesadaran transitif (Freire, 

1984:17), walaupun sering ditandai dengan sikap naif yang mencolok, seperti, 

kecenderungan untuk berkumpul-asal berkumpul, sikap emosional yang kuat dan 

masih banyaknya keterangan-keterangan yang bersifat magis (aspek-aspek magis 

yang khas dari kesadaran semiintransitif sebagian muncul juga di sini, meskipun 

cakrawala warga kasepuhan telah berkembang dan mereka menanggapi rangsangan 

dengan lebih terbuka, tetapi tanggapan-tanggapan ini masih juga mempunyai nilai 

magis). Maksudnya disini adalah, awal mulanya masyarakat Kasepuhan Pasir Eurih 

merupakan masyarakat yang ―tertutup‖, terkungkung oleh geografis pegunungan 

dan akses jalan yang sulit ditempuh, aspek magis kuat tertanam – terjadinya fase 

kesadaran semiintransitif. Seiring dengan perkembangan pembangunan,   

kedudukan masyarakat Kasepuhan Pasir Eurih menjadi mudah untuk diakses, arus 

informasi menjadi mudah didapat dan pola-pola ekonomi meningkat, masyarakat 

Kasepuhan Pasir Eurih menjadi ―sadar‖ akan eksistensi dirinya sebagai masyarakat 

yang tertinggal dan membutuhkan pendidikan. 

Menurut pandangan Freire, warga kasepuhan masuk fase kesadaran transitif-naif. 

Kemudian Freire juga menjelaskan bahwa fase selanjutnya bagi masyarakat yang 

sudah memasuk fase kesadaran transitif-naif akan menuju fase kesadaran transitif-

kritis (Freire, 1984:18).Dalam prespektif kritis, tugas pendidikan adalah melakukan 

refleksi kritis, terhadap sistem dan ‗‘ideologi yang dominan‖ yang tengah berlaku di 

masyarakat, serta menantang sistem tersebut  untuk  memikirkan alternatif ke arah 

transformasi sosial menuju suatu masyarakat yang adil. Dengan kata lain pendidikan 

menghasilkan intelektual yang dapat memanifestasikan ilmunya untuk melakukan 

tindakan kritis terhadap sistem ketidakadilan sosial, dan menjadi  intelektual 

organik. Gramsci mengatakan, kaum berpendidikan merupakan ―deputi‖ dari kelas 

dominan yang menjalankan fungsi khusus dari hegemoni sosial, pemerintahan sosial 

dan komunitas sosial-budaya. 

Pada fase transitif-kritis, bagi kasepuhan baru ―akan‖ menjajaki, proses yang 

dibutuhkan masihlah panjang. Kondisi yang ada, menunjukkan masih banyak 

kendala-kendala dalam bidang pendidikan yang harus diselesaikan. Salah satu 

contohnya, adanya tingkat kesadaran yang masih rendah terhadap partisipasi 

pendidikan, partisipasi yang masih rendah mendorong pemimpin kasepuhan untuk 

melakukan sosial action dalam mengubah pemahaman akan arti pentingnya 

pendidikan. 

Tindakan sosial yang dilakukan oleh pemimpin kasepuhan, bertujuan membentuk 

tradisi baru, yaitu tradisi memahami pendidikan secara menyeluruh. Seperti halnya 

yang diungkapkan oleh Giddens, bahwa hanya mitos jika menganggap tradisi tahan 

terhadap perubahan, tradisi berkembang  seiring  berjalannya  waktu,  namun  juga  
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bisa  diubah  atau ditransformasikan secara tiba-tiba atau dengan kata lain tradisi-

tradisi itu diciptakan dan diciptakan kembali.(Giddens, 2003:37) Transformasi diri 

dari masyarakat kasepuhan berperilaku tradisional yang cenderung mempercayai 

mitos dan gaib diganti dengan pemikiran yang rasional yang independen yang 

terbentuk dalam proses self-identify/identitas diri. Hal ini sejalan dengan kajian 

―Gelombang Ketiga‖ oleh futurolog, Alvin Toffler, menyatakan terjadi akselerasi 

perubahan sosial dan kultural terkait masalah pembentuk identitas diri/ self identity 

yang membentuk self- starter. (Tofflers, 1987:196-203) 

Dengan perubahan perilaku tradisional bertransformasi kepada perilaku 

berpendidikan, diharapkan pula warga kasepuhan memiliki kesempatan yang sama 

untuk memperoleh pendidikan dan munculnya Desire of Education, sesuai dengan 

prinsip meritokrasi pendidikan. Atau dengan kata lain akses untuk memperoleh 

pendidikan/Quality of acces to education pada akhirnya mengarah pada kualitas 

akan diperolehnya kesempatan/quality of oppurtunity.(Kartono, 2002:171) Pada 

akhirnya peran pendidikan menjadi motor perubahan. Semua hal itu menunjukkan 

betapa pendidikan telah beralih dari domain personal ke domain publik.  Hal ini 

dapat kita lihat dengan jelas betapa pendidikan telah dijadikan kebijakan utama 

untuk kemajuan suatu bangsa. (Tilaar, 2009:5) 

Investasi pendidikan dalam fungsi sosial-kemanusiaan merujuk pada kontribusi 

pendidikan terhadap perkembangan manusia dan hubungan sosial pada berbagai 

tingkat sosial yang berbeda. Misalnya pada tingkat individual pendidikan membantu 

siswa untuk mengembangkan dirinya secara psikologis, sosial, fisik dan membantu 

siswa mengembangkan potensinya semaksimal mungkin. Contoh konkret yang 

terjadi di Kasepuhan Pasir Eurih adalah mulai ―tereduksinya‖ bentuk fungsi ―Anak 

Pengangon Kerbau‖ beralih menjadi ―Anak Pengangon Ilmu dan Agama‖. 

Maksudnya disini adalah, mulai jarangnya anak yang ditemukan menggembala 

kerbau, anak banyak yang sudah bersekolah dan mengaji dibandingkan waktu 

dahulu. 

Pemimpin adat sebagai tokoh masyarakat yang memegang penting terhadap 

pembangunan dan keeper customs value di Kecamatan Sobang. Hubungan antara 

pembangunan dan adat, bagi pemimpin kasepuhan bukanlah halangan untuk 

menjaga eksistensi warga terhadap nilai adat, malah sebaliknya, dengan membuat 

warga kasepuhan menjadi cerdas, penerapan adat menjadi lebih mantap dan 

komunikasi homofili (komunikasi yang terjadi lebih efektif). Sesuai dengan konsep 

yang diutarakan oleh Schoorl mengenai Community Development, yaitu partisipasi 

masyarakat desa dalam pembangunan nasional. (Schoorl, 1981:97) 

 

PENUTUP 

 

Kesimpulan:  

 Penelitian ini menghasilkan beberapa peran kemitraan pemimpin Kasepuhan 

mengenai pendidikan, antara lain: kepekaan pemimpin Kasepuhan dalam masalah 

pendidikan, pemimpin Kasepuhan mengatasi masalah pendidikan, teladan 

pendidikan berasal dari keluarga Kasepuhan, strategi membangun masyarakat 

melalui pendidikan, tindakan pemimpin Kasepuhan dalam mendorong pendidikan 

pada lingkungan sekolah dan masyarakat, harapan memperbaiki kehidupan melalui 

pendidikan dan dampak pendidikan bagi masyarakat Kasepuhan. 
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Saran: Adapun rekomendasi saran penelitian ditujukan kepada pemimpin 

Kasepuhan untuk share terkait kepemimpinan, Kepala Sekolah dan guru untuk lebih 

mendekatkan kebudayaan Kasepuhan menjadi Mulok disekolah, stakeholder 

pendidikan ditujukan kepada pemerintah daerah agar mengikutsertakan 

kepemimpinan Kasepuhan untuk ikut terlibat dalam membuat kebijakan pendidikan 

di daerah. 
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Abstrak 

 

Kemitraan yang selama ini berlaku, banyak terjadi tidak dalam kerangka 

saling membutuhkan, sehingga masing-masing hanya akan berusaha untuk 

mewujudkan kepentingannya sendiri. Untuk itu, sekolah perlu membuka diri untuk 

menerima konsep kemitraan bahkan dari kelompok usaha. Pemerintah sebagai 

penentu regulasi sistem pengelolaan sekolah, harus cermat dalam menangkap 

potensi kemitraan ini demi mewujudkan kepentingan bersama. Apabila pemerintah 

terus memonopoli pengelolaan sekolah, sekolah hanya akan berjalan tanpa memiliki 

keleluasaan untuk menggali potensinya agar bisa lebih berkembang. Konsep 

kemitraan memang memiliki potensi-potensi tertentu yang berbahaya apabila tidak 

dikendalikan. Namun, kemitraan akan memberikan manfaat besar apabila 

dilaksanakan dalam rangka win win solution. Selama ini konsep kemitraan sekolah 

dengan kelompok usaha sudah terbuka d ikalangan sekolah menengah atas, 

khususnya kejuruan. Namun, bagi sekolah tingkat dasar, kemitraan dengan pihak 

lain masih sangat terbatas. Perlu regulasi yang membuka peluang terjadi kemitraan 

sekolah dengan pihak lain, baik dalam pengelolaan manajemennya hingga 

pemasarannya.  

 

Kata kunci : kemitraan, kemandirian sekolah 

 

PENDAHULUAN 

Sekolah merupakan suatu lingkungan yang unik. Terdiri dari banyak sekali 

elemen yang memiliki tujuan bersama, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Khususnya generasi muda yang merupakan harapan bangsa yang sedang berada 

dalam proses belajar. 

Sebagai lingkungan yang majemuk, sekolah bukan hanya terdiri dari siswa 

dan guru. Namun ada kelompok orang tua/wali siswa, komite sebagai perwakilan 

dari orang tua dan masyarakat, sopir kendaraan yang mengantar siswa-siswa 

berangkat dan pulang sekolah, pedagang yang menyediakan konsumsi harian untuk 

siswa dan masyarakat yang berada di sekitar sekolah. Selain itu juga ada unsur 

pemerintah yang menjadi penentu regulasi yang diterapkan di sekolah, baik dalam 

bentuk pengelolaan, manajerial, keuangan hingga ketenagakerjaan. Serta kelompok 

swasta yang bekerja sama dengan sekolah dalam rangka perbaikan gedung, 

kebersihan, keamanan, hingga keindahan lingkungan sekolah. 
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Semua komponen tersebut akan selalu berinteraksi. Interaksi yang baik akan 

mengarahkan setiap kebijakan yang diambil dalam rangka mewujudkan tujuan 

sekolah. Ketika ada salah satu bagian yang tidak sepakat atau tidak melaksanakan 

sesuai dengan kesepakatan, maka perjalanan sekolah untuk mewujudkan cita-

citanya akan terhambat. 

Konsep interaksi ini mungkin belum sepenuhnya dipahami oleh semua 

pihak. Pemerintah sebagai penentu kebijakan mungkin belum memahami secara 

utuh keadaan di lapangan. Seperti bagaimana kebutuhan tenaga pengajar yang 

begitu mendesak, namun kemungkinan untuk mengangkat tenaga pengajar justru 

tertutup. Tidak diperbolehkan menggunakan anggaran sekolah untuk menutupi 

kekurangan tenaga pendidik. Sekolah mungkin juga kurang memahami kepentingan 

dalam skala yang lebih besar. Ketika kebijakan-kebijakan yang diambil harus 

disesuaikan dengan kemampuan negara dalam aspek pembiayaan dan pertimbangan 

lain. Dan berbagai kekurangsepahaman yang sering terjadi dan terkadang 

menghasilkan keputusan yang kontraproduktif. 

Keputusan-keputusan yang hanya menguntungkan salah satu pihak dan 

mengabaikan kepentingan pihak lain, seharusnya bisa diminimalisir. Berbagai cara 

bisa dilakukan dengan harmonisasi konsep kemitraan yang dianut sekolah. 

Untuk menuju harmonisasi kemitraan sekolah, diperlukan suatu sistem yang 

tepat, mudah diterapkan, tersosialisasikan dengan baik, didukung penuh oleh semua 

pihak serta murah.  

Pemerintah melalui Kemendikbud pada tahun 2016 lalu sudah merumuskan 

beberapa juknis apa, siapa dan bagaimana program kemitraan sekolah dengan 

keluarga dan masyarakat. Juknis tersebut mengatur dengan detail tentang program 

kemitraan yang diharapkan terjadi menurut pemerintah.  

Keadaan di lapangan, banyak konsep yang sudah diterapkan, namun tidak 

sedikit yang tidak terlaksana karena berbagai hambatan. Makalah ini disusun untuk 

menjabarkan bagaimana praktek kemitraan yang terjadi di lapangan, kendala dan 

hambatan serta saran yang muncul berdasarkan tinjauan lapangan. 

Atas dasar latar belakang tersebut, masalah yang dikaji dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

(1) Bagaimana konsep kemitraan sekolah yang dirumuskan oleh pemerintah 

melalui kemendikbud? 
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(2) Bagaimana pelaksanaan di lapangan berkaitan konsep kemitraan sekolah 

yang dirumuskan oleh pemerintah melalui kemendikbud? 

(3) Bagaimana solusi yang tepat untuk menjembatani antara konsep 

kemitraan sekolah dan aplikasi di lapangan? 

Sementara itu, tujuan kajian ini adalah sebagai berikut. 

(1) Untuk mengetahui bagaimana konsep kemitraan sekolah yang 

dirumuskan oleh pemerintah melalui kemendikbud? 

(2) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan di lapangan berkaitan konsep 

kemitraan sekolah yang dirumuskan oleh pemerintah melalui 

kemendikbud? 

(3) Untuk mengetahui apa solusi yang tepat untuk menjembatani antara 

konsep kemitraan sekolah dan aplikasi di lapangan? 

 

METODE 

Untuk menggali konsep harmonisasi konsep kemitraan sekolah, penulis 

melakukan kajian literasi dan pengamatan di lingkungan sekolah sendiri. Kajian 

literasi dilakukan terhadap regulasi yang berkenaan dengan konsep pengelolaan 

sekolah, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, 

diantaranya juknis kemitraan sekolah dengan orang tua dan masyarakat untuk 

TK/PAUD, SD, SMP, SMA/SMK, SLB dan untuk program kesetaraan. 

Sedangkan pengamatan dilakukan untuk mengetahui bagimana kondisi di 

lapangan, serta berbagai kendala yang terjadi dan solusi yang disarakan. 

 

HASIL DAN  PEMBAHASAN 

1. Program Kemitraan Sekolah  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)  kata mitra berarti teman; 

sahabat atau kawan kerja; pasangan kerja; rekan. Sedangkan kemitraan berarti 

perihal hubungan (jalinan kerja sama dan sebagainya) sebagai mitra.  

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI telah menerbitkan 6 jenis 

petunjuk teknis (juknis) kemitraan sekolah dengan orang tua dan masyarakat untuk 

TK/PAUD, SD, SMP, SMA/SMK, SLB dan untuk program kesetaraan. 

Juknis kemitraan sekolah dengan orang tua dan masyarakat dikeluarkan 

berdasakan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) 

hingga Permendikbud No. 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.  



 

1838 

 

Secara ringkas, konsep dan bentuk kemitraan yang ditetapkan pemerintah 

adalah berikut ini. 

a. Tujuan Umum dan Khusus 

Menjalin kerjasama dan keselarasan program pendidikan di sekolah, keluarga 

dan masyarakat sebagai tri sentra pendidikan dalam membangun ekosistem 

pendidikan yang kondusif untuk menumbuhkembangkan karakter dan budaya 

berprestasi peserta didik. Selain itu juga bertujuan secara khusus agar terjadi 

perkembangan potensi anak secara utuh, keberhasilan pendidikan anak di 

rumah dan di sekolah dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam 

mendukung program pendidikan di sekolah dan di masyarakat. 

b. Model kemitraan secara operasional yang diterapkan berdasarkan 

pendayagunaan potensi dan sumber daya yang melibatkan, guru yang 

kompeten, pemerintah menyediakan akses, warga masyarakat yang ikut 

memantau aktif, orang tua yang tekun mendampingi, industri yang aktif 

berkontribusi, sekolah dengan tata kelola yang baik dan organisasi profesi yang 

menjadi salah satu nara sumber diharapkan akan bisa menghasilkan anak yang 

mandiri dan berbudi pekerti. 

c. Prinsip kemitraan yang diterapkan yaitu : kesamaan hak, kesejajaran dan saling 

menghargai, semangat gotong royong dan kebersamaan, saling melengkapi dan 

memperkuat dan sistem asah, asih serta asuh. 

d. Bentuk kemitraan berupa: penguatan komunikasi dua arah, pendidikan bagi 

orang tua, kegiatan sukarela, belajar di rumah, serta kolaborasi dengan 

masyarakat. 

e. Pihak-pihak yang berperan dalam program pendidikan di sekolah diantaranya : 

Kepala sekolah, wali kelas, komite sekolah, orang tua/wali, dan masyarakat. 

Strategi pelaksanaan kemitraan yang diusung dengan tahapan penyusunan 

rencana aksi program kemitraan, pengorganisasian melalui wadah paguyuban dan 

konsep jaringan komunikasi lain. Pelaksanaan program kemitraan melalui 

sosialisasi dan pertemuan-pertemuan antara pihak sekolah dengan pihak lain, 

pelibatan orang tua dan masyarakat pada berbagai kegiatan sekolah dan lain-lain.  

Setelah dilaksanakan, dilakukan supervisi dan evaluasi kegiatan program 

kemitraan. Pada akhirnya, pemerintah melalui dinas pendidikan dan kebudayaan di 

daerah dan pusat melakukan pembinaan kemitraan dalam berbagai bentuk, seperti 

program pendampingan, pelatihan dan bimbingan teknis penyelenggaraan. 
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2. Pelaksanaan Program Kemitraan yang dilaksanakan oleh Sekolah 

Melalui program kemitraan ini, sekolah seperti diberi pedang dengan dua 

mata yang sama-sama tajam. Satu sisi, sekolah diberi kewenangan untuk 

mempelopori dan melaksanakan program kemitraan sekolah. Itu artinya, pada 

dasarnya pelakasanaan program ini bersumbu dan bermuara di sekolah. Jika sekolah 

diam dan tidak bergerak dalam melaksanakan program ini, maka program ini tidak 

akan berjalan. Bahkan bisa diam sama sekali. Namun apabila sekolah 

melaksanakannya, maka program ini bisa diterapkan. 

Di sisi lain, pelaksanaan program kemitraan yang diinisiasi oleh sekolah 

tentu menimbulkan konsekuensi-koneskuensi tertentu. Baik bagi sekolah, guru dan 

siswa dan pembiayaan.  

Tentu saja, dalam melaksanakan program kemitraan ini, memerlukan biaya, 

tenaga, waktu dan konsetrasi. Dan semua itu hamper sebagian besar dipikul oleh 

sekolah sebagai pihak yang diberi mandat pengelolaan sekolah. Konsekuensi-

konsekuensi tersebut terkadang membuat pihak sekolah menjadi ragu dalam 

melaksanakan program kemitraan ini secara penuh. 

a. Tujuan umum dan khusus kemitraan sekolah 

Pada dasarnya tidak ada masalah pada konsep kemitraan yang dirumuskan 

oleh pemerintah. Sebagai konsep, program kemitraan sekolah mudah saja 

menjadi bagian visi dan misi sekolah. 

b. Model kemitraan secara operasional. 

Secara umum model operasional kemitraan yang diterapkan dari beberapa 

aspek, seperti  berikut. 

(1) Guru yang kompeten. Pada dasarnya kompetensi guru dalam 

mengajar maupun dalam mendidik sudah cukup meski belum 

sempurna. Namun komposisi jumlah guru dengan jumlah siswa 

terkadang kurang seimbang. Sementara itu regulasi yang 

memungkinkan untuk menambah jumlah guru tidak 

memperbolehkan. Guru yang masih masa pengabdian dengan jumlah 

penerimaan honor yang kurang memadai, mengakibatkan kurangnya 

konsentrasi guru yang bersangkutan ketika diminta untuk penuh 

berkarya di sekolah. Pada dasarnya kajian untuk tenaga pendidik 
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bukan suatu hal yang menjadi kendala di satu dua sekolah saja, 

namun sudah menyeluruh. 

(2) Pemerintah sudah cukup menyediakan akses melalui berbagai 

program. Sosialisasi yang tentu tidak cukup ketika hanya 

disampaikan ke guru atau sekolah. Namun juga semua pihak yang 

menjadi mitra potensial sekolah juga seharusnya perlu untuk 

dilibatkan dalam berbagai bentuk sosialisasi. Mungkin banyak pihak 

yang ingin terlibat secara aktif dalam bermitra dengan sekolah, hanya 

saja karena kekurangtahuan sehingga menjadi pasif. Di sisi lain, 

pihak yang sudah aktif kurang memahami aturan main yang 

seharusnya berlaku. Sehingga kemitraan bukan lagi menjadi saling 

menguntungkan, namun hanya menguntungkan bagi satu dua pihak 

saja. Kalangan swasta pada dasarnya tertarik terjun dan terlibat 

sebagai mitra sekolah, dan hal ini merupakan suatu potensi. 

(3) Orang tua terkadang sangat percaya dengan pihak sekolah, sehingga 

memasrahkan segala sesuatu yang terjadi pada anaknya tanpa perlu 

melakukan pembinaan langsung selama di rumah. Padahal, secara 

kuantitas, keberadaan siswa lebih banyak di rumah dibandingkan di 

sekolah. Di sisi lain, ada saja orang tua yang terlalu mengindahkan 

aduan dari anaknya, tanpa melalukan klarifikasi yang cukup, 

menuduh sekolah melalukan pelanggaran, kekerasan dan lain-lain. 

Keberimbangan orang tua dalam memanfaatkan sekolah perlu 

diingatkan selalu. 

(4) Sekolah dengan tata kelola yang baik akan menghasilkan komunikasi 

dan suasana yang mendukung pada program pembelajaran. Secara 

tidak langsung, sekolah telah menempatkan diri sebagai mitra siswa 

dalam berkepriadian dan berprestasi. Berbagai kendala selalu saja ada 

dan muncul secara jamak. Meski tidak bisa selalu menjadi hambatan, 

ada kalangan sarana dan prasarana yang kurang mendukung memang 

betul-betul membatasi pihak sekolah dalam bermintra dengan siswa. 

(5) Organisasi profesi meliputi Persatuan Guru Republik Indonesia 

(PGRI), MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran), OSIS 

(Organisasi Siswa Intra Sekolah) memang menjadi salah satu 

tumpuan menjembatani setiap permasalahan yang terjadi, baik di 
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kalangan sekolah, guru maupun siswa. Mungkin perlu adanya 

dukungan teknis bagi organisasi-organisasi tersebut dalam 

mensosialiasikan program mitra sekolah ini. Karena bagaimanapun 

juga, setiap penyelenggaraan kegiatan selalu membutuhkan dukungan 

berupa biaya, materi dan lain-lain. 

(6) Industri untuk berkontribusi dengan sekolah biasanya muncul dalam 

dua bentuk kerangka, yakni social dan komersial. Dalam tataran 

social, banyak sekali program-program yang menyasar kaum pelajar 

yang sangat efektif apabila disinergikan dengan program di sekolah. 

Dalam tataran komersial, tentu dibutuhkan panduan-panduan teknis 

yang jelas sehingga kedua belah pihak merasa saling di untungkan. 

c. Prinsip Kemitraan 

Pada dasarnya prinsip kemitraan adalah saling menguntungkan. Siswa 

dan sekolah diuntungkan dengan mitra, sementara mitra juga 

diuntungkan. Merumuskan konsep saling menguntungkan bukan 

persoalan mudah, meski juga bukan persoalan rumit juga. Semangat 

persamaan hak, kesejajaran, saling menghargai, gotong royong dan 

kebersamaan, saling melengkapi dan saling memperkuat system asah, 

asih dan asuh sebenarnya akan terjadi seiring sejalan dengan prinsip 

saling menguntungkan.  

d. Bentuk kemitraan 

Komunikasi dua arah terkadang hanya terjadi ketika ada kesalah 

pahaman. Program kemitraan dalam bentuk-bentuknya tersebut, 

memunculkan berbagai kendala. Diantaranya waktu, tenaga dan biaya. 

e. Pihak-pihak yang berperan 

Pada dasarnya pihak-pihak yang berperan bukan hanya berasal dari 

sekolah, komite, orang tua dan masyarakat. Kalangan individu seperti 

pedagang, sopir, dan kalangan swasta yang lain yang mungkin dianggap 

kurang berperan secara langsung, pada dasarnya memiliki peran yang 

penting. Selain karena interaksi yang terjadi secara continue dengan 

siswa, mereka-mereka juga merupakan pihak-pihak yang penting 

keberadaannya. Sekolah sering mengalami kesulitan berkomunikasi 

dengan pihak-pihak tersebut karena beberapa hal, misalnya karena factor 

ekonomi. Ketika ada masukan untuk membatasi penumpang kendaraan 
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umum sehingga siswa tidak naik kea tap kendaraan dengan pertimbangan 

factor keselamatan, namun di sisi lain hal ini justru ditanggapi dengan 

emosi. Maklum saja, mungkin keterkaitan dengan factor pendapatan 

membuat komunikasi kadang tidak berjalan sebagaimana mestinya. 

 

SIMPULAN  

Sosialiasi dan komunikasi tentang efektifitas dan manfaat yang didapat 

apabila konsep kemitraan ini diterapkan perlu lebih digercarkan lagi. Terutama 

kepada pihak-pihak yang secara fisik berada di luar sekolah. Misalnya komite, 

orang tua/ wali siswa, masyarakat umum, pedagang, sopir dan pihak-pihak lain yang 

sering melakukan interaksi dengan pihak sekolah dan siswa. 

Pemerintah sebagai penentu regulasi yang berhubungan dengan system dan 

teknis pendidikan di sekolah, diharapkan bukan hanya mengarahkan kebijakan pada 

regulasi utamanya semata. Namun juga pada regulasi pendukungnya. Misalnya 

bantuan sarana dan prasana terhadap pelaksanaan program sosialisasi dan 

pelaksanaan mitra sekolah. Memberikan akses-akses dengan pihak lain yang 

berminat untuk ikut serta dalam kemajuan pendidikan dan sekolah. 

Sekolah perlu menyiapkan personalia khusus, yang menangani kerjasama 

atau kemitraan dengan pihak lain. Petugas atau penanggungjawabnya diberi 

kewenangan dan anggaran khusus agar leluasa melaksanakan program-programnya. 
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ABSTRAK 

 

Berdasarkan hasil UN menunjukkan bahwa mutu pendidikan di Indonesia masih 

belum merata yaitu masih adanya ketimpangan mutu pendidikan  antara sekolah 

yang ada di kota dengan sekolah-sekolah di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). 

Masih rendahnya mutu pendidikan di daerah 3T disebabkan karena beberapa faktor 

diantaranya faktor manajemen sekolah, infrastruktur sekolah dan juga SDM/GTK di 

sekolah tersebut. Untuk mengatasi ketimpangan mutu pendidikan antara sekolah 

bermutu dan sekolah di daerah 3T tersebut pemerintah dan sekolah bisa melakukan 

program sister school / sekolah saudara antara sekolah 3T dengan sekolah rujukan. 

Gagasan program ini adalah untuk menjembatani transfer pengalaman baik / best 

practice antara sekolah rujukan dengan sekolah 3T. Transfer pengetahuan dan 

pengalaman baik tersebut bisa dilakukan dengan cara transfer manajemen yaitu 

melalui pertukaran kepala sekolah. Transfer metode dan sistem pembelajaran 

dengan pertukaran guru, serta pertukaran pelajar. Pelaksanaan program sister school 

ini melalui tahapan analisa,perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan dan 

pemantauan hasil, sedangkan metode penulisan makalah ini yaitu dengan metode 

studi pustaka.  

Kata Kunci: Kemitraan, Sekolah, 3T, Rujukan, Sister School 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan di 

hampir semua aspek kehidupan manusia baik yang menyangkut politik, ekonomi 

maupun kehidupan sosial budaya. Perubahan tersebut juga telah membawa manusia 

ke dalam era persaingan global yang semakin ketat. Peningkatan kualitas 

pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan 

kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui 

pendidikan telah banyak dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan antara lain melalui pengembangan dan perbaikan 

kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan 

mailto:wawansarudi@hotmail.com


 

1844 

 

pengadaan materi ajar, pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya serta 

pembinaan manajemen sekolah.  

Berdasarkan hasil UN menunjukkan bahwa mutu pendidikan di Indonesia masih 

belum merata yaitu masih adanya ketimpangan mutu pendidikan  antara sekolah 

yang ada di kota dengan sekolah-sekolah di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). 

Masih rendahnya mutu pendidikan di daerah 3T disebabkan karena beberapa faktor 

diantaranya faktor manajemen sekolah, infrastruktur sekolah dan juga SDM/GTK di 

sekolah tersebut. Seiring dengan tema Hari Pendidikan Nasional 2017 yaitu 

―Percepat Pendidikan yang Merata dan Berkualitas‖ dibutuhkan sebuah program 

untuk meningkatkan pemerataan mutu pendidikan tersebut karena pendidikan yang 

bermutu bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di seluruh 

Indonesia.  

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan tersebut sekolah bisa menjalin 

kemitraan dengan berbagai pihak. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan 

disebutkan  bahwa setiap sekolah menjalin kemitraan dengan lembaga lain yang 

relevan, berkaitan dengan input, proses, output, dan pemanfaatan lulusan. 

Kemitraan sekolah dapat dilakukan dengan lembaga pemerintah maupun non 

pemerintah seperti perguruan tinggi, sekolah pada jenjang setara, dunia usaha dan 

dunia industri (DU/DI), serta masyarakat di lingkungannya, baik yang ada di dalam 

maupun luar negeri. Untuk meningkatkan pemerataan mutu pendidikan dan 

mengurangi ketimpangan kualitas pendidikan antara sekolah yang sudah berhasil 

mengembangkan mutunya dengan sekolah yang mutunya masih rendah terutama 

sekolah-sekolah di daerah 3T bisa dijembatani dengan program sekolah saudara / 

sister school kemitraan antar sekolah yaitu antara sekolah di daerah 3T dengan 

sekolah rujukan. Hal ini untuk menjembatani transfer pengalaman baik / best 

practice antara sekolah rujukan dengan sekolah-sekolah di dearah 3T. Transfer 

pengalaman baik tersebut meliputi transfer pengetahuan tentang manajemen 

sekolah, transfer sistem dan model pembelajaran, pelaksanaan kegiatan bersama 

dalam upaya meningkatkan mutu sekolah. Bentuk pelaksanaanya bisa dengan 

mengadakan pertukaran kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan maupun 

peserta didik antar sekolah rujukan dengan mitra yang ada di daerah 3T. 

Dengan program sister school / sekolah saudara antara sekolah di daerah 3T dan 

sekolah rujukan tersebut diharapkan mampu untuk meningkatkan pemerataan mutu 
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pendidikan di seluruh Indonesia terutama untuk meningkatkan mutu pendidikan di 

sekolah-sekolah daerah 3T. Untuk itulah dalam makalah ini akan di uraikan tentang 

hal tersebut dengan mengangkat judul ―Meningkatkan Pemerataan Mutu Pendidikan 

Melalui Kemitraan Sekolah 3T dengan Sekolah Rujukan Dalam Program Sister 

School” 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam 

penulisan makalah ini adalah 

1. Bagaimanakah konsep pelaksanaan meningkatkan pemerataan mutu 

pendidikan melalui kemitraan sekolah 3T dengans sekolah rujukan 

dalam program sister school? 

2. Bagaimana dampak yang diharapkan dalam pelaksanaan meningkatkan 

pemerataan mutu pendidikan melalui kemitraan sekolah 3T dengan 

sekolah rujukan dalam program sister school? 

C. Tujuan Penulisan 

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas maka penulisan makalah 

ini bertujuan untuk: 

1. Mendeskripsikan pelaksanaan konsep pelaksanaan meningkatkan pemerataan 

mutu pendidikan melalui kemitraan sekolah 3T dengans sekolah rujukan dalam 

program sister school 

2. Mendeskripsikan dampak yang diharapkan dalam pelaksanaan meningkatkan 

pemerataan mutu pendidikan melalui kemitraan sekolah 3T dengans sekolah 

rujukan dalam program sister school 

D. Kegunaan Penulisan 

Hasil penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu 

pengetahuan khususnya dibidang pengelolaan pendidikan dan peningkatan mutu 

pendidikan yang mengacu pada peningkatkan pemerataan mutu pendidikan melalui 

kemitraan sekolah 3T dengans sekolah rujukan dalam program sister school 

E. Ruang Lingkup Pembahasan Makalah 

Supaya pembaca memahami dan terhindar dari penafsiran yang berbeda 

dalam memahami isi penulisan ini, penulis menegaskan ruang lingkup pembahasan 

makalah dan beberapa istilah yang terkait dengan judul.yaitu: 
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1. Kemitraan 

Keinginan untuk berbagi tanggungjawab yang diwujudkan melalui perilaku 

hubungan dimana semua pihak yang terlibat saling bantu-membantu untuk 

mencapai tujuan bersama. (BPSDMP Kemdikbud: 2015) 

2. Sister School / Sekolah Saudara 

Sister School Partnership merupakan kegiatan yang dilakukan antara sekolah baik 

di dalam maupun di luar negeri dalam rangka menjalin kerjasama guna mencapai 

tujuan tertentu terutama dalam bidang pendidikan, budaya dan peningkatan mutu 

guru serta kepala sekolah antar kedua sekolah (Lab School: 2014) 

 

II. METODE PENULISAN & KAJIAN TEORI 

A. METODE 

Metode dalam penulisan makalah ini adalah studi pustaka  Menurut Nazir (1998 

: 112) ―Studi kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana setelah seorang 

peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian 

yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam 

pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari 

kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari : 

buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian (tesis dan disertasi), dan sumber-sumber 

lainnya yang sesuai (internet, koran dan lain-lain). Dalam penulisan makalah ini 

penulis mencari referensi dari sumber-sumber yang sesuai terkait topik makalah 

yaitu tentang pemerataan mutu pendidikan melalui kemitraan sekolah dalam 

program sister school antara sekolah di dearah 3T dan sekolah rujukan. Dari hasil 

kajian dari beberapa sumber tersebut penulis mengembangkan menjadi sebuah 

gagasan baru tentang konsep pemerataan mutu pendidikan di Indonesia melalui 

program kemitraan sekolah dalam sister school / sekolah saudara antara sekolah 

rujukan dengan sekolah di daerah 3T  

B. KAJIAN TEORI 

Berdasarkan studi pustaka yang telah dilakukan pada bagian ini dijelaskan 

konsep-konsep yang dikaji terkait dengan permasalahan dalam penulisan makalah 

ini yaitu sebagai berikut: 

1. Kemitraan Sekolah 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun  

2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan menyatakan bahwa setiap sekolah 
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menjalin kemitraan dengan lembaga lain yang relevan, berkaitan dengan input, 

proses, output, dan pemanfaatan lulusan. Kemitraan sekolah dapat dilakukan dengan 

lembaga pemerintah maupun non pemerintah seperti perguruan tinggi, sekolah pada 

jenjang setara, dunia usaha dan dunia industri (DU/DI), serta masyarakat di 

lingkungannya, baik yang ada di dalam maupun luar negeri. Salah satu indikator 

mutu operasional sekolah adalah melaksanakan kegiatan sister school. Puncak dari 

keberhasilan indikator tersebut ditandai dengan pelaksanaan kemitraan dengan 

sekolah di negara-negara yang berkeunggulan dalam bidang pendidikan yang terkait 

dengan peningkatan mutu lulusan sehingga sekolah menghasilkan mutu yang setara 

dengan sekolah unggul lainnya (BPSDMP Kemdikbud 2014). 

 Secara etimologis, kata atau istilah kemitraan adalah kata turunan dari kata 

dasar mitra. Mitra, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya teman, 

sahabat, kawan kerja. Kemitraan diartikan sebagai hubungan kooperatif antara 

orang atau  kelompok orang yang sepakat untuk berbagi tanggung jawab untuk 

mencapai tujuan tertentu yang sudah ditetapkan. Kemitraan sekolah dapat diartikan 

hubungan antara sekolah dengan pihak lain dalam upaya bekerjasama untuk 

meningkatkan pendidikan.  

 Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah dalam modul 

pemberdayaan Komite Sekolah menjelaskan bahwa yang dimaksud kemitraan 

dalam konteks hubungan antara sekolah, keluarga dan masyarakat menyebutkan 

bahwa kemitraan bukan sekedar sekumpulan aturan main yang tertulis dan formal 

atau suatu kontrak kerja melainkan lebih menunjukkan perilaku hubungan yang 

bersifat erat antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak saling 

membantu untuk mencapai tujuan bersama. Dari definisi-definisi di atas kita bisa 

mengetahui bahwa hakikat kemitraan adalah adanya keinginan untuk berbagi 

tanggung jawab yang diwujudkan melalui perilaku hubungan di mana semua pihak 

yang terlibat saling bantu-membantu untuk mencapai tujuan bersama.  

Prinsip Kemitraan dalam melaksanakan program kemitraan antar lembaga, 

hendaknya menganut azas-azas sebagai berikut:  

1) Tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;  

2) Partisipasi: Semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyatakan 

pendapat, memutuskan hal-hal yang menyangkut nasibnya dan bertanggung jawab 

atas semua keputusan yang telah disepakati bersama;  
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3) Percaya: saling mempercayai dan dapat dipercaya untuk membina kerjasama. Di 

sini transparansi menjadi tuntutan dan tidak bisa ditawar;  

4) Akseptasi: saling menerima dengan apa adanya  

dalam kesetaraan. Masing-masing memiliki fungsinya sendirisendiri;  

5) Komunikasi:  masing-masing pihak harus mau dan mampu mengkomunikasikan 

dirinya serta rencana kerjanya sehingga dapat dikoordinasikan dan disinergikan;  

6) Partnership tidak merendahkan satu dengan yang lain, tetapi  

sama-masa bersinergi untuk meningkatkan mutu sekolah;  

7) Berdasarkan kesepakatan. 

2. Sister School / Sekolah saudara 

Sister School Partnership merupakan kegiatan yang dilakukan antara sekolah 

baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka menjalin kerjasama guna 

mencapai tujuan tertentu terutama dalam bidang pendidikan, budaya dan 

peningkatan mutu guru serta kepala sekolah antar kedua sekolah. Sebuah program 

pertukaran pelajar atau guru saja belum bisa dikatakan sebagai Sister School 

Partnership apabila tidak ada MoU diantara kedua sekolah yang menyepakati 

kegiatan tersebut. Kegiatan Sister School Partnership lebih terencana dan 

menyangkut berbagai aspek pendidikan yang menjadi kebutuhan sekolah dan bukan 

hanya terbatas pada kegiatan saling mengunjungi diantara anggota sekolah dan atau 

sekedar pertukaran informasi semata. (Labschool: 2014). 

 Program Sister school yang sudah dijalankan selama ini adalah kemitraan 

antara sekolah di Indonesia dengan sekolah yang ada di luar negeri. Dalam 

penulisan makalah ini penulis menyampaikan gagasan konsep program sister school 

/ sekolah saudara yaitu kemitraan sekolah antara sekolah di daerah 3T dengan 

sekolah rujukan hal ini bertujuan untuk menjembatani transfer pengalaman baik 

dalam hal meningkatkan mutu pendidikan melalui transfer sistem manajemen 

sekolah, pengembangan model dan sistem pembelajaran melalui pertukan guru 

maupun pelajar. Konsep kemitraan ini secara sederhananya adalah sekolah rujukan 

membimbing sekolah di daerah 3T melalui kegiatan kemitraan antar sekolah 

tersebut.  

 Sekolah rujukan adalah sekolah yang sudah mampu mengembangkan mutu 

pendidikannya hal ini bisa dilihat dari indikator-indikator berikut: (a). Terakreditasi 

A, (b) Memiliki ekosistem pendidikan yang kondusif, (c) menjadi pusat keunggulan, 

(d) lokasi strategis, mudah dijangkau dan aman, (e) kualitas mutu pendidikan yang 
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bagus berdasarkan hasil UN dan juga data mutu lulusannya. Sedangkan sekolah di 

daerah 3T adalah sekolah-sekolah di daerah Indonesia yang terluar, terdepan, 

tertinggal sekolah-sekolah di daerah tersebut secara mutu masih rendah hal tersebut 

karena faktor infrastuktur, SDM/GTK nya dan perlu untuk dikembangkan lebih 

lanjut. Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerah 3T tersebut 

yaitu melalui program kemitraan sister school dengan sekolah rujukan yang telah 

berhasil mengembangkan mutunya.  

 

III. PEMBAHASAN 

A. Konsep pelaksanaan Meningkatkan Pemerataan Mutu Pendidikan 

Melalui Kemitraan Sekolah 3T dengan Sekolah Rujukan Dalam Program 

Sister School 

Kemitraan antar lembaga dapat dilaksanakan dalam bentuk formal (resmi), informal 

(tidak resmi), formal dan informal, dan formal bilateral atau multi lateral. Masing-

masing bentuk kemitraan dapat dijelaskan sebagai berikut.  

1) Kemitraan Formal  

Kemitraan formal adalah bentuk kerjasama yang didasarkan pada satu kesepakatan 

atau perjanjian yang sifatnya mengikat dan dituangkan dalam dokumen naskah 

bersama. Contoh bentuk kemitraan formal yang dilakukan dengan pihak-pihak lain 

di luar negeri antar institusi pendidikan dan pelatihan, misalnya kerjasama antar 

lembaga (bilateral) seperti Indonesia-Australia, Indonesia-Jepang, kerjasama dengan 

SEAMOLEC, dan lain-lain.  

2) Kemitraan Informal  

Kemitraan informal adalah kemitraan yang didasarkan kesepakatan yang tidak 

mengikat dan tidak dituangkan dalam dokumen naskah kerjasama, tetapi lebih 

merupakan sebagai wujud adanya kerjasama, kebersamaan dan saling menghargai 

dan menghormati keberadaan dari lembaga masing-masing. 
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 Gagasan program kemitraan antara sekolah rujukan dan sekolah di daerah 

3T ini termasuk kategori kemitraan formal yang disusun berdasarkan MOU 

kesepakatan, atau dalam hal ini Kemdikbud bisa merealisasikan gagasan ini dengan 

memfasilitasi kemitraan antar sekolah tersebut. Kemitraan antar sekolah melalui 

program sister school antara sekolah rujukan dan sekolah di daerah 3T ini disusun 

berdasarakan beberapa tahapan yaitu: 

 

1. Analisa 

Dalam tahapan ini pemerintah bisa menganalisis mutu sekolah-

sekolah dan memetakan menjadi 2 kategori yaitu sekolah yang mutunya 

masih perlu dikembangkan dan kategori sekolah rujukan. Indikator mutu 

ini bisa di analisis dari hasil UN, hasil akreditasi, hasil UKG guru per 

satuan pendidikan. Setelah hasil analisis mutu diketahui dan dipetakan. 

Selanjutnya adalah analis kemitraan antar sekolah dalam hal ini 

menentukan sekolah rujukan dan mitra sekolah 3T. Pemasangan atau 

penentuan ini bisa ditinjau dari kesamaan karakter sekolah misalnya dari 
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budaya, agama dan kondisi sosial masyarakat serta lokasi antar sekolah 

mitra tersebut. Hal ini untuk memudahkan dalam hal pelaksanaannya 

2. Perencanaan 

Dalam tahap perencanaan disusun program-program yang akan 

dilaksanakan dalam program sister school antara sekolah rujukan dengan 

sekolah di daerah 3T. Program-program tersebut disusun dalam bentuk 

tabel waktu pelaksanaan yang kegiatannya meliputi transfer best practice 

/ pengalaman baik tentang sistem manajemen sekolah antara kepala 

sekolah rujukan dengan sekolah di daerah 3T, transfer sistem dan model 

pembelajaran melalui kegiatan pelatihan guru atau pertukaran guru antar 

sekolah mitra, pertukaran pelajar dengan mengirimkan siswa di daerah 

3T untuk belajar dalam kurun waktu tertentu di sekolah rujukan dan 

pelaksanaan kegiatan bersama misalnya perlombaan olahraga, olimpiade 

pelajaran, maupun peringatan hari besar agama maupun hari besar 

negara. Di tahap perencaanaan ini juga disusun perencanaan biaya dan 

sumber dana yang akan dipakai untuk menjalankan program ini.  

3. Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan ini dilaksanakannya program-program sister 

school antara sekolah rujukan dengan sekolah di daerah 3T berdasarkan 

program-program yang telah disusun di tahap perencanaan. Dalam tahap 

pelaksanaan dilaksanakan kegiatan transfer pengalaman baik tentang 

manajemen sekolah, peningkatan mutu sekolah melalui transfer sistem 

dan model pembelajaran, pelaksanaan kurikulum seperti penyusunan 

RPP. Silabus, prota dan perangkat pembelajaran lainnya hal ini bisa 

dilakukan dengan mengadakan pelatihan bagi guru di sekolah 3T dengan 

instrukur/pendampingnya dari guru di sekolah rujukan atau dengan 

melakukan pertukaran guru maupun tenaga kependidikan antar sekolah 

mitra. Pertukaran pelajar juga dilaksanakan di tahapan ini dengan 

mengirimkan beberapa pelajar untuk belajar di sekolah rujukan. 

Pelaksanaan kegiatan bersama juga dilaksanakan di tahapan ini dengan 

mengadakan kegiatan bersama untuk meningkatkan mutu pendidikan 

seperti perlombaan olimpiade sister school dalam bidang olahraga dan 

matapelajaran, kesenian dan lainnya sesuai program perencaanaan yang 

telah disusun. 
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4.  Pelaporan dan pemantauan hasil 

Setelah tahap pelaksanaan selesai dilakukan maka tahapan 

selanjutnya yaitu tahap pelaporan dan pemantauan hasil. Dalam tahap ini 

antar sekolah mitra menyusun laporan yang valid tentang kegiatan yang 

telah dilaksanakannya dengan bukti dan indikator hasil yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Pelaporan yang telah disusun meliputi kegiatan 

yang telah dilakukan, hasilnya serta biaya yang telah dikeluarkan. 

Setelah selesai penyusunan laporan tersebut dikirimkan ke Kemdikbud 

atau dinas pendidikan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan 

program. Kemdikbud mengkaji laporan tersebut dan memantau hasilnya, 

sehingga program ini diharapkan akan berdampak baik dalam upaya 

meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia kususnya untuk pemerataan 

mutu pendidikan di daerah 3T 

B. Dampak yang diharapkan dalam pelaksanaan Meningkatkan 

Pemerataan Mutu Pendidikan Melalui Kemitraan Sekolah 3T dengan 

Sekolah Rujukan Dalam Program Sister School 

 

Pelaksanaan Melalui Kemitraan Sekolah 3T dengan Sekolah Rujukan 

Dalam Program Sister School ini diharapkan dapat meningkatkan 

pemerataan kualitas mutu pendidikan di Seluruh Indonesia utamanya di 

daerah 3T yang mutu pendidikannya masih perlu dikembangkan. Dengan 

dilaksanakannya transfer sistem manajemen sekolah antara sekolah rujukan 

dan sekolah 3T diharapkan pengelolaan sekolah di daerah 3T akan 

meningkat baik, sedangkan dengan dilaksanakannya transfer sistem 

pembelajaran dan metodenya diharapkan proses pembelajaran di sekolah 3T 

meningkat baik dan menghasilkan lulusan yang kompeten serta mutunya 

meningkat hal tersebut sebagai dampak dari pertukaran guru dari sekolah 

rujukan ke sekolah 3T yang telah mengadakan pelatihan kepada guru di 

sekolah 3T dan melaksanakan pembelajaran di sekolah tersebut. Melalui 

pelaksanaan pertukaran pelajar dan mengadakan kegiatan bersama 

diharapkan kegiatan tersebut berdampak dalam meningkatkan kualitas mutu 

siswa dalam bidang akademik maupun non akademik serta pengembangan 

karakter positif warga sekolah. Dengan diadakannya olimpiade dalam 

bidang olahraga, seni maupun pelajaran hal ini juga untuk menumbuhkan 
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rasa persatuan dan nasionalisme dengan adanya hubungan antar siswa-siswa 

di sekolah kemitraan tersebut.  

IV. SIMPULAN & REKOMENDASI 

1. KESIMPULAN 

Untuk mengatasi ketimpangan mutu pendidikan antara sekolah bermutu dan 

sekolah di daerah 3T pemerintah dan sekolah bisa melakukan program sister school 

/ sekolah saudara antara sekolah 3T dengan sekolah rujukan. Gagasan program ini 

adalah untuk menjembatani transfer pengalaman baik / best practice antara sekolah 

rujukan dengan sekolah 3T. Transfer pengetahuan dan pengalaman baik tersebut 

bisa dilakukan dengan cara transfer tentang manajemen sekolah yaitu melalui 

pertukaran kepala sekolah. Transfer metode dan sistem pembelajaran dengan 

pertukaran guru, serta pertukaran pelajar, serta pelaksanaan program-program 

peningkatan mutu seperti pelatihan dan kegiatan bersama seperti penyelenggaraan 

olimpiade akademik maupun non akademik. Pelaksanaan program sister school ini 

melalui tahapan analisa, perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan dan pemantauan 

hasil. 

2. REKOMENDASI 

Gagasan pemerataan mutu pendidikan melalui kemitraansSekolah 3T dengan 

sekolah rujukan dalam program Sister School bisa dijadikan pertimbangan dalam 

penyusunan kebijakan atau penyusunan program bagi pemangku kebijakan 

pendidikan dalam upaya meningkatkan pemerataan mutu pendidikan di seluruh 

Indonesia.  
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ABSTRAK 

 

Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah dan 

masyarakat. Kenyataan menunjukkan keterlibatan orang tua sangat kecil, 

membebankan tanggung jawab yang banyak pada sekolah, kurang perhatian, 

motivasi,  dan kurangnya menjalin komunikasi dan kerjasama dengan sekolah 

untuk perkembangan belajar anak. Best practise dilakukan dengan tujuan untuk 

menjalin kerjasama dan keselarasan program pendidikan di sekolah, keluarga, dan 

masyarakat sebagai tri sentra pendidikan dalam membangun ekosistem pendidikan 

yang kondusif untuk menumbuh-kembangkan karakter dan budaya berprestasi 

peserta didik. Sasaran kegiatan adalah seluruh orang tua siswa yang tergabung 

dalam paguyuban kelas di SMP Negeri 2 Pulubala Tahun Pelajaran 2016-2017. 

Setiap paguyuban kelas menyusun program kegiatan dan secara bertahap 

menjalankan program pendidikan keluarga. Hasil yang dicapai terjalinnya 

silaturrahim yang harmonis antara orang tua wali murid dengan guru, keterlibatan 

orang tua dan masyarakat. Mereka bergotong royong dalam memperbaiki, menata 

halaman, ruang kelas, mewujudkan sekolah yang aman, tertib, bersih, sehat, indah 

dan menyenangkan untuk siswa dalam mengenyam pendidikan. 

 

Kata kunci : kemitraan sekolah;  pendidikan keluarga.  

 

Pendahuluan 

Dalam Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

nasional Bab II Pasal 2 dicantumkan tujuan pendidikan nasional yaitu untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia 

seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan 

jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung 

jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. 

Dapat dikatakan hakekat sebuah pendidikan adalah usaha yang dilaksanakan 

secara sadar oleh seseorang atau sekumpulan orang dalam usaha proses 

mendewasakan manusia seutuhnya melalui upaya pendidikan dan pelatihan. 

Dalam  proses  pertumbuhan dan perkembangan kedewasaan  manusia yang hidup 

dan terus berkembang sesuai kemajuan jaman, nampaklah nyata bahwa manusia 

selalu mengalami gejolak untuk berubah menjadi lebih baik.  Dan perubahan itu 

merupakan hasil dari proses belajar yang terus menerus dari waktu ke waktu. 
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Hal ini berarti bahwa dalam pendidikan haruslah terjadi sebuah proses pengubahan 

sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang sesuai dengan kaidah dan norma yang 

berlaku dalam masyarakat. 

Banyak factor yang menentukan keberhasilan suatu pendidikan. Diantaranya 

adalah kemitraan orang tua, sekolah dan masyarakat. Sebagaimana yang dicetuskan 

Bapak Ki Hajar Dewantara sejak tahun 1935 tentang tri sentra pendidikan yang 

berunsurkan keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat. Kemitraan yang baik di 

antara ketiganya diharapkan dapat mendukung terciptanya ekosistem pendidikan 

yang menumbuhkan karakter, kemandirian, dan budaya prestasi.  

Dalam kemitraan itu semestinya pelaku pendidikan di satuan pendidikan dan 

orang tua di rumah mempunyai peran sangat menentukan. Namun fakta 

menunjukkan bahwa orang tua sudah tidak lagi peduli dengan pendidikan anaknya. 

Orang tua sudah melepaskan semua tanggung jawab pendidikan anaknya kepada 

sekolah. Peran orang tua dalam memajukan pendidikan anaknya sudah sangat 

minim. Tidak ada perhatian dan motivasi berprestasi. Tidak mendukung kegiatan 

anak baik intra maupun ekstrakurikuler. Tidak menciptakan lingkungan belajar di 

rumah yang menyenangkan dan mendorong perkembangan budaya prestasi anak. 

Kurang menjalin interaksi dan komunikasi yang hangat dan penuh kasih sayang 

dengan anak. Apalagi dalam hal menjalin  kerjasama yang baik dengan pihak 

sekolah, orang tua seolah sudah menutup mata. Karena orang tua menganggap 

bahwa pendidikan sekarang sudah gratis, sekolah sudah dilarang melakukan 

pungutan.  

Apakah program pendidikan keluarga dapat mengoptimalkan kemitraan 

sekolah dan masyarakat ? 

Tujuan yang ingin dicapai dalam kemitraan ini adalah untuk mengetahui 

apakah program pendidikan keluarga dapat mengoptimalkan kemitraan sekolah dan 

masyarakat. Serta menjalin kerjasama dan keselarasan program pendidikan di 

sekolah, keluarga, dan masyarakat sebagai tri sentra pendidikan dalam membangun 

ekosistem pendidikan yang kondusif untuk menumbuh-kembangkan karakter dan 

budaya berprestasi peserta didik.  

 

METODE 

Program Pendidikan Keluarga di laksanakan di SMP Negeri 2 Pulubala yang 

beralamat di Jalan Syuaib Hemu Desa Molalahu Kecamatan Pulubala Kabupaten 



 

1856 

 

Gorontalo Provinsi Gorontalo. Program ini dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 

pelajaran 2016-2017. 

Sasaran Program Pendidikan Keluarga adalah seluruh kelas yang terdapat di 

SMP Negeri 2 Pulubala  yang berjumlah sebanyak 9 rombel dengan rincian sebagai 

berikut. 

 

 

 

Tabel 1. Sasaran Program Pendidikan Keluarga 

No Kelas Wali Kelas Paguyuban Ketua Ket 

1. VII A Mulyani Mopangga, S.Pd Gemilang Pino Halid  

2. VII B Yulan Kaharu, S.Pd Sinergi Nou Gobel  

3. VII C Talib Pulukadang, S.Pd Huyula Hadidjah Habi  

4. VIII A Rike Kaluku, M.Pd Merpati Non Haris  

5. VIII B Vadlan Kaharu, S.Pd Meranti Kiplin Rasyid  

6. VIII C Murtin Ahaya Matahari Santi Ahmad  

7. IX A Sutamin Dude, S.Pd Garuda Jaka Syarif  

8. IX B Maulid, S.Pd Mohutato Hauria Amir  

9. IX C Habiba Bone, S.Pd Al Magfirah Saadia gau  

 

Program Pendidikan Keluarga di SMP Negeri 2 Pulubala di ramu dengan 

membentuk kelas parenting atau Paguyuban Orang Tua Wali Murid dengan program 

antara lain sebagai berikut. 

1. Perbaikan dan penataan halaman depan kelas. 

2. Perbaikan dan penataan halaman belakang kelas. 

3. Perbaikan dan penataan ruang kelas. 

4. Program lainnya yang dilaksanakan secara sukarela sesuai dengan motto 

paguyuban ―Bergotong Royong Secara Tulus Ikhlas‖. 

Hasil yang diharapkan dari Program Pendidikan Keluarga di SMP Negeri 2 

Pulubala adalah sebagai sebagai berikut. 

1. Dapat menjalin silaturrahim yang harmonis antara orang tua wali murid 

dengan guru pada khususnya dan sekolah pada umumnya. 

2. Dapat membina kerjasama antara siswa, guru, orang tua dan masyarakat. 
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3. Bergotong royong dalam memperbaiki dan menata halaman dan ruang kelas. 

4. Mewujudkan kelas dan sekolah yang aman, tertib, bersih, sehat, indah dan 

menyenangkan untuk siswa dalam mengenyam pendidikan. 

 

PEMBAHASAN 

Pendidikan keluarga adalah pendidikan yang pertama dan utama. Kebijakan 

dan program untuk menguatkan kemitraan antara satuan pendidikan dengan 

keluarga dan masyarakat, merupakan salah satu respon pada penurunan moral, 

kemandirian, dan budaya prestasi atas semakin maraknya aksi kekerasan dan 

perilaku menyimpang lainnya. Kondisi ini dapat menghambat terbangunnya 

lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi anak-anak yang 

mengakibatkan tidak optimalnya perkembangan potensi anak. 

Pentingnya Kemitraan Sekolah dengan Keluarga karena didasari beberapa hal 

seperti berikut. 

1. Keluarga adalah pendidik yang pertama dan utama. 

2. Peran sekolah adalah membantu keluarga agar pelaksanaan pendidikan lebih 

sistematis, efektif, dan hasilnya tersertifikasi, sehingga memperoleh 

pengakuan dari pihak yang berkepentingan. 

3. Tidak semua kebutuhan pendidikan anak dapat dipenuhi oleh satuan 

pendidikan maupun keluarga. 

4. Kerjasama keluarga dengan satuan pendidikan untuk saling melengkapi 

mutlak diperlukan. 

5. Kecenderungan yang ada, masih banyak keluarga yang menyerahkan 

sepenuhnya tanggung jawab pendidikan anak kepada sekolah. 

6. Setiap satuan pendidikan berkewajiban mendorong menjalin kemitraan dan 

melibatkan keluarga dalam memajukan pendidikan anak mereka. 

Banyak hasil penelitian tentang pentingnya pendidikan keluarga seperti dalam 

uraian berikut. Hasil penelitian Izzo dkk, 1999 (dalam American Journal of 

Community Psychology, 27 (6)), menunjukan bahwa ketika orang tua dan sekolah 

berkolaborasi secara efektif, siswa dapat berperilaku dan menunjukkan prestasi 

yang lebih baik di sekolah. 

Disamping itu penelitian Greenwood & Hickman (dalam Gürbüztürk & Sad, 

2010) menyebutkan bahwa keterlibatan orang tua di sekolah memberikan 

kontribusi yang positif dalam prestasi akademis, frekuensi kehadiran anak, iklim 
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sekolah, persepsi orang tua dan anak tentang belajar di kelas, sikap dan perilaku 

positif anak, kesiapan anak untuk mengerjakan PR, peningkatan waktu yang 

dihabiskan anak bersama orang tuanya, aspirasi pendidikan, kepuasan orang tua 

terhadap guru, dan kesadaran anak terhadap well being. 

Sejalan dengan itu Kotaman (dalam Gürbüztürk & Sad, 2010) menjelaskan 

bahwa keterlibatan orang tua yang aktif dapat memberi efek positif pada berbagai 

aspek pendidikan termasuk meningkatkan perilaku anak dan adaptasi sosial, 

mengurangi masalah kedisiplinan di sekolah, meningkatkan kesuksesan di sekolah, 

dan peningkatan kehadiran di sekolah. 

Juga studi dampak program pendidikan dan  pengembangan anak usia dini di 

50 kabupaten tertinggal (World Bank, 2013) menunjukkan bahwa intensitas 

dukungan keluarga berpengaruh meningkatkan pencapaian perkembangan anak 

usia dini (usia 0-6 tahun). Serta kajian sistem pembinaan profesional dan cara 

belajar siswa aktif (Harlen, et. all., 2001) menunjukkan bahwa kemitraan dan peran 

aktif orang tua di sekolah berpengaruh meningkatkan kemajuan dan kesuksesan 

anak-anak mereka. 

Mengoptimalkan kemitraan sekolah dan masyarakat melalui pendidikan 

keuarga di SMP Negeri 2 Pulubala merupakan langkah baru yang mencoba 

diwujudkan sekolah untuk mendorong kerjasama yang harmonis antara orang tua 

siswa dan masyarakat dalam memajukan pendidikan anaknya. Setelah sekian lama 

sekolah terbelenggu dalam kata dan kalimat ―tidak bisa melakukan pungutan‖ serta 

label ―pendidikan gratis‖.  

Pendidikan keluarga menjadi jalan masuk bagi sekolah untuk meningkatkan 

partisipasi orang tua siswa beserta masyarakat setelah komite sekolah tidak lagi 

menjadi seksi dalam berbicara mengenai finansial sekolah. Karena banyaknya 

regulasi yang menahan gejolak orang tua dan masyarakat untuk berpastisipasi aktif 

untuk kemajuan pendidikan anaknya.  

Pendidikan keluarga hadir secara perlahan memecah kebekuan antara komite 

sekolah dan satuan pendidikan. Menghancurkan belenggu ketidakberdayaan 

kerjasama sekolah dan masyarakat. Pendidikan keluarga secara perlahan namun 

pasti terus bergerak kearah yang positif karena harapan untuk menjadikan 

pendidikan yang maju adalah menjadi harapan kita semua. 

 

SIMPULAN  
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Program Pendidikan Keluarga di SMP Negeri 2 Pulubala dapat 

mengoptimalkan kemitraan sekolah dan masyarakat. Juga merupakan wadah untuk 

memperat tali silaturrahim antara siswa, guru, orang tua dan masyarakat dalam 

mewujudkan kelas dan sekolah yang aman, tertib, bersih, sehat, indah dan 

menyenangkan untuk siswa dalam mengenyam pendidikan. 
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ANALISIS PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU TERHADAP 

PERLINDUNGAN PROFESI GURU PADA PENDIDIKAN DASAR  
Dian Mahmud Rofandi  

 dianmr2@yahoo.com) 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan data kuantitatif. Maka 

yang menjadi pegangan dalam penelitian ini adalah interpretasi/tafsiran peneliti 

terhadap peningkatan profesionalisme guru sangat berdampak dalam 

mengembalikan kepercayaan orang tua/wali murid terhadap mutu pendidikan di 

sekolah. Sesuai dengan tujuan dari penelitian ini, maka peneliti ingin mengetahui 

apakah dengan penelitian ini dapat mengembalikan kepercayaan orang tua/wali 

murid terhadap pendidikan di sekolah, dan menjadikan guru sebagai sosok yang 

harus digugu lan ditiru. Serta dapat meningkatkan semangat Guru dalam 

meningkatkan profesionalisme diri serta menumbuhkan rasa aman karena 

disamping adanya Undang – Undang yang telah ditetapkan untuk melindungi setiap 

guru, guru juga menemukan berbagai macam metode dalam meningkatkan minat 

belajar peserta didik. Dalam subjek penelitian ini peneliti menggunakan participant 

observation yaitu seluruh dewan guru SMPIT Bustanul ‗Ulum Terbanggi Besar 

Lampung Tengah (sehingga peneliti juga dapat terlibat dalam obesrvasi ini). Hasil 

analisis dari angkat/kuesioner yang diberikan, dari 34 orang ada 32 orang yang 

setuju dan 2 orang guru yang tidak setuju. Kemudian diberikan pertanyaan 

wawancara untuk mengetahui faktor yang membuat 2 responden tidak setuju. 
 

 

Kata Kunci : Profesionalisme guru, perlindungan profesi guru 
 
PENDAHULUAN 

Guru, satu kata yang sangat rekat dalam ingatan kita sejak zaman dahulu 

dengan satu persepsi yang sama yaitu : digugu lan ditiru. digugu dalam artian yang 

luas adalah diikuti segala apa yang diperintahkan oleh sosok guru kepada muridnya. 

Semua masyarakat yakin bahwa seorang guru adalah sosok yang terpercaya serta 

kompeten dalam mendidik anak-anak mereka. Mereka tidak pernah protes ketika 

putra – putrinya pulang mengadukan bahwa gurunya menjewer telinga saat ia tidak 

dapat menjawab pertanyaan perkalian yang diajukan oleh gurunya. Bahkan tidak 

sedikit orang tua yang justru menyerahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah untuk 

menghukum anak kesayangan mereka saat berbuat salah. Selain digugu seorang 

guru juga harus ditiru, segala bentuk gerak – gerik seorang guru merupakan 

ketauladanan yang harus diikuti oleh muridnya. Pada era inilah seorang guru 

menjadi sosok yang dipatuhi, dihormati, disegani karena mereka adalah pahlawan 

tanpa tanda jasa. 

mailto:dianmr2@yahoo.com
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Namun sayangnya, ada sebagian oknum guru yang memanfaatkan 

kepercayaan ini sebagai ruang untuk mereka berbuat semena – mena. Meninggalkan 

jam pelajaran dengan menyuruh siswa – siswinya mencatat buku untuk sekedar 

ngobrol dan ngopi bersama kawan menjadi pemandangan yang lumrah disetiap 

sekolah. Guru tidak lagi menjadi profesi yang dibanggakan oleh setiap murid di 

sekolah. Karena secara tidak langsung alam bawah sadar mereka menilai bahwa 

menjadi seorang guru bukanlah hal yang membanggakan mereka. Hal inilah yang 

menyebabkan surutnya kepercayaan orang tua terhadap guru. 

Pada era millennium ke 2, istilah digugu lan ditiru bagi seorang guru mulai 

bergeser menjadi istilah diguyu lan ditinggal turu (ditertawakan dan ditinggal tidur). 

Di era ini orang tua semakin kritis dengan perkembangan teknologi serta informasi 

yang ada. Guru menjadi ‗sasaran empuk‘ bagi sebagian orang tua untuk 

dipenjarakan. Satu demi satu kasus guru yang dilaporkan kepada pihak berwenang 

semakin sering diberitakan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak menjadi landasan utama mengapa mereka menggiring sosok 

guru ke penjara meskipun hanya mencubit atau menjewer seorang murid yang 

kurang berkelakuan sopan terhadap dirinya. 

Kurang lebih setengah dasawarsa seolah ruang lingkup seorang guru 

terbatasi. Mereka harus mencari hukuman yang mengandung unsur pendidikan, 

misalnya menghukum peserta didik yang tidak mematuhi tata tertib dengan 

menyuruhnya mengerjakan 20 soal matematika. Tapi ada sebagian murid yang jika 

dihukum seperti itu, dia akan mengulangi kesalahan tersebut. Karena dia berpikir, 

jika dia mengulangi kesalahan tersebut hukumannya sama dan mungkin hanya 

bertambah jumlah soalnya. Ada juga peserta didik yang tidak mengerjakan tugas 

tersebut dengan beranggapan hukuman yang selanjutnya adalah hukuman yang 

sama dengan jumlah yang berbeda. Mereka terbuai dengan hukuman yang ada dan 

terus-menerus mengulangi kesalahan. Sebuah dilema yang seolah tidak ada 

ujungnya.  Barulah pada tanggal 04 Desember 2004 melalui program 

pencanangan ―guru sebagai profesi‖ oleh Presiden Republik Indonesia makin 

memperkuat peran guru dalam pelaksanaan pendidikan. Lewat pencanangan itu, 

guru dituntut memiliki profesionalitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya 

untuk turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagai tenaga profesional, guru 

diharapkan dapat meningkatkan martabat dan perannya sebagai agen pembelajaran 

dan pada gilirannya dapat meningkatkan mutu pendidikan nasional. 
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Guru profesional dipersyaratkan memiliki kualifikasi akademik yang relevan 

dengan mata pelajaran yang diampunya dan menguasai kompetensi sebagaimana 

dituntut oleh Undang-undang Guru dan Dosen. Guru profesional harus memiliki 

kualifikasi akademik minimum sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV), menguasai 

kompetensi (pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian), memiliki sertifikat 

pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan 

tujuan pendidikan nasional. Pengakuan guru sebagai pendidik profesional ini perlu 

dibuktikan dengan sertifikasi pendidik yang diperoleh melalui suatu proses 

sistematik yang disebut sertifikasi. 

Pemerintah terus meningkatkan profesionalitas guru dalam pengajaran. 

Berbagai macam pendekatan pembelajaran dan pembinaan karakter kepada peserta 

didik menjadi cara yang ampuh untuk mencetak generasi yang mumpuni di masa 

depan. Guru tidak perlu lagi mencubit atau menjewer peserta didik, karena mereka 

telah menemukan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didiknya. Seorang 

guru dituntut sebagai orang tua dan sahabat dalam setiap proses kegiatan 

pembelajaran. Semakin hari, orangtua/wali pun makin mempercayakan putra – 

putrinya kembali ke sekolah. Mereka tidak perlu cemas dengan anak kesayangan 

mereka karena keyakinan terhadap mutu pendidikan yang semakin baik.   

Dari latar belakang yang telah dipaparkan oleh peneliti diatas, maka masalah 

yang diangkat pada penelitian ini adalah: (1) Dapatkah peningkatan profesionalisme 

guru memulihkan kembali kepercayaan orang tua/wali murid terhadap pendidikan 

saat ini ? (2) Apakah dengan menggunakan pendekatan pembelajaran dan 

pembinaan karakter peserta didik, guru akan memperoleh perlindungan dalam 

menjalankan profesinya (disamping Undang – Undang yang telah ditetapkan untuk 

melindungi Guru)? 

Pelaksanaan  penelitian  ini  diharapkan  mampu  lebih  meningkatkan  mutu 

pendidikan di Indonesia dan bertujuan untuk mengetahui

 apakah dengan penelitian ini dapat : (1) mengembalikan kepercayaan orang 

tua/wali murid terhadap pendidikan di sekolah, dan menjadikan guru sebagai sosok 

yang harus digugu lan ditiru, (2) meningkatkan semangat Guru dalam meningkatkan 

profesionalisme diri serta menumbuhkan rasa aman karena disamping adanya 

Undang – Undang yang telah ditetapkan untuk melindungi setiap guru, guru juga 

menemukan berbagai macam metode dalam meningkatkan minat belajar peserta 

didik. 
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 METODE PENELITIAN.  

 Tempat yang digunakan untuk penelitian ini adalah SMPIT Bustanul ‗Ulum 

Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Tahun Pelajaran 2016/2017. Subjek 

penelitian tindakan kelas ini adalah Dewan Guru SMPIT Bustanul ‗Ulum Terbanggi 

Besar Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 34 orang.  

 Instrumen penelitian merupakan alat (instrumen) yang dipergunakan peneliti 

untuk mengumpulkan data atau informasi dari hasil pelaksanaan penelitian. Untuk 

menjaring data yang diperlukan, peneliti menggunakan angket atau kuesioner. 

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, maka penelitian ini 

menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Teknik ini digunakan karena data-data 

yang digunakan memerlukan penjelasan yang deskriptif. Data yang sudah 

terkumpul diidentifikasi dan dibandingkan kemudian disimpulkan. Selanjutnya 

inferensi data yang ditafsirkan secara kualitatif dengan menghubungkan observasi 

untuk memperoleh kesimpulan akhir dan gambaran secara keseluruhan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data  populasi  penelitian  diperoleh  dari  human  instrument  dalam  hal  ini 

peneliti menggunakan participant observation sehingga peneliti juga dapat terlibat 

dalam obesrvasi ini. angket atau kuesioner ini diberikan kepada 34 Guru SMPIT 

Bustanul ‗Ulum Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Data yang diperoleh 

dari jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti melalui pertanyaan secara 

lebih rinci diuraikan serta dijelaskan dalam sub bab hasil penelitian berikut ini. 

Hasil Penelitian berupa jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti melalui 

pertanyaan “apakah anda setuju atau tidak setuju dengan pernyataan bahwa 

peningkatan profesionalisme guru berpengaruh terhadap perlindungan bagi setiap 

guru?”. Sebelum diajukan pertanyaan tersebut, peneliti telah menjabarkan tentang 

makna pertanyaan yang diajukan bahwa disamping Undang - undang perlindungan 

guru, peningkatan profesionalisme guru menjadi faktor penting dalam 

meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia yang nantinya akan dapat dijadikan 

perlindungan bagi setiap guru karena mengembalikan kepercayaan orang tua atau 

wali murid terhadap pendidikan disekolah terhadap mutu pendidikan saat ini. 

 
 
 
 
Tabel 1 Jawaban kuesioner guru SMPIT Bustanul „Ulum Lam Teng 
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 N
O 

  
N A M A 

  SETUJ
U 

  TIDAK   ALASA
N 

 
       SETUJ

U 

   

              

1   NUR FATHI, S.Kom      1  

2   Dra. Hj. MAHDALENA      1  

3   HUSNI, S.Ag      1  

4   ASEP TAHYUDIN, S.Ag      1  

5   Drs. A. TABRANI.R      1  

6 BAMBANG HERI, S.Pd   1 

7 ENDAH PURNOMOWATI, S.E   1 

8 

TUTI MIFTAHUL JANNAH, 

S.Si   1 

9 APRILIYANTI, S.Pd   1 

10 NURUL FATIMAH, S.Si   1 

11 ANI YUNITA, S.Psi   1 

12 FRETY RUSMAWATI, S.Sos   1 

13 BAMBANG BUDIYANTO, S.Pd   1 

14 ISTIRO DUTOWATI, S.Si   1 

15 NURJANNAH SHOLEH.SPd   1 

16 AGUS AMANULLOH, S.HI   1 

17 RAJUDIN, S.Si   1 

18 ERLIYANTI, S.Si   1 

19 DIAN MAHMUD R. S.Pd.I   1 

20 WIWIK SEVIAWATI, S,Pd   1 

21 IBRAHIM JA'FAR, S.Pd. I   1 

22 ENDANG BODOWATI, S.Pd   1 

23 SUGENG KARWITO, S.Pd   1 

24 ENI SUSANTI, S.Pd   1 

25 OKTARINA, S.Pd   1 

26 
MANSYUR SYAHPUTRA, 
S.Pd.I   1 

27 YOVI DESTIANA, S.Pd   1 

28 ANIF ANSORI, S.Pd.   2 

29 RAHMAD HIDAYAT   1 

30 EDI SUKAMTO, S,Pd.   2 

31 SITI MUSLIMAH, S.Pdi.   1 

32 YULIDA ROHMAH, S.Pdi.   1 

33 NESIANA IMANIA, S.Pd.   1 

34 JOKO KUSBIYANTO, S.Pd.   1 
 
Keterangan : 
 
1. =  karena ketika guru professional, orang tua percaya dengan pihak sekolah 
 
2.= karena masih ada siswa yang sulit dikendalikan, sehingga masih 

dibutuhkan hukuman untuk siswa yang tidak tertib 

Hasil penelitian ini secara garis besar dapat disimpulkan bahwa peningkatan 
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profesionalisme guru menjadi faktor penting terhadap perlindungan bagi setiap 

guru di sekolah. 

Didalam pembahasan ini peneliti akan membahas tentang hasil penelitian 

pada tabel di atas. Setelah diajukan kuesioner/angket untuk dijawab oleh seluruh 

responden terdapat 2 guru yang tidak setuju dengan pernyataan didalam angket 
 
yaitu: Anif Ansori, S.Pd. (guru mata pelajaran Olah Raga kelas VII) dan Edi 

Sukamto, S,Pd. (Guru mata pelajaran Bahasa Lampung kelas VII). 
 

Sebagai perbandingan peneliti kembali mengambil sampling dari responden 

yang mengampu pelajaran yang sama untuk di berikan tindakan penelitian 

berikutnya menggunakan teknik wawancara. Kedua responden tersebut adalah: 

Agus Amanulloh, S.HI (guru mata pelajaran Olah Raga kelas VIII) dan Nurjannah 

Sholeh.SPd. (Guru mata pelajaran Bahasa Lampung kelas VIII). 
 

Pertanyaan yang diajukan dalam wawancara yaitu : 
 

f) Mengapa anda tidak setuju dengan pertanyaan pada angket yang diberikan? 
 

Jawab 
 

Anif Ansori, S.Pd.: “karena tidak semua murid bisa diatur didalam kelas, 

sehingga meskipun gurunya professional tapi muridnya bandel ya nggak 

jadi” Edi Sukamto, S,Pd.: “walaupun gurunya professional tetap masih ada 

siswa yang tidak mengerjakan tugas, jadi perlu diberikan hukuman, biar 

jera. 
 

g) Mengapa anda setuju dengan pertanyaan pada angket yang diberikan? 
 

Jawab 
 

Agus Amanulloh, S.HI : “karena guru yang professional memiliki berbagai 

macam metode dalam pendekatan pembelajaran sehingga orang tua 

percaya dengan proses pembelajaran di sekolah” 
 

Nurjannah Sholeh.SPd. : “karena guru semakin kaya ilmu dalam 

pengajaran” 
 

h) Metode apa saja yang biasa anda gunakan dalam proses belajar mengajar di 

kelas? 
 

Jawab 
 

Anif Ansori, S.Pd.: “kadang – kadang ceramah, kadang – kadang 

diskusi” Edi Sukamto, S,Pd.: “metode audio lingual method” 
 

Agus Amanulloh, S.HI : “Scientific approach” 
 

Nurjannah Sholeh.SPd. : “PBL (Problem Basic Learning)” 
 

i) Jika Metode yang digunakan tidak berhasil, apa yang anda lakukan? 
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Jawab 
 

Anif Ansori, S.Pd.: “ya diterangin lagi” 
 

Edi Sukamto, S,Pd.: “menggunakan metode tanya jawab” 
 

Agus Amanulloh, S.HI : “menggunakan metode lain pak, kan masih banyak 

metode yang lain” 

Nurjannah Sholeh.SPd. : “metode jigsaw, STAD (Student team achievement 
 

Division) dan lain – lain.” 
 

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa responden yang memilih 

tidak setuju pada angket disebabkan karena keterbatasan metode yang dimiliki 

responden sehingga menganggap hukuman/punishment adalah langkah yang tepat 

untuk diberikan. 
 

Didalam Al Qur‘an surat Al Jumu‘ah ayat 2 yang artinya: “Dialah yang 

mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang 

membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan 

mereka Kitab dan Hikmah (As Sunnah). Dan sesungguhnya mereka sebelumnya 

benar-benar dalam kesesatan yang nyata” 
 

Pada awal ayat ini Allah SWT telah memberikan informasi tentang pentingnya 

menjadi seorang guru, “Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf 

seorang Rasul di antara mereka,… dan pada ayat berikutnya Allah mengajarkan 

pada kita tentang tiga potensi yang ada didalam setiap diri manusia yaitu : …yang 

membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, (1. Kognitif/ pengetahuan) … 

mensucikan mereka (2. Affektif/sifat) dan mengajarkan mereka Kitab dan Hikmah 

(As Sunnah)… (3. Psikomotorik/ tingkah laku) (QS. Al Jumu‟ah ayat 2) 

 
Bersumber dari sinilah peneliti lebih yakin bahwa ketiga komponen tersebut 

sangatlah urgent untuk diseimbangkan dalam proses pembelajaran. Guru harus 

memahami berbagai macam metode pendekatan pembelajaran sehingga berjalannya 

proses pembelajaran dirasakan sangat menyenangkan bagi seluruh peserta didik. 

Sedangkan hukuman (punishment) boleh dilakukan ketika tahapan – tahapan 

dalam pembelajaran telah dilakukan. Sedikitnya ada lima tahapan yang Rasulullah 

ajarkan pada kita sebagai seorang guru/pendidik, yaitu : 
 

1. Bil Qudwah (dengan ketauladanan) tahapan yang pertama adalah 

ketauladanan atau dengan kata lain memberikan contoh. Disinilah peran seorang 

guru sangat terlihat. Bahkan sering kita dengarkan pribahasa yang mengatakan : 



 

1867 

 

guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Menjadi seorang guru bukan hanya 

sekedar mentransferkan ilmu pengetahuan kepada peserta didik, akan tetapi tingkah 

laku, cara kita mengajar di dalam kelas, tutur kata kitapun akan turut diperhatikan 

dan dicontoh oleh peserta didik kita. 
 

p) Bil „Aadah (dengan pembiasaan) berdo‘a sebelum belajar, bersalaman, 
 
saling mengucap salam adalah sebagian kecil dari contoh pembiasaan yang dapat 

dibentuk seorang guru kepada peserta didiknya. Pembiasaan ini akan terus melekat 

ketika dilakukan berulang – ulang di sekolah. 
 

j) Bil Hifdhoh (dengan penjagaan) monitoring (pengawasan) merupakan cara 

yang tepat untuk menjaga peserta didik kita dalam koridor kebaikan yang telah 

dibentuk selama di sekolah, seringkali peserta didik tidak dapat menjaga kebiasaan 

baik yang dilakukan di sekolah ketika berada di rumah. Oleh karena itu penjagaan 

dengan melibatkan orang tua/wali murid dalam pengawasan di rumah harus dijaga. 
 

k) Bil Nasihat (dengan nasehat) langkah ke empat dalam tahapan ini adalah 

memberikan nasehat dengan cara yang baik dan benar merupakan cara yang ampuh 

dalam pembentukan karakter peserta didik. Komunikasi dua arah yang dibangun 

antara peserta didik dan guru sangatlah efektif dalam proses mengenal peserta didik 

dengan kelemahan serta kekurangannya. 
 

l) Bil „Iqobah (dengan hukuman) langkah terakhir ini sangat jarang diberikan 

setelah empat tahapan di atas telah dilakukan seorang guru. Hukuman/iqob 

semestinya diberikan setelah berbagai macam pendekatan pembelajaran telah 

dilakukan. 

 
KESIMPULAN DAN SARAN. 
 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa dengan meningkatkan profesionalitas guru maka dapat: (1) 

Mengembalikan kepercayaan orang tua/wali murid terhadap pendidikan di sekolah, 

dan menjadikan guru sebagai sosok yang harus digugu lan ditiru.(2) Meningkatkan 

semangat Guru dalam meningkatkan profesionalisme serta menumbuhkan rasa 

aman dan percaya diri.  

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran  yang dapat diberikan  oleh peneliti 

adalah sebagai berikut. (1) Bagi guru hendaknya meninggalkan cara atau metode 

satu arah serta pemberian hukuman dengan cara mencubit, menjewer dalam 

kegiatan belajar mengajar meskipun cara ini diperbolehkan apabila diperlukan 
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dalam proses pembelajaran, namun peneliti mengharapkan guru lebih memilih 

berbagai macam metode pendekatan pembelajaran dalam proses kegiatan belajar 

dan mengajar. (2) Bagi Peneliti yang selanjutnya, hendaknya menambahkan jumlah 

informan, karena semakin banyak guru dari berbagai sekolah/informan cenderung 

hasil penelitiannya relatif mendekati kenyataan yang terjadi di lapangan. 
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OPTIMALISASI PERANAN KOMITE SEKOLAH DALAM 

PERLINDUNGAN GURU DI SMP NEGERI 3 KANDANGAN 

Sudibyo 

(Email : sudibyo.sakeh@gmail.com) 

 

ABSTRAK 

  

Kurang optimalnya peran komite sekolah hampir terjadi di setiap sekolah, selama 

ini masyarakat mempersepsi keberadaan komite sekolah hanya berperan dalam 

hal pengadaan bantuan sarana parasarana dan dana pendidikan. Tulisan ini 

bertujuan untuk menggali upaya SMP Negeri 3 Kandangan dalam 

mengoptimalkan peran komite sekolah dalam perlindungan guru dalam 

penyelenggaraan pendidikan. Hasil kajian menunjukan bahwa Upaya SMP 

Negeri 3 Kandangan selalu berkoordinasi dengan komite sekolah yang 

diagendakan paling sedikit dua bulan sekali, mewadahi dan menyalurkan aspirasi 

dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program 

pendidikan, meningkatkan tanggungjawab dan peran serta masyarakat dalam 

penyelenggaraan pendidikan, menciptakan suasana dan kondisi transparan, 

akuntabel, dan demokratis. Hasil yang dirasakan berkaitan dengan perlindungan 

guru. Peran komite sekolah dalam mewujudkan perlindungan terhadap guru 

dapat dioptimalkan dengan mengagendakan koordinasi antara pihak sekolah 

dengan komite sekolah, semua kasus yang muncul dapat diatasi berkat peran 

komite sekolah tanpa menimbulkan reaksi masyarakat yang merugikan kedua 

belah pihak. 

 

Kata kunci : Optimalisasi; Komite Sekolah; perlindungan guru 

 

PENDAHULUAN 

Penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan dapat terlaksana 

dengan baik apabila masing-masing stakeholder pendidikan dapat berperan 

sesuai dengan peranan masing-masing, tidak terkecuali stakeholder pendidikan 

dari masyarakat yaitu komite sekolah.  

Selama ini komite sekolah hanya dianggap sebagai mesin pencetak uang 

bagi sekolah. Peranan komite baru sebatas sebagai penyambung lidah antara 

pihak sekolah dengan orang tua peserta didik dalam hal pengadaan bantuan dana 

penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Setiap mendapatkan undangan rapat ke 

sekolah, orang tua peserta didik selalu berpikiran bahwa rapat tentang pengadaan 

dana bantuan pendidikan.  

Berdasarkan Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pada pasal 56 ayat 3 bahwa: ― Komite Sekolah/Madrasah, 

dibentuk dan berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan dengan memberikan 

pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta 

mailto:sudibyo.sakeh@gmail.com
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pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan (Depdiknas, 2003:49). 

SMP Negeri 3 Kandangan sebagai penyelenggara pendidikan sejak tahun 2003 

berusaha membentuk komite sekolah untuk berperan sabagaimana amanat 

undang-undang sisdiknas tersebut.  

Optimalisasi peranan komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan 

di SMP Negeri 3 Kandangan didasarkan pada paradigma Manajemen Berbasis 

Sekolah. Manajemen Berbasis Sekolah atau biasa disebut MBS adalah ―Adanya 

otonomi dan pengambilan keputusan partisipatif‖. (Sobahi, Karna; dkk, 2010: 

124). Dengan demikian menunjukkan bahwa satuan pendidikan mempunyai 

kewenangan yang lebih luas secara individual dalam menjalankan 

penyelenggaraan pendidikan termasuk apabila terjadi permasalahan. Dengan 

adanya kewenangan secara individual bagi sekolah tersebut, maka SMP Negeri 3 

Kandangan berusaha untuk mengoptimalkan peranan komite sekolah dalam 

peyelenggaraan pendidikan.  

SMP Negeri 3 Kandangan berusaha menghilangkan pola pikir masyarakat 

yang berpandangan bahwa komite sekolah hanya berperan dalam hal pengadaan 

bantuan dana pendidikan sehingga mencoba untuk selalu berkoordinasi dengan 

komite sekolah dalam berbagai hal termasuk tentang penyelenggaraan 

pendidikan baik pada mutu pendidikan sampai dengan perlindungan terhadap 

guru sebagai penyelenggara pendidikan utama pada satuan pendidikan.  

Guru sebagai penyelenggara pendidikan utama pada satuan pendidikan 

tidak hanya butuh perlindungan yang tercantum dalam undang-undang saja, akan 

tetapi guru membutuhkan perlindungan nyata dari masing-masing stakeholder 

pendidikan terutama dari komite sekolah. Bedasarkan Permendikbud RI nomor 

10 tahun 2017 tentang perlindungan bagi pendidik dan tenaga pendidikan pasal 3 

ayat 1 bahwa perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan yang menghadapi 

permasalahan terkait pelaksanaan tugas, merupakan kewajiban : a. pemerintah; b. 

pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya; c. satuan pendidikan; d. 

organisasi profesi; dan/atau; e. masyarakat. (Kemendikbud, 2017: 5). Dengan 

demikian tidak hanya pemerintah saja yang bertanggungjawab dalam 

perlindungan terhadap guru akan tetapi satuan pendidikan dapat berkoordinasi 

dengan masyarakat yaitu komite sekolah untuk meningkatkan perlindungan 

terhadap guru sebagai tenaga pendidik dalam penyelenggaraan pendidikan. 
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Setiap satuan pendidikan perlu mengoptimalkan peranan komite sekolah 

dalam memberikan perlindungan kepada guru sehingga guru dapat merasa lebih 

nyaman dan tenang dalam melaksanakan proses pendidikan. SMP Negeri 3 

Kandangan berusaha untuk mengoptimalkan peranan komite sekolah dalam 

penyelenggaraan pendidikan dengan harapan terselenggara pendidikan sesuai 

harapan bersama serta guru tetap mendapatkan perlindungan yang maksimal. 

Dari latar belakang tersebut, beberapa masalah yang dapat diidentifikasi 

dalam makalah ini adalah: 1) perlu adanya  optimalisasi peranan komite sekolah 

dalam penyelenggaraan pendidikan terutama dalam hal perlindungan terhadap 

guru sebagai penyelenggara pendidikan utama; 2) perlu adanya formula khusus 

dalam mengoptimalkan peranan komite sekolah dalam penyelenggaraan 

pendidikan terutama perlindungan terhadap guru; 3) salah satu formula 

optimalisasi peranan komite sekolah adalah dengan mengagendakan koordinasi 

antara pihak sekolah dengan komite sekolah paling sedikit dua bulan sekali. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui optimalisasi peranan 

komite sekolah dalam peningkatan perlindungan guru di SMP Negeri 3 

Kandangan; 2) Untuk mengetahui terciptanya peningkatan perlindungan guru di 

SMP Negeri 3 Kandangan dengan adanya koordinasi antara sekolah dengan 

komite sekolah. 

METODE 

Jenis penelitian yang digunakan dalam makalah ini adalah jenis penelitian 

kualitatif. Penelitian kualitatif ini lebih dikenal dengan metode fenomenologis. 

Berdasarkan pendapat Moleong, Lexy J (2013: 9) bahwa pendekatan 

fenomenologis merupakan tradisi penelitian kualitatif yang berakar pada filosofi 

dan psikologis, dan berfokus pada pengalaman hidup manusia (sosiologi).  

Pendekatan fenomenologis ini senada dengan pendekatan hermeneutics. 

Menurut Putu Eka Amerta, I; dkk (2016:5) bahwa dalam pendekatan 

hermeneutics yang menggunakan pengalaman hidup sebagai alat untuk 

memahami secara lebih baik tentang sosial budaya, politik atau konteks sejarah 

dimana pengalaman itu terjadi. Dalam makalah ini, data akan diobservasi, 

dianalisis, dan interpretasi untuk didapatkan kesimpulan. 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 3 Kandangan untuk 

mengetahui peranan Komite Sekolah dalam meningkatkan perlindungan terhadap 

guru-guru sebagai penyelenggara pendidikan. 
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Sumber data dalam makalah ini menggunakan metode observasi dengan 

penulis sebagai observer langsung karena sebagai guru di SMP Negeri 3 

Kandangan. Hasil observasi merupakan hasil pengamatan dan pengalaman yang 

didapatkan penulis selama menjadi guru di SMP Negeri 3 Kandangan sejak tahun 

2003 sampai dengan sekarang tahun 2017. Sehingga data yang didapat lebih 

akurat karena data yang didapat merupakan pengalaman yang dialami sendiri 

oleh penulis di SMP Negeri 3 Kandangan. 

Analisis data yang penulis gunakan adalah analisis data menggunakan 

teknik kualitatif. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012:335) 

bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara 

terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya tidak jenuh. Hal ini menunjukkan 

bahwa dalam analisis kualitatif penulis dapat mengembangkan analisis dari data 

yang didapat dengan berbagai argumen yang dapat mendukung penjelasan data 

tersebut sehingga pada akhirnya didapatkan kesimpulan yang tepat. 

PEMBAHASAN 

SMP Negeri 3 Kandangan merupakan unit gedung baru yang berdiri pada 

tahun 2003 di wilayah pinggiran kabupaten Temanggung tepatnya terletak di 

desa Tlogopucang kecamatan Kandangan. Guru yang ditempatkan di SMP 

Negeri 3 Kandangan pada tahun 2003 awal pendirian hanya terdiri atas 6 orang 

guru dan satu orang guru yang diperbantukan dari SD Negeri 1 Tlogopucang. 

Jumlah peserta didik pada saat itu sebanyak 124. Pada perkembangan berikutnya 

jumlah guru dan peserta didik semakin bertambah seiring dengang pertambahan 

tahun sejak pendirian. 

SMP Negeri 3 Kandangan berdiri di wilayah dengan kondisi masyarakat 

yang tingkat kesadaran terhadap pendidikan masih rendah. Demi terlaksananya 

pendidikan di SMP Negeri 3 Kandangan yang diharapkan paling tidak sesuai 

dengan tujuan utama pendidikan nasional dan demi menyadarkan masyarakat 

agar melek pendidikan, maka kepala SMP Negeri 3 Kandangan pada tahun 2003 

mulai membentuk komite sekolah. Komite sekolah yang dibentuk keanggotaanya 

berasal dari unsur tokoh masyarakat, unsur pemuka agama, dan unsur orang tua 

peserta didik.  

Peran komite sekolah sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan 

Nasional Nomor 044/U/2002 dalam Putu Eka Amerta, I; dkk (2016:4) adalah : 
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1. Pemberi Pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan 

kebijakan pendidikan di satuan pendidikan. 

2. Badan Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud finansial, 

pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan 

pendidikan. 

3. Badan Pengontrol (controling agency) dalam rangka transparansi adn 

akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. 

4. Mediator antara pemerintah dengan masyarakat di satuan pendidikan.  

Berdasarkan peran komite tersebut, SMP Negeri 3 Kandangan dari awal 

selalu berupaya untuk berkoordinasi dengan komite sekolah agar komite sekolah 

tahu persis peran dan tanggungjawabnya terhadap penyelenggaraan pendidikan 

di SMP Negeri 3 Kandangan.  

Hal-hal yang sering dikoordinasikan adalah masalah-masalah yang 

berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, diantaranya meliputi: 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang tepat sasaran, upaya pemenuhan sarana 

prasarana penunjang pendidikan, upaya peningkatan mutu pendidikan, upaya 

peerekrutan peserta didik bahkan tentang perlindungan terhadap guru demi 

kenyamanan guru dalam melaksanakan pembelajaran di dalam kelas maupun di 

luar kelas. 

Pada awal pembentukan komite sekolah sudah dibahas tentang 

perlindungan terhadap guru dikarenakan kondisi masyarakat di lingkungan SMP 

Negeri 3 Kandangan yang belum peduli terhadap pendidikan. Hal ini 

dikhawatirkan apabila muncul masalah yang berkaitan dengan peserta didik dan 

guru akan menjadi masalah yang dapat memprovokasi massa sehingga 

menjadikan perlindungan terhadap guru tidak terjamin. Maka dari itu, SMP 

Negeri 3 Kandangan dari awal pembentukan komite sekolah berusaha untuk 

mengoptimalkan peran komite dalam peningkatan perlindungan terhadap guru. 

SMP Negeri 3 Kandangan membuat agenda khusus untuk berkoordinasi 

dengan komite sekolah agar peran komite sekolah dapat lebih optimal. Pada awal 

pembentukan komite sekolah, SMP Negeri 3 Kandangan mengagendakan untuk 

berkoordinasi dengan komite sekolah paling sedikit 4 kali dalam satu tahun. Hal 

ini disambut baik oleh komite sekolah SMP Negeri 3 Kandangan sehingga 

koordinasi tersebut dapat berjalan lancar. 
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Komite sekolah juga menyadari pentingnya koordinasi antara pihak 

komite sekolah dengan pihak sekolah agar terjalin hubungan yang erat sehingga 

mampu menciptakan penyelenggaraan pendidikan yang optimal dan peningkatan 

perlindungan terhadap guru sebagai pendidik untuk menghasilkan generasi 

penerus bangsa yang hebat. 

Hasil penelitian yang berupa kasus paling berat berkaitan dengan 

perlindungan guru sebagai penyelenggara utama pendidikan di SMP Negeri 3 

Kandangan adalah sebagai berikut: 

4. Kasus Guru Menempeleng Kepala Peserta didik 

Pada tahun 2009 tepatnya bulan Juli, SMP Negeri 3 Kandangan 

mendapatkan tugas dari kepala desa Tlogopucang untuk mempersiapkan 

petugas upacara Bendera dalam rangka peringatan hari ulang tahun 

kemerdekaan Republik Indonesia di desa Tlogopucang. Petugas upacara yang 

diminta antara lain: pasukan Paskibraka, Regu Koor, Perwira Upacara, dan 

Protokol.  

Dalam rangka mempersiapkan petugas yang diminta oleh kepala desa 

Tlogopucang, maka pihak sekolah membentuk tim pelaksana kegiatan latihan 

upacara bendera dalam rangka peringatan HUT kemerdekaan RI di desa 

Tlogopucang. Tim tersebut dibagi menjadi tim pelatih paskibraka, tim pelatih 

regu koor, tim pelatih perwira upacara, dan tim pelatih protokol. 

Setelah pembentukan tim, maka masing-masing tim mendapatkan 

jadwal pelaksanaan latihan sesuai dengan tugas masing-masing. Suatu hari, 

tim pelatih regu koor melatih para peserta regu koor menyanyikan lagu 

kebangsaan Indonesia Raya. Peserta regu koor terdiri atas peserta didik laki-

laki dan peserta didik perempuan. Peserta didik perempuan berada di barisan 

depan selanjutnya diikuti dengan barisan peserta didik laki-laki.  

Pada barisan peserta didik perempuan yang terakhir, dibelakangnya 

terdapat barisan peserta didik laki-laki. Pada saat itu ada salah satu peserta 

didik laki-laki sedang menggoda peserta didik perempuan menggunakan 

peniti yang ditusukkan ke tangan salah satu peserta didik perempuan. Peserta 

didik perempuan tersebut akhirnya tidak dapat menyanyikan lagu 

Kebangsaan Indonesia Raya dengan tepat sehingga tampak sekali suara 

sumbang dari peserta didik perempuan tersebut. Akhirnya peserta didik 
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perempuan ditegur oleh salah seorang guru yang sedang melatih paduan 

suara.  

Peserta didik yang ditusuk tangannya menggunakan jarum, akhirnya 

membela diri dan menyatakan kepada guru yang menegur bahwa dirinya 

diganggu oleh peserta didik laki-laki yang berada di belakngnya persis. Guru 

memberikan teguran kepada peserta didik laki-laki tersebut dengan ucapan 

bahwa jangan mengganggu temannya seperti itu apalagi menggunakan benda 

berbahaya yaitu peniti.  

Guru melanjutkan latihan panduan suara kembali, ditengah-tengah 

menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya terdengar teriakan dari peserta 

didik perempuan yang tadi diganggu. Kemudian guru pelatih paduan suara 

kembali menuju barisan sumber teriakan. Peserta didik perempuan 

mengadukan kembali kepada guru pelatih bahwa dirinya diganggu kembali 

dengan ditusuk menggunakan peniti.  

Guru menyuruh peserta didik laki-laki untuk keluar dari barisan 

kemudian ditanya apakah dirinya memang mengganggu peserta didik 

perempuan dengan menusukkan peniti ke tangan peserta didik perempuan. 

Dengan senyuman yang cukup menggemaskan, peserta didik laki-laki 

mengakui bahwa dirinya hanya iseng mengganggu peserta didik perempuan 

dengan menusukkan peniti ke tangan peserta didik perempuan dan berjanji 

tidak akan mengulanginya lagi. 

Akhirnya posisi barisan peserta didik perempuan dipindahkan ke 

posisi barisan di pojok samping sedangkan peserta didik laki-laki tetap 

berada di barisan semula dengan peniti yang dibawa sudah diminta oleh guru. 

Latihan paduan suara dimulai kembali. Di tengah-tengah kegiatan 

menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, terdengar kembali teriakan 

dari peserta didik perempuan yang berbeda. Setelah guru mendekati ke 

barisan sumber teriakan, peserta didik perempuan yang berbeda mengadukan 

kepada guru bahwa dirinya diganggu oleh peserta didik laki-laki 

dibelakangnya dengan cara dicubit. Akhirnya kesabaran guru pelatih paduan 

suarapun habis, kepala peserta didik laki-laki tersebut ditempeleng kepalanya 

dan disuruh keluar dari barisan.  

Peserta didik laki-laki keluar dari barisan dan berlari menuju kelas 

kemudian tanpa sepengetahuan guru, peserta didik tersebut berlari pulang 
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sambil mengusapkan darah yang keluar dari lubang hidungnya ke baju 

seragamnya. Peserta didik tersebut terus berlari sambil menangis menuju 

rumahnya melalui perkampungan penduduk. Sepanjang perjalanan dia 

bertemu dengan masyarakat desa. Sepanjang perjalanan pulang selalu ditanya 

masyarakat yang bertemu kenapa. Dia selalu menjawab habis ditempeleng 

guru pelatih paduan suara. 

Melihat kejadian tersebut, muncul rumor di masyarakat bahwa peserta 

didik laki-laki tersebut ditempeleng kepalanya oleh guru paduan suara sampai 

hidungnya mengeluarkan darah. Tanpa ada konfirmasi dari masyarakat ke 

pihak sekolah bagaimana kebenaran cerita peserta didik tersebut, masyarakat 

menyusun rencana untuk mendemo guru pelatih paduan suara.  

Pada pagi hari berikutnya masyarakat sudah merencanakan untuk 

mendemo guru pelatih paduan suara agar tidak usah mengajar lagi di SMP 

Negeri 3 Kandangan. Bahkan kalau dirasa perlu, masyarakat akan 

melaporkannya ke pihak berwajib. Mendengar rencana tersebut, salah satu 

pengurus komite sekolah SMP Negeri 3 Kandangan mencegah aksi demo 

yang telah direncanakan. Akhirnya massa dikumpulkan di Balai Desa 

Tlogopucang oleh pengurus komite sekolah yang juga merupakan perangkat 

desa Tlogopucang.  

Pengurus komite sekolah tersebut berkoordinasi dengan pengurus 

komite sekolah yang lain untuk menyadarkan masyarakat bahwa aksi tersebut 

tidak akan menyelesaikan masalah. Kemudian salah seorang pengurus komite 

sekolah berusaha memberikan pengertian kepada masyarakat untuk mencoba 

berkoordinasi dengan pihak SMP Negeri 3 Kandangan tentang masalah yang 

terjadi. Massa mau mengikuti saran pengurus komite sekolah. 

Salah seorang pengurus komite sekolah yang lain mencoba pergi ke 

SMP Negeri 3 Kandangan dan memberikan informasi tentang rencana aksi 

massa. Pihak sekolah sangat menghargai langkah yang sudah dilakukan oleh 

pengurus komite sekolah dalam melindungi pihak sekolah maupun guru 

dalam menyelenggarakan pendidikan.  

Pihak sekolah memohon kepada pengurus komite sekolah untuk 

memberikan informasi perlua adanya pemecahan masalah tersebut yang 

melibatkan peserta didik, orang tua peserta didik, pengurus komite sekolah, 
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wakil masyarakat, kepala sekolah, guru yang menjadi terdakwa dan beberapa 

guru untuk mengetahui dan mencari solusi tentang masalah tersebut. 

Semua unsur dipertemukan di SMP Negeri 3 Kandangan untuk 

konfirmasi masalah tersebut agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. 

Peserta didik laki-laki mengakui bahwa darah yang keluar dari lubang 

hidungnya bukan karena kepalanya ditempeleng oleh guru pelatih paduan 

suara akan tetapi sudah dari pagi harinya dia mimisan. Hanya saja keluarnya 

sedikit sedikit. Selama latihan paduan suara sebenarnya juga masih mimisan 

kemudian darahnya dia usapkan di bagian celana yang berwarna biru tua 

sehingga tidak tampak adanya darah. Kemudian setelah ditempeleng darah 

yang keluarpun sama seperti pagi harinya keluar sedikit sedikit akan tetapi 

karena merasa jengkel kemudian dia usapkan ke bajunya yang berwarna 

putih sehingga tampak adanya darah di bajunya. 

Setelah mengetahui duduk permasalahan yang sebenarnya akhirnya 

masyarakat menyadari bahwa apa yang mereka lakukan keliru dan hampir 

saja akan mencelakakan guru pelatih paduan suara. Guru pelatih paduan 

suara terlindungi berkat peran komite sekolah dan masih tetap mengajar di 

SMP Negeri 3 Kandangan sampai dengan saat ini. 

5. Kasus guru dalam menyampaikan hal prinsip berkaitan dengan adat istiadat 

di desa Tlogopucang. 

Pada tahun 2012 terjadi kasus yang sangat prinsip berkaitan dengan 

adat istiadat yang biasa dilaksanakan oleh warga Tlogopucang. Seorang guru 

dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas menyinggung masalah adat 

istiadat yang biasa dilakukan oleh masyarakat Tlogopucang yang dikaitkan 

dengan mata pelajaran yang diampunya. Peserta didik memahami apa yang 

disampaikan oleh guru tersebut bertentangan dengan prinsip adat istiadat 

yang ada di desa Tlogopucang.  

Peserta didik menyampaikannya kepada orang tua peserta didik 

masing-masing. Hal ini menimbulkan gejolak yang luar biasa di lingkungan 

masyarakat. Masyarakat menyusun strategi untuk mendemo guru tersebut. 

Massa sudah berkumpul untuk melakukan aksi demo di SMP Negeri 3 

Kandangan. Akan tetapi hal tersebut diketahui oleh pengurus komite sekolah 

SMP Negeri 3 Kandangan. 
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Rencana aksi massa tersebut dapat digagalkan oleh pengurus komite 

sekolah. Pengurus komite sekolah memberikan penjelasan bahwa masalah 

tersebut dapat diselesaikan dengan baik-baik. Seperti kasus ke-1 tersebut, 

pengurus komite yang lain berusaha untuk konfirmasi tentang masalah yang 

terjadi berkaitan dengan rencana aksi massa.  

Setelah itu dipertemukan antara wakil dari pihak masyarakat dengan 

pihak sekolah oleh pengurus komite sekolah. Akhirnya didapatkan solusi 

agar pihak sekolah segera mengusulkan guru tersebut ke sekolah yang lebih 

aman dengan kondisi lingkungan yang prinsipnya sama dengan prinsip guru 

tersebut. Hal tersebut dilakukan demi keamanan guru. Akhirnya hal tersebut 

ditindaklanjuti oleh pihak sekolah dan diteruskan oleh Dinas Pendidikan 

Kabupaten Temanggung.  

Masalah terselesaikan, tidak ada yang merasa dirugikan. Guru 

tersebut tetap terlindungi dan ditempatkan di sekolah dengan kondisi 

lingkungan yang sesuai dengan prinsip guru. Guru tersebut nyaman dalam 

mengajar mengajar sampai dengan saat ini di tempat yang baru.   

Masih ada beberapa kasus yang muncul berkaitan dengan 

perlindungan guru dan semua permasalahan dapat diselesaikan berkat peran 

serta komite sekolah sehingga guru di SMP Negeri 3 Kandangan merasa 

terlindungi dengan adanya komite sekolah SMP Negeri 3 Kandangan.  

Berdasarkan uraian hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa komite 

sekolah di SMP Negeri 3 Kandangan dapat berperan optimal. Optimalisasi peran 

komite sekolah di SMP negeri 3 Kandangan tidak hanya pada lancarnya 

penyelenggaraan pendidikan akan tetapi yang paling utama adalah peningkatan 

perlindungan terhadap guru sebagai pendidik.  

Hal ini dapat dibangun dengan cara mengagendakan koordinasi antara 

pihak sekolah dengan pihak komite sekolah. Dalam proses koordinasi tersebut, 

perlu adanya penyampaian tentang tujuan pembentukan komite sekolah sehingga 

komite sekolah tahu persis tujuan dibentuknya komite sekolah yang meliputi: 1) 

mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan 

kebijakan operasional dan program pendidikan di SMP Negeri 3 Kandangan 

Temanggung, 2) meningkatkan tanggungjawab dan peran serta masyarakat dalam 

penyelenggaraan pendidikan di SMP Negeri 3 Kandangan Temanggung, 3) 

menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam 
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penyelenggaraan dan pelayanan yang bermutu di SMP Negeri 3 Kandangan 

Temanggung.  

Selain itu dalam proses koordinasi tersebut komite sekolah tahu persis 

bahwa komite sekolah sebagai stakeholder pendidikan yang berasal dari unsur 

masyarakat harus mampu berperan dalam penyelenggaraan pendidikan terutama 

pada peningkatan perlindungan terhadap guru sebagaimana tercantum dalam 

Permendikbud RI nomor 10 tahun 2017 tentang perlindungan bagi pendidik dan 

tenaga pendidikan pasal 3 ayat 1 point e bahwa perlindungan pendidik dan 

tenaga kependidikan yang menghadapi permasalahan terkait pelaksanaan tugas, 

merupakan kewajiban : a. pemerintah; b. pemerintah daerah sesuai dengan 

kewenangannya; c. satuan pendidikan; d. organisasi profesi; dan/atau; e. 

masyarakat. (Kemendikbud, 2017: 5). 

Awalnya SMP Negeri 3 Kandangan mengagendakan untuk berkoordinasi 

dengan komite sekolah paling sedikit 4 kali dalam satu tahun. Akan tetapi setelah 

muncul permasalahan tersebut, kemudian SMP Negeri 3 Kandangan 

mengagendakan koordinasi dengan komite sekolah paling sedikit dua bulan 

sekali agar tercipta penyelenggaraan pendidikan yang optimal selain itu akan 

tercipta peningkatan perlindungan terhadap guru. 

Dengan adanya koordinasi antara pihak sekolah dengan pihak komite 

sekolah akan menumbuhkan rasa tanggungjawab komite sekolah betapa 

pentingnya peranan komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan terutama 

peningkatan perlindungan terhadap guru. Selain itu komite sekolah akan tahu 

persis peran dan tanggungjawabnya terhadap sekolah. Tidak hanya sebagai 

penyambung lidah antara pihak sekolah dengan masyarakat terutama orang tua 

peserta didik. Akan tetapi komite sekolah dapat berperan secara optimal dalam 

mencari solusi untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi sehingga 

terjalin hubungan yang lebih baik antara pihak sekolah dengan pihak masyarakat. 

Selain itu guru juga lebih merasa nyaman dalam melaksanakan kegiatan 

pendidikan di sekolah. 

Komite sekolah SMP Negeri 3 Kandangan sudah mampu menunjukkan 

peranannya dalam peningkatan perlindungan terhadap guru. Semua hak-hak guru 

sebagai pendidik dapat dijamin perlindungannya oleh komite sekolah sebagai 

unsur yang paling dekat dengan masyarakat terutama orang tua peserta didik. 
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Sehingga tidak ada lagi guru yang merasa dirugikan akibat masalah yang muncul 

dari tindakannya dalam kegiatan pendidikan. 

 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Komite sekolah SMP Negeri 3 Kandangan sudah dapat berperan secara 

optimal dalam peningkatan perlindungan guru dengan cara koordinasi yang 

telah diagendakan.  

2. Optimalisasi peranan komite sekolah SMP Negeri 3 Kandangan dalam 

peningkatan perlindungan guru dapat terwujud melalui koordinasi yang 

diagendakan dari paling sedikit empat kali dalam satu tahun menjadi dua 

bulan sekali.  
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ABSTRAK 

Sekolah merupakan miniatur kehidupan masyarakat. Baik buruknya sebuah 

masyarakat bisa dilihat sistem kehidupan di sekolah. Guru merupakan variabel 

penting dalam pendidikan maka jika guru mengalami ancaman baik fisik maupun 

psikis hal itu akan mengganggu dalam menjalankan tugasnya mendidik dan 

mengajar siswanya. Tindakan kekerasan yang menimpa guru-guru, apapaun 

alasannya tidak dibenarkan karena hal itu akan menggangu proses pembelajaran 

menyiapkan generasi anak bangsa. 

Persoalan tindak kekerasan terhadap guru bagaikan lingkaran setan. Dia tidak bisa 

berdiri sendiri karena guru, siswa, orangtua dan masyarakat secara umum 

merupakan kesatuan utuh. Kekerasan lahir karena ada aksi dan reaksi yang 

melibatkan guru dan siswa. Disinilah guru yang terus mematangkan sisi 

kepribadiannya selain kompetensi guru profesional lainnya. Begitu juga orangtua 

harus arif dan bijaksana dalam mendengarkan keluhan anaknya. Guru dan orang tua 

tanpa bosan bekerjasama dengan baik dalam mendidik anak-anaknya. . Metode 

penelitian ini adalah studi pustaka dengan kajian teks dan deskripsi. 

 

Kata Kunci: Guru, Siswa, Kekerasan, Sekolah. 

 

PENDAHULUAN 

Kasus kekerasan terhadap guru dari tahun ke tahun semakin 

mengkhawatirkan. Baik kekerasan dalam bentuk verbal maupun kekerasan dalam 

bentuk non verbal. Banyak kasus yang mencuat ke permukaan baik yang 

berkembang di masyarakat maupun yang beredar di media massa yang terjadi 

dibanyak tempat. Penyebabnya pun beragam, mulai yang sepele hingga yang 

serius. Pelakunya mulai dari oknum siswa, oknum orangtua hingga oknum dari 

LSM, orang partai atau oknum wartawan 

Tindak kekerasan terhadap guru menambah daftar kasus kekerasan di 

dunia pendidikan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meliris data 

kasus kekerasan sepanjang tahun 2011 hingga 2015. Menurut mereka, dalam 

kurun waktu tersebut ada 1.880 kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan 

pendidikan. Pada tahun 2011, tercatat 276 tindak kekerasan terjadi di sekolah. 

Jumlah tersebut meningkat pada 2012 menjadi 552 kasus kekerasan. Namun di 

tahun berikutnya, angka kekerasan di sekolah menurun menjadi 371 kasus. 
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Sementara pada tahun 2014, kembali terjadi peningkatan tindak kekerasan di 

sekolah dengan 461 kasus. Hingga Juli 2015, ada 220 kasus kekerasan yang 

terjadi di sekolah (sumber: www.kpai.go.id). 

Tren yang terjadi kasus demi kasus dari tahun ke tahun cenderung 

meningkat. Data yang beredar bagaikan fenomena gunung es. Banyak kejadian di 

sekolah-sekolah yang tidak dilaporkan atau berkembang ke permukaan karena 

masalah aib sekolah sehingga pihak terkait menutup rapat. Jika pun ada kasus 

yang berkembang, biasanya bukan kejadian yang pertama sehingga perlu ada 

solusi hukum dalam menyelesaikannya. 

Permasalahan kekerasan di dunia pendidikan menjadi perhatian banyak 

pihak. Berbagai penelitian pun dilakukan untuk mencari problem solving kasus 

kekerasan di sekolah-sekolah. Salah satu penelitian itu yang dilakukan Mia 

Kusuma Fitriana, Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 

Samarinda. Penelitian tersebut berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik 

dalam Penyelenggaraan Pendidikan. Penelitian sejenis dilakukan juga oleh 

Rusmilawati Windari, mahasiswa Magister Hukum Universitas Diponogoro 

Semarang dengan judul Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan 

Tindak Pidana di Bidang Pendidikan. 

Kedua penelitian tersebut banyak mengkaji dari sisi legal yuridis formal 

perlindungan hukum terhadap guru. Mia Kusuma Fitriana menilai dua produk 

hukum antara Undang-undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak 

dan KUHPidana dengan Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Guru dan Dosen 

dan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru cenderung berbeda 

dalam memahami tindakan guru yang diduga disertai kekerasan terhadap anak. 

UU Perlindungan Anak dan KUHPidana memberikan peluang mempidanakan 

guru. Sementara UU Guru melindungi guru dari jerat pidana dalam melakukan 

tindakan penegakan tata tertib terhadap siswa bermasalah. 

Sementara itu, Rusmilawati Windari dalam penelitian Tesisnya lebih 

menyoroti secara luas persoalan kekerasan dan pidana dalam pendidikan seperti 

penganiayaan, korupsi, asusila dan sebagainya. Pihaknya membenarkan jika 

selama ini dasar hukum mempidanakan oknum guru bermasalah menggunakan 

UU Perlindungan Anak dan KUHPidana. Menurutnya, tuntutan terhadap tindak 

kekerasan oleh oknum guru boleh saja dilakukan jika perbuatan itu melampui 

http://www.kpai.go.id/


 

1883 

 

batas. Guru tersebut bisa dibebaskan dengan upaya-upaya yang meringankan dan 

pertimbangan rasional karena demi kemanusiaan dan keadilan. 

Sayangnya kedua penelitian di atas belum menyentuh upaya guru dalam 

melindungi diri terhadap aksi kekerasan liar terhadap dirinya dalam bertugas. 

Dalam penilitian Mia Kusuma Fitriana, pihaknya mendorong perlunya 

keterlibatan aktif dari kepala sekolah, komite sekolah dalam menyelesaikan 

masalah guru, siswa dan orangtuanya. Perlunya dibangun komunikasi yang baik 

antara elemen sekolah. Pihaknya juga memandang perlu diterbitkannya deraturan 

daerah tentang perlindungan hukum. 

Tindak kekerasan terhadap guru hingga kini belum pernah sepi dari 

pemberitaan media massa. Kasus yang banyak menyita perhatian publik adalah 

yang dialami Aop Saopudin, guru honorer SDN Penjalin Kidul V Majalengka. 

Gara-gara merazia rambut gondrong siswanya pada 19 Maret 2012 dia dibui. 

Beruntung Makamah Agung membebaskannya pada tahun 2014. Kasus lainnya 

adalah yang dialami Dasrul, guru SMK Negeri 2 Makassar yang dianiaya orang 

tua murid hingga berdarah karena menegur siswa yang tidak mengerjakan PR 

pada tahun 2016 lalu. 

Jika tren kasus kekerasan itu terus terjadi bahkan meningkat, maka ada 

problem serius yang belum tuntas di dunia pendidikan di negeri ini. Padahal 

perangkat hukum sudah diterbitkan oleh Pemerintah terkait perlindungan hukum 

bagi pendidik dan tenaga pendidikan yaitu PP No. 74 Tahun 2008 dan 

Perkemdikbud No. 10 Tahun 2017. Memang harus diakui berbagai kasus 

kekerasan di sekolah tidak melulu yang menjadi korban adalah guru. Angka 

statistik korban kekerasan justeru banyak dialami anak. Namun menyikapi 

masalah guru dengan kekerasan tidak bisa dibenarkan di negera hukum ini. 

Tentu banyak faktor yang mempengaruhi kekerasan di dunia pendidikan. 

Faktor itu bukan berdiri sendiri, tetapi banyak variabel yang saling 

mempengaruhi. Karena guru dan sekolah adalah bagian yang terpisahkan dengan 

pendidikan di keluarga dan masyarakat. Jika satu bagian mengalami 

disfungsional maka akan memberikan efek kepada variabel lain. Sementara itu 

guru sebagai manusia terdidik memiliki upaya proteksi atas keselamatan diri, 

termasuk berharap terhadap peran dan fungsi organisasi profesi yang 

menaunginya.  
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Dari penjelasan di atas maka yang menjadi permasalahan adalah: (1) 

Faktor-faktor apa saja yang memicu terjadinya kekerasan terhadap guru?, (2) 

Bagaimana upaya prefentif terjadinya tindak kekerasan terhadap guru? 

Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui faktor-faktor yang memicu 

terjadinya kekerasan terhadap guru. (2) Untuk melakukan upaya prefentif 

terjadinya tindak kekerasan terhadap guru. 

 

METODE  

   Penelitian ini menggunkan studi pustaka. Menurut M. Nazir (1998: 111) 

studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi 

penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-

laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.  Dalam 

pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari 

kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh 

dari: buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian (tesis dan disertasi), dan 

sumber-sumber lainnya yang sesuai (internet, koran dan lain-lain).   

Subjek penelitian ini adalah guru yang pernah menjadi korban kekerasan 

selama menjalankan tugas. Objek penelitian ini adalah faktor-faktor yang 

memicu terjadinya kekerasan terhadap guru. 

     Teknik pengumpulan dalam dalam penelitian ini adalah studi pustaka, yaitu 

semua buku yang relevan dengan fokus permasalahan yang diteliti dengan 

memanfaatkan sumber data primer dan sekunder. Data primer maksudnya semua 

bahan tertulis yang berasalah langsung/asli dari sumber pertama. Sedangkan  data 

sekunder adalah semua bahan tertulis yang berasal tidak langsung /asli dari sumber 

pertama yang membahas masalah yang dikaji.  Studi dokumentasi, proses ini bisa 

dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berkembang saat ini.   

Data dokumentasi berupa fakta lalu di bahas dan analisis. Dalam proses 

pembahasan dan menganalisis mengedepankan penafsiran-penafsiran obyektif, yaitu  

berupa telaah mendalam terhadap masalah yang dikaji. Data penelitian dijelaskan 

dengan content analysis, analisis deskriptif, dan  inter-text analysis, yaitu  jenis 

analisis lain yang relevan dengan pokok persoalan yang diteliti.  

PEMBAHASAN 

Faktor Pemicu Kekerasan 



 

1885 

 

Tindak kekerasan terhadap guru seperti lingkaran setan tak berujung. 

Kasus ini muncul biasanya karena reaksi dari aksi yang dilakukan siswa 

didiknya. Aksi reaksi yang tak terkontrol kemudian berubah menjadi energi dan 

tindakan negatif. Berbagai kasus kekerasan menimpa guru di banyak daerah 

bermula dari tindakan guru tersebut terhadap siswanya. Sebagai orang tua di 

sekolah guru merasa bertanggung jawab atas ketataan anak terhadap tata tertib 

sekolah. Karena tujuan pendidikan bukan hanya mengajarkan anak pintar tetapi 

juga mendidik anak menjadi berakhlak. 

Kasus yang menimpa Aop Saopudin, misalnya, gara-gara sepele karena 

guru honorer SDN Penjalin Kidul V Majalengka itu merazia rambut siswa. 

Merasa malu dan kecewa siswa tersebut kemudian mengadu ke orangtuanya 

yang kebetulan seorang aparat kemananan. Aop pun dibully oleh orangtua siswa 

sampai rambutnya dicukur dan dilaporkan ke polisi hingga dibui.  

Kasus serupa dialami Dasrul, guru SMK Negeri 2 Makassar yang 

dianiaya orang tua murid hingga berdarah karena menegur siswa yang tidak 

mengerjakan PR pada tahun 2016 lalu. Sisw yang ditegur merasa jengkel 

sehingga melakukan tindakan yang memicu kehilangan kesabaran guru tersebut 

untuk menegurnya. 

Di kota Cirebon juga pernah terjadi beberapa kasus kekerasan terhadap 

guru. Polanya hampir sama karena ada aksi dan reaksi. Seperti yang dialami 

Mustain, guru SMP Negeri 4 Kot Cirebon. Satu ketika Mustain menegur 

siswanya yang ijin ke toilet terlalu lama saat pelajaran matematika berlangsung. 

Saat masuk kelas Mustain menegur siswa tersebut sambil tangannya mengelus 

kepala siswa. Atas perlakuan guru berjengkot tersebut keesokan harinya ia 

didatangi orangtua siswa dengan sikap yang tidak ramah. 

Beberapa kejadian yang ada dapat diurai berbagai penyebab terjadi 

kekerasan terhadap guru, yaitu antara lain: 

1. Beberapa kasus terjadi karena guru kurang sabar dalam menyikapi 

siswa yang dianggap bermasalah membuatnya lepas kontrol emosi. 

2.  Orangtua siswa tidak bijak menerima laporan anaknya jika gurunya 

memberikan hukuman kepada anaknya. 

3. Perilaku siswa sekarang lebih cenderung agresif dan sulit 

dikendalikan seolah kebenaran tidakannya hanya dari sudut 

pandangnya. 
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4. Kurangnya peran kepala sekolah dan komite sekolah dalam merespon 

secara cepat apabila ada kejadian yang berpontensi kericuhan antara 

guru dengan orangtua siswa atau pihak luar. 

 

Upaya Perlindungan Guru 

1. Peningkatan Profesionalisme 

Lahirnya tindak kekerasan dilingkungan sekolah menjadi bahan evaluasi dan 

instropeksi semua pihak. Pengamat Kebijakan Publik UGM, Dr.soc.pol. 

Agus Heruanto Hadna, munculnya fenomena tersebut akibat sistem 

pendidikan di Indonesia mengabaikan pendidikan perilaku dan karakter. 

Menurutnya, pendidikan di Indonesia lebih banyak menekankan pada aspek 

kognitif. Sementara  aspek perilaku cenderung dilupakan 

(https://ugm.ac.id/id/berita/12396-kekerasan. pada. guru. menunjukkan. 

lemahnya. pendidikan. perilaku). 

Kekerasan di sekolah bahkan dinilai sebagai ajang instropeksi bagi guru dan 

pihak sekolah. Ibarat pepatah, guru kecing berdiri, siswa kencing berlari. 

Faktor keteladanan guru di sinyalir ikut mempengaruhi terjadinya aksi dan 

reaksi kekerasan. Keteladanan merupakan bagian penting dalam kompetensi 

guru profesional. Guru profesional tak hanya dipahami bagi mereka yang 

sudah mengantongi sertifikat guru profesional setelah melalui Diklat PLPG. 

Setelah itu guru secara kesejahteraan meningkat karena memperoleh 

tunjangan profesi. 

Guru masa kini harus terus ditingkatkan kompetensinya, baik kompetensi 

pedagogik, sosial, profesional lebih-lebih kompetensi kepribadian. Bukan 

kah siswa yang pinter karena diajar oleh guru yang pinter. Siswa yang 

berakhlak karena diajar oleh guru yang berkarakter mulia. Empat 

kompetensi ini mestinya harus menjadi satu paket dalam penilaian evaluasi 

kinerja guru. Satu hal yang selama ini terabaikan oleh instrumen yang 

diberikan oleh pemerintah.   

2. Sadar Hukum 

Guru profesional harus literat. Ia tanpa bosan harus terus belajar, termasuk 

tahu dan memahami peraturan-peraturan yang ada menyangkut pendidikan, 

sekolah dan siswa. Paling tidak guru tahu Undang-undang Sistem 

Pendidikan Nasional, UU Guru dan Dosen, UU Guru dan perlindungan 

https://ugm.ac.id/id/berita/12396-kekerasan
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pendidik dan tenaga pendidik. Termasuk memahami isi UU Perlindingan 

Anak dan KUHP terkait pasal-pasal yang resistensi terhadap acanam hukum 

dirinya dalam bertugas.  

3. Peran Organisasi Profesi 

Organisasi profesi guru seperti PGRI, IGI dan sejenisnya sudah saatnya 

tampil melindungi guru-guru dalam bertugas. Beberapa kasus di daerah 

organisasi ini kurang pro aktif dalam proses pendampingan hukum kepada 

guru-guru. Jika pun ada pendampingan advokasi karena kasus tersebut sudah 

menjadi perhatian luas publik di media massa. Jadi organisasi profesi tidak 

melulu fokus pada peningkatan kualitas mengajar guru. Kompetensi 

kepribadian juga merupakan bagian penting kompetensi guru profesional. 

Melalui organisasi profesi ini wibawa dan citra guru diperkuat dalam 

kesatuan corp senasib dan seperjuangan. Jika bukan guru siapa lagi yang 

akan memperjuangkannya. Gerakan politik kultural guru dibanyak kebijakan 

di negeri ini cukup berhasil. Kasus Ujian Nasional yang pernah dibatalkan, 

perbaikan nasib guru lewat program sertifikasi dan banyak lagi merupakan 

bagian lain dari keberhasilan perjuangan guru-guru secara terorganisir. 

Dalam alam demokrasi, keberhasilan itu berkat perjuangan yang terorganisir 

dari kelompok kepentingan. 

4. Membangun Sinergisitas 

Guru secara individuasi maupun organisasi harus mempu membangun 

sinergistas dengan pihak terkait. Kepala sekolah, komite, dewan pendidikan, 

dinas pendidikan hingga legislatif harus dibangun komunikasi yang baik. 

Tujuannya jika ada persoalan di ranah pendidikan akan disikapi secara cepat, 

arif dan bijaksana. Tidak dibiarkan berlarut-larut dan terkesan pembiaran.  

Sinergisitas harus diciptakan di internal sekolah. Sekolah harus membuat 

role of the game semua kegiatan dan kebijakan di sekolah secara tertulis. 

Misalnya membuat tata tertib sekolah bagi guru dan siswa lalu 

disosialisasikan kepada orangtua siswa dan pihak-pihak tertentu. Pembuatan 

tata tertib secara tertulis untuk memberikan kepastian hukum di sekolah 

dalam melakukan tindakan hukum. Jika semua pihak tahu dan memahami 

ketentuan dan kebijakan sekolah, maka tindak kekerasan akan bisa dihindari.  

 

SIMPULAN 



 

1888 

 

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan :  

1. Kepribadian menjadi masalah krusial dalam sistem pendidikan nasional. Masalah 

moral ini memicu aksi dan reaksi negatif antara siswa dengan guru dan orangtua. 

Tanpa kualitas karakter yang matang hubungan sosial guru, siswa dan orangtua 

akan terus terganggu.  

2. Pentingnya peningkatan kualitas empat kompentensi guru secara bersama dan 

berkesinambungan. Penguatan karakter sangat penting, tidak hanya bagi siswa 

tetapi juga bagi guru dan orangtua siswa. Empat kompetensi itu harus dievaluasi 

secara periodik oleh pemerintah agar terarah dan terukur profesionalisme guru.  

3. Guru harus pro aktif dalam melindungi dirinya dari marabahaya yang 

mengancam dirinya. Peningkatan profesional merupakan harga mati di era 

keterbukaan ini, termasuk harus update terhadap perkembangan peraturam yang 

ada. Guru-guru bisa mengorganisir dirinya dalam wadah organisasi profesi. 

Organisasi ini yang menjadi alat perjuangan guru-guru, baik dalam peningkatan 

kualitas profesinya, perjuangan kepentingannya maupun dalam membangun 

komunikasi dengan pihak terkait. 
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ABSTRACT 

 

Kegiatan pendisiplinan oleh guru terhadap peserta didik baik itu verbal maupun fisik 

terkadang disikapi oleh orang tua sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap anak 

dan dianggap sebagai pelanggaran hukum. Kajian ini dilakukan bertujuan untuk 

mengetahui efektivitas mediasi sebagai salah satu bentuk perlindungan guru dalam 

menyelesaikan permasalahan antara guru dengan peserta didik. Data digali melalui 

metode wawancara dan penelusuran pustaka. Dari hasil survei terhadap sekolah-

sekolah tingkat SMP/MTs yang ada di wilayah Kotawaringin Timur menunjukkan 

99% mengedepankan kekuatan mediasi selama proses penyelesaian masalah yang 

sedang berlangsung. Dalam proses mediasi selain itikad baik yang wajib dijunjung 

tinggi oleh para pihak, diperlukan juga suatu kekuatan dalam proses mediasi guna 

membantu penyelesaian masalah. Jadi mediasi merupakan salah satu cara 

penyelesaian perselisihan, di samping itu mediasi tidak memakan biaya yang begitu 

mahal juga tidak memakan waktu yang cukup lama. Jika tercapai kata sepakat 

antara para pihak, maka akan dituangkan dalam akte perdamaian yang memiliki 

kekuatan. 

 

Kata kunci: mediasi;  perlindungan guru 

 

PENDAHULUAN 

 Guru adalah seorang sosok yang sangat berperan dalam tidak hanya 

mentransfer ilmu yang dimilikinya kepada peserta didik, namun juga guru harus 

bisa memberikan arahan  pendidikan karakter dan menjadi sosok inspirasi kepada  

para muridnya. Pengertian guru menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

2005 tentang guru dan dosen : Guru adalah pendidik profesional dengan tugas 

utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini 

jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. (Pasal 1 ayat 

1)  

Pendidikan  adalah  salah satu bentuk  perbaikan  karakter  bagi  manusia  
yang dimulai sejak usia dini. Dalam hal yang lebih luas, adalah sebuah proses 
perbaikan yang harus dijalani oleh semua pihak, tidak saja oleh siswa, namun juga 
oleh para wali murid, dan masyarakat.   Secara umum pendidikan bisa diteladani 
oleh semua pihak sebagai contoh sikap seorang guru dan kedua orang tua adalah 

http://kompetensi.info/coretan-opini-civitas/guru-profesional.html
http://kompetensi.info/materi-bebas/guru-sebagai-profesi.html
http://kompetensi.info/materi-bebas/guru-sebagai-profesi.html
http://kompetensi.info/materi-bebas/guru-sebagai-profesi.html
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struktur awal sebuah pendidikan yang dimulai  dari  keluarga  kecil yaitu sebuah 
wadah sekolah dan rumah.   

Guru adalah manusia biasa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya 

kadangkala melakukan kegiatan pendisipinan peserta didik yang agak berlebihan. 

Apapun bentuk kegiatan pendisiplinan terhadap murid baik itu verbal maupun fisik 

hal ini dikategorikan sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap anak. Menurut 

Undang-undang Perlindungan Anak. Sanksi disiplin seperti itu, dulu tidak dianggap 

sebagai pelanggaran hukum, tetapi kini guru harus semakin hati-hati dalam 

memberikan hukuman disiplin kepada siswa. Kegiatan pendisiplinan yang diberikan 

kepada siswa hendaknya berpedoman kepada tata tertib sekolah dan Undang-

undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlidungan Anak(Mansur 2016).  

Untuk memberikan kesadaran kepada orang tua siswa yang dianggap 

‘‘kebablasan‘‘ melaporkan guru dibutuhkan ruang mediasi dan juga peran aktif 

pimpinan sekolah.  

 Dari permasalahan yang timbul pada latar belakang diatas , maka 

permasalahan yang akan dikaji dalam makalah ini, yaitu : apakah mediasi  

merupakan salah satu bentuk perlindungan guru  yang efektif ?.  adapun tujuan 

penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui efektivitas mediasi sebagai salah 

satu bentuk perlindungan guru. 

 

METODE 

 Data untuk penulisan makalah ini adalah data kualitatif yang akan digunakan 

untuk menggambarkan dan menjelaskan efektivitas sebuah mediasi dalam 

menyelesaikan sebuah permasalahan yang melibatkan antara guru, siswa dan orang 

tua siswa. Untuk memperoleh data tersebutpenulis menggunakan metode survey 

menggunakan kuesioner tersetruktur yang ditujukan terhadap responden.  

Penelitian Instrumen yang digunakan penulis dalam penulisan makalah ini 

adalah kuesioner dan wawancara. Kuesioner digunakan untuk memperoleh data 

mengenai efektifitas mediasi sebagai bentuk perlindungan guru terhadap 

permasalahan antara guru, siswa dan orang tua. Hasil dari kuesioner kemudian 

dikonfirmasi ulang melalui wawancara.  

Metode pengumpulan data untuk penulisan makalah adalah; data kualitatif 

yang akan digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan tentang variabel-
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variabel;  Untuk memperoleh data tersebut digunakan metode survey menggunakan 

perangkat kuesioner terstruktur yang ditujukan kepada para responden.  

Responden yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah Kepala 

sekolah, Guru-guru SMP/MTs yang bertugas di wilayah Kotim. Format kuesioner 

terdiri atas pernyataan mengenai masalah pokok penulisan makalah. 

Pengumpulan data dilakukan dengan meminta kesedian para responden 

untuk berpartisipasi dalam penulisan makalah ini, kemudian menyampaikan 

perangkat kuesioner penelitian untuk diisi oleh para responden. 

 

PEMBAHASAN 

 Sebuah negara akan mempunyai hubungan timbal balik antara warga dan 

negaranya. Dalam hal ini menimbulkan hak dan kewajiban diantaranya.  Munculah 

perlindungan hukum yang merupakan hak setiap warga negaranya. Perlindungan 

hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam 

bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik 

yang lisan maupun yang tertulis. 

Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen secara 

keseluruhan pada dasarnya merupakan jaminan dan perlindungan bagi guru dan 

dosen dalam menjalankan profesinya. Secara eksplisit dan khusus, perlindungan 

bagi guru yang dimaksud di atas termaktub dalam pasal 39. 

Dalam pasal 39 Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

dikemukakan: 

(1) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau 

satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam 

pelaksanaan tugas. 

(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan 

hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan 

kerja. 

(3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup 

perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan 

diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang 

tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. 

(4) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup 

perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan 
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peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, 

pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan 

pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan 

tugas. 

(5) Perlindungan keselamatan dan  kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, 

kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan 

lingkungan kerja, dan/atau risiko lain. 

Dari pasal 39 tersebut, perlindungan guru meliputi: 1) perlindungan hukum, 

2) perlindungan profesi, 3) perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. 

 Oleh karena itu perlindungan ini harus baik secara sendiri-sendiri maupun 

bersama-sama oleh pemerintah, pemda, masyarakat, organisasi profesi, atau satuan 

pendidikan.  

Kemudian pada pasal yang lain, yakni pasal 14 ayat (1), dalam 

melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak memperoleh perlindungan dalam 

melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual (butir c). Di samping itu, 

guru juga berhak memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam 

melaksanakan tugas (butir g). Pasal ini juga menambah kejelasan mengenai hal-hal 

terkait perlindungan bagi guru dalam profesinya.  

Mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan 

dengan menggunakan jasa seorang mediator atau penengah, sama seperti konsiliasi 

(tim penyusun Kamus Hukum Ekonomi FLIPS, 1997, Kamus Ekonomi 

FLIPS, Jakarta: Flips Project, hlm. 111). 

 Jadi mediasi merupakan salah satu upaya upaya bernegosiasi yang berguna 

untuk memecahkan permasaahan di mana pihak manapun tidak ada keberpihakan 

sehingga bersifat netral untuk menyelesaikan sebuah sengketa yang terjadi diantara 

pihak-pihak yang bertentangan. 

 Mediasi adalah suatu proses di mana kedua belah pihak yang bersengketa 

atau lebih menunjuk pihak ketiga yang netral dan impartial untuk membantu mereka 

dalam mendiskusikan penyelesaian sengketa dan mencoba menggugah para pihak 

untuk menegosiasikan suatu penyelesaian dari sengketa. Selain itu, mediasi bersifat 

pribadi, rahasia, dan kooperatif dan tidak terikat dengan aturan-aturan formal 

sebagaimana proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Mediasi yang 

dilakukan oleh para pihak dengan bantuan mediator bertujuan untuk mencapai 
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kesepakatan kedua belah pihak yang saling menguntungkan dan memuaskan bagi 

pihak-pihak yang bersengketa serta bersifat problem solving, bukan untuk mencari 

kalah menang. Karena itu, dalam suatu mediasi, mediator hanya menjadi fasilitator 

yang membantu para pihak dalam mengklarifikasi kebutuhan dan keinginan-

keinginan mereka, menyiapkan panduan membantu para pihak dalam meluruskan 

perbedaan-perbedaan pandangan dan bekerja untuk suatu yang dapat diterima para 

pihak dalam penyelesaian yang mengikat. 

Dalam penyelesaian kasus di sebuah sekolah yang melibatkan antara guru 

dengan siswa atau guru dengan orang tua, sekolah bisa memanfaatkan komite 

sekolah atau organisasi profesi PGRI sebagai mediator. Banyak keuntungan yang 

didapatkan apabila penyelesaian melalui mediasi antara lain efektif, efisien, tidak 

memerlukan biaya untuk mengundang tim Advokasi maupun Lembaga Bantuan 

Hukum. 

 Dari hasil survei melalui kuesioner terhadap responden diketahui bahwa rata 

rata 99% menyatakan bahwa dalam setiap penanganan kasus baik yang sudah 

pernah terjadi maupun belum terjadi kebanyakan responden menyatakan akan selalu 

mendahulukan mediasi daripada menempuh jalur hukum. Selain itu mereka juga 

beranggapan bahwa dalam setiap mediasi memerlukan mediator yang bisa saja 

mengundang Kepala sekolah, Komite, maupun organisasi PGRI. Dari hasil 

kuisioner dan juga wawancara didapatkan bahwa mediasi lebih efisien dalam waktu, 

biaya, dan kegiatan. Kebanyakan responden mengakui bahwa mediasi muaranya 

selalu mencapai kesepakatan.  

Dari hasil analisis tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa mediasi 

mempunyau keuntungan yaitu: 1. Adanya dua asas yang penting dalam mediasi, 

yakni: Pertama, terhindarnya dari posisi pihak yang kalah dan pihak yang menang, 

menjadi sama- sama menang. Sama-sama menang tidak saja dalam arti ekonomi 

atau keuangan, melainkan termasuk juga kemenangan moril, reputasi (nama baik 

dan kepercayaan). Kedua, putusan tidak mengutamakan pertimbangan dan alasan 

hukum, melainkan atas dasar kesejajaran kepatuhan dan rasa keadilan. 2. 

Penyelesaian melalui mediasi akan lebih mempersingkat waktu penyelesaiannya, 

perpanjangan waktu dalam berperkara tidak semata-mata beban ekonomi keuangan. 

3. Berperkara dapat menimbulkan efek sosial yaitu putusnya tali silaturrahmi 

(hubungan persaudaraan atau hubungan sosial). Bukan saja antar pihak yang 

berperkara, melainkan efek sosial dapat meluas sampai pada hubungan kekerabatan 



 

1894 

 

yang lebih luas. Dengan melalui cara mediasi hal-hal tersebut dapat dihindari. 

Hubungan silaturrahmi yang retak dapat direkat kembali. 4. Mediasi sesuai dengan 

dasar pergaulan sosial masyarakat Indonesia yang mengutamakan dasar 

kekerabatan, paguyuban, kekeluargaan dan gotong royong. (sugiat miningsih http :// 

ejournal. umm.ac.id/index. php/salam/article/view/447/454 
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Alur Model Mediasi Di Sekolah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMPULAN 

 Dari pembahasan diatas penulis dapat menarik kesimpulan mediasi 

merupakan salah satu cara yang efektif dalam upaya penyelesaian sengketa atau 

perselisihan yang melibatkan guru dengan peserta didik atau guru dengan orang 

tua/wali seperti yang tertuang pada dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik  Indonesia No 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pendidik 

dan Tenaga Kependidikan Pasal 4 ayat (2) disebutkan Advokasi Non litigasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas penyelesaian perkara di 

luar pengadilan dalam bentuk : a. konsultasi hukum, b. mediasi; dan atau c. 

pemenuhan dan atau pemulihan hak pendidik dan Tenaga Kependidikan. Di 

samping itu mediasi juga tidak memakan biaya yang begitu mahal dan tidak 

memakan waktu yang cukup lama. Jika tercapai kata sepakat antara para pihak, 

maka akan dituangkan dalam akte perdamaian yang memiliki kekuatan. 
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MEMAKSIMALKAN PENGHARGAAN DAN PERLINDUNGAN GURU 
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ABSTRAK 

Guru  adalah pekerjaan profesional, sebagai jabatan profesi, guru berhak 

memperoleh penghargaan dan perlindungan. Namun demikian banyak guru yang 

kebingungan dalam memperoleh penghargaan dan memanfaatkan perlindungan 

yang berhak diterimanya. Oleh karena itu tulisan ini bertujuan adalah untuk 

mengidentifikasi penyebab permasalahan yang ada dan mengajukan gagasan 

alternatif bagi guru dalam memaksimalkan  penghargaan dan perlindungan bagi 

profesinya. Berdasarkan kajian ditemukan bahwa kebingungan yang selama ini 

terjadi disebabkan oleh kurangnya pemahaman, kesadaran, dan kepedulian tentang 

data individu guru. Penyampaian informasi berjenjang yang tepat sasaran, 

pemberian pendidikan kepada guru dengan merata tentang pengetahuan, pengertian, 

pemahaman, serta dasar-dasar penghargaan dan perlindungan dalam melaksanakan 

tugas-tugas profesionalnya menjadi alternatif solusi mengatasi permasalahan 

tersebut. Akhir tulisan ini menyimpulkan bahwa dengan memberi pengetahuan, 

pemahaman, dan pengertian secara jelas dan sitematis kepada guru tentang 

penghargaan dan perlindungan terhadap guru, maka guru bisa memanfaatkan 

penghargaan dan perlindungan itu secara maksimal untuk melaksanakan tugasnya 

secara aman, nyaman, bahagia, dan sejahtera.  

 Kata kunci: profesi; profesional; penghargaan;  perlindungan. 

 

PENDAHULUAN 

Guru adalah pendidik profesional yang mempunyai tugas khusus mendidik 

peserta didik. Sebagai tanda bahwa guru merupakan pendidik profesional maka 

diterbitkan adanya sertifikat pendidik setelah guru melalui tahapan-tahapan 

pemerolehan sertifikat tersebut. Saat mempunyai sertifikat pendidik guru berhak 

memperoleh tunjangan profesi. Tetapi untuk memperoleh tunjangan profesi ada 

beberapa syarat lain yang harus dipenuhi oleh guru selain memiliki satu atau lebih 

sertifikat pendidik yang telah diberi nomor registrasi Guru oleh Departemen. Syarat 

lain yang harus dipenuhi guru untuk mendapatkan tunjangan profesi seperti yang 

tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 

adalah memenuhi beban kerja sebagai guru, mengajar sebagai guru mata pelajaran 

dan/atau Guru kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan 

Sertifikat Pendidik yang dimilikinya, terdaftar pada Departemen sebagai Guru 

Tetap, berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, dan tidak terikat sebagai tenaga 

tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat bertugas.  

Tahun 2017 terbit Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 

Tahun 2017 tentang petunjuk teknis penyaluran tunjangan profesi, tunjangan 

khusus, dan tambahan penghasilan guru Pegawai Negeri Sipil Daerah. Yaitu tentang 

mailto:dwimoenged13@gmail.com
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mekanise penyaluran penerima tunjangan profesi. Mekanisme tersebut berasal dari 

sumber data dapodik yang berasal dari sekolah guru. Sumber data dari sekolah yang 

bertanggungjawab adalah kepala sekolah penuh.berdasar dapodik itu maka 

diterbitkan Surat Keputusan . surat keputusan disampaikan ke dinas pendidikan 

provinsi/kabuaten/kota sesuai dengan kewenangannya.   

Tujuan dari penyaluran Tunjangan Profesi bertujuan untuk memberi 

penghargaan kepada Guru PNSD sebagai tenaga professional dalam melakanakan 

system pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, 

mengangkat martabat guru, meningkatkan kompetensi guru, memajukan profesi 

guru, meningkatkan mutu pembelajaran, meningkatkan pelayanan pendidikan yang 

bermutu, serta membiayai pelaksanaan kegiatan pengembangan keprofesian 

berkelanjutan yang mendukung pelaksanaan tugas sebagai guru professional.  

Jadi tunjangan profesi merupakan wujud penghargaan kepada guru. Karena 

sebagai wujud penghargaan kepada guru dalam melaksanakan tugasnya, tentu saja 

sebaiknya pemberian tunjangan profesi tersebut berjalan dengan aman, lancar, dan 

betul-betul membuat guru nyaman, sejahtera, dan semakin tenang dalam 

melaksanakan tugasnya.  

Kondisi di lapangan yang penulis lihat pada operator kabupaten banyak guru 

yang bermasalah dengan dapodiknya sehingga mengakibatkan tidak terbitnya SKTP 

(Surat Keputusan Pembayaran Tunjangan Profesi). Keadaan itu tentu saja membuat 

guru yang bersangkutan merasa cemas. Mereka kebanyakan tidak tahu apa 

sebabnya. Akhirnya guru-guru banyak yang bingung. Selain itu uang tunjangan 

yang telah disiapkan oleh pemerintah pun tidak bisa disalurkan kepada guru yang 

bersangkutan.  

Akhirnya timbul keresahan dan kebingungan para guru yang SKTP nya tidak 

terbit. Mereka bertanya kepada kepala sekolah, tetapi kepala sekolah tidak tahu, 

bahkan ada yang acuh tak acuh. Bertanya kepada operator, operator sekolah pun 

juga menjawab tidak tahu. Mau tidak mau mereka berbondong-bondong menuju 

dinas pendidikan kabupaten menuju operator dinas kabupaten. Bisa ditebak apa 

yang terjadi. Melayani banyak orang dengan permasalahan yang beragam tentu bisa 

menimbulkan ketidaknyamanan. Bertanya satu-satu, menjawab satu-satu sungguh 

butuh kesabaran yang super ekstra. Belum bila ada guru yang diberitahu malah 

menyangkali atau tidak mau menerima. Dari kondisi tersebut terindikasi ada 

masalah yaitu   tentang penyebabnya juga alternative upaya agar kondisi tersebut 
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tidak terjadi. Bila dirumuskan ke dalam masalah maka mengapa banyak guru yang 

kebingungan dalam mengurus tidak terbitnya SKTP yang digunakan sebagai dasar 

pemberian tunjangan profesi? Bagaimana agar kebingungan guru itu tidak terjadi 

atau terulang kembali?.  

Tujuan disusunnya makalah ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya 

banyak guru yang kebingungan dalam mengurus tidak terbitnya SKTP(Surat 

Keputusan Pembayaran Tunjangan Profesi), juga menyampaikan gagasan tentang 

alternative cara agar kebingungan guru dalam mengurus tidak terbitnya SKTP tidak 

terjadi lagi. Selain itu pembelajaran bagi penulis agar lebih mengetahui, mengerti, 

dan memahami tentang system Dapodik, dan system transaksional Dapodik. 

 

METODE 

Dasar penyampaian gagasan dalam makalah ini penulis menggunakan data 

hasil pengamatan dan pengalaman penulis. Karena penulis mengalami sendiri maka 

termotivasi agar kejadian itu tidak terulang kembali. Subyek yang penulis amati 

adalah guru-guru yang bermasalah pada dapodiknya sehingga SKTP nya tidak 

terbit, sehingga mereka harus menemui operator dapodik kabupaten di kantor Dinas 

Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Selain itu juga penulis mengalami sendiri dan 

instrospeksi diri apa yang sebenarnya terjadi, dan penyebab semua masalah itu bisa 

terjadi. Dalam gagasan tentang memaksimalkan penghargaan dan perlindungan guru 

penulis menggunakan teknik analisa kwalitatif dalam pembahasannya.  

 

PEMBAHASAN 

Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pasal 39 ayat 2 dinyatakan 

bahwa tugas guru adalah merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, 

menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan. Sedangkan 

dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 1 ayat 

1 tertulis guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta 

didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 

pendidikan menengah. Berdasar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

74 tahun 2008 guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta 
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didik pada pendidikan usia dini pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 

pendidikan menengah. 

Dari kedua produk hukum tersebut tampak jelas bahwa tugas guru tidaklah 

ringan. Guru merupakan ujung tombak tujuan pendidikan nasional. Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2003 pasal 3 menyatakan bahwa fungsi pendidikan nasional 

adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Karakter bangsa 

ditentukan dalam proses dan hasil pendidikan suatu bangsa. Karakter yang 

tercermin dalam watak dan peradaban suatu bangsa menunjukkan kwalitas 

kehidupan Sumber Daya Manusia bangsa itu.  

Pelaksanaan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dengan ujung tombaknya 

adalah guru didukung optimalisasi strategi pembangunan nasional diantaranya 

meliputi peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan, dan 

pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan keadilan 

(Priansa, 2014:82). 

Apakah benar guru sebagai ujung tombak upaya mencerdaskan kehidupan 

bangsa? Hasil studi Heyman dan Loxley terhadap 29 negara pada tahun 1983 

menemukan bahwa diantara berbagai input yang menentukan mutu pendidikan 

dengan indicator prestasi belajar peserta didik sepertiganya ditentukan oleh guru. 

Peranan guru akan semakin penting lagi di tengah keterbatasan sarana dan prasarana 

sebagaimana yang dialami oleh Negara-negara berkembang. Hasil penelitian 

tersebut menyatakan bahwa dari 16 negara berkembang yang diteliti, ditemukan 

bahwa gurumemberi konstribusi sebesar 34 % terhadap prestasi belajar peserta 

didik.hasil penelitian tersebut juga memberikan gambaran bahwa pendidikan yang 

bermutu sangat tergantung pada keberadaan guru yang bermutu, guru yang 

professional, sejahtera dalam kemapanan ekonomi, serta bermartabat dalam 

keilmuan dan keteladanan (Priansa, 2014:84). 

Profesional guru berkaitan erat dengan kompetensi guru, sertifikasi pendidik, 

dan tunjangan profesi guru. Ketiga komponen itu merupakan komponen penting 

dalam mencapai kwalitas pendidikan nasional. Kompetensi guru terdiri dari 

kompetensi kepribadian, kompetensi professional, dan kompetensi sosial. Sertifikat 

pendidik merupakan bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru 

sebagai tenaga professional. Sedangkan tunjangan profesi adalah tunjangan 
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tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai 

penghargaan atas profesionalitasnya. 

Berdasar  pengertian tentang  tunjangan profesi yang termuat dalam Peraturan 

Menteri Pedidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 

penulis membatasi penghargaan terhadap guru adalah pemberian tunjangan profesi 

guru (TPG).  

Arti penghargaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan 

menghargai, menghormati. Penghargaan bisa diwujudkan ke dalam tanda 

penghargaan. Tanda penghargaan merupakan tanda yang diberikan kepada 

seseorang untuk menghargai jasa baik berupa karya maupun yang lainnya. Jadi 

pemberian Tunjangan Profesi Guru (TPG) merupakan wujud tanda penghargaan 

bagi Guru. 

Sebagai tanda penghargaan penyaluran TPG tidak otomatis begitu saja, tetapi 

mempunyai beberapa persyaratan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, yaitu memiliki satu atau 

lebih Sertifikat Pendidik yang telah diberi satu nomor registrasi Guru oleh 

Departemen, memenuhi beban kerja sebagai Guru, mengajar sebagai Guru mata 

pelajaran dan/atau Guru kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan 

peruntukkan Sertifikat Pendidik yang dimilikinya., terdaftar pada Departemen 

sebagai Guru Tetap, berusia paling tinggi 60 (enam puluh), dan tidak terikat sebagai 

tenaga pada instansi selain satuan pendidikan tempat bertugas. 

Itu semua merupakan syarat formal dalam peraturan Pemerintah.dalam 

penyaluran tunjangan profesi Guru, tetapi dalam pelaksanannya selalu diterbitkan 

petunjuk teknis atau juknis tiap tahunnya. Di dalam petunjuk teknis yang tertuang 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 lampiran I ditulis mekanisme 

penyaluran tunjangan profesi berdasarkan sumber data yang ada di dalam dapodik 

sekolah. Dapodik sendiri menurut Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 

adalah Data Pokok Pendidikan yang merupakan suatu system pendataan yang 

dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan 

pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi 

pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus 

diperbaharui secara online. 

Kendalanya adalah saat data diperbaharui secara online tidak serta merta data 

dalam dapodik berubah, karena data disimpan dulu oleh server dan baru akan 
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diambil oleh sistem info GTK(Sumber: Operator Dapodik Dinas Kabupaten). Itulah 

maka setelah sinkronisasi data tidak langsung berubah. Maka banyak kesenjangan 

data antara data yang sebenarnya dengan data di Dapodik, kebanyakan pada data 

gaji terakhir.ada juga data tentang pendidikan terakhir, masa kerja, NIP, nama yang 

keliru dan lain sebagainya. 

Terjadinya perbedaan data antara data yang dimiliki guru dengan dapodik 

terutama data yang menyebabkan tidak terbitnya SKTP itulah yang menyebabkan 

bingungnya guru. Selama ini kebanyakan guru sedikit abai pada dapodiknya. 

Kadang info dari operator tidak segera ditindaklanjuti dan akhirnya lupa. Mereka 

baru sadar dan memperhatikan saat SKTP yang terbitnya berdasarkan dapodik tidak 

muncul.kesadaran guru perlu ditingkatkan untuk lebih peduli pada datanya sendiri. 

Ketergantungan kepada operator sekolah harus mulai dikurangi, karena yang tahu 

persis data individu adalah guru itu sendiri. Kesadaran guru terhadap data 

individunya di dapodik terjadi karena kurangnya pemahaman tentang dapodik, 

manfaatnya, juga resiko yang terjadi bila data tidak benar. Untuk itu sangat penting 

memahamkan guru tentang data individu di dapodik, arti penting, dan bagaimana 

diri guru bisa berperan dalam pengelolaan dapodik di satuan pendidikannya. 

Kebingungan yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman, kesadaran, dan 

kepedulian tentang data individu guru dalam dapodik bisa dikurangi dengan 

menyampaikan informasi berjenjang yang tepat sasaran. Selama ini guru hanya 

menerima perintah ataupun permintaan tentang kelengkapan yang harus disediakan 

dari kepala sekolah maupun operator sekolah. Mereka tidak memahami akan arti 

pentingnya kebenaran dan update data pada dapodik. Tidak memahami manfaat 

dengan adanya dapodik. Bagaimana cara melihat, dan mengetahui benar atau 

tidaknya data individu mereka di dapodik. Hal itu bisa ditempuh oleh pemangku 

kepentingan dengan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait yang bisa bisa 

berhubungan langsung dengan para guru. Penting adanya pembelajaran tentang 

dapodik. Misalnya sosialisasi.  

Sosialisasi selama ini terkesan hanyalah formalitas saja, peserta sosialisasi 

mengerti, memahami materi yang disosialisasikan tidak begitu diperhatikan. Alhasil 

untuk hal-hal yang penting apalagi menyangkut nasib guru bisa menjadi masalah di 

kemudian hari. Dan itu terbukti, banyaknya guru yang bermasalah dalam data 

individu di dapodik mereka. Saat operator dan kepala sekolah ditanya jawabnya 

tidak tahu. Kemudian ke mana guru harus mencari tahu. 
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Hal-hal yang harus dipastikan diketahui guru adalah bahwa data yang 

digunakan untuk penerbitan SKTP adalah data individu di dapodik. Untuk itu guru 

harus benar-benar mempunyai kesadaran sendiri dalam pengisian dapodik yang 

benar dengan bekerjasama secara baik dengan operator sekolah. 

Data-data yang sangat penting seperti yang termuat dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan (Dapodik), 

terutama pasal 4 ayat (1) data satuan pendidikan, data pendidik dan tenaga 

kependidikan, dan data peserta didik merupakan data yang bersifat individual, 

relasional dan longitudinal. Ayat (2) data individual sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) merupakan data yang mendeskripsikan masing-masing entitas pendidkan 

secara rinci. Begitu juga dengan pasal 8 ayat (1) hasil pengumpulan data melalui 

Dapodik menjadi dasar diterbitkannya data statstik pendidikan yang memberikan 

akses informasi kepada para pemangku kepentingan. Ayat (2) hasil pengumpulan 

data melalui Dapodik merupakan satu-satunya acuan dalam pelaksanaan kegiatan, 

kajian, dan pengambilan keputusan terkait ententitas pendidikan yang didata. 

Demikian pula pada pasal 10 ayat (1) atribut data sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 9 ayat (1) merupakan informasi yang melekat pada etentitas data pendidikan 

yang dikumpulkan dalam rangka mendukung tata kelola pendidikan yang akuntabel 

yang terdiri atas atribut data satuan pendidikan, pendidik, dan tenaga kependidikan, 

peserta didik, dan atribut data substansi pendidikan. Ayat (2) atribut data pendidikan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi informasi identitas, lokasi, data 

pelengkap, data spasial, data citra sarana dan prasarana satuan pendidikan. Ayat (30) 

atribut data pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi onformasi identitas, data pribadi, alamat, data kepegawaian, kompetensi, 

kualifikasi, sertifikasi, dan data aktivitas. Ayat (4) atribut data peserta didik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data pribadi, keluarga, prestasi, 

perkembangan fisik dan aktivitas. Ayat (5) atribut data substansi pendidikan 

sebagaimana dimaksud meliputi informasi, materi pembelajaran, penilaian 

pembelajaran, rombongan belajar, proses pembelajaran, dan kurikulum. 

Pasal dalam Peraturan Pemerintah tersebut yang penting diketahui, 

dimengerti, dan dipahami oleh guru adalah pasal 13 tentang tugas Dinas Pendidikan 

provinsi/kabupaten/kota yaitu melakukan pengisian dan pengiriman data pengawas 

sekolah; sosialisasi bimbingan dan layanan teknis; melakukan pengelolaan 

manajemen pendataan, melakukan verifikasi dan validasi tingkat 
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provinsi/kabupaten/kota; menginstruksikan kepada semua satuan pendidikan di 

wilayah kerja masing-masing untuk melakukan pengumpulan dan pengiriman data 

melalui Dapodik; memanfaatkan data yang dihasilkan dari Dapodik untuk 

mendukung program pembangunan pendidikan di wilayahnya masing-masing; 

Dinas provinsi/kabupaten/kota mengalokasikan anggaran untuk mendukung 

kebutuhan operasional pendataan Dapodik di tingkat satuan pendidikan maupun 

tingkat daerah. 

Penting diketahui guru juga pasal 14 yaitu tugas satuan pendidikan adalah 

melakukan pengisian dan pengiriman data melalui Dapodik; melakukan 

pemutakhiran data secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam satu 

semester; memeriksa dampak data yang telah diisikan pada aplikasi Dapodik di 

sejumlah system transaksional Kementerian; dan menjamin kelengkapan, 

kenbenaran dan kemutakhiran data yang dikirimkan. 

Tidak kalah pentingnya yang harus diketahui guru adalah pasal 17 ayat 13, 14, 

dan 15 yang berbunyi seluruh unit utama bersama-sama menyosialisasikan system 

dapodik dan system transaksional yang mengacu pada dapodik; seluruh unit utama 

membentuk sekretariat bersama pengelolaan Dapodik untuk mengefektifkan 

koordinasi dan konsolidasi dalam rangka mewujudkan target capaian data dari sisi 

kwantitas maupun kwalitas; seluruh unit utama melakukan evaluasi secara berkala 

untuk perbaikan system Dapodik dan proses bisnisnya. Sebenarnya dari pasal 

demi pasal yang dicermati dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 

tentang Data Pokok Pendidikan sangat jelas tugas masing-masing unsur dalam 

proses input data Dapodik sampai terbitnya SKTP. Tetapi untuk pelaksanaan pasal 

17 ayat 13, 14, dan 15. Namun dalam pelaksanaannya terjadi kesenjangan informasi 

antara narasumber di Dinas Pendidikan Kabupaten dengan peserta sosialisasi baik 

itu operator maupun kepala sekolah. Untuk itu perlu langkah lebih lanjut agar 

informasi yang disampaikan dan dibutuhkan oleh guru berul-betul diketahui, 

dimengerti, dan dipahami oleh guru. Dengan demikian kebingungan yang dialami 

oleh guru tentang data yang dibutuhkan di Dapodik, pengisiannya, dan juga 

konsekwensi-konsekwensi serta manfaatnya guru betul-betul menguasai. 

Sosialisasi tentang system Dapodik dan system transaksional Dapodik yang 

dilakukan oleh unsur utama yaitu Pusat Data dan Statistik Pendidik dan 

Kependidikan (PDSPK), Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini 

dan Pendidikan Masyarakat, Sekretariat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah, 
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Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan, Unit Kerja Eselon I, Dinas 

Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/ Kota, dan Satuan Pendidikan sebaiknya bekerja 

sama dengan pengurus Gugus/ KKG, pengurus organisasi profesi, untuk 

memastikan bahwa semua guru sudah menerima sosialisasi system Dapodik dan 

Sistem Transaksional Dapodik.  

 Apabila unsur utama telah bekerjasama dengan pihak terkait dan merancang 

program sosialisasi dengan tepat, serta melaksanakan dengan baik maka kesalahan 

pengisian data oleh operator bekerjasama dengan guru yang sudah paham tentang 

system Dapodik bisa dikurangi atau bahkan dihindari. Akhirnya SKTP guru dapat 

terbit, dan tunjangan Profesi Guru dapat cair. Kondisi seperti itu akan membuat 

Guru lebih aman, nyaman, tenang, dan sejahtera dalam bekerja secara profesional. 

 Arti perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI) adalah 

tempat berlindung atau hal (perbuatan, dan sebagainya) yang memperlindungi. 

Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen merupakan paying 

hukum bagi Guru dan Dosen dalam melaksanakan tugasnya. Dengan adanya payung 

hukum maka diharapkan guru dan dosen dalam melaksanakan tugasnya mempunyai 

rambu-rambu yang, sehingga lebih tenang dan jelas. Dengan terbitnya Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru maka peraturan 

tentang Guru lebih jelas lagi. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut mengatur 

tentang sertifikasi, anggaran Penigkatan Kualifikasi Akademik dan Sertifikasi 

Pendidik bagi Guru dalam jabatan, dan lain-lain. Pada bagian kesembilan Peraturan 

Pemerintah tersebut terdapat Perlindungan dalam Melaksanakan tugas dan Ha katas 

Kekayaan intelektual bagi Guru. 

Pasal 40 PP Nomor 74 tahun 2008 ayat (1) Guru berhak mendapat 

perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan 

keselamatan dari pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi 

profesi, dan/atau masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing. Dijelaskan 

dalam ayat (2) rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh guru melalui perlindungan hukum, 

profesi, dan keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam ayat 3 menyebutkan 

masyarakat, organisasi profesi guru, pemerintah atau pemerintah daerah dapat saling 

membantu dalam memberikan perlindungan.  

Pasal 41 ayat 1 guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak 

kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil 
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dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak 

lain. Ayat 2 Guru berhak mendapatkan perlindungan profesi terhadap pemutusan 

hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 

pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, 

pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan atau pelarangan lain yang dapat 

menghambat guru dalam melaksanakan tugas. Ayat 3 Guru berhak mendapatkan 

perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dari satuan pendidikan dan 

penyelenggara satuan pendidikan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, 

kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan 

kerja dan/atau resiko lain. 

Pasal 42 berbunyi Guru memperoleh perlindungan dalam melaksanakan hak 

atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Total ada dua pasal dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 

tahun 2008 yang mengatur tentang perlindungan guru dalam melaksanakan 

tugasnya dan satu pasal yang mengatur perlindungan guru dalam melaksanakan hak 

atas intelektualnya. 

Ada juga Peraturan Pemerintah Nomor  79 tahun 2015 tentang Data Pokok 

Pendidikan yang mengatur tentang perlindungan Guru. Hal itu tercantum dalam 

pasal 17 ayat 1 dan 2 yang berbunyi setiap unit, institusi, dan/atau pihak lain yang 

diberi hak akses penggunaan Dapodik wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan 

data; Setiap pelanggaran terhadap kerahasaiaan dan keamanan data sebagaimana 

dimaksud dalam ayat 1 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2015 guru berhak dilindungi 

tentang kerahasiaan data yang ada dalam Dapodik. Seperti diketahui bahwa data 

dalam dapodik meliputi berbagai data individu Guru, peserta didik, tenaga 

kependidikan, dan juga data-data satuan pendidikan. 

Beberapa kenyataan atau fenomena yang terjadi akhir-akhir ini dihadapi oleh 

Guru berkaitan dengan perlindungan guru antara lain: pengangkatan guru non PNS 

atau honorer yang tidak disertai dengan kontrak kerja yang jelas sehingga 

kemungkinan Guru itu dirugikan berpeluang besar, penugasan Guru yang tidak 

sesuai dengan bidang tugasnya, kurang adanya pembinaan dan pengembangan karir 

Guru sehingga Guru tidak dapat mengembangkan kariernya dengan maksimal, 

beban kerja yang sangat berat bagi Guru terutama dalam administrasi perencanaan 
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pembelajaran, maupun evaluasi pembelajaran, tidak adanya pegawai tata usaha di 

sekolah dasar sehingga semua pekerjaan administrasi sekolah dibebankan kepada 

Guru, terutama administrasi bantuan operasional sekolah (BOS), belum adanya 

solusi bagi Guru yang dirugikan akibat SKTP nya tidak terbit akibat kesalahan 

sistem maupun yang lainnya. Ada juga Guru yang diperkarakan oleh peserta didik 

maupun orang tua peserta didik pada saat melaksanakan tugas mendidik muridnya. 

 Fenomena -fenomena yang terjadi pada guru akhir-akhir ini tersebut ada 

beberapa yang dapat dihindari apabila Guru mengetahui, mengerti, dan memahami 

tentang produk-produk hukum yang melindunginya.fenomena yang lain lagi tetapi 

merupakan akibat dari ketidak adilan peraturan adalah bahwa Guru yang mengajar 

rombongan belajar tunggal berapapun jumlah muridnya diakui dan bisa terbit 

SKTPnya, sedangkan Guru yang mengajar kelas pararel minimal harus mengajar 

jumlah siswa 20. Misal jumlah siswa kelas 1 (satu) di suatu sekolah 38 anak. Bila 

dijadikan satu maka akan menyalahi aturan SPM atau Standar Pelayanan Minimal, 

tetapi bila di bagi menjadi kelas pararel maka ada satu kelas yang kurang dari 20, 

dan itu membuat guru yang mengajar di kelas yang kurang dari 20 berdampak 

SKTPnya tidak terbit. Bila dibandingkan dengan Guru kelas tunggal yang mengajar 

10 atau 15 siswa tetapi diakui dalam sistem info GTK, apakah ini merupakan 

sebuah keadilan bagi Guru. Bila kondisi seperti itu berlanjut kemungkinan Guru 

tidak lagi mau mengajar di kelas pararel yang jumlah muridnya kurang dari 20. 

Kemudian timbul pertanyaan, siapa yang mau mengajar mereka? 

 Cara agar Guru mengetahui, mengerti, dan memahami aturan aturan yang 

melindungi mereka dalam melaksanakan tugasnya dapat dilakukan dengan 

bekerjasama antara pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan provinsi, 

kabupaten/kota dengan pengurus Gugus, pengurus KKG, juga pengurus organisasi 

profesi yang ada di provinsi, kabupaten/kota. Salah satu tugas organisasi profesi 

adalah memberikan perlindungan hukum kepada anggotanya. 

 Dalam melaksanakan tugasnya guru berhak untuk mendapatkan 

perlindungan baik perlindungan hukum maupun perlindungan profesinya, serta 

perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja. Semua itu terdapat dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008. Pertama adalah perlindungan hukum berarti 

semua guru harus dilindungi secara hukum dari tindakan semena-mena yang 

berpotensi muncul dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Perlindungan 

hukum tersebut untuk melindungi dari tindakan-tindakan yang mungkin bisa 
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muncul dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi maupun 

pihak-pihak lain. Tindakan-tindakan yang mungkin bisa muncul antara lain berupa 

tindak kekerasan, ancaman, baik fisik maupun psikologis, perlakuan diskriminatif, 

intimidasi, dan perlakuan tidak adil.  

 Kedua perlindungan profesi mencakup terhadap perlindungan pemutusan 

hubungan kerja (PHK) yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 

pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam penyampaian pandangan, 

pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan pelarangan lain yang dapat 

menghambat Guru dalam melaksanakan tugas.  

Secara rinci perlindungan profesi Guru dijelaskan sebagai berikut: (1) 

penugasan guru pada satuan pendidikan harus sesuai dengan bidang, keahlian, 

minat, dan bakatnya; (2) penetapan salah atau benarnya guru dalam menjalankan 

tugas-tugas professional dilakukan dengan mempertimbangkan pendapat Dewan 

Guru Indonesia; (3) penempatan dan penugasan guru didasari atas perjanjian kerja 

atau kesepakatan kerja bersama; (4) pemberian sangsi PHK bagi guru harus 

mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan atau 

perjanjian kerja atau kesepakatan bersama; (5) penyelenggara atau kepala satuan 

pendidikan formal wajib melindungi guru dari praktek pembayaran imbalan yang 

tidak wajar; (6) setiap guru memiliki kebebasan akademik untuk menyampaikan 

pandangan; (7) setiap guru memiliki kebebasan untuk mengungkapkan ekspresi, 

mengembangkan kreatifitas, melakukan inovasi baru yang memiliki nilai tambah 

dalam proses pendidikan dan pembelajaran; (8) setiap guru harus terbebas dari 

tindakan pelecehan atas profesinya dari peserta didik, orang tua peserta didik, 

masyarakat birokrasi atau pihak lain; (9) setiap guru yang bertugas di daerah konflik 

harus terbebas dari berbagai ancaman, tekanan dan rasa tidak aman; (10) kebebasan 

dalam memberikan penilaian kepada peserta didik meliputi substansi, prosedur, 

instrument penilaian, dan keputusan akhir dalam penilaian; (11) ikut menentukan 

kelulusan peserta didik; (12) kebebasan untuk berserikat dalam organisasi atau 

asosiasi profesi; (130 kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan 

pendidikan formal (Imron, 2017: Makalah) 

 Ketiga perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, mencakup 

perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, keselamatan kerja, 

kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan atau 

resiko lain. Perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja (K3)  sangat perlu karena 
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selalu ada resiko kegagalan pada setiap aktifitas pekerjaan, saat kecelakaan kerja 

terjadi seberapapun kecilnya akan mengakibatkan efek kerugian, karena itu sebisa 

dan sedini mungkin kecelakaan atau potensi kecelakaan kerja harus dicegah atau 

dihilangkan atau setidak-tidaknya dikurangi dampaknya, penangan masalah 

keselamatan kerja di dunia pendidikan harus dilakukan secara menyeluruh oleh 

semua pemangku kepentingan, alasan sulitnya pembiayaan dan efisiensi kerja tidak 

boleh mengurangi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja, besarnya biaya 

untuk rehabilitasi kecelakaan harus ditekan dengan pencegahan, perlu tindakan yang 

efisien untuk mengatasi bahaya yang timbul dalam tempat kerja. 

 Guru harus memahami K3LH dalam pendidikan, yang meliputi: peraturan 

perundangan K3, alat pelindung diri, pencegahan kecelakaan kerja, bahan-bahan 

beracun berbahaya dan penanggulangannya, manajemen K3, P3K, ergonomic 

terhadap peningkatan produktifitas kerja (Hargiyanto, 2017: PPT). 

 

SIMPULAN 

Guru merupakan sebuah profesi yang diatur oleh Undang-undang maupun 

peraturan pemerintah. Guru adalah pendidik profesional yang mempunyai tugas 

khusus mendidik peserta didik. Sebagai tanda bahwa guru merupakan pendidik 

professional maka diterbitkan adanya sertifikat pendidik setelah guru melalui 

tahapan-tahapan pemerolehan sertifikat tersebut. Tujuan dari penyaluran Tunjangan 

Profesi untuk memberi penghargaan kepada Guru PNSD sebagai tenaga profesional 

dalam melakanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional, mengangkat martabat guru, meningkatkan kompetensi guru, memajukan 

profesi guru, meningkatkan mutu pembelajaran, meningkatkan pelayanan 

pendidikan yang bermutu, serta membiayai pelaksanaan kegiatan pengembangan 

keprofesian berkelanjutan yang mendukung pelaksanaan tugas sebagai guru 

profesional.  

Dalam pelaksanaannya pemberian penghargaan kepada Guru berupa 

pemberian Tunjangan Profesi Guru terdapat banyak kendala. Hal itu disebabkan 

karena pelaksanaan pemberian TPG berdasarkan data tunggal yang ada di dalam 

Dapodik online. Dengan kerjasama yang baik antara unit utama pelaksana Dapodik 

dengan pengurus KKG, pengurus Gugus dan organisasi profesi untuk melaksanakan 

sosialisasi tentang sistem Dapodik dan Apabila unsur utama telah bekerjasama 

dengan pihak terkait dan merancang program sosialisasi dengan tepat, serta 
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melaksanakan dengan baik maka kesalahan pengisian data oleh operator 

bekerjasama dengan guru yang sudah paham tentang system Dapodik bisa dikurangi 

atau bahkan dihindari. Akhirnya SKTP guru dapat terbit, dan tunjangan Profesi 

Guru dapat cair. Kondisi seperti itu akan membuat Guru lebih aman, nyaman, 

tenang, dan sejahtera dalam bekerja secara profesional. 

Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam 

bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari pemerintah, pemerintah daerah, 

satuan pendidikan, organisasi profesi, dan/atau masyarakat sesuai dengan 

kewenangan masing-masing. Rasa  aman dan jaminan keselamatan dalam 

melaksanakan tugas diperoleh guru melalui perlindungan hukum, profesi, dan 

keselamatan dan kesehatan kerja.  Masyarakat,  organisasi profesi guru, pemerintah 

atau pemerintah daerah dapat saling membantu dalam memberikan perlindungan.  

Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, 

ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak 

peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. Guru 

berhak mendapatkan perlindungan profesi terhadap pemutusan hubungan kerja yang 

tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak 

wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, 

dan pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam 

melaksanakan tugas. Guru berhak mendapatkan perlindungan keselamatan dan 

kesehatan kerja dari satuan pendidikan dan penyelenggara satuan pendidikan 

terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu 

kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja dan/atau resiko lain.  

Guru memperoleh perlindungan dalam melaksanakan hak atas kekayaan 

intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Total ada dua 

pasal dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2008 yang 

mengatur tentang perlindungan guru dalam melaksanakan tugasnya dan satu pasal 

yang mengatur perlindungan guru dalam melaksanakan hak atas intelektualnya.  

Agar guru merasa aman, nyaman, tentram, serta tenang dalam melaksanakan 

tugas profesinya maka guru harus betul-betul mengetahui, mengerti, memahami 

produk-produk hukum yang bisa digunakan sebagai dasar untuk melindungi dirinya 

dari berbagai ancaman, hambatan, dan rintangan dalam melaksananakan tugas 

profesionalnya.  
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Memberi pendidikan kepada guru dengan merata tentang pengetahuan, 

pengertian, pemahaman, serta dasar-dasar penghargaan dan perlindungan kepadanya 

dalam melaksanakan tugas-tugas profesionalnya akan membuat guru menjadi aman, 

nyaman, tenang, bahagia, sejahtera. Dengan jaminan penghargaan dan perlindungan 

serta rasa nyaman, guru bisa melaksanakan tugasnya secara maksimal. Proses 

pembelajaran juga maksimal, hasil pembelajaran akan maksimal juga, sehingga 

mutu pendidikan akan terjamin kwalitasnya. Pemahaman guru tentang pemberian 

penghargaan dan perlindungan kepadanya maksimal, penghargaan dan perlindungan 

yang diterimanya juga maksimal, pelaksanaan tugas pun menjadi maksimal juga, 

dan membawa dampak peningkatan mutu pendidikan di Indonesia, tujuan 

pendidikan nasional pun akan tercapai. 
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ABSTRAK 

 

Dalam dinamika kehidupan, baik akademik maupun bermasyarakatnya guru 

tidak terlepas dari berbagai ancaman hukum yang siap menghantarkannya pada 

pengadilan, diberbagai sekolah banyak ditemukan kasus yang menyeret guru 

pada persoalan hukum, demikian juga sikap orang tua/masyarakat yang 

mengalami pergeseran dalam memandang profesi guru. Mereka lebih banyak 

menuntut guru agar dapat menghantarkan peserta didik sebagai orang yang 

berprestasi, namun tidak diiringi dengan penghargaan dan perlindungan yang 

diberikan. Tulisan ini bertujuan mengkaji secara secara konseptual dan yuridis 

penghargaan dan perlindungan guru yang tertuang dalam Permendikbud RI No. 

10 Tahun 2017 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 

mengidentifikasi masalah dalam implementasinya dan mengembangkan alternatif 

solusi dalam penghargaan dan pelindungan guru. Hasil dari kajian ini diharapkan 

dasar hukum yang menaungi penghargaan dan perlindungan guru ini 

tersosialisasikan kepada pemerintah daerah, dinas pendidikan, organisasi profesi, 

guru dan tenaga kependidikan serta masyarakat, sehingga akan berkontribusi 

signifikan terhadap kembalinya harkat dan martabat guru sebagai pendidik 

profesional. 

 

Kata Kunci: Penghargaan;  Perlindungan 

 

 

PENDAHULUAN 

Secara yuridis, Undang-undang tentang Penghargaan dan Perlindungan 

Guru telah termuat dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Pada Bab IV 

bagian keenam Pasal 36 yang menyebutkan bahwa Pemerintah, pemerintah 

daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/satuan pendidikan. Sedangkan bentuk 

Perlindungan terhadap guru terlihat jelas pada Bab VII pasal 39 yang 

menyebutkan bahwa Pemrintah, masyarakat, organisasi profesi, dan/satuan 

pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam rangka 

pelaksanaan tugas kedinasannya. 

Penghargaan dan Perlindungan guru seolah menjadi pekerjaan rumah 

Pemerintah yang harus dilaksanakan dan dapat menyentuh seluruh guru. 

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 telah memuat penghargaan dan 

perlindungan bagi guru, namun implementasi dari undang-undang tersebut masih 
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belum terlaksana sepenuhnya. Undang-undang tersebut bahkan lebih dipandang 

kepada peningkatan akan kesejahteraan guru maupun dosen semata. 

Dalam dinamika kehidupan, baik akademik maupun bermasyarakatnya 

guru tidak terlepas dari berbagai ancaman hukum yang siap menghantarkannya 

pada pengadilan, bahkan diberbagai sekolah banyak ditemukan kasus yang 

menyeret guru pada persoalan hukum dan sedikit sekali apresiasi akan prestasi 

atas penghargaan yang diperoleh oleh seorang guru ketimbang profesi lainnya. 

Demikian juga sikap orang tua/masyarakat yang mengalami pergeseran dalam 

memandang profesi guru. Mereka lebih banyak menuntut guru agar dapat 

menghantarkan peserta didik sebagai orang yang berprestasi, namun tidak 

diiringi dengan penghargaan dan perlindungan yang diberikan.  

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam makalah ini yaitu: 1) Apa 

hakikat penghargaan dan perlindungan guru?; 2) Ruang lingkup penghargaan dan 

pelindungan guru?; 3) Apa masalah yang dihadapi guru?; 4) Bagimana solusi 

penghargaan dan pelindungan guru?. 

Tujuan dibuatnya makalah ini adalah sebagai berikut: 1) Dapat mengetahui 

pengertian penghargaan dan perlindungan guru; 2) Dapat mengetahui ruang 

lingkup penghargaan dan perlindungan guru; 3) Dapat mengetahui masalah yang 

dihadapi guru; 4) Dapat mengetahui solusi penghargaan dan pelindungan guru 

 

PEMBAHASAN 

 

A. Hakikat Penghargaan dan Perlindungan Guru 

Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tetang Guru dan Dosen 

Pasal 36 Ayat 1 dan 2 yaitu guru yang berprestasi, berdedikasi yang luar biasa, 

dan/bertugas di daerah khusus berhak memperoleh penghargaan. Guru yang 

gugur dalam melaksanakan tugas di daerah khusus memperoleh penghargaan dari 

Pemerintah, pemerintah daerah, dan/masyarakat. 

Sejalan perkembangan dan dinamika kebinekaan masyarakat penghargaan 

terhadap guru tersebut seolah tercoreng oleh sikap dari beberapa orang guru yang 

kurang baik, sehingga berimplikasi pada citra guru yang dipandang hanya 

mementingkan kesejahteraan ketimbang mendidik. Padahal ketika merujuk pada 

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, guru adalah 

pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan 
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anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan 

menengah. Sedangkan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi 

sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, 

fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta 

berpartisifasi dalam menyelenggarakan pendidikan. 

Guru sebagai tenaga kependidikan memiliki peran yang sangat sentral 

dalam penyelenggaraan suatu sistem pendidikan (Syukur, 2011). Sebagai sebuah 

pekerjaan, tentu dengan menjadi seorang guru juga diharapkan dapat 

memperoleh kompensasi yang layak untuk kebutuhan hidup. Dalam teori 

motivasi, pemberian reward and punishment yang sesuai merupakan yang dapat 

mempengaruhi kinerja dan mutu dalam bekerja, termasuk juga perluya jaminan 

dan mutu pendidikan yang selama ini masih terpuruk. Dalam hal perlindungan 

sudah selayaknya guru mendapatkan perlindungan yang manusiawi dalam 

melaksanakan kiprahnya sebagai seorang pendidik, mengingat peran dari seorang 

guru yang begitu besar dalam upaya mencerdaskan generasi bangsa. 

Bukti bentuk pengakuan dan penghargaan yang telah diberikan pemerintah 

kepada guru diantaranya: 

1. Diaturnya berbagai hal tentang guru dan dosen, yakni: 

a. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

b. Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 

pendidikan 

d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2005 tentang 

Standar Kualifikasi dan  Kompetensi Pendidik 

e. Fatwal Pendapat Hukum Menteri MenkumHAM Nomor I. UM 01.02-

253  

f. Permendikdas Nomor 18 tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru 

Dalam Jabatan  

g. Keputusan MenPAN Nomor 84/1993 tentang Japung Guru dan Angka 

Kreditnya serta keputusan bersama Mendikbud dan Kepala BAKN No. 

0433/P/1993, Nomor 25 tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Japung Guru dan Angka Kreditnya. 
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2. Peningkatan kesejahteraan baik berupa peningkatan gaji khususnya PNS 

Guru dan pemberi tunjangan sertifikasi untuk semua guru baik PNS/Swasta 

yang telah memenuhi syarat dan lulus uji sertifikasi. Peningkatan jenjang 

karir terhadap guru, khususnya guru PNS. 

3. Upaya peningkatan keilmuan dan profesionalitas dalam pembelajaran 

dengan adanya pemberian pelatihan dan pendidikan, seminar, workshop 

dan perlombaan untuk guru. 

 

Sedangkan bukti bentuk pengakuan dan penghargaan yang telah 

diberikan masyarakat kepada guru diantaranya: 

1. Tingginya animo dari orang tua untuk memasukan anak-anaknya ke 

perguruan tinggi yang berbasis pendidikan guru. 

2. Adanya sedikit perubahan dari anggapan guru sebagai pekerja sosial 

menjadi pekerja profesional. 

Secara yuridis, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tetang Guru dan 

Dosen tidak hanya mengakomodir tentang penghargaan guru semata, namun 

pada Bab IV bagian ketujuah Pasal 39 Ayat 1 menyebutkan bahawa Pemerintah, 

pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan 

wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam melaksanakan tugas. 

Ranah perlindungan terhadap guru ini meliputi perlindungan hukum, 

perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. 

Sejak lahirnya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, seakan dimesi 

perlindungan guru makin kokok berdiri. Norma Perlindungan guru tersebut 

kemudian diperbaharui, dipertegas, dan diperluas spektrumnya dengan 

diterbitkannya Permendikbud RI Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan 

bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 

 

B. Ruang Lingkup Penghargaan dan Perlindungan Guru 

Penghargaan dan perlindungan terhadap profesi guru sudah tercermin 

dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 

Penghargaan dan perlindungan guru tersebut tidak terlepas promosi dan hak yang 

melekat terhadap profesi guru. Adapun deskripsinya dapat dilihat pada tabel 1.2 

 

Tabel 1.2 
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Ruang Lingkup Penghargaan dan Perlindungan 

 

No. Ruang Lingkup Keterangan 

1. Promosi dan 

Penghargaan 

(Undang-undang 

Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan 

Dosen bagian keenam 

pasal 36) 

Penghargaan kepada guru dapat diberikan dalam 

bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, 

kenaikan jabatan, uang atau barang, piagam, 

dan/atau bentuk penghargaan lain. 

Pemberian penghargaan dapat dilaksanakan 

dalam rangka memperingati ulang tahun sekolah, 

ulang tahun kabupaten/kota, ulang tahun provinsi, 

ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, 

hari pendidikan nasional, hari guru nasional, 

dan/atau hari besar lain. 

 1.1 Promosi Guru berhak mendapatkan promosi berupa 

kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jenjang 

jabatan fungsional sesuai tugas dan prestasi kerja. 

 1.2 Penghargaan 

prestasi kerja 

Penghargaan prestasi kerja dapat diberikan 

kepada guru yang:  

a. Menghasilkan peserta didik yang 

memenangkan kejuaraan tingkat daerah, 

nasional, dan/atau internasional; 

b. Menghasilkan invensi dan inovasi 

pembelajaran yang diakui pada tingkat 

daerah, nasional, dan/atau internasional; 

dan/atau 

c. Menjalankan tugas dan kewajiban sebagai 

guru dengan dedikasi yang baik sehingga 

melampaui target kinerja yang ditetapkan 

satuan pendidikan. 

 

Guru yang memiliki prestasi kerja luar biasa 

baiknya dapat diberikan penghargaan berupa 

kenaikan pangkat istimewa. 

 1.3 Penghargaa Guru yang memiliki dedikasi luar biasa dapat 
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dedikasi luar biasa diberikan penghargaan berupa kenaikan pangkat 

istimewa. 

Dedikasi luar biasa dapat berupa pelaksanaan 

tugas dengan komitmen, pengorbanan waktu, 

tenaga, dan pikiran yang jauh melampaui tuntutan 

tanggung jawab yang ditetapkan dalam penugasan 

 1.4 Penghargaan 

bertugas di daerah 

khusus 

Guru yang bertugas di daerah khusus dapat 

diberikan penghargaan oleh Pemerintah atau 

pemerintah daerah berupa tambahan angka kredit 

setara untuk kenaikan pangkat setingkat lebih 

tinggi 1 (satu) kali selama masa kariernya sebagai 

guru. 

 1.5 Penghargaan 

gugur dalam 

melaksanakan tugas  

Guru yang gugur dalam melaksanakan tugas 

pendidikan memiliki hak untuk mendapatkan 

penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan 

biaya pemakaman dan/atau biaya perjalanan 

untuk pemakaman guru yang gugur di daerah 

khusus. 

2. Perlindungan dalam tugas dan hak atas kekayaan intelektual (Undang-

undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bagian keenam 

pasal 39) 

 2.1 Perlindungan 

Hukum 

Mencangkup perlindungan hukum terhadap 

tindak kekerasan, ancaman, perlakuan 

diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil 

dari pihak siswa, orang tua siswa, masyarakat, 

birokrasi, atau pihak lain. 

 2.2 Perlindungan 

Profesi 

Mencakup perlindungan terhadap pemutusan 

hubungan kerja yang tidak sesuai peraturan 

perundang-undangan, pemberian imbalan yang 

tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan 

pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan 
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pembatasan/pelarangan lain yang dapat 

menghambat guru dalam melaksanakan tugas. 

 2.3 Perlindungan 

keselamatan dan 

keselamatan kerja 

Sekolah dan penyelenggara pendidikan memberi 

perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan 

kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada saat 

kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, 

dan/atau resiko lain 

 2.4 Perlindungan hak 

kekayaan intelektual 

Perlindungan dalam melaksanakan hak atas 

kekayaan intelektual diberikan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, wujud terhadap penghargaan 

profesi guru mencangkup tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, finansial, 

piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain yang sesuai dengan perundang-

undangan. Ketika guru diapresiasi kinerjanya maka akan muncul sikap optimis 

pada dirinya untuk berbuat dan melakukan tindakan untuk memajukan prestasi 

peserta didiknya. Sebaliknya, jika guru tidak diberikan penghargaan atas 

kinerjamya, maka akan berdampak pada buruknya kinerja yang dilakukan. 

Sejak lahirnya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen. Seakan dimesi perlindungan guru makin kokok berdiri. Norma 

Perlindungan guru tersebut kemudian diperbaharui, dipertegas, dan diperluas 

spektrumnya dengan diterbitkannya Permendikbud RI Nomor 10 Tahun 2017 

tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 

Sebagai Wujud nyata kepedulian Pemerintah terhadap guru yaitu dengan 

diterbitkannya Permendikbud RI Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan 

bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai pelengkap atas diundangkannya 

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Hal ini 

merupakan opsi central dalam upaya mengangkat harkat dan martabat guru 

dihadapan publik, khususnya di dalam Penghargaan dan Perlindungan Guru. 

Materi perlindungan guru ini mulai mengemuka setelah guru merasakan akan 

pentingnya perlindungan terhadap guru dalam menghantarkan peserta didik 

meraih prestasi belajarnya. 
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Agar guru lebih optimal dalam kinerjanya, maka dirasakan sangatlah 

penting komunikasi dan peran pemerintah pusat, daerah, dan dinas pendidikan 

untuk senantiasa mensosialisasikan Undang-undang maupun Peraturan yang 

menaungi penghargaan dan perlindungan terhadap guru kepada khalayak guru 

maupun kepada publik dalam hal ini orang tua peserta didik. Komunikasi intensif 

inilah yang akan menghantarkan dan mengembalikan citra guru yang bermartabat 

serta berdaulat dihadapan hukum. 

 

C. Masalah yang Dihadapi Guru 

Menurut Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor  20 Tahun 

2003, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi, peserta didik 

pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 

pendidikan menengah. 

Guru sebagai seorang tenaga pendidik profesional, sering kali menjumpai 

situasi yang dilematis, dimana antara tuntutan profesi guru yang melekat pada 

dirinya yang didasarkan pada undang-undang yang mengatur profesi keguruan 

dan terhadap perlakuan masyarakat. Seorang guru harus mampu menghantarkan 

peserta didik mencapai tujuan nasional pendidikan. Namun ketika guru 

dihadapkan pada persoalan implementasi terhadap penanaman nilai luhur 

karakter bangsa, guru harus berhadapan dengan Undang-undang Perlindungan 

Anak dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Guru ketika dihadapkan 

dengan persoalan mendisiplinkan peserta didik selalu berbenturan dengan 

Undang-undang Perlindungan Anak, guru akan berfikir ribuan kali untuk 

menghukum peserta didik yang melanggar nilai karakter disiplin, bahkan kerika 

memberikan pukulan ringan saja guru khawatir akan dikriminalisasi oleh 

masyarakat. Perlindungan dan penghargaan guru sangatlah jauh ketimpangannya, 

akibatnya guru hanya menjalankan kewajibannya saja dalam mengajar dan 

terkadang jauh dengan makna mendidik. 

Awal Tahun 2011, dunia pendidikan khususnya di Kabupaten Belitung 

Timur dikejutkan dengan berita kriminalisasi terhadap guru, akibatnya salah satu 

guru harus mendekam dijeruji besi akibat seorang guru hendak merampas 

petasan yang akan diledakan peserta didik, namun petasan tersebut lantas 

meledak ditangan peserta didik. Tidak  lama setelah kejadian tersebut orang tua 
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wali mengkriminalisasi seorang guru tersebut. Persoalan ini tidak hanya viral di 

civitas pendidik saja, namun masyarakat dan instansi Pemerintah Daerah lainnya 

pun turut menghujat profesi guru. 

Para guru pun menuntut segera dibuatkannya undang-undang perlindungan 

guru yang mampu menjadi penawar atas keresahan dalam melaksanakan tugas 

dan fungsi kedinasannya. Dasar hukum ini diperlukan agar guru bisa bekerja 

secara optimal untuk menghantarkan peserta didiknya mencapai tujuan 

pendidikan nasional tanpa harus dibayang-bayangi oleh berbagai ancaman 

hukum, sehingga para peserta didik akan menunjukan peningkatan baik prestasi 

maupun sikapnya. 

Guru tidak hanya menuntut akan perlindungan semata, namun guru juga 

menuntut akan diakomodirnya penghargaan terhadap guru. Guru yang layak 

diberikan penghargaan menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tetang 

Guru dan Dosen Pasal 36 Ayat 1 dan 2 yaitu guru yang berprestasi, berdedikasi 

yang luar biasa, dan/bertugas di daerah khusus berhak memperoleh penghargaan. 

Guru yang gugur dalam melaksanakan tugas di daerah khusus memperoleh 

penghargaan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/masyarakat. 

Sejalan perkembangan dan dinamika masyarakat penghargaan terhadap 

guru tersebut seolah tercoreng oleh sikap dari beberapa orang guru yang kurang 

baik, sehingga berimplikasi pada citra guru yang dipandang hanya 

mementingkan kesejahteraan ketimbang mendidik. 

 

D. Solusi terhadap Penghargaan dan Pelindungan Guru 

Untuk keperluan penghargaan dan perlindungan bagi guru solusi terbaik 

adalah perlu adanya rancangan Undang-undang perlindungan terhadap guru. 

Undang-undang ini diharapkan bisa menjadi aturan yang komprehensif yang 

meberi kontribusi imunitas untuk mengatur peran guru dalam melaksanakan 

tugas dan fungsinya sebagai pendidik anak generasi bangsa. 

Dalam regulasinya Undang-undang perlindungan guru selama ini terkesan 

berbenturan dengan pasal dalam Undang-undang Perlindungan Anak, 

dikarenakan tidak adanya sinkronisasi antara Undang-undang Perlindungan Anak 

dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta 

Permendikbud RI Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan bagi Pendidik 

dan Tenaga Kependidikan. Sehingga diharapkan akan diakomodirnya mengenai 
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batasan sanksi yang bisa diberikan guru kepada peserta didiknya. Ada berbagai 

opsi upaya perlindungan hukum yang penulis tawarkan terhadap perlindungan 

profesi guru dalam melaksakan tugasnya diantaranya: 

1. Mediasi 

Seorang guru ketika menghadapi masalah dari sisi perlindungan hukum, 

perlindungan profesi, perlindungan keselamatan kerja, dan perlindungan 

HaKI dalam hubungannya dengan pihak lain bisa dimediasi oleh organisasi 

profesi yang menaungi guru. 

2. Konsultasi  

Ketika guru dihadapkan permasalahan hukum maka hendaknya guru 

berkonsultasi pada pihak-pihak yang kompeten. Konsultasi itu dapat 

dilakukan kepada konsultan hukum, penegak hukum, atau pihak-pihak lain 

yang dapat membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh guru 

tersebut. 

Menurut Rohaniya, (2016). Konsultasi merupakan tindakan yang 

bersifat personal antara satu pihak tertentu yang disebut dengan klien, 

dengan pihak lain yang meupakan konsultan, yang memberi pendapatnya 

kepada klien untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya. Konusltan 

hanya bersifat memberikan pendapat hukum, sebagaimana diminta kliennya. 

Sedangkan keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil 

sendiri 

3. Meminta bantuan organisasi profesi guru 

Organisasi profesi merupakan wadah bagi guru dalam menjalankan 

profesinya. Organisasi profesi ini salah satunya bisa membantu guru jika 

terbelit oleh masalah hukum. Maka tidaklah heran jika guru bermasalah 

biasanya mereka bergegas untuk meminta perlindungan hukum dari pihak 

profesi yang menaungi guru. 

4. Kemitraan Komite Sekolah 

Komite sekolah sebagai alternatif yang bisa menjembatani komunikasi 

antara pihak sekolah dengan orang tua wali peserta didik. Tidaklah heran 

jika kebanyakan guru sangat intents membangun komunikasi dengan komite 

sekolah. Diharapkan komunikasi dan kemitraan dengan komite dapat 

meminimalisir dampak yang ditimbulkan gesekan terhadap pelindungan 

profesi guru. 
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5. Gerakan Guru Sadar Hukum 

Pentingnya perlindungan hukum bagi guru juga perlu disertai dengan 

adanya sosialisasi pendidikan hukum bagi guru. Pemerintah, organisasi 

profesi, atau juga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang peduli 

pendidikan menjadi lembaga yang tepat untuk melakukannya. Adapun 

tujuannya agar guru mengetahui, memahami, sekaligus mampu 

melaksanakan hak dan kewajibannya yang kemudian hal ini bisa menjadi 

sebuah gerakan sadar hukum bagi guru. 

Menurut Apandi, Idris. (2016). Guru harus kritis konstruktif terhadap 

kebijakan pemerintah dan ikut berpartisipasi dalam perumusan kebijakan 

publik. Ketika gur merasa dirugikan oleh sebuah kebijakan baik kebijakan 

sekolah maupun kebijakan pemerintah, maka bisa melakukan langkah-

langkah untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan tersebut. Disatu sisi 

perlindungan guru merupakan kewajiban pemerintah, tetapi disisi lain guru 

harus mengupayakan terwujudnya perlindungan guru tersebut secara merata. 

  

Selain opsi yang penulis tawarkan mengenai perlindungan guru, penulis 

pun memberikan solusi atas penghargaan guru. Hari Guru Nasional merupakan 

moment terbaik bagi guru untuk membuktikan kiprahnya dalam mewujudkan 

motto Mentri Pendidikan Nasional yaitu ―Guru mulia karna karya.‖ Dengan 

berprestasi guru diharapkan akan diapresiasi koinerjanya oleh Pemerintah, 

pemerintah daerah, organisasi profesi dan lainnya atas prestasi yang diraihnya. 

Ada solusi agar guru bisa berprestasi yaitu: 

1. Belajar 

Hal yang dilakukan guru agar peserta didiknya berprestasi yaitu dengan 

proses belajar. Guru sering sekali memotivasi peserta didiknyanya agar 

belajar untuk menjadi peserta didik yang berprestasi. Sekiranya 

diimplementasikan pada dirinya untuk belajar dan meningkatkan kompetensi 

dengan niat yang penuh kesungguhan, maka tidak hanya peserta didik yang 

berprestasi, namun gurunya juga menjadi guru yang berprestasi. Sehingga 

diharapkan guru akan memperoleh penghargaan dari pihak terkait atas 

prestasi yang diukirnya. 

2. Berkompetisi 



 

1923 

 

Sangat banyak guru yang diapresiasi kinerjanya oleh pemerintah karena 

guru tersebut berkompetisi dalam berbagai lomba yang diselenggarakan oleh 

pemerintah secara nasional, pemerintah daerah, dinas pendidikan dan civitas 

lainnya yang peduli akan pendidikan. Dengan berkompetisi guru memiliki 

rasa optimisme untuk mendapatkan pengakuan atas penghargaan yang 

diraihnya. 

3. Berdedikasi Tinggi 

Mencerdaskan anak bangsa menjadi prioritas utama dalam 

mendedikasikan dirinya kepada bangsa dan negara, sehingga dengan dedikasi 

yang tinggi dan penuh keikhlasan akan menghantarkan seorang guru 

memiliki siswa yang berprestasi. 

 

SIMPULAN 

A. Kesmipulan 

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada 

dasarnya merupakan jaminan akan penghargaan dan perlindungan profesi guru. 

Penghargaan bagi guru termaktub dalam Pasal 36 Ayat 1 sampai dengan 2 yaitu 

Penghargaan dapat diberikan kepada guru yang berprestasi, berdedikasi luar 

biasa, dan/bertugas di daerah khusus berhak memperoleh penghargaan dan guru 

yang gugur dalam melaksanakan tugas di daerah khusu memperoleh penghargaan 

dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Undang-undang 

tersebut telah merumuskan lingkup penghargaan terhadap guru atas dedikasinya 

sebagai pendidik, selain itu perlindungan guru juga diatur dalam Undang-undang 

Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 39 serta Permendikbud RI 

No. 10 Tahun 2017 tentang Perindungan bagi Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan yang esensinya sebagai jaminan atas perlindungan profesi guru. 

Perlindungan yang dimaksud yaitu perlindungan hukum, profesi, keselamatan 

dan kesehatan kerja, dan/atau hak atas kekayaan intelektual. 
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TANTANGAN DAN HARAPAN GURU PADA ERA GLOBAL 

 

Saprudin Jayasakti 

 

Abstrak 

 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini menimbulkan dampak 

positif dan dampak positif bagi pendidikan. Hal itu merupakan tantangan bagi guru. 

Tantangan guru saat ini adalah teknologi informasi dan komunikasi adalah guru 

berusaha untuk memberikan layanan pendidikan kepada siswa dengan mendidik dan 

mempersiapkan siswa agar menjadi pribadi yang berkarakter, cerdas, menguasai 

ilmu pengetahuan dan teknologi, mampu bersaing di era global, memiliki jiwa 

entrepreneur, dan kreativitas dan kecerdasan bertindak (hard skills- soft skills). 

Harapan guru pada era global saat ini adalah penguatan peranserta masyarakat 

dalam pendidikan, peningkatan kesejahteraan terutama bagi guru honorer, 

penghargaan, dan perlindungan bagi profesi guru. Untuk mewujudkan harapan guru 

tersebut dilakukan dengan cara: penguatan kerjasama dengan masyarakat dalam 

pendidikan,  pemberian gaji bagi honorer minimal sesuai UMR, peningkatan 

gaji/tunjangan kepada guru PNS, pengurangan pengeluaran finansial guru, 

pemberian penghargaan kepada guru yang berprestasi atau berdedikasi, pemberian 

perlindungan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja. 

 

 

Kata kunci: global, guru, harapan, tantangan 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

 Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama kemajuan teknologi 

informasi dan transportasi saat ini menyebabkan dunia mengalami globalisasi. 

Kemajuan teknologi transportasi telah mengubah pergerakan orang, barang, dan jasa 

menjadi praktis, cepat, dan efisien. Kita dapat bepergian dengan mudah kemanapun 

walaupun jaraknya beribu-ribu kilometer, hanya dengan waktu beberapa jam. 

Kemajuan teknologi komunikasi yaitu teknologi internet telah mengubah cara kita 

berkomunikasi dan memperoleh informasi. Kita dapat dengan mudah 

berkomunikasi dengan siapapun walaupun terpisah jarak yang sangat jauh. Saat ini 

jarak seakan tidak menjadi masalah. Kita bisa berkomunikasi dengan siapapun, 

dimanapun, kapanpun dengan biaya yang murah. Kita juga dapat dengan mudah 

mendapatkan informasi, terlepas itu informasi yang akurat atau tidak. Batas antar 

negara saat ini seakan tidak ada.  Penduduk dunia yang berbeda-beda negara dan 

berjauhan satu sama lain seakan telah menjadi satu yaitu masyarakat dunia, 

masyarakat global. 

  Globalisasi menyebabkan perubahan perilaku pada bangsa indonesia. Hal itu 

terjadi karena interaksi antar bangsa Indonesia dengan bangsa lain menjadi lebih 
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intens dan mudahnya mengakses informasi. Interaksi dapat dilakukan melaui media 

sosial ataupun interaksi langsung. sebagai akibat dari mudahnya bepergian 

kemanapun antar negara. Interaksi tersebut membuat bangsa Indonesia menerima 

berbagai pengaruh baik maupun buruk dari bangsa lain. Informasi apapun dapat 

mudah diperoleh hanya dengan mengklik di laptop atau di gawai. Sehingga saat ini 

perilaku masyarakat indonesia berubah.  

 Perubahan perilaku masyarakat menimbulkan tantangan sekaligus harapan 

bagi pendidikan dan guru sebagai ujung tombak dari pendidikan. Globalisasi dengan 

pengaruh baik dan buruknya telah mengubah perilaku masyarakat. Banyak perilaku 

buruk yang ditiru oleh masyarakat kita. Perilaku individulistis, seks bebas, 

konsumtif, minum-minuman keras, terorisme,  liberalisme, banyak ditiru oleh 

masyarakat kita. Hal ini menjadi tantangan bagi guru agar peserta didik menjadi 

manusia yang tidak hanya cerdas dan memiliki keterampilan tetapi juga berakhlak 

mulia. Globalisasi juga mendatangkan harapan bagi guru. Guru mengharapkan 

kehidupan dirinya dan masyarakat menjadi semakin baik, sejahtera dan terlindungi.  

Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas sebelumnya masalah yang 

teridentifikasi adalah: 

1. Apa saja tantangan guru pada era global ini? 

2. Bagaimana cara menghadapi tantangan pada era global ini? 

3. Apa saja harapan guru pada era global ini? 

4. Bagaimana cara mewujudkan harapan guru pada era global ini? 

Tujuan 

Tujuan penulisan makalah ini adalah: 

1. Guru dapat mengetahui tantangan guru pada era global  

2. Guru dapat menghadapi tantangan pada era global  

3. Guru dapat mengetahui harapan guru pada era global  

4. Guru dapat mewujudkan harapan guru pada era global 

Pembahasan 

Berdasarkan pendahuluan di atas terindentifikasi tantangan-tantangan guru pada era 

global adalah sebagai berikut: 

Tantangan Guru Pada Era Global 

Kemajuan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi 
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Ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang. Manusia sebagai pencipta 

sekaligus pemakai Ilmu pengetahuan dan teknologi terus menerus meningkatkan 

ilmu pengetahuan dan teknologi demi mempermudah kehidupan di dunia. Kita tidak 

mungkin menghindar dari Ilmu pengetahuan dan teknologi, karena hal itu akan 

membuat kita tergilas dalam persaingan hidup ini. Sehingga kita harus bisa 

menguasai Ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan harus bisa menciptakan, 

menemukan Ilmu pengetahuan dan teknologi yang baru, agar kita bukan hanya 

users tapi juga penemu dan pencipta Ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Guru sebagai orang yang mendidik, mempersiapkan manusia masa depan harus 

mengusai Ilmu pengetahuan dan teknologi agar dapat membelajarkan siswa menjadi 

manusia yang menguasai Ilmu pengetahuan dan teknologi 

1. Memberikan  Layanan Pendidikan Kepada Siswa Sesuai Dengan Kemajuan 

Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi 

Guru adalah agen perubahan (agent of change). Guru akan merespon segala 

perubahan yang ada di sekelilingnya. Guru tidak akan tinggal diam jika perubahan 

di kehidupan terjadi. Guru akan segera merespon perubahan dengan mengadakan 

penyesuaian-penyesuaian. 

Perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini terutama kemajuan teknologi 

komunikasi dan transportasi tentu harus direspon oleh guru dengan mengadakan 

penyesuaian dalam layanan pendidikan kepada peserta didik. Guru harus 

menyesuaikan layanan pendidikannya sesuai kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Guru harus menggunakan pendekatan, model, metode, strategi, taktik 

pembelajaran sesuai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saatini. Guru juga 

harus menggunakan alat peraga,sumber belajar, dan media pembelajaran yang 

sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Guru harus 

meninggalkan cara-cara mendidik konvensional yang sudah tidak sesuai lagi dengan 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini.  

2. Mendidik Siswa Agar Menjadi Pribadi Yang Berkarakter, Cerdas, Memiliki 

Keterampilan Hard Skills- Soft Skills, Kompetitif, Dan  Memiliki Jiwa Entrepreneur. 

Era globalisasi ditandai dengan pengaruh baik dan buruk dari luar. Terhadap 

pengaruh baik tentu kita tidak mempermasalahkannya, tetapi untuk pengaruh buruk 

itu adalah masalah yang sangat serius bagi kita. Oleh karena itu seorang guru 

tertantang bagaimana agar peserta didik mampu memilah dan memilih pengaruh 
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baik dari luar. Guru harus berusaha mendidik siswa agar memilki karakter yang 

baik, mencintai budaya bangsa sendiri, dan cinta produk dalam negeri sendiri. 

Era globalisasi juga ditandai dengan peersaingan yang semakin ketat antar bangsa. 

Bangsa yang memiliki daya saing yang kuat (kompetitif) akan memenangkan 

persaingan dan akan membuat bangsa tersebut sejahtera dan disegani bangsa lain. 

Bangsa yang kompetitif adalah bangsa yang memiliki jiwa entrepreneurship dan 

memilki keterampilan hard skills dan soft skill. Oleh karena itu guru harus mendidik 

siswa agar menjadi manusia yang memiliki jiwa entrepreneurship, kompetitif, dan 

memilki keterampilan hard skills dan soft skill. 

Cara Menghadapi Tantangan Guru Pada Era Global 

Peningkatan Kompetensi Dan Profesionalisme Guru 

Peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru dapat dilakukan guru sendiri, 

pemerintah, atau pihak swasta. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru adalah: 

a. Pihak Guru 

Guru dapat meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dengan meningkatkan 

taraf pendidikan formal, mengikuti seminar, diklat,  simposium, lomba-lomba guru, 

membaca buku. 

b. Pihak Pemerintah 

Pemerintah dapat membantu peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru 

dengan: memberikan bantuan dana bagi guru yang meningkatkan taraf pendidikan 

formal, mengadakan seminar, diklat,  simposium, lomba-lomba guru. 

c. Pihak Swasta 

Swasta dapat membantu peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru dengan: 

memberikan bantuan dana bagi guru yang meningkatkan taraf pendidikan formal, 

mengadakan seminar, diklat,  simposium, lomba-lomba guru. 

2. Pendidikan Karakter 

a. Pengertian Karakter 

Karakter adalah ―bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, 

personalitas, sifat, tabiat, temperamen, watak‖. Sedangkan berkarakter adalah 

berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, dan berwatak‖. Seseorang dikatakan 

memiliki karakter yang baik apabila memiliki sifat, watak, tabiat dan perilaku yang 

baik . Seseorang dikatakan memiliki karakter yang buruk apabila memiliki sifat, 

watak, tabiat dan perilaku yang buruk. 
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b. Pengertian Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada 

peserta didik yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan 

tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut secara konsisten. Nilai karakter 

yang ditanamkan adalah: relijius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, 

mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, 

bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli 

sosial, dan tanggung jawab.Nilai-nilai karakter bukan diajarkan tapi ditanamkan dan 

ditumbuhkembangkan. Peserta didik harus mengetahui nilai-nilai kebaikan, 

kemudian memiliki kesadaran dan kemauan untuk berbuat baik, untuk selanjutnya 

mengamalkan nilai-nilai kebaikan secara konsisten.  

c. Pelaksanaan Pendidikan Karakter 

Menurut Kemdiknas (2010:5) pelaksanaan pendidikan karakter ada dalam 4 ranah, 

yaitu pada: Kegiatan  Pembelajaran (intrakurikuler); Pengembangan Budaya 

Sekolah (School Culture) dan Pusat Kegiatan Belajar; Ko-Kurikuler dan Ekstra-

Kurikuler; Kegiatan Keseharian di Rumah dan di Masyarakat. 

1) Kegiatan Pembelajaran (Intra Kurikuler) 

Penanaman karakter dalam kegiatan pembelajaran adalah melalui penggunaan 

strategi, pendekatan, model, metode, teknik pembelajaran yang dapat 

mengeksplorasi olah hati, olah rasa dan karsa, olah raga, dan, olah pikir peserta 

didik. Beberapa pembelajaran yang dapat menanamkan karakter pada peserta didik 

adalah pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis penemuan, 

pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran kooperatif, pembelajaran kontekstual. 

2) Pengembangan Budaya Sekolah (School Culture) dan Pusat Kegiatan 

Belajar 

Budaya sekolah diyakini merupakan salah satu aspek yang berpengaruh terhadap 

perkembangan anak. Jika suasana sekolah penuh kedisiplinan, kejujuran, kasih 

sayang maka hal ini akan menghasilkan output yang diinginkan berupa karakter 

yang baik. Pengembangan budaya sekolah (school culture) dan pusat kegiatan 

belajar dilakukan melalui kegiatan pembiasaan atau pengembangan diri yaitu 

sebagai berikut: 

a) Kegiatan Rutin 

kegiatan yang dilakukan peserta didik secara terus menerus dan konsisten setiap 

hari. Misalnya kegiatan upacara hari Senin, upacara besar kenegaraan, peringatan 
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hari besar agama, hafalan Al-Qur‘an surat-surat pendek, mengaji Al-Qur‘an 

bersama-sama, pemeriksaan kerapian dan kebersihan pakaian, apel pagi, apel siang, 

pemeriksanaan kebersihan badan (rambut, gigi, mulut), piket kelas, dan lain-lain 

b) Kegiatan Spontan  

     Kegiatan yang dilakukan peserta didik secara spontan pada saat itu juga, untuk 

anak SD misalnya, mengumpulkan sumbangan ketika ada teman yang terkena 

musibah atau sumbangan untuk masyarakat ketika terjadi bencana, menjenguk 

teman, guru atau tenaga kependidikan, tetangga sekolah yang sakit. Melayat apabila 

ada teman, guru atau tenaga kependidikan, tetangga sekolah yang sakit, orang 

tua/wali teman yang meninggal dunia.  

c) Keteladanan 

     Merupakan perilaku dan sikap guru dan tenaga kependidikan dan peserta didik 

dalam memberikan contoh melalui tindakan-tindakan yang baik dalam semua 

kegiatan di sekolah, sehingga diharapkan menjadi panutan bagi peserta didik lain. 

Keteladanan yang dapat ditunjukkan guru dan tenaga kependidikan melalui nilai 

disiplin yaitu dengan datang ke sekolah sebelum peserta didik datang karena harus 

berbaris menyambut peserta didik, kebersihan dan kerapihan pakaian, kasih sayang, 

kesopanan, perhatian, jujur, dan kerja keras dasebagainya. 

3) Kegiatan Ko-Kurikuler Dan Kegiatan Ekstrakurikuler 

a) Pramuka 

Melalui kegiatan Pramuka, peserta didik dapat dilatih dan dibina untuk 

mengembangkan diri dan meningkatkan hampir semua karakter. Misalnya, melatih 

disiplin, jujur, menghargai waktu, tenggang rasa, rasa peduli sosial dan lingkungan 

serta bertanggung jawab. Cinta tanah air, mandiri, kerja keras. Kreatif, bersahabat, 

peduli lingkungan. 

b) Olahraga 

Olahraga menanamkan nilai kejujuran dalam bermain, bekerja sama dalam tim dan 

disiplin,kerja keras, menghargai prestasi. Olahraga yang dapat dilakukan untuk anak 

SD adalah sepak bola, bola voli, tenis meja, bulu tangkis, atletik, senam, futsal, 

pencak silat. 

c) Kesenian 

Kesenian menanamkan nilai kreatif, kerjasama, bersahabat,mandiri, toleransi, rasa 

ingun tahu, menghargai prestas. Kesenian yang dapat diajarkan kepada anak SD 

adalah seni tradisional, seni modern, solo, paduan suara. 
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d) Keagamaan 

Kegiatan keagamaan menanamkan semua nilai pada diri peserta didik, dengan 

penekanan pada nilai relijius, bersahabat, jujur, mandiri, peduli lingkungan, peduli 

sosial. Kegiatan keagamaan bagi anak SD adalah baca Tulis Al-Qur‘an, Sekolah 

Keagamaan (Diniyah).  

4) Kegiatan Sehari – Hari Di Rumah Dan Masyarakat 

Pendidikan karakter bukan hanya tanggungjawab guru, tetapi juga tanggung jawab 

orang tua/wali peserta didik dan masyarakat. Orang tua/wali harus bekerjasama 

dengan pihak sekolah untuk menanamkan karakter pada anak-anak mereka. Orang 

tua wali harus mengawasi dan menanamkan karakter pada peserta didik selama 

berada di rumah dan di masyarakat. Bentuk penanaman karakter dari orang tua/wali 

kepada anak SD adalah tidur dan bangun tidur tepat waktu, shalat fardu berjamaah 

di awal waktu di mesjid, membereskan tempat tidur, menyapu halaman rumah, 

bermain seperlunyadan sebagainya. 

3. Pendidikan Entrepreneur 

a. Pengertian 

Entrepreneurship adalah semangat, perilaku, dan kemampuan untuk 

memberikan tanggapan yang tepat terhadap peluang sehingga 

memperoleh keuntungan baik baik dirinya dan atau pelayanan yang 

lebih baik kepada pelanggan/masyarakat; bekerja secara efisien, 

berani mengambil resiko, kreatif, dan inovatif. Entrepreneurship 

merupakan sikap mental dan jiwa yang selalu aktif dan kreatif, 

berdaya, mencipta, berkarsa dalam rangka meningkatkan usahanya. 

Seseorang yang memiliki jiwa dan sikap enterpreneur selalu tidak 

puas dengan apa yang telah dicapainya. Ia selau berkreasi dan 

berinovasi tanpa henti, karena dengan berkreasi dan berinovasi 

semua peluang dapat diperoleh dan mampu diubah menjadi 

keuntungan. (http://viewcomputer.wordpress.com/entrepreneurship 

(kewirausahaan)/). 

b. Pengertian Pendidikan Entrepreneurship 

Pendidikan  entrepreneur adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

http://viewcomputer.wordpress.com/kewirausahaan/
http://viewcomputer.wordpress.com/kewirausahaan/
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agar memiliki jiwa entrepreneurship yang diperlukan bagi dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara.  

c. Pelaksanaan Pendidikan Entrepreneurship (kewirausahaan) di 

Sekolah 

Penerapan pendidikan entrepreneurship (kewirausahaan) di sekolah 

tidak berdiri sendiri sebagai sebuah mata pelajaran. Pendidikan 

entrepreneurship (kewirausahaan) dapat diimplementasikan secara 

terpadu dengan kegiatan-kegiatan pendidikan di sekolah. Pendidikan 

entrepreneurship (kewirausahaan) diterapkan ke dalam kurikulum 

dengan cara mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan di sekolah yang 

dapat merealisasikan pendidikan entrepreneurship (kewirausahaan) 

dan direalisasikan peserta didik dalam kehidupan sehari-hari.  Dalam 

hal ini, program pendidikan entrepreneurship (kewirausahaan) di 

sekolah dapat diinternalisasikan melalui berbagai aspek. 

1) Pendidikan Entrepreneurship (kewirausahaan) Terintegrasi 

Dalam Seluruh Mata Pelajaran 

Integrasi pendidikan entrepreneurship 

(kewirausahaan) di dalam mata pelajaran dilaksanakan 

mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi 

pembelajaran pada semua mata pelajaran. Pada tahap 

perencanaan, silabus dan RPP dirancang agar muatan 

maupun kegiatan pembelajarannya memfasilitasi untuk 

mengintegrasikan nilai-nilai entrepreneurship 

(kewirausahaan). 

Pengintegrasian nilai-nilai entrepreneurship 

(kewirausahaan) dalam silabus dan RPP dapat dilakukan 

melalui langkah-langkah berikut: 

 Mengkaji SK dan KD untuk menentukan apakah 

nilai-nilai entrepreneurship (kewirausahaan) sudah 

tercakup didalamnya. 

 Mencantumkan nilai-nilai entrepreneurship 

(kewirausahaan) yang sudah tercantum di dalam 

SKdan KD kedalam silabus. 
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 Mengembangkan langkah pembelajaran peserta 

didik aktif yang memungkinkan peserta didik 

memiliki kesempatan melakukan integrasi nilai dan 

menunjukkannya dalam perilaku. 

 Memasukan langkah pembelajaran aktif yang 

terintegrasi nilai-nilai entrepreneurship 

(kewirausahaan) ke dalam RPP. 

2) Pendidikan Entrepreneurship (kewirausahaan) yang 

Terintegrasi  Dalam Kegiatan Ekstra Kurikuler 

Kegiatan Ekstra Kurikuler seperti pramuka, olahraga, 

seni, paskibra, PMR dapat menumbuhkan jiwa 

enterpreneurshipseperti sikap bekerja secara efisien, berani 

mengambil resiko, kreatif, dan inovatif.  

3) Pendidikan Entrepreneurship (kewirausahaan) Melalui 

Pengembangan Diri 

Dalam program pengembangan diri, perencanaan dan 

pelaksanaan pendidikan entrepreneurship (kewirausahaan) 

dapat dilakukan melalui pengintegrasian kedalam kegiatan 

sehari-hari sekolah misalnya kegiatan „business day‟ (bazar, 

karya peserta didik, dll) 

4) Perubahan Pelaksanaan Pembelajaran Entrepreneurship 

(kewirausahaan) dari Teori ke Praktik  

Dengan cara ini, pembelajaran entrepreneurship 

(kewirausahaan) diarahkan pada pencapaian tiga 

kompetansi yang meliputi penanaman karakter wirausaha, 

pemahaman konsep dan skill, dengan bobot yang lebih 

besar pada pencapaian kompetensi jiwa dan skill 

dibandingkan dengan pemahaman konsep. Dalam struktur 

kurikulum SMA, pada mata pelajaran ekonomi ada 

beberapa Kompetensi Dasar yang terkait langsung dengan 

pengembangan pendidikan entrepreneurship 

(kewirausahaan). Mata pelajaran tersebut merupakan mata 

pelajaran yang secara langsung (eksplisit) mengenalkan 
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nilai-nilai entrepreneurship (kewirausahaan), dan sampai 

taraf tertentu menjadikan peserta didik peduli dan 

menginternalisasi nilai-nilai tersebut. Salah satu contoh 

model pembelajaran entrepreneurship (kewirausahaan) 

yang mampu menumbuhkan karakter dan perilaku 

wirausaha dapat dilakukan dengan cara mendirikan kantin 

kejujuran, dsb. 

5) Pengintegrasian Pendidikan Entrepreneurship 

(kewirausahaan) melalui Budaya Sekolah 

Budaya/kultur sekolah adalah suasana kehidupan sekolah 

dimana peserta didik berinteraksi dengan sesamanya, guru 

dengan guru, konselor dengan sesamanya, pegawai 

administrasi dengan sesamanya, dan antar anggota 

kelompok masyarakat sekolah. 

6) Pengembangan nilai-nilai dalam pendidikan 

entrepreneurship (kewirausahaan) dalam budaya sekolah 

mencakup kegiatan-kegiatan yang dilakukan kepala 

sekolah, guru, konselor, tenaga administrasi ketika 

berkomunikasi dengan peserta didik dan mengunakan 

fasilitas sekolah, seperti kejujuran, tanggung jawab, 

disiplin, komitmen dan budaya berwirausaha di lingkungan 

sekolah (seluruh warga sekolah melakukan aktivitas 

berwirausaha di lingkungan sekolah). 

4.  Pendidikan Hard Skills Dan Soft Skills. 

a. Pengertian Hard skills dan Soft Skills 

Hard skills merupakan penguasaan seseorang terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, 

dan keterampilan teknis yang berhubungan dengan bidang ilmunya. Sementara itu, 

soft skills adalah keterampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain  

dan keterampilan dalam mengatur dirinya sendiri yang mampu mengembangkan 

unjuk kerja secara maksimal. Contoh soft skills adalah sikap jujur, ulet, kerjasama, 

komunikasi, kerja keras, pantang menyerah, kreatif, inovatif.  

b. Pengertian Pendidikan Hard-Skills dan Soft-Skills 

Menurut UU Sisdiknas Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 
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secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena 

itu dapat didefinisikan bahwa pendidikan hard-skills dan soft-skills adalah usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi hard- skills dan soft-skills 

yang dimilikinya agar dapat bermanfaat bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan 

negara. 

c. Pelaksanaan Pendidikan Hard Skills dan Soft Skills di Sekolah 

Adalah  suatu realita bahwa pendidikan di Indonesia lebih memberikan porsi yang 

lebih besar untuk muatan  hard –skills  (mata pelajaran), bahkan bisa dikatakan 

lebih berorientasi pada pembelajaran hard-skills saja. Lalu seberapa besar 

semestinya muatan soft skill dalam kurikulum pendidikan?, kalau mengingat bahwa 

sebenarnya penentu kesuksesan seseorang itu lebih disebabkan oleh unsur soft 

skillnya. Jika berkaca pada realita di atas, pendidikan soft skill tentu menjadi 

kebutuhan urgen dalam dunia pendidikan. Namun untuk mengubah kurikulum juga 

bukan hal yang mudah. Hal yang dapat dilakukan untuk menanamkan hard-skills 

dan soft-skills pada diri siswa adalah  mengintegrasikannya dalam berbagai kegiatan 

di sekolah yaitu: Kegiatan  Pembelajaran (intrakurikuler); kegiatan  ekstra-

kurikuler, kegiatan pembiasaan, melalui kegiatan budaya sekolah (school culture). 

1) Penerapan Hard skillls dan Soft Skill Melalui Kegiatan Pembelajaran 

(intrakurikuler) 

Pengembangan hard-skills dan soft skills melalui kegiatan intrakurikuler dapat 

dilakukan dengan cara kurikulum terintegrasi dan hidden kurikulum. Kurikulum 

teritegrasi dapat dilakukan oleh guru secara terprogram dalam perecanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran mata pelajaran yang bersangkutan. 

Sedangkan Pengembangan soft skills siswa melalui hidden curiculum dapat 

dilakukan sebagai selingan (pengisi waktu jeda) atau sisipkan di awal (pembukaan) 

pelajaran ditengah-tengah pelajaran, atau pada akhir (penutup) pelajaran. Penerapan 

Hard skillls dan Soft Skill Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler 

Pengembangan hard skills dan soft skills di luar kelas bisa dilakukan dengan 

menciptakan suasana akademis yang kondusif.  Beberapa program yang bisa dicoba 

diantaranya adalah berbagai perlombaan yang bersifat kompetitif baik untuk siswa 

maupun guru; pengembangan sistem komunikasi interaktif antara civitas academica, 
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penyedian media atau display sebagai wadah kreatifitas dan inovasi siswa, dan lain-

lain. 

2) Penerapan hard skill dan  soft skill melalui Pembiasaan 

Penerapan soft skills melalui pembiasan adalah pengembanga soft skills oleh setiap 

orang sebagai civitas akademik  dalam kehidupan kesehariannya di sekolah. Seperti 

dalam pembelajaran, rapat, pertemuan ilmiah, di kantin, di perpustakaan, di 

masyarakat, dan berbagai aktivitas lainnya.  

3) Penerapan hard skill dan soft skill melalui Budaya Sekolah 

Budaya sekolah dapat digunakan untuk menanamkan hard skill dan soft skill siswa. 

Kegiatan seperti peringatan hari besar keagamaan, hari besar nasional dapat 

menanamkan sifat soft skills yaitu sikap kreatif, jujur, kerjasama, disiplin, 

berkarakter, kehendak yang baik, optimis, bersosialisasi, stabil. interpersonal skills. 

Harapan Guru Pada Era Global  

a) Penguatan peran serta masyarakat dalam pendidikan 

Pendidikan bukan hanya tanggung-jawab guru dan pemerintah, tetapi 

juga tanggung-jawab masyarakat. Masyarakat harus memperkuat 

perannya dalam pendidikan. Apalagi sebagian besar waktu peserta 

didik dihabiskan di lingkungan masyarakat dan keluarga. Jadi peran 

serta masyarakat sangat menentukan dalam keberhasilan pendidikan. 

Pengaruh buruk banyak diperoleh siswa di masyarakat. Masyakat 

harus berperan aktif untuk menghilangkan pengaruh buruk tersebut, 

dan harus berperan agar pengaruh baik ada di masyarakat. 

b) peningkatan kesejahteraan terutama bagi guru honorer 

Kesejahteraan guru honorer saat ini masih jauh dari kata layak. 

Banyak guru honorer yang upah per bulanya di bawah 

Rp.500.000.00. Hal ini sangat memprihatinkan kita semua. Padahal 

guru honorer memiliki tanggung jawab yang sama dalam  mendidik 

siswa dengan guru PNS. Oleh karena itu sudah selayaknya 

pemerintah memberikan upah atau tunjangan yang layak bagi 

kehidupan guru honorer tersebut dan keluarganya. 

c) penghargaan, dan perlindungan bagi profesi Guru 

Guru adalah profesi pengabdian kepada bangsa, negara, dan 

kemanusiaan. Guru dituntut untuk mendidik siswa dengan maksimal 

dalam keadaan apapun. Oleh karena itu sudah selayaknya guru 
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mendapat penghargaan dan perlindungan profesi. Apalagi jika guru 

tersebut adalah guru berprestasi dan telah lama mengabdi sebagai 

guru. Penghargaan, dan perlindungan bagi profesi guru dapat 

dilakukan oleh pemerintah, masyarakat atau pihak swasta. 

Cara Untuk Mewujudkan Harapan Guru Pada Era Global 

Penguatan kerjasama dengan masyarakat dalam pendidikan 

Penguatan peran serta masyarakat dalam menghilangkan pengaruh buruk di 

masyarakat 

Banyak pengaruh buruk di masyarakat. Sebagai contoh tayangan TV dan film yang 

tidak sesuai dengan norma agama dan norma susila. Pengaruh buruk tersebut akan 

ditiru oleh siswa, dan pengaruh buruh lebih cepat ditiru oleh siswa. Oleh karena itu 

masyarakat harus menghilangkan pengaruh buruk tersebut dengan menayangkan 

acara TV atau film yang baik sesuai dengan norma agama, norma susila di 

masyarakat. 

Penguatan peran serta masyarakat dalam memperkuat pengaruh baik di masyarakat 

Banyak pengaruh baik di masyarakat. Masyarakat harus mempertahankan pengaruh 

baik tersebut bahkan harus meningkatkannya, agar pengaruh baik tersebut ditiru 

tidak kontraproduktif dengan usaha pendidikan yang dilakukan oleh guru. Contoh 

pengaruh baik di masyarakat adalah: pengajian, shalat berjamaah, peringatan hari 

besar agama, dan lain sebagainya. 

1.  Pemberian gaji bagi honorer minimal sesuai UMR 

Guru honorer harus meningkat kesejahterannya sesuai dengan kebutuhan hidup di 

era global ini. Pemerintah harus berusaha meningkatkan kesejahteran mereka. 

Pemerintah dapat mengangkat mereka menjadi guru PNS atau minimal memberikan 

gaji sesuai dengan UMR. Masyarakat pun bisa ikut serta meningkatkan kesehteraan 

guru honorer, misalnya dengan memberikan diskon ketika mereka berbelanja.  

2.  Peningkatan gaji/tunjangan kepada guru PNS 

Penghasilan seorang guru PNS sudah memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup 

dirinya dan keluarganya. Namun kehidupan global saat ini dimana harga-harga 

barang dan jasa terus meningkat. Oleh karena itu sudah selayaknya seorang guru 

PNS tersebut meningkat teus pendapatannya setiap waktu, apalagi jika guru PNS 

tersebut adalah guru berprestasi dan telah lama mengabdi. Pemerintah dapat 

meningkat gaji/tunjangan guru PNS setiap waktu atau memberikan semacam hadiah 

bagi guru berprestasi dan berdedikasi. Hal itu dilakukan agar guru dalam 
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melaksanakan kewajibannya merasa tenang karena kebutuhan hidupnya telah 

terjamin. 

3.  Pengurangan pengeluaran finansial guru 

Peningkatan kesejahteraan guru tidak harus selalu dengan menaikkan gaji/tunjangan 

mereka. Peningkatan kesejahteraan guru bisa juga dilakukan dengan mengurangi 

pengeluaran finansial mereka. Hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi 

pengeluaran finansial guru adalah: 

a. Pemberian diskon kepada guru dan keluarga ketika membeli barang atau 

jasa  

b. Pemberian diskon  biaya sekolah/kuliah kepada guru dan keluarganya 

4. Pemberian penghargaan kepada guru yang berprestasi atau berdedikasi 

Guru yang berprestasi atau berdedikasi sudah selayaknya mendapat penghargaan 

dari pemerintah dan masyarakat. Guru berprestasi adalah guru yang mampu 

membuat peserta didik menjadi manusia yang berprestasi. Beberapa contoh prestasi 

guru misalnya menjagi guru berpretasi di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, 

provinsi bahkan nasional, atau menjadi pemenang di berbagai lomba yang 

diselenggarakan Kemdikbud misalnya lomba inovasi pembelajaran, simposium 

guru, olimpiade guru. Guru berdedikasi pun demikian mereka harus  mendapatkan 

penghargaan dari pemerintah atau masyarakat karena mereka telah mengabdikan 

hidupnya untuk mendidik siswa. 

Pemberian penghargaan kepada guru yang berprestasi atau berdedikasi dapat 

berupa: 

a. Kenaikan pangkat atau jabatan otomatis 

b. Pemberian hadiah 

c. Beasiswa 

d. Menjadikan mereka sebagai fasilitator/narasumber dalam kegiatan seminar, 

simposium, atau kegiatan peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru. 

5.  Pemberian perlindungan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja. 

Menurut UU Guru dan Dosen, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, 

organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan 

terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.  Perlindungan tersebut meliputi 

perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan 

kesehatan kerja.  

a. Perlindungan hukum  
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Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum  perlindungan hukum terhadap 

tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau  perlakuan 

tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, 

atau pihak lain.  

b.  Perlindungan profesi 

Perlindungan profesi bagi guru adalah perlindungan terhadap pemutusan hubungan 

kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan 

yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap 

profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam 

melaksanakan tugas.  

c.  Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja  

Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja  bagi guru mencakup perlindungan 

terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran di tempat 

kerja, bencana alam, kesehatan tempat kerja. 

PENUTUP 

Kesimpulan 

 

Tantangan guru di era global saat ini adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi terutama teknologi informasi dan komunikasi, memberikan layanan 

pendidikan kepada siswa sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

mendidik dan mempersiapkan siswa agar menjadi pribadi yang berkarakter, cerdas, 

menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, mampu bersaing di era global, 

memiliki jiwa entrepreneur, dan tidak hanya memiliki keterampilan tetapi juga 

memiliki kreativitas dan kecerdasan bertindak (hard skills- soft skills). Untuk 

menghadapi tantangan tersebut hal yang dapat dilakukan adalah: peningkatan 

kompetensi dan profesionalisme guru, pendidikan karakter, pendidikan 

entrepreneur, dan pendidikan hard skills dan soft skills. Ketiga jenis pendidikan tadi 

tidak berdiri sendiri tapi saling melengkapi satu sama lain. 

Sedangkan harapan guru pada era global saat ini adalah penguatan peran serta 

masyarakat dalam pendidikan, peningkatan kesejahteraan terutama bagi guru 

honorer, penghargaan, dan perlindungan bagi profesi guru. Untuk mewujudkan 

harapan guru tersebut hal yang dapat dilakukan adalah: penguatan kerjasama dengan 

masyarakat dalam pendidikan,  pemberian gaji bagi honorer minimal sesuai UMR, 
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peningkatan gaji/tunjangan kepada guru PNS, pengurangan pengeluaran finansial 

guru, pemberian penghargaan kepada guru yang berprestasi atau berdedikasi, 

pemberian perlindungan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja. 

Saran 

1. Saran Untuk Pemerintah 

a. Mengintensifkan fasilitasi peningkatan kompetensi dan profesionalisme 

guru 

b. Mengintensifkan pendidikan karakter, pendidikan entrepreneur, dan 

pendidikan hard-skills soft-skills 

2. Saran Untuk Masyarakat 

a. Mencegah segala sesuatu yang dapat merusak karakter peserta didik 

b. Bekerjasama dengan guru agar tujuan pendidikan dapat dicapai. 

3. Saran Untuk Guru 

a. Mengintensifkan belajar agar dapat mengusai ilmu pengetahuan dan 

teknologi 

b. Menyesuaikan pembelajaran sesuai kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi 

c. Memiliki semangat juang yang tinggi dalam mendidik peserta didik 
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Abstrak 
Informasi menjadi hal yang memiliki peranan sangat penting. Dalam dunia 

pendidikan kemajuan teknologi ini sangat menguntungkan karena informasi 

pendidikan dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Tantangan bagi seorang 

pendidik adalah Memanfaatkan teknologi informatika ini sebijak mungkin. 

Kreatifitas seorang pendidik diuji ketika harus menyajikan pembelajaran yang 

menarik dan diminati siswanya. Pembelajaran harus bisa mengalihkan pikiran 

peserta didik dari games yang ada di smart phone mereka. Proses belajar mengajar 

haruslah menyesuikan masa sekarang dengan mengadakan pendekatan yang sesuai. 

Dengan memahami cara mereka berinteraksi dengan teman sebaya,maka pendidik 

akan lebih mudah memberikan ilmu yang akan diajarkan. Profesionalisme sebagai 

pendidik juga menjadi hal yang utama. Dengan latar belakang peserta didik yang 

beragam tentulah daya pikir dan kemampuan peserta didik berbeda-beda. Harapan 

yang ingin diwujudkan sebagai seorang pendidik adalah keadilan dalam hal 

perhatian,pemberian pelajaran,pelayanan pendidikan sampai pemberian 

penghargaan kepada peserta didik yang berprestasi. 

Kata kunci : teknologi,kratifitas,professional 

 

Pendahuluan   

 Latar belakang siswa di lingkungan SDN Gadungan 4 

mayoritas Orang tuanya adalah  pengrajin genteng  yang terbuat dari tanah liat atau 

dalam bahasa jawa di sebut lempung.  Keadaan ekonomi yang pas-pasan 

mengharuskan sebagaian orang tua memilih bekerja sebagai TKW di hongkong 

ataupun Negara  yang lain. Anak – anak diasuh oleh kakek atau nenek  mereka. 

Karena orangtua yang bekerja di luar negeri siswa sekolah dasar sudah hampir  

semua mempunyai  smartphone.  Sebagai seorang guru yang berkewajiban

 membimbing, maka penggunaan  smartphone kita arahkan ke hal-hal yang 

positif. Dengan membentuk group kelompok belajar di WA. Seandainya ada 

kesulitan ataupun hambatan yang sekiranya dihadapi oleh anak didik, maka melaui 

group yang sudah kita bentuk dapat didiskusikan bersama. Kendala yang biasanya 

dihadapi adalah ketika ada kesulitan saat belajar anak-anak  tidak tahu  harus  

bertanya  kepada  siapa,karena  yang ada  di  rumah adalah kakek dan nenek yang 

kemungkinan atau sebagaian besar hanya member makan dan mencucikan pakaian 

mereka. Pendidikan yang di terima kakek ataupun nenek mereka tentu sangat 

minim, sehingga ketika kesulitan ditemui saat belajar anak mengalami 

kebinggungan. Dengan adanya group WA mereka bisa saling menyimak,belajar , 
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tanyajawab dan sharing ilmu tentu saja disitu ada guru yang akan memberikan 

solusi ataupun simpulan pembelajaran. Tujuan memanfaatkan smartphone karena 

guru ingin siswa bijak dalam penggunaan benda yang sedang diminati saat ini. 

Bagaimana tidak, smartphone hanyalah sebuah benda yang bisa bermanfaat ataupun 

merusak. Misalnya, ketika penggunaan smartphone itu digunakan untuk main game 

saja, akan berdampak kemalasan belajar untuk anak. Guru berusaha mengarahkan 

penggunaan smartphone mereka dengan memanfaatkan untuk belajar bersama. 

 Tantangan bagi guru adalah mengejar kemajuan teknologi dengan 

kemampuan. Bukan hal baru bahwa setiap bulan bermunculan smartphone dengan 

kecanggihan-kecangihannya. Guru sebagai fasilotator pendidikan tentu haruslah 

mengupgrade pengetahuan Ilmu Teknologinya. Jangan sampai anak didik lebih 

paham dengan penggunaan aplikasi-aplikasi terbaru yang di sajikan oleh perusahaan 

smartphone sementara gurunya masih menggunakan handphone yang sudah 

ketinggalan jaman. 

Guru di tantang untuk selalu memperbaharui kualitasnya. Dengan mengikuti 

program-program pengembangan diri dan mutu pendidikan. Siswa akan cenderung 

tertarik dengan penyajian ilmu pengetahuan dengan cara-cara yang menarik,unik 

dan dapat mengerti dengan perkembangan teknologi. Penggunaan LCD,smartphone 

maupun laptop dalam prose belajar mengajar akan lebih mengena atau dalam bahasa 

anak sekarang lebih kekinian.,jika dibandingkan dengan metode ceramah yang 

membosankan dan cenderung jadul menurut istilah anak-anak di masa ini. 

PROFESIONALISME SEORANG PENDIDIK 
 

Profesional guru merupakan performance quality yang merupakan tuntutan 

professional seorang guru. Guru merupakan profesi yang harus menjunjung tinggi 

keprofesionalasnnya. Pengertian umum professional adalah kerja keras secara 

terlatij tanpa adanya syarat tertentu. Guru haruslah memiliki profesionalisme yang 

tentunya sangat berhungan dengan kompetensi yang dimiliki oleh guru itu sendiri 

sebagai tenaga pendidik. Kemampuan yang harusnya dimiliki adalah kemampuan 

pedagogic, emosional,juga kemampuan sosial yang membuatnya menjadi seorang 

guru professional. Seperti yang diamatkan UU no,14 Tahun 2005 Tentang guru dan 

dosen yang berbunyi ― Guru merupakan bagian dari sebuah profesi dan dituntut 

untuk dapat professional‖. 
 

Tuntutan keprofesionalan suatu pekerjaan megharuskan seorang guru memiliki 

persyaratan untuk dapat memegang perannya itu. Howsam dalam Mantja 
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(2007:219) mengidentifikasi suatu profesi dengan ciri-ciri sebagai berikut : (1) 

Seorang professional menggunakan sebagian besar waktu yang dimiliki untuk 

menjalankan pekerjaannya. (2) Terikat dengan panggilan hidupnya, dan dalam hal 

itu memerlukan seperangkatnorma kepatuhan dan perilaku. (3) Seseorang 

diharuskan menjadi anggota professional yang formal. (4)Menguasai Pengetahuan 

yang berguna dan memiliki ketrampilan atas dasar spesialisasi atau pendidikan yang 

sangat khusus. (5) Memiliki keterikatan syarat-syarat kompetensi, kesadaran 

prestasi dan pengabdian. (6) Memperoleh otonomi yang didasarkan oleh spesialisasi 

teknik yang tinggi. 

 Kenyataan bahwa guru adalah komponen terpenting dalam upaya 

pencapaian pendidikan yang bernilai.Hal ini membuat siapapun sependapat bahwa 

guru merupakan unsur utama dalam keseluruhan proses pendidikan, khususnya 

yang ada di tingkat institusional dan instruksional. Tanpa guru pendidikan hanya 

akan menjadi sebuah slogan yang dikarenakan segala bentuk kebijakan dan program 

pada akhirnya akan ditentukan oleh kinerja seorang guru. Supaya pendidikan 

bernilai, seorang guru haruslah bertanggungjawab terhadap terhadap berhasil atau 

tidaknya suatu proses pendidikan,yang seperti ini haruslah guru yang professional. 

Profesional dapat di lihat dari ciri-ciri,seorang guru yang mempunyai 

keahlian,tanggungjawab,rasa kesejawatan yang tinggi yang didukung oleh etika 

profesi yang kuat. Guru yang professional juga memiliki wawasan dan pengalam 

yang luas. Selain kepandaian di bidang akademis seorang guru professional mampu 

mengendalikan emosional dan sosial. Menyelami keadaan dan kondisi anak 

didiknya,serta berupaya semaksimal mungkin dalam mengatasi persoalan yang 

terjadi di lingkungan pendidikannya. 
 

Menurut Prof.Dr.Yahya Muhaimin, Setidaknya 3 hal yang menjadi tantangan 

pendidikan Indonesia di masa depan, (1) Arus globelisasi yang sudah berlangsung 

sejak tahun 1990 an dan sampai sekarang masih terasa pengaruhnya. (2) Sistem 

Pendidikan di Indonesia masih mencari kemantapan dan kestabilan. (3) Nilai-nilai 

budaya masyarakat Indonesia yang belum bisa mendudukan proses pembaharuan 

seperti jalan pintas,tidak disiplin,egosentris,patrimonialisme. 
 
 Tidak bisa di pungkiri,sudah banyak stategi dalam peubahan kurikulum 

mulai dari Kurikulum Berbasis kompetensi (KBK) sampai pada penyempurnaan 

Kurukulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan yang terbaru Kurukulu 2013, 

merupakan sebuah inovasi kurikulum yang sangat luar biasa. Hal ini berkaitan 
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dengan UU No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional, yakni Bahwa 

Pengelolaan satuan pendidikan usia dini,usia dasar dan pendidikan menengah, 

dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip MBS 

(Manageman Berbasisi Sekolah). Kurikulum tidak saja menentukan arah dan tujuan 

pendidikan yang ingin dicapai,tetapi secara tehnis kurikulum juga menjadi acuan 

pelaksanaan program pembelajaran di sekolah. Program itu adalah Program 

Tahunan, program Semester maupun program yang digunakan sebagai pedoman 

pelaksanaan pembelajaran atau RPP. 
 

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan komponen penunjang yang tentu 

saja tidak bisa diabaikan perannya dalam pencapain pendidikan.Kualitas dan 

kuantitas sarana dan prasarana pendidikan juga sangat menentukan keberhasilan 

program pembelajan di sekolah. Hal ini dapat dipahami karena sarana dan prasarana 

merupakan pendukung lngsung terselenggaranya kegiatan pembelajaran yaitu buku 

dan alat tulis,alat peraga,media pendidikan,gedung,mebeler dan LCD maupun 

jaringan internet yang ada. Keberadaan internet yang dapat dimanfaatkan guru 

untuk mengontrol cara belajar peserta didiknya.Dengan menggunakan smartphone 

yang dimiliki oleh masing-masing siswa. 

Diera globalisasi dimana informasi perkembangan teknologi informasi 

sangatlah pesat. Dunia mengalami keterbukaan yang memaksa masyarakat 

mengalami mobilitas yang cepat. Dalam hal pendidikan harus terpelihara rasa ingin 

tahu (curiosity),sebab tanpa adanya curiosity maka sulit bagi seorang pendidik 

untuk menciptakan kreatifitas ataupun inovasi. Dengan adanya internet dan 

smartphone yang dimiliki siswa,bisa dimanfaatkan untuk pendidikan. 

Perkembangan software edukasi yang semakin marak dikembangkan untuk 

membantu para siswa belajar baik hal simulasi, praktek teori serta perkembangan e-

book dan e-modul yang bisa didapat oleh siswa juga makin memperkuat keyakinan 

bahwa teknologi membantu dunia pendidikan. 

Penggunanaan teknologi juga memungkinkan peseta didik lebih banyak berfikir 

aktif tentang informasi,membuat pilihan dalam belajar, membuat ketrampilan 

dibimbing oleh guru melalui media teknologi informasi internet. Disini peran guru 

sudah bisa dipastikan mengalami pergeseran. Guru tidak lagi merupakan pusat 

perhatian sebagai dispenser informasi namun guru hanya sebagai 

fasilitator,menetapkan tujuan proyek,memberikan pedoman dan sumberdaya.Guru 

bertugas memberi saran dan dukungan jika peserta didik sudah menentukan cara 
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belajar yang menurut mereka paling mudah untuk dipahami. Dengan memanfaatkan 

teknologi dalam kelas,peserta didik mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru dan 

ketrampilan yang dapat digunakan pada tingkat pendidikan selanjutnya.Dan 

diharapkan dapat di pakai untuk masa depannya. 

 

METODE 

 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian Tindakan ( Action Research 

Desaign) . Esensi penelitian ini adalah tindakan mengikuti siklus sehingga titik 

fokus adalah tindakan intervensi yang dilakukan selama waktu dalam berbagai 

bentuk strategi intervensi baru dilakukan dan proses siklus berulang sampai masalah 

terpecahkan. Protokol ini berulang – ulang atau siklus di alam untuk mendorong 

pemahaman yang lebih dalam situasi tertntu dimulai dengan konseptualisasi dan 

partikularisasi masalah dan bergerak melalui beberapa intervensi dan evaluasi. 

Sugiono (2012:8) dalam pernyataannya bahwa penelitian kualitatif dilakukan 

pada objek yang berkembang apa adanya,tidak dimanipulasi penelitian dan 

kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada objek tersebut. Penelitian ini 

menggunakanmetode kualitatif dengan pendekatan deskriptif,guna menjelaskan 

keadaan sebenarnya yang terjadi dilapangan,sehingga memudahkan peneliti dalam 

mendiskripsikan fakta-fakta yang dilapangan. 

Penelitian dilakukan pada SDN Gadungan 4 pada semester 1 Tahun Pelajaran 

2016/2017 . Subjek penelitian adalah siswa kelas 6B dengan jumlah siswa 35 anak. 

Pengambilan sampel didasarkan pada tujuan dilakukannya penelitian yaitu 

Tantangan dalam mengimplementasikan pendidikan sekolah dasar melalui media 

informasi internet. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan 

adalah observasi dan metode tes. Pembelajaran yang di teliti adalah Bahasa 

Indonesia. 

HASI DAN PEMBAHASAN 

Digunakannya Analisis data karena penulis menggangap cara ini paling 

menentukan dalam menyusun dan mengolah data yang terkumpul sehingga dapat 

menghasikan suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. 

Penelian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu metode yang 

menggambarkan kenyataan atau fakta sesuai dengan data yang diperoleh. Tujuan 

yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui hasil belajar yang dicapai siswa 
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terhadap kegiatan pembelajaran serta ativitas atau keaktifan siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung. 
 
Analisis data pengelolaan pembelajaran 

Hasil pengamatan guru dalam pengelolaaan pembelajaran yaitu data kemudian 

dianalisis dengan menggunakan rata-rata skor , yaitu rata-rata = jumlah nilai yang 

diperoleh dibagi jumlah aspek yang diamati. 
 
Analisis data aktivitas siswa 

Data ini diproleh dari lembar instrument pengamatan pengelolaan pembelajaran 

dikelas dengan aktivitas belajaar siswa dengan menggunakan rata-rata, yaitu jumlah 

skor keseluruhan di bagi jumlah siswa. 

ANALISIS DATA KEMAMPUAN BELAJAR 

Tes dilakukan setelh tindakan untuk dapat mengukur ketuntasan hasil belajar. 

KKM yang ditentukan oleh sekolah menentukan juga ketuntasan individu 

siswa.Jika KKM belum terpenuhi maka dipastikan siswa tersebut dinyatakan belum 

tuntas dalam proses pembelajarannya. 

Untuk dapat mengetahui tercapainya ketuntasan hasil belajar tentu diadakan tes 

ditiap siklusnya.Data yang berupa nilai akan dianalisis dengan batas ketuntasan. 

Rumus yang digunakan adalah rumus ketuntasan klasikal,yaitu siswa yang tuntas 

belajar dibagi jumlah siswa dikali 100. 

Kreteria ketuntasan hasil belajar siswa dapat dinyatakan sebagai berikut : (1) 

ketuntasan individu apabila siswa telah mencapai KKM yang sdh ditentukan SDN 

Gadungan 4 yaitu 75.(2) Ketuntasan klasikal jika terdapat nilai minimal 75% dari 

jumlah siswa dikelas yang telah mencapai niali ketuntasan hasil belajar. 

Perkembangan dunia informasi yang sangat pesat,membuat peserta didik tidak 

asing lagi dengan kata Internet. Hampr setiap anak sudah mengenal smartphone. 

Mereka juga sudah mampu mengoperasiakan pemakaian internet,baik untuk games 

ataupun browsing . Bukti nyata setiap libur tiba,bukan lagi permaianan tradisional 

yang menarik bagi peserta didik di SDN Gadungan 4 yang bisa juga terjadi di 

sekolah-sekolah yang lain tetapi hibuaran games dari smartphone mereka. Keahlian 

mereka ketika bermain games tadi menunjukan bahwa penggunaan smartphone 

bukanlah hal baru. 

Dengan penggunaan internet yaitu WhatsApp atau biasa di sebut WA ini guru 

berharap siswa mampu menggunakan internet secara bijak. Digunakan untuk 

kepentingan pendidikan karena mereka adalah pelajar. Mengalihkan kegemaran 

games menjadi kegemaran belajar bukanlah hal yang mudah. Disinilah kratifitas 



 

1947 

 

seorang guru dituntut. Menjadikan pelajaran bahasa Indonesia sebagai objek 

penelitian merupakan hal yang sesuai. Bahasa Indonesia mencakup banyak hal. 

Bercerita,membuat puisi atau mengarang bisa dilakukakan oleh siswa kelas 6. 

Mengarang dengan mengalihkan curhatan mereka. Mendiskusikan segala persoalan 

pelajaran membuat mereka yang kurang aktif berbicara dapat mencurahkan 

kesulitannaya lewat tulisan. 

Guru juga mengarahkan pengalian informasi pengetahuan lewat internet. Lewat 

google misalnya. Guru mengajarkan cara menggunakan aplikasi ini. Dengan 

bantuan internet guru menjadi seorang fasilitator. Pengawasan dan pengarahan yang 

tepat dalam penggunaan akan menjadikan siswa lebih bersemangat dalam belajar. 

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh data dengan cara pengambilan 

nilai dari tes yang diadakan selama siklus 1. Data observasi di peroleh melalui 

pengamatan dalam aktivitas siswa. Tes berupa butiran soal yang kemudian 

dianalisis.Penggunaan atau pemanfaat group WA menunjukan hasil sbb: 

 
Analisis Data penelitian dan Pembahasan  

Table siklus 1  

Jumlah siswa : 35 

Nilai rata-rata pada siklus 1 : 60 

Jumlah siswa yang tuntas belajar : 10 

Prosentase ketuntasan belajar secara klasikal : 28,57 

 

Diagram hasil belajar pada siklus 1 

 
Rata-rata aktifitas siswa pada siklus I adalah 69,14  
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Analisis Data penelitian dan pembahasan  

Tabel siklus ke 2  

Jumlah siswa : 35 

Nilai rata-rata pada siklus 1 : 85 

Jumlah siswa yang tuntas belajar : 28 

Prosentase ketuntasan belajar secara klasikal : 80 

Diagaram  hasil belajar pada siklus 2 

 
 
Rata-rata aktifitas siswa pada siklus II adalah 82,4 
 
SIMPULAN 

1. Penggunaan smartphone melalui group WA berdampak positif dalam 

meningkatkan proses pembelajaran bagi siswa terbukti adanya peningkatan 

prosentase ketuntasan klasikal pada siklus pertama 28,57 menjadi 82,4 pada 

siklus kedua.  

2.    Kesulitan yang dihadapi oleh siswa dapat di diskusikan melalui media internet 

WA. Sehingga, seluruh anggota grup siswa dapat mencermati hal-hal yang 

dianggap sulit dapat terpecahkan.  

3.  Penggunaan Google mempermudah siswa dalam mendapatkan informasi 

pendidikan 
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ABSTRAK 

 

Seorang guru selain harus cakap dalam mengajar juga perlu menguasai 

teknologi agar informasi dan ilmu yang diperoleh sesuai dengan perkembangan 

zaman. Namun keadaan menjadi rumit ketika seorang guru memperoleh banyak 

kesempatan untuk menguasai teknologi dan informasi baik itu melalui media sosial 

maupun melalui kegiatan seminar tanpa mengabaikan tanggungjawabnya untuk 

mengajar dan mendidik peserta didik agar tidak hanya cerdas tetapi juga berbudi 

pekerti luhur. Apalagi usia anak SD yang masih banyak memerlukan bimbingan 

langsung dari guru kelasnya. Keberhasilan seorang guru bukan terletak pada 

setumpuk sertifikat dan sederet jadwal seminar melainkan pada kemampuannya 

mencetak generasi unggul secara intelektual maupun moral. Berdasarkan pemaparan 

tersebut, kurang bijaksana kiranya jika seorang guru berupaya meningkatkan 

kompetensi profesional namun mengabaikan hak peserta didik untuk bertatap muka 

langsung dengan gurunya.   

 

Kata Kunci : Guru, Teknologi, Moral, Zaman 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Mutu pendidikan yang rendah merupakan salah satu faktor yang 

disalahkan apabila prestasi tidak tercapai. Padahal, berbicara tentang mutu 

pendidikan tidak boleh hanya melihat dari sisi hasil saja. Proses yang 

mendukung tercapainya pendidikan yang bermutu tidak boleh dipandang 

sebelah mata. Proses yang dimaksud meliputi bahan ajar, sumber belajar, 

dukungan sarana dan prasarana, guru yang profesional, kelengkapan 

administrasi dan dukungan berbagai sumber demi tercapainya suasana kondusif 

belajar.  

Dalam UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 8 

disebutkan bahwa guru profesional wajib memiliki sertifikat akademik, 

kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani , serta memiliki 

kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu, 

sudah menjadi hal wajib bagi guru untuk senantiasa meningkatkan 

kemampuannya agar sesuai dengan tuntutan zaman sekarang ini. 

Sekarang ini guru dengan jam terbang tinggi kalah oleh inovasi yang 

lahir karena perubahan teknologi informasi dan komunikasi. Berbagai inovasi 
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pembelajaran yang menarik ciptaan guru muda jauh mengalahkan guru senior. 

Guru-guru berlomba menguasai teknologi melalui berbagai pelatihan. Tidak 

jarang hal ini menimbulkan dilema antara pemenuhan hak anak untuk 

mendapatkan pelajaran langsung dari guru dengan peningkatan kemampuan diri 

di bidang teknologi yang menyita banyak waktu. 

        Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan terdapat beberapa 

masalah     yang dapat diidentifikasi, antara lain: (1) penguasaan teknologi guru 

guna menunjang pembelajaran yang masih rendah, (2) kegiatan guru dalam 

rangka memenuhi kompetensi guru profesional menyita waktu mengajar, dan 

(3) berkurangnya jam tatap muka antara guru kelas dengan peserta didik. 

          Rumusan masalah yang diajukan adalah: (1) Apakah pengaruh 

kemampuan guru menguasai teknologi dalam pendidikan? (2) Apakah dampak 

positif dan negatif dari kegiatan guru diluar pembelajaran? (3) Apakah 

pentingnya mendampingi anak dalam pembelajaran?  

         Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah menambah wawasan tentang 

pentingnya meningkatkan kompetensi guru tanpa mengabaikan pemenuhan hak 

peserta didik di zaman modern ini. 

 

PEMBAHASAN 

 

Teknologi Pembelajaran bagi Guru 

Metode pembelajaran sudah mengalami berbagai perkembangan seiring 

kemajuan zaman. Berawal dari metode ceramah, dimana siswa datang ke 

sekolah untuk mendengarkan uraian materi dari guru kemudian mengerjakan 

soal. Metode ini menimbulkan pembelajaran yang kaku dimana siswa hanya 

duduk, diam dan mendengarkan tanpa aktif terlibat dalam pembelajaran. 

Kemudian beralih ke metode cara belajar siswa aktif (CBSA) yang lebih 

mengedepankan keterampilan siswa dalam memecahkan masalah dalam bentuk 

uraian soal. Metode ini sudah mulai mengasah keterampilan anak, hanya saja 

uraian soal dan kegiatan masih menjadi kegiatan yang monoton. 

Seiring dengan era kemajuan di bidang teknologi informasi dan 

komunikasi, pembelajaran sekarang diubah ke dalam pembelajaran 

menyenangkan yang berupaya untuk memanusiakan manusia dalam 

pembelajaran. Pembelajaran berbasis multimedia dianggap lebih menarik, tidak 

monoton, dan lebih mudah untuk penyampaian materi. Multimedia  berupa 
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teks, suara, audio, dan gambar dapat menyampaikan materi abstrak yang sulit 

dipahami siswa ke dalam ruang kelas. Misalnya saja materi tentang sejarah. 

Jika siswa hanya mendengarkan cerita guru tentu akan menimbulkan kejenuhan 

bahkan tidak jarang siswa yang tertidur. Lain halnya jika diputarkan video 

tentang sejarah masa lampau. Siswa akan antusias dalam mengikuti pelajaran. 

Berbagai pelatihan teknologi informasi dan komunikasi telah dilakukan 

guna menunjang peningkatan kompetensi guru sekolah dasar. Namun hal ini 

belum sepenuhnya mengatasi masalah guru yang gagap teknologi. Banyak guru 

mengikuti kegiatan pelatihan tetapi lupa untuk menerapkannya baik dalam 

pembelajaran maupun  dalam mengerjakan administrasi sekolah. Berbagai 

alasan yang dikemukakan guru diantaranya faktor usia guru, motivasi dan minat 

guru, ketersediaan sarana teknologi, kondisi geografis sekolah, kesempatan 

mengikuti pelatihan, serta pemikiran bahwa belum pentingnya memanfaatkan 

teknologi dalam mengajar. 

Masih sedikitnya pemanfaatan teknologi dan metode ceramah masih 

mendominasi dalam pembelajaran dapat menimbulkan kebosanan pada siswa. 

Kita tidak boleh menutup mata pada kemampuan anak dalam mengoperasikan 

komputer, berselancar di internet, dan memainkan gadget.  Sudah menjadi 

rahasia umum jika anak usia sekolah dasar sudah mahir mengoperasikan laptop 

ataupun gadget. Tahapan anak usia sekolah dasar berada pada tahap operasional 

konkret dimana mereka sudah mulai berpikir logis terhadap benda-benda 

bersifat konkret. Oleh karena itu, anak masih memerlukan informasi ke dalam 

dirinya agar tindakan yang diambil lebih efektif. Disinilah peran serta guru 

diperlukan dalam mengarahkan siswa kepada hal positif dalam memanfaatkan 

teknologi. 

 

Kegiatan Guru Kelas Menyita Waktu 

Dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru  dan Dosen, dinyatakan 

bahwa tugas utama guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai serta mengevaluasi peserta didik pada 

pendidikan formal, baik pada pendidikan dasar maupun pendidikan menengah. 

Guru kelas sekolah dasar memiliki tanggungjawab penuh terhadap keberhasilan 

pembelajaran di kelasnya. Selain melengkapi berbagai administrasi di kelasnya, 

guru kelas sekolah dasar memiliki kewajiban dalam pengelolaan kelas agar 
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pembelajaran dapat berlangsung secara optimal. Pengelolaan kelas bagi guru 

sekolah dasar yang tidak tertulis diantaranya : 

1. Memberikan motivasi kepada siswa agar belajar sungguh-sungguh 

2. Mengarahkan siswanya untuk berlaku sopan dan menegakkan tata tertib 

3. Menjalin hubungan dengan wali siswa dalam rangka mengevaluasi 

kemajuan siswa 

4. Mengatasi berbagai gangguan dan hambatan dalam pembelajaran yang 

terjadi di kelasnya 

5. Membimbing siswa baik dalam kegiatan kokurikuler, intrakurikuler, 

maupun ekstrakurikuler 

6. Menciptakan karya inovatif yang menunjang kegiatan pembelajaran 

7. Melaksanakan publikasi ilmiah/karya ilmiah 

8. Melaksanakan pengembangan diri 

Salah satu bentuk aktualisasi guru dalam pengembangan diri adalah 

mengembangkan keprofesiannya secara berkelanjutan. Pelaksanaan kegiatan ini 

diharapkan dapat meningkatkan kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan 

kepribadian untuk memenuhi tuntutan masa depan.  Guru  diharapkan dapat 

memiliki kepribadian yang matang, berpengetahuan luas, serta dapat 

menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman sehingga dapat mendukung 

terciptanya generasi unggul yang cerdas secara intelektual maupun moral. 

Kondisi saat ini, guru mengalami kesulitan untuk mengikuti kegiatan 

pengembangan profesi.  Mereka beranggapan bahwa pengembangan diri hanya 

berupa ikut pelatihan dan seminar serta publikasi ilmiah berupa penelitian 

tindakan kelas (PTK) saja. Tentu saja hal ini menyibukkan mereka pada 

berbagai seminar, pelatihan dan penelitian yang menyita banyak waktu. 

Suminarsih (2015:1) menyebutkan alternatif kegiatan pengembangan 

diri guru kelas selain pelatihan dan seminar adalah kegiatan lokakarya atau 

kegiatan kerja guru (KKG) untuk menyusun atau mengembangkan perangkat 

pembelajaran maupun media pembelajaran. Kegiatan tersebut antara lain: 

1. Perencanaan pendidikan dan program kerja 

2. Pengembangan kurikulum, penyusunan rencana pembelajaran dan 

pengembangan bahan ajar 

3. Pengembangan metode mengajar 

4. Penilaian proses dan hasil pembelajaran 
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5. Penggunaan TIK dalam pembelajaran 

6. Inovasi dalam pembelajaran 

7. Penulisan publikasi ilmiah 

8. Pengembangan karya inovatif 

9. Kemampuan untuk mempresentasikan karya 

Publikasi ilmiah berupa penelitian tindakan kelas masih setengah-

setengah dipahami oleh guru kelas sekolah dasar. Berbagai pelatihan PTK 

nampaknya belum berimbas banyak terhadap pemahaman guru tentang PTK. 

Bahkan Rosilawati (2014:1) menyebutkan bahwa secara rata-rata guru sekolah 

dasar hanya memahami 37% tentang hakekat dan tahapan PTK. Kelemahan 

yang dijumpai dalam penulisan PTK antara lain : 

1. Laporan PTK tetapi tidak jelas apa, bagaimana dan mengapa kegiatan 

dilakukan dan tidak jelas bagaimana hasil refleksi sebagai dasar tindakan 

pada siklus berikutnya. 

2. Laporan PTK tanpa adanya hasil tindakan yang merupakan pembaharuan 

kegiatan. 

3. Laporan PTK namun tidak menunjukkan tahapan setiap siklus dan 

indikator keberhasilannya 

Oleh karena itu, jika publikasi ilmiah hanya mengejar angka kredit, 

tentu akan mengaburkan makna dari penelitian tindakan kelas itu sendiri. 

Pendampingan secara intensif tentang hakekat, tahapan, pelaksanaan sampai 

kepada publikasi hasil penelitian masih sangat diperlukan. Sejatinya penelitian 

tindakan kelas ditujukan agar pembelajaran berjalan lebih baik dengan adanya 

perbaikan tindakan, bukan hanya untuk kepentingan angka kredit guru semata.  

Selain berbagai kesibukan diatas, berbagai keluhan datang dari guru 

kelas sekolah dasar yang mmendapatkan  tugas tambahan  diantaranya 

bendahara BOS, pengelola data pokok pendidikan (DAPODIK), bendahara 

pemeliharaan gedung (DPP) maupun pengelola aset barang. Berbagai 

tanggungjawab tersebut kiranya memerlukan laporan berkala yang menyita 

perhatian guru kelas. Alangkah senangnya jika setiap sekolah dasar memiliki 

tenaga administrasi seperti pada jenjang sekolah menengah.  

Berbagai tugas dan fungsi tambahan guru memiliki dampak positif 

diantaranya: 

1. Guru semakin terampil dengan berbagai pelatihan yang diikuti 
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2. Guru mendapatkan kesempatan untuk mengasah keterampilan dan 

mempublikasikan karyanya secara umum 

3. Guru memahami tata kelola sekolah disamping tugas pokoknya sebagai 

guru kelas 

4. Guru memperoleh kemudahan untuk menapaki jenjang karir guru 

berikutnya. 

Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan antara lain: 

1. Guru kurang fokus dalam mengajar dengan adanya tugas tambahan yang 

dimiliki 

2. Guru memiliki waktu cukup terbatas untuk bertatap muka dengan siswa 

3. Guru menjadi lebih sering memberikan penugasan tidak terstruktur 

kepada siswa. 

 

 

Hubungan Emosi Siswa dengan Guru Kelas  

Nurul (2015:1) menyebutkan bahwa kebutuhan anak usia sekolah dasar 

meliputi 4 aspek: 

1. Kebutuhan jasmaniah  

Pada usia sekolah dasar diartikan anak memerlukan makanan bergizi agar 

pertumbuhannya tidak terhambat.  

2. Kebutuhan kasih sayang 

Usia sekolah dasar dimana anak berada pada tahap perkembangan moral 

dan sosial yang berfokus pada pemuasan kebutuhan dan keinginan tanpa 

memikirkan kebutuhan orang lain. Disinilah peran aktif guru untuk 

membantu anak mengasah nuraninya, mengasah intuisi dirinya, 

mengambil keputusan secara bertanggungjawab serta mengendalikan 

tingkah lakunya. 

3. Kebutuhan untuk memiliki 

Pada usia sekolah dasar pengakuan terhadap diri sendiri sudah berkurang 

dan mulai timbul pengakuan terhadap orang lain. Anak akan menjaga 

sepenuh hati barang atau teman yang dia miliki. Peran aktif guru untuk 

mengarahkan anak pada kegiatan positif dalam kelompok teman seperti 

pramuka. 

4. Kebutuhan aktualisasi diri 
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Salah satu kebutuhan aktualisasi diri anak sekolah dasar adalah kebutuhan 

akan prestasi yang diraihnya. Segala sikap dan tindakan anak dilakukan 

dalam rangka pemenuhan kebutuhan untuk diakui. Peran guru untuk 

memotivasi anak bersaing secara sehat dalam menciptakan prestasi. 

 Berdasarkan keempat kebutuhan tersebut, peran aktif guru untuk 

memotivasi dan memberikan arahan positif kepada anak agar 

perkembangannya bisa optimal sesuai usianya.  

Guru merupakan sosok penting dalam pembelajaran. Karena gurulah 

yang berinteraksi langsung dengan siswa untuk memberikan bekal kepada 

siswa secara intelektual maupun moral. Interaksi antara guru dengan siswa 

telah mengalami berbagai perubahan. Pada zaman dahulu, ada jarak pemisah 

antara guru dengan siswa. Seorang siswa harus patuh dan tunduk terhadap 

aturan guru karena guru sebagai sumber kebenaran. Hal ini tentu 

memunculkan kesan bahwa guru adalah sosok yang menakutkan. Seiring 

dengan perkembangan keilmuan, hubungan yang kaku anatara guru dan siswa 

perlu dihilangkan agar tercipta hubungan yang harmonis antara guru dan 

siswa. 

Kedekatan guru dengan siswa diperlukan untuk memunculkan berbagai 

nilai positif yang menunjang tercapainya pembelajaran yang menyenangkan. 

Sikap guru yang lebih ramah akan mendorong meningkatnya minat siswa 

dalam mengikuti pembelajaran. Siswa tidak segan untuk bertanya dan 

mengutarakan pendapat sehingga tujuan pembelajaran akan lebih mudah 

dicapai.  

 

Tantangan Guru Kelas Lintas Zaman 

Menurut KBBI, lintas berarti berlalu dengan cepat. Sedangkan zaman 

adalah jangka waktu yang panjang atau pendek yang menandai sesuatu atau 

masa. Lintas zaman diartikan sebagai perubahan zaman yang cepat. Tantangan 

guru kelas lintas zaman diartikan sebagai segala hal yang harus dihadapi oleh 

guru kelas seiring dengan perubahan zaman yang semakin cepat.  

Di era apa guru dibesarkan akan mempengaruhi gaya guru dalam 

pembelajaran. Guru yang dilahirkan di era millennium akan lebih cenderung 

bersikap terbuka untuk memperbaharui keilmuannya. Pembelajaran berbasis 

multimedia menjadi peranan penting dalam kegiatan penyampaian materi. Sudah 
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sepatutnya guru yang lebih senior menjadi contoh teladan dalam bersikap 

maupun mengajar. Oleh karena itu, jangan sampai karena merasa kesulitan dalam 

menguasai teknologi menjadikan seorang guru menyerah untuk 

menaklukkannya.  

Perkembangan teknologi saat ini perlu disiasati seorang guru dengan 

bijaksana. Kesiapan guru untuk menuju era digital semakin dibutuhkan sesuai 

dengan pembaharuan teknologi yang terjadi. Di sisi lain, seorang guru juga tidak 

boleh menganggap teknologi bisa menyelesaikan semua perangkat pembelajaran. 

Bagaimanapun peran guru tidak akan tergantikan dengan teknologi secanggih 

apapun. 

Guru kelas sebagai pendidik utama bagi siswa sekolah dasar jauh lebih 

penting dari teknologi. Peran serta guru untuk mendidik , membimbing dan 

mengarahkan siswa tidak akan pernah bisa diselesaikan dengan teknologi karena 

dalam kegiatan tersebut ada kedekatan emosi yang terjalin antara guru dengan 

siswa. Bukan hanya mentransfer materi, tetapi lebih kepada mengajak siswa 

berpikir kritis, pengendalian diri serta menentukan sikap dengan teknologi yang 

ada.  

Guru harus dapat memahami kondisi psikologis siswa dan dirinya sendiri. 

Dengan memahami kondisi psikologis dirinya, guru dapat menentukan langkah 

pembelajaran yang tepat sesuai dengan keadaan dirinya. Guru dapat memetakan 

siswa agar pembelajaran mudah dipahami.  

Kedekatan emosi positif yang terjalin antara siswa dengan guru kelas akan 

menciptakan suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan dibandingkan 

menciptakan jarak antara guru dengan siswa. Membangun kedekatan emosi 

memerlukan waktu dan proses yang tidak sebentar. Pemahaman antara 

kepribadian guru kelas dengan siswa tidak semudah menguasai teknologi zaman 

sekarang. Di sinilah kehadiran guru dirasakan amat penting untuk mendukung 

perkembangan emosi positif dalam diri siswa.  

 

SIMPULAN 

 

 Perkembangan teknologi ikut mendorong guru untuk ikut bergerak 

maju agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Guru profesional 

akan senantiasa meningkatkan kompetensi dalam segala aspek. Guru harus dapat 

menjadikan teknologi sebagai tantangan bukan sebagai hambatan agar kecakapan 
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diri dapat meningkat. Segala kegiatan guru dalam mengembangkan profesinya 

selayaknya tidak mengganggu kebersamaan guru kelas dengan siswa. Dengan 

begitu, hak siswa untuk mendapatkan pendampingan oleh guru kelas tidak 

terganggu.  
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ABSTRAK 

 
Tujuan penulisan ini adalah mengetahui penggunaan model experiential learning 

dengan media teks dan visual terhadap siswa yang berbahasa daerah di Aceh. Siswa 

yang menggunakan bahasa daerah sering kurang antusias jika guru yang mengajar 

hanya menggunakan bahasa Indonesia. Siswa tersebut dapat membuat keadaan 

kelas menjadi tidak kondusif. Akibatnya kegiatan pembelajaran kurang kondusif. 

Untuk itu diperlukan suatu model atau media pembelajaran yang menarik sehingga 

siswa dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik di dalam kelas. Salah satu 

model pembelajaran yang dapat digunakan adalah experiential learning. Media 

pembelajaran yang digunakan adalah media teks dan media visual. kelebihan media 

berbasis teks adalah warna, huruf dan kotak dan media visual dapat menggunakan 

gambar. Penggunaan model experiential learning dan media pembelajaran berbasis 

teks serta media visual efektif dan bermanfaat untuk meningkatkan penggunaan 

Bahasa Indonesia di dalam kelas dan siswa dapat secara aktif berkarya. 

Kata Kunci:experiental learning, media teks dan visual, bahasa daerah 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Bahasa adalah salah satu alat atau media komunikasi yang dapat digunakan 

untuk menyampaikan pesan atau informasi dari satu individu ke individu yang lain. 

Sebagai alat komunikasi, bahasa memainkan peranan yang penting bagi kehidupan 

manusia untuk saling bersosialisasi dan bekerjasama dalam menjalani kehidupan 

sehari-hari. 

Di Indonesia, bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan yang berperan 

menyatukan berbagai suku bangsa yang memiliki bahasa daerahnya masing-

masing. Sebagai bahasa persatuan, seharusnya bahasa Indonesia digunakan di 

semua lingkungan formal seperti di sekolah-sekolah maupun di lingkungan 

perkantoran. Namun sayangnya penggunaan bahasa Indonesia masih sangat kurang 

diminati oleh masyarakat di daerah-daerah yang masih berkembang atau di desa-

desa. Masyarakat lebih suka menggunakan bahasa daerah sebagai cara 

berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Masalah ini tentu memiliki dampak 

negatif bagi orang-orang yang bukan penduduk asli yang tidak memahami bahasa 

daerah tersebut. 

mailto:serianadin@gmail.com
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Sebagai guru bahasa Indonesia yang bukan penduduk asli, penulis 

menemukan kesulitan dalam menyampaikan materi. Hal ini disebabkan oleh 

penggunaan bahasa daerah yang dilakukan para siswa di dalam kelas sehingga 

menjadi penghambat bagi kemajuan proses belajar mengajar. Siswa lebih terbiasa 

berkomunikasi dengan menggunakan bahasa daerah yang merupakan bahasa ibu 

mereka daripada Bahasa Indonesia. Kebiasaan berbahasa daerah hanya membuat 

komunikasi sesama siswa semakin akrab. Namun sayangnya kebiasaan tersebut 

tidak lantas menjadikan suasana kelas menjadi komunikatif karena guru atau 

tenaga pendidik memiliki bahasa ibu yang berbeda. 

Siswa yang berkomunikasi dengan menggunakan bahasa daerah sering 

membuat keadaan kelas menjadi gaduh dan tidak kondusif. Contohnya jika seorang 

siswa tidak mengerti apa yang sedang dijelaskan oleh gurunya maka dia akan 

menanyakan hal tersebut kepada temannya yang mengerti dengan menggunakan 

bahasa daerah. Pertanyaan siswa tersebut dijawab pula oleh temannya dengan 

menggunakan bahasa daerah. Setelah pertanyaannya dijawab iapun bertanya 

kembali atau bahkan membuat lelucon dengan menggunakan bahasa daerah. Hal 

ini menyebabkan suasana pembelajaran menjadi tidak kondusif. Banyak siswa 

menjadi tidak fokus untuk belajar karena mendengar pertanyaan ataupun lelucon 

temannya tadi yang menggunakan bahasa daerah. Hal-hal seperti ini yang sering 

mengganggu proses kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Jika hanya seorang 

siswa yang melakukan hal seperti itu mungkin tidak menjadi masalah. Namun jika 

hal tersebut dilakukan oleh lebih dari seorang maka suasana kelas akan sulit 

dikendalikan. 

Kebiasaan berbahasa daerah di dalam kelas menjadi momok bagi guru atau 

tenaga pendidik yang memiliki bahasa ibu yang berbeda seperti yang dialami 

penulis. Berkali-kali guru menjelaskan pentingnya penggunaan bahasa Indonesia 

dalam kehidupan namun para siswa tadi tetap saja enggan untuk menggunakan 

Bahasa Indonesia. Hal ini mengakibatkan Bahasa Indonesia menjadi bahasa nomor 

dua. Pelajaran Bahasa Indonesia kurang dipahami makna dan manfaatnya. Padahal 

Bahasa Indonesia yang merupakan bahasa persatuan sangat berguna untuk masa 

depan siswa itu sendiri. 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diambil beberapa rumusan 

masalah sebagai berikut 
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1. Bagaimana hubungan penggunaan Bahasa Indonesia dan bahasa daerah di 

kelas? 

2. Bagaimana cara menggunakan model pembelajaran experiential learning 

dan media berbasis teks serta visual terhadap siswa yang berbahasa daerah? 

Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat diambil beberapa rumusan 

masalah sebagai berikut: 

 Untuk mengetahui hubungan penggunaan Bahasa Indonesia 

dan bahasa daerah di kelas. 

 Untuk memahami cara menggunakan model pembelajaran 

experiential learning dan media berbasis teks serta visual 

terhadap siswa yang berbahasa daerah. 

METODE 

Penelitian kualitatif yang membahas bahasa daerah. Bahasa daerah adalah bahasa 

yang dituturkan atau dipakai dalam berkomunikasi oleh suatu masyarakat tertentu di 

wilayah tertentu. Simons dan Fennig di dalam situs 

https://www.ethnologue.com/country/ID menyatakan bahwa jumlah bahasa daerah 

yang terdapat di Indonesia adalah sekitar 719 bahasa. Sebanyak 707 bahasa daerah 

masih bertahan dan 12 bahasa sudah punah. 

 

Bahasa daerah berperan penting dalam  mempertahankan budaya suatu 

masyarakat di suatu wilayah tertentu. Roya Ap di dalam situsnya  

http://royaap.blog.ugm.ac.id/2014/12/02/eksistensi-bahasa-daerah/  menyatakan 

fungsi bahasa daerah dalam hubungannya dengan bahasa Indonesia yaitu sebagai 

pendukung bahasa nasional, bahasa pengantar di sekolah dasar di daerah tertentu 

pada tingkat permulaan untuk memperlancar pengajaran bahasa Indonesia dan mata 

pelajaran lain, serta sebagai alat pengembangan serta pendukung kebudayaan 

daerah. 

Selanjutnya Roya juga menyatakan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia 

adalah masyarakat yang berdwibahasa, yaitu dalam berkomunikasi disamping 

menggunakan bahasa Indonesia juga menggunakan bahasa daerahnya masing-

masing. Penggunaan masing-masing bahasa itu ditentukan oleh situasinya. Setelah 

proklamasi baik secara legal formal maupun faktual, yang dipakai sebagai bahasa 

https://www.ethnologue.com/country/ID
http://royaap.blog.ugm.ac.id/2014/12/02/eksistensi-bahasa-daerah/
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nasional dan bahasa Negara adalah bahasa Indonesia, bahasa-bahasa daerah yang 

masih dipakai oleh rakyat daerah yang bersangkutan tetap dihormati dan dipelihara 

oleh Negara seperti tercantum dalam UUD 1945 Pasal 36, dinyatakan bahwa 

Negara menghargai dam memelihara bahasa-bahasa daerah yang masih dipakai 

sebagai alat penghubung dan dibina oleh masyarakat pemakainya karena bahasa-

bahasa itu merupakan bagian dari kebudayaan Indonesia yang masih hidup. Setiap 

daerah disamping menggunakan bahasa Indonesia bagi situasi-situasi tertentu tetap 

menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa ibunya bagi situasi-situasi lain. 

PEMBAHASAN 

Penggunaan Bahasa Daerah dan Bahasa Indonesia di Kelas 

Bahasa daerah merupakan bahasa pendukung bahasa Indonesia yang 

keberadaannya diakui oleh Negara. UUD 1945 pada pasal 32 ayat (2) menegaskan 

bahwa ―Negara menghormati dan memilihara bahasa daerah sebagai kekayaan 

budaya nasional.‖ dan juga sesuai dengan perumusan Kongres 

Bahasa Indonesia II tahun 1954 di Medan, bahwa bahasa daerah sebagai 

pendukung bahasa nasional merupakan sumber pembinaan bahasa Indonesia. 

Sumbangan bahasa daerah kepada bahasa Indonesia, antara lain, bidang fonologi, 

morfologi, sintaksis, semantik, dan kosa kata. Demikian juga sebaliknya, bahasa 

Indonesia mempengaruhi perkembangan bahasa daerah. Hubungan timbal balik 

antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah saling melengkapi dalam 

perkembangannya. 

Berikut beberapa pengaruh atau dampak penggunaan bahasa daerah terhadap 

bahasa Indonesia (Dwiajisapto, 2010:4): 

s) Dampak Positif: 

 Bahasa Indonesia memiliki banyak kosakata. 

 Sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia. 

 Sebagai identitas dan ciri khas dari suatu suku dan daerah. 

 Menimbulkan keakraban dalam berkomunikasi. 

t) Dampak Negatif: 

 Bahasa daerah yang satu sulit dipahami oleh daerah lain. 

 Warga negara asing yang ingin belajar bahasa Indonesia menjadi kesulitan 

karena terlalu banyak kosakata. 

 Masyarakat menjadi kurang paham dalam menggunakan bahasa Indonesia 

yang baku karena sudah terbiasa menggunakan bahasa daerah. 
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 Dapat menimbulkan kesalahpahaman. 

  

Cara Menggunakan Model Pembelajaran Experiential Learning dan Media 

Berbasis Teks serta Visual terhadap Siswa yang Berbahasa Daerah 

Siswa yang memiliki kemampuan berbahasa daerah sering membuat 

keadaan kelas menjadi ramai dan tidak kondusif. Contohnya jika seorang siswa 

tidak mengerti apa yang sedang dijelaskan oleh gurunya maka dia akan menanyakan 

hal tersebut kepada temannya yang mengerti dengan menggunakan bahasa daerah. 

Pertanyaan siswa tersebut dijawab pula dengan bahasa daerah. Setelah 

pertanyaannya dijawab iapun bertanya kembali atau bahkan membuat lelucon 

dengan bahasa daerah. Hal ini menyebabkan suasana pembelajaran menjadi tidak 

kondusif. Banyak siswa tidak fokus untuk belajar karena mendengar pertanyaan 

ataupun lelucon temannya tadi yang menggunakan bahasa daerah. Hal-hal seperti 

ini yang sering mengganggu proses kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Jika 

hanya seorang siswa yang melakukan hal seperti itu mungkin tidak menjadi 

masalah. Namun jika hal tersebut dilakukan oleh lebih dari seorang maka suasana 

kelas akan sulit dikendalikan. 

Kebiasaan berbahasa daerah siswa tadi menjadi momok bagi guru atau 

tenaga pendidik yang memiliki bahasa ibu yang berbeda seperti yang dialami 

penulis. Berkali-kali guru mewajibkan dan menjelaskan pentingnya berbahasa 

Indonesia dalam kehidupan namun para siswa tadi tetap saja enggan untuk 

menggunakan Bahasa Indonesia. Hal ini mengakibatkan Bahasa Indonesia menjadi 

bahasa nomor dua. Pelajaran Bahasa Indonesia kurang dipahami makna dan 

manfaatnya. Padahal Bahasa Indonesia yang merupakan bahasa persatuan sangat 

berguna untuk masa depan siswa itu sendiri. 

Oleh karena itu peranan media pembelajaran sangat diperlukan agar siswa 

tertarik untuk menggunakan Bahasa Indonesia di dalam kelas. Menurut Arsyad 

(2011:67) seorang guru dapat memilih salah satu media dalam kegiatannya di kelas 

atas dasar pertimbangan antara lain: 

a. Ia merasa sudah akrab dengan media itu – papan tulis atau proyektor. 

b. Ia merasa bahwa media yang dipilihnya dapat menggambarkan dengan lebih baik 

daripada dirinya sendiri – misalnya diagram pada flip chart. 

c. Media yang dipilihnya dapat menarik minat dan perhatian siswa, serta 

menuntunnya pada penyajian yang lebih terstruktur dan terorganisasi 
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Salah satu caranya adalah dengan menggunakan media berbasis teks dan 

visual berupa majalah dinding. Majalah dinding biasanya digunakan sebagai sarana 

bagi siswa untuk memperkenalkan tulisan atau karyanya kepada teman-temannya. 

Adapun langkah-langkah yang dapat diambil sebagai berikut: 

k) Membagi kelas menjadi empat kelompok yang dipimpin oleh seorang ketua. 

l) Setiap kelompok membuat empat buah majalah dinding yang ditempelkan di 

belakang kelas. Majalah dinding boleh dibuat seindah mungkin agar lebih 

menarik. Isi di dalam majalah dinding tersebut secara garis besar adalah 

sebagai berikut: 

 Kolom Kamus 

 Kolom Cerita 

 Kolom Karya 

 Kolom Anggota 

m) Kolom Kamus diisi kosa kata yang tidak diketahui siswa artinya. Kosa kata 

bisa diambil dari mana saja, baik dari cerita, berita, atau kata-kata yang jarang 

didengar oleh siswa. Setelah itu siswa harus mencari artinya di dalam kamus 

bahasa ataupun dari sumber lainnya. Bisa juga ditambahkan terjemahannya ke 

dalam bahasa daerahnya. 

Bagi siswa yang menggunakan bahasa daerah di dalam kelas diharuskan untuk 

menuliskan kata-kata dalam bahasa daerah yang disebutkannya tadi ke dalam 

kolom kamus pada majalah dinding kelompoknya. Kemudian siswa tersebut 

ditugaskan mencari artinya dalam Bahasa Indonesia. 

Guru juga boleh memberikan tugas mencari makna kosa kata yang biasanya 

merupakan bahasa serapan yang diambil dari bahasa asing. 

n) Kolom Cerita berisi cerita. Setiap kelompok ditugaskan mencari sebuah cerita 

bisa berupa cerita pendek, cerita lucu (anekdot), dongeng, legenda, 

syair lagu, berita, artikel, dan lain-lain. Bahan-bahan cerita boleh diambil dari 

berbagai sumber seperti surat kabar, majalah, ataupun dari internet. Jika cerita 

itu terlalu panjang, siswa dibolehkan untuk meringkasnya. 

i) Kolom Karya terdiri dari dua kolom. Pada kolom pertama setiap kelompok 

ditugaskan membuat karya sendiri baik berupa puisi, pantun, grafiti ataupun 

gambar komik/ kartun. Sedangkan pada kolom kedua diisi oleh karya siswa 

yang sering melakukan kesalahan. Kesalahannya yaitu tingkat keseringan siswa 

yang menggunakan bahasa daerah di dalam kelas. 
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j) Kolom Anggota terdiri dari dua kolom. Kolom pertama ditulis nama siswa atau 

anggota kelompok. Kolom kedua berisi jumlah keseringan siswa menggunakan 

bahasa daerah di dalam kelas. Ketua kelompok ditugaskan mencatat atau 

menulis nama siswa dan jumlah keseringan menggunakan bahasa daerah dalam 

bentuk turus. 

k) Kegiatan pengisian majalah dinding dilakukan selama tiga minggu. Ketua 

bertugas memimpin anggotanya untuk aktif mengisi majalah dinding. Selain itu 

ketua juga mencatat anggotanya yang sering menggunakan bahasa daerah di 

dalam kelas lalu menuliskan jumlahnya pada kolom nama yang tersedia pada 

majalah dinding. 

l) Bagi siswa yang sering menggunakan bahasa daerah boleh meminta bantuan 

teman-teman dalam kelompoknya untuk menulis karya yang wajib dibuatnya 

pada kolom karya. 

m) Pada minggu keempat di akhir bulan dilakukan penilaian terhadap majalah 

dinding setiap kelompok. Majalah dinding terbaik akan mendapatkan 

penghargaan. 

 

SIMPULAN 

Pengaruh bahasa daerah terhadap bahasa Indonesia memiliki dampak positif 

dan negatif. Namun dampak negatif tersebut apabila dikelola dengan cara yang baik 

bisa berubah menjadi dampak positif. Penggunaan bahasa daerah bisa menguatkan 

penggunaan bahasa Indonesia melalui penggunaan media pembelajaran yang tepat. 

 

Penggunaan media berbasis teks dan visual berupa majalah dinding cukup 

efektif dan bermanfaat untuk meningkatkan penggunaan Bahasa Indonesia di dalam 

kelas. Selain itu siswa dapat memahami Bahasa Indonesia dan aktif berkarya. Hasil 

yang dapat diambil dari penggunaan majalah dinding antara lain: 

j) Melalui Kolom Kamus yang terdapat dalam majalah dinding, guru bisa 

melihat sejauh mana penguasaan siswa terhadap kosa kata Bahasa Indonesia. 

Guru juga boleh membantu siswa untuk mengisi kosa kata dan memberikan 

pemahaman tentang setiap kata yang ada pada kolom tersebut. Kolom kamus 

juga dapat digunakan siswa sebagai perbendaharaan kosa kata Bahasa 

Indonesia. Semakin banyak kosa kata yang dibuat semakin banyak 

perbendaharaan kata yang dimiliki siswa. 
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k) Kolom Cerita memberikan pengetahuan kepada siswa tentang berbagai 

informasi. Siswa akan terbiasa membaca dan menggali informasi dari berbagai 

sumber seperti surat kabar, majalah, ataupun internet. 

 

l) Kolom Karya membuat siswa secara aktif menulis dan berkarya. Setiap siswa 

boleh membuat karya terbaiknya untuk ditampilkan dalam majalah dinding. 

Selain itu siswa yang sering menggunakan bahasa daerah juga dibiasakan aktif 

untuk menulis karyanya dalam majalah dinding tersebut. 

 

m) Melalui Kolom Anggota guru dapat mengetahui siswa mana yang sering 

menggunakan bahasa daerah di dalam kelas. Dengan begitu guru dapat 

melakukan pembinaan ataupun pengajaran khusus kepada siswa tersebut. 

Seperti membantunya untuk membuat karya yang wajib dibuatnya pada Kolom 

Karya atau memberikan motivasi yang bersifat membangun. 

 

Pelajaran yang Diperoleh 

Pelajaran yang dapat diambil dari penggunaan media berbasis teks dan 

visual berupa majalah dinding ini adalah sebagai berikut: 

q) Siswa secara aktif menggunakan Bahasa Indonesia di dalam kelas. Jika ia 

sering menggunakan bahasa daerah di dalam kelas maka ia diberi tugas untuk 

menulis atau membuat karya. Pemberian tugas ini mengajarkan siswa untuk 

belajar bertanggung jawab terhadap apa yang telah diperbuatnya. 

r) Siswa yang sering menggunakan bahasa daerah akan terbiasa menulis dan 

berkarya. Dengan sendirinya siswa tersebut akan mempelajari dan memahami 

Bahasa Indonesia. Kegiatan ini juga bisa merangsang siswa untuk 

mengembangkan bakat menulis dan meningkatkan potensi siswa dalam 

berkarya. 

s) Siswa akan terbiasa membaca dan menggali informasi dari berbagai sumber 

seperti surat kabar, majalah, ataupun internet. 

t) Guru dapat memahami dan mengetahui kemampuan siswa dalam penguasaan 

Bahasa Indonesia. Guru juga dapat melakukan pembinaan terhadap siswa yang 

sering menggunakan bahasa daerah di dalam kelas. Pembinaan menjadi 

tanggung jawab guru dalam membentuk karakter siswa. Pembinaan ini bisa 
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berupa pengajaran atau motivasi yang bersifat membangun. Hal ini tentu saja 

dapat meningkatkan minat dan bakat siswa karena siswa tersebut merasa 

mendapat perhatian dari guru. 

u) Penggunaan majalah dinding sebagai media pembelajaran di dalam kelas 

memudahkan guru untuk menerapkan metode pembelajaran yang menarik 

dibandingkan dengan hanya menggunakan metode ceramah. Dengan demikian 

seorang guru dituntut untuk dapat berkreasi dan berinovasi dalam menerapkan 

metode pembelajaran yang baik dan sesuai sehingga tujuan pembelajaran dapat 

tercapai. 
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ABSTRAK 

 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa pada materi penjumlahan dan 

pengurangan bilangan bulat. Manfaat dalam penelitian ini adalah, dapat meningkatkan 

pemahaman siswa dalam pembelajaran matematika sehingga hasil belajarnya meningkat. 

Kesimpulan hasil yang diperoleh dalam tindakan siklus  ini belum memenuhi standar 

ketuntasan minimal, skenario pembelajaran dan ketuntasan hasil belajar secara klasikal 

66,64% hasil yang diperoleh dalam tindakan siklus I ini juga belum memenuhi standar 

ketuntasan minimal, sehingga dilanjutkan dengan siklus II. Siklus ini diperoleh ketuntasan 

belajar secara klasikal diperoleh 91,67%. Hasil persentase secara klasikal menunjukan 

adanya peningkatan yaitu 92% siswa telah memperoleh nilai minimal 60. Jadi model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD, hasil belajar siswa dapat ditingkatkan. 

 

Kata kunci : STAD, matematika SD 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang  

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan pada 

jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi. 

Matematika sebagai salah satu cabang ilmu yang dinilai dapat memberikan 

kontribusi positif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga 

menjadi sangat penting dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.   

       Salah satu solusi untuk mengatasi rendahnya hasil belajar siswa adalah 

dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif yaitu model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD karena model ini  dikuasai oleh guru dan sesuai dengan minat 

siswa, ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja mengajar guru khususnya guru 

kelas IV yang mengoptimalkan aktivitas dan kegiatan antar siswa, dan pada 

akhirnya hasil belajar siswa meningkat.  

 Berdasarkan hasil pengamatan penulis terlihat bahwa selama proses 

pembelajaran, siswa acu tak acuh atau tidak memperhatikan materi pelajaran yang 

disajikan oleh guru, bahkan ada sebagian siswa yang sering bolos atau tidak 

mengikuti mata pelajaran yang diberikan. Berdasarkan data tersebut saya selaku 

guru peneliti meminta teman sejawat dan supervisor untuk mengidentifakasi 

mailto:rasmadhannadjamuddin@gmail.com
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kekurangan dan proses pembelajaran yang dilaksanakan. Dari hasil diskusi dengan 

teman sejawat dan supervisor terukap beberapa masalah yang terjadi dalam 

pembelajaran yaitu : rendahnya tingkat penguasaan matematika siswa, kurangnya 

perhatian siswa dalam proses belajar siswa dalam proses belajar mengajar, dan tidak 

adanya siswa yang bertanya tentang materi pelajaran selama proses pembelajaran 

berlangsung. 

 Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka saya sebagi guru di kelas IV 

melakukan analisis daftar hadir siswa, menganalisis daftar nilai siswa, menganalisis 

tugas-tugas yang diberikan kepada siswa, dan melakukan refleksi terhadap perilaku 

mengajar saya di kelas. Dan hasil analisis penulis dibantu oleh teman sejawat 

sehubungan dengan pengamatan awal dilakukannya selama penulis mengajar, 

ditemukan bahwa faktor penyebab masalah diatas adalah sebagai berikut : 

a. Pengunaan metode mengajar yang monoton 

b. Kurangnya pemberian contoh dan latihan serta tidak melibatkan siswa dalam 

penyelesaian contoh-contoh 

c. Siswa tidak diberi kesempatan untuk menanyakan hal-hal yang belum diketahui 

atau dimengerti tentang materi yang diajarakan. 

Berdasarkan analisis masalah diatas diputuskan untuk melaksanakan perbaikan 

proses pembelajaran dikelas dengan mengunakan metode mengajar bervariasi dan 

pemberian contoh dan latihan. Hal ini dilakukan penulis karena berdasarkan teori 

yang ada, salah satu faktor penyebab rendahnya hasil belajar siswa karena 

pengunaan metode mangajar guru yang tidak mendukung aktifitas belajar siswa. 

Kondisi ini terjadi di kelas IV dimana penulis mengajar. Oleh karena itu, penelitian 

ini dilaksanakan dengan fokus untuk untuk menyelesaikan permasalahan diatas 

melalui penelitian tindakan kelas. 

      Bertitik tolak dari latar belakang pemikiran diatas, maka peneliti melakukan 

penelitian yang berjudul : ― Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran 

Matematika Materi Penjumlahan dan Pengurangan Bilangan Bulat Melalui Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD Di Kelas IV SD Negeri Anggawo." 

Rumusan Masalah   

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: apakah melalui model Pembelajaran Kooperatif tipe 

STAD hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika materi  penjumlahan dan 

pengurangan bilangan bulat  di Kelas IV SD Negeri Anggawo dapat ditingkatkan? 
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Tujuan Perbaikan 

         Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

penelitian ini bertujuan untuk  meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

matematika materi Penjumlahan Dan Pengurangan Bilangan Bulat melalui model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD pada siswa kelas IV SD Negeri Anggawo. 

Manfaat Perbaikan 

           Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat : 

1. Bagi siswa, agar mampu menerapkan konsep-konsep matematika dalam 

pemecahan masalah kehidupan sehari-hari dan membantu siswa dalam 

menerapkan hasil belajar yang baik karena siswa melakukan secara nyata dan 

langsung.  

2. Bagi guru, dalam rangka perbaikan pembelajaran khususnya pembelajaran 

matematika, pada materi kemampuan  menyelesaikan konsep bangun datar 

melalui model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan materi Penjumlahan 

dan Pengurangan Bilangan Bulat 

3. Bagi sekolah, yang berarti keberhasilan guru dalam proses pembelajaran 

memperbaiki citra sekolah di masyarakat dan pemerintah setempat. 

METODE PENELITIAN 

Subjek, Tempat, dan Waktu Penelitian, Pihak yang Membantu 

Subjek Penelitian 

Subjek Penelitian perbaikan pembelajaran ini adalah siswa Kelas IV SDN Anggawo 

yang berjumlah 12 orang, terdiri dari 6 siswa Laki-Laki, dan 6 orang siswa 

perempuan. Sedangkan mata pelajaran yang diteliti adalah Matematika dengan 

materi Penjumlahan dan Pengurangan Bilangan Bulat 

Tempat Penelitian 

Lokasi penelitian perbaikan pembelajaran ini adalah SDN Anggawo, Kecamatan 

Uepai, Kabupaten Konawe. Lokasi sekolah sangat strategis, jauh dari jalan utama 

hanya rumah penduduk yang ada di sekitar sekolah. 

Desain Prosedur Perbaikan Pembelajaran 

Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan sesuai dengan prosedur terdiri dari 4 tahap 

yaitu: (1) Tahap Perencanaan (Planning); (2) Tahap Pelaksanaan Tindakan (Action); 

(3) Tahap Observasi dan Evaluasi (Observation and Evaluation) dan (4) Tahap 

Refleksi (Reflection). Hal itu dapat kita lihat pada gambar dibawah ini: 
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Gambar 1. Alur Pelaksanaan Perbaikan Pembelajaran Matematika 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siklus I 

Perencanaan  

Hal-hal yang dianggap perlu diperbaiki dan kemudian dilaksanakan 

pada siklus I adalah sebagai berikut : 

1) Selama pembelajaran berlangsung guru harus bisa mengorganisasikan 

waktu dengan baik. 

2) Guru harus bisa memberikan motivasi untuk belajar 

3) Guru harus bisa memberikan gambaran yang jelas kepada siswa tentang 

tujuan sesungguhnya dari kegiatan belajar secara kooperatif. 

4) Guru harus memberikan PR setiap kali pertemuan. 

Selanjutnya pada tahap perencanaan ini peneliti melakukan hal-hal sebagai 

berikut : 

1) Membuat rencana perbaikan pembelajaran untuk tindakan siklus I. 

2) Membuat lembar observasi terhadap siswa maupun guru untuk 

memantau kegiatan mereka selama proses belajar mengajar 

berlangsung. 

3) Merancang alat evaluasi untuk tes tindakan siklus I. 

Pelaksanaan Tindakan        

Pelaksanaan siklus I 
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Kegiatan pembelajaran diawali dengan pembukaan yang dilakukan oleh guru 

dengan mengucapkan salam, mengecek kehadiran siswa, memberikan motivasi 

dengan menjelaskan kembali pelajaran yang ada (apersepsi), menyampaikan materi 

dan tujuan pembelajaran serta menjelaskan langkah-langkah pembelajaran yang 

akan dilaksanakan sesuai dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

Guru membagikan LKS kepada masing-masing kelompok selanjutnya guru 

meminta masing-masing kelompok berdiskusi untuk menentukan hasil dari 

mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Guru memantau kerja tiap-tiap 

kelompok dan membimbing kelompok yang mengalami kesulitan di dalam 

menentukan hasil mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa tersebut. Dari 

pemantauan tersebut siswa sudah terlihat aktif dalam diskusi kelompok. Selanjutnya 

guru menunjuk wakil dari salah satu kelompok yang berkemampuan tinggi, tampil 

didepan kelas untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dan kelompok lain 

memberikan tanggapan. Guru memberikan penghargaan kepada siswa yang telah 

mempresentasikan jawabannya dengan benar. Selanjutnya guru bersama siswa 

menyimpulkan materi. 

Observasi 

Hal-hal yang diobservasi selama proses pembelajaran kooperatif tipe STAD 

berlangsung meliputi perhatian siswa terhadap informasi yang diberikan, kerjasama 

siswa dalam kelompok, keberanian siswa dalam mengajukan pertanyaan atau 

mengeluarkan pendapat, serta bagaimana cara guru dalam menyampaikan 

pembelajaran yang disesuaikan dengan Rencana Perbaikan Pembelajaran yang telah 

dibuat dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

Refleksi 

Berdasarkan hasil observasi pada siklus I guru dan siswa telah melakukan kegiatan pembelajaran 

sebagaimana yang didesain pada RPP. Namun demikian, masih terdapat kekurangan-kekurangan 

yang perlu diperbaiki antara lain, guru belum mampu mengorganisasikan waktu dengan baik. Hal ini 

terlihat dari bertambahnya waktu yang dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran sehingga kegiatan 

merangkum materi pelajaran dan memberi PR yang sedianya dilaksanakan gagal dilaksanakan. 

Dengan melihat banyaknya kekurangan-kekurangan yang ada serta hasil belajar 

matematika siswa pada tindakan siklus I yang belum memenuhi indikator 

keberhasilan dalam penelitian ini, maka penelitian ini dilanjutkan pada tindakan 

siklus II. 

Siklus II 

Perencanaan  
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Hal-hal yang dianggap perlu diperbaiki dan kemudian dilaksanakan 

pada siklus II adalah sebagai berikut : 

1. Guru harus senantiasa memberikan pertanyaan berupa arahan kepada siswa. 

2. Guru harus lebih mengefektifkan pemantauan dan bimbingan terhadap 

siswa. 

3. Guru harus lebih melibatkan siswa dalam menyimpulkan materi 

pembelajaran. 

4. Guru harus memberikan PR setiap kali pertemuan. 

Selanjutnya pada tahap perencanaan ini peneliti melakukan hal-hal 

sebagai berikut : 

1. Menyiapkan perangkat pembelajaran yang diperlukan seperti buku paket 

dan LKS sebagai upaya membantu siswa untuk lebih cepat memahami 

materi pelajaran. 

2. Merancang alat evaluasi untuk tes tindakan siklus II. 

Pelaksanaan Tindakan      

Seperti pada kegiatan pembelajaran diawali dengan pembukaan yang dilakukan oleh 

guru dengan menucapkan salam, mengecek kehadiran siswa, apersepsi untuk 

mengingat kembali apa yang dipelajari pada, guru menanyakan kepada siswa 

mengenai PR yang diangap sulit dan guru bersama siswa merumuskan jawaban 

yang benar kemudian guru memberikan motivasi tentang pentingnya mempelajari 

pecahan dalam kehidupan sehari-hari. 

Selanjutnya guru menunjuk wakil dari salah satu kelompok yang berkemampuan 

tinggi, tampil di depan kelas untuk mempresentasekan hasil kerja kelompoknya. 

Siswa sudah dapat mempresentasekan dengan benar, siswa lain aktif memberikan 

tanggapan. Guru memberikan penghargaan kepada siswa yang telah 

mempresentasekan jawabannya dengan benar.  

Observasi 

Hasil tes menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal 

pecahan biasa dan desimal sudah dapat ditingkatkan maka penelitian ini dihentikan 

pada tindakan siklus II. 

Refleksi  

Rangkaian kegiatan selanjutnya pada siklus II ini melakukan analisis data dan 

refleksi. Analisis data dilakukan oleh peneliti bersama-sama dengan teman sejawat. 

Untuk itu peneliti mengadakan pertemuan dengan teman sejawat untuk melakukan 
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rangkaian kegiatan tersebut. Pada pertemuan tersebut teman sejawat melaporkan/ 

memperlihatkan hasil observasi pada tindakan siklus II kepada guru/peneliti, 

selanjutnya bersama-sama melakukan analisis dan refleksi. 

Teknik Analisis Data  

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data kualitatif dan 

kuantitatif. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis 

deskriptif dalam bentuk persentase, nilai rata-rata, serta disajikan dalam bentuk 

tabel dan grafik. Analisis deskriptif digunakan pula untuk mengukur indikator 

kinerja berdasarkan kriteria ketuntasan minimal. Langkah-langkah analisis data 

adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan Nilai Siswa 

Nilai siswa ditentukan berdasarkan skor yang diperoleh siswa pada tes yang 

dilakukan dengan  menggunakan rumus : 

  100
MaksimumSkor

SiswaPerolehanSkor
SiswaNilai      (Suyati, 2004: 80) 

2. Menentukan Nilai Rata-Rata Hasil Belajar Siswa Dengan Rumus: 

 X
N

X i
  

dengan :  

X    =  nilai rata-rata   

Xi    = skor tiap-tiap siswa 

N     = jumlah siswa    (Sudjana, 1996 : 67). 

3. Menghitung persentase ketuntasan belajar siswa dengan rumus: 

%100% x
n

np
  

dengan : np =  jumlah siswa yang kategori tuntas 

n =  jumlah semua siswa  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Persiklus 

Kegiatan Pendahuluan 

Rendahnya hasil belajar siswa, diduga disebabkan oleh model pembelajaran guru yang 

kurang tepat dimana dalam proses pembelajaran guru cenderung menggunakan metode ceramah 

sehingga pembelajaran kurang efektif dan siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran. Setelah 

didiskusikan dengan guru kolaborator, dipastikan untuk melakukan perbaikan pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD demi meningkatkan hasil belajar siswa.  



 

1975 

 

Tindakan Siklus I 

Perencanaan  

Bertitik tolak dari hasil observasi, evaluasi dan refleksi pada nilai siswa 

sebelumnya maka peneliti merencanakan tindakan siklus I. Kelemahan-kelemahan 

dan kekurangan-kekurangan pada nilai semester sebelumnys akan diperbaiki pada 

tindakan pembelajaran siklus I sehingga diharapkan penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dapat lebih baik dari sebelumnya. 

Observasi 

Hasil observasi terhadap guru menunjukkan hal-hal sebagai berikut : 

1. Guru melakukan apersepsi tetapi kurang memotivasi siswa. 

2. Guru terkadang hanya membimbing dikelompok tertentu saja. 

3. Dalam mengarahkan siswa untuk menyelesaikan LKS guru tidak 

memberikan pertanyaan berupa arahan kepada siswa. 

4. Guru belum optimal dalam  memberikan penghargaan kepada siswa 

yang mampu menjawab soal LKS dengan benar. 

5. Ada siswa terlihat kurang aktif dalam diskusi, hanya berpura-pura 

menulis ketika guru menegur atau menghampiri kelompoknya. 

Adapun hasil observasi terhadap siswa menunjukkan hal-hal sebagai berikut : 

1. Masih ada siswa tidak bekerja sama dalam kelompoknya, hanya diam 

dan memperhatikan jawaban sendiri. 

2. Ada siswa sepertinya kehilangan kepercayaan diri dan bingung ketika 

berada dalam kelompoknya. 

3. Siswa tidak mampu memberikan kesimpulan dari materi yang telah 

dibahas, dan hanya menunggu jawaban dari guru. 

Evaluasi 

Berdasarkan hasil tes yang dilakukan menunjukkan bahwa dari 12 siswa kelas IV 

yang memperoleh nilai ≥60 sebanyak 8 siswa atau sebesar 66,64% dari jumlah. 

Sedangkan siswa yang memperoleh nilai ≤60 sebanyak 4 siswa atau sebesar 33,36% 

siswa yang belum mencapai KKM. Sedangkan pelaksanaan pembelajaran yang 

dilakukan oleh siswa belum mencapai indikator dalam penelitian ini yaitu sebesar 

85%. Hal ini dapat dilihat pada hasil analisis ketuntasan pembelajaran siswa sebagai 

berikut : 

No Ketuntasan Jumlah Siswa Persentasi 
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Siklus 2 Siklus 2 

1. Tuntas 8 66,64 

2. Belum Tuntas 4 33,36 

Sumber : diolah dari data penelitian 

 

Grafik Perbandingan Ketuntasan Belajar Siswa Berdasarkan Skor 

Perolehan Siswa pada Tes Akhir Siklus I 

Berdasarkan analisis data hasil penelitian pelaksanaan tindakan akhir  siklus I  

nampak bahwa siswa yang tuntas sebanyak 8 orang atau 66,64% dan yang tidak 

tuntas sebanyak 4 orang atau 33,36% .Ini menunjukan indikator keberhasilan 

sebesar 85% belum tercapai, maka tindakan Siklus I dilanjutkan pada Siklus II 

Grafik tersebut diatas menunjukkan bahwa hasil belajar siswa pada siklus I sudah 

lebih baik dari pada nilai ulangan harian semester II akan tetapi ketuntasan belajar 

siswa belum mencapai indikator keberhasilan penelitian. Karena tingkat ketuntasan 

belajar siswa belum mencapai indikator keberhasilan penelitian. Berdasarkan 

analisis data hasil penelitian pelaksanaan tindakan akhir  siklus I  nampak bahwa 

siswa yang tuntas sebanyak 8 orang atau 66,64% dan yang tidak tuntas sebanyak 4 

orang atau 33,36% .Ini menunjukan indikator keberhasilan sebesar 85% belum 

tercapai, maka tindakan Siklus I dilanjutkan pada Siklus II. 

Refleksi 

Berdasarkan hasil observasi, peneliti berasumsi bahwa siswa belum memahami 

sepenuhnya tentang model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Hal ini terlihat 

sedikitnya siswa yang aktif dalam menyampaikan pendapatnya saat diskusi.  

Tindakan Siklus II 

Perencanaan  
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Kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan pada siklus I 

akan diperbaiki pada tindakan pembelajaran siklus II sehingga diharapkan 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat lebih baik dari 

sebelumnya. 

Observasi 

Hasil observasi pada guru/peneliti sebagai berikut : 

1) Guru mengawali kegiatan pembelajaran dengan pengetahuan prasarat 

yang telah dimiliki siswa dan menghubungkannya dengan topik yang 

dipelajari. Dalam hal ini guru sudah melaksanakan skenario 

pembelajaran sesuai yang diharapkan. 

2) Guru juga memberikan informasi dan menjelaskan tujuan yang ingin 

dicapai dalam proses pembelajaran. 

3) Dalam membantu atau mengarahkan siswa, guru semakin intensif dan 

pada saat mengarahkan siswa sikap guru sudah menunjukkan 

kehangatan dan kesiapan untuk membantu siswa serta memberikan 

respon positif terhadap buah pikiran siswa.  

4) Guru mengontrol dan mengamati setiap kegiatan siswa dalam 

kelompoknya dan berkeliling membimbing dari satu kelompok ke 

kelompok lain sehingga siswa terlihat lebih serius dalam menyelesaikan 

soal-soal LKS. 

5) Guru memberikan penghargaan kepada siswa yang mampu menjawab 

soal-soal LKS dengan benar atau kelompok yang memperoleh nilai 

terbaik sehingga siswa merasa senang dan kelompok lain lebih 

termotivasi agar dapat menjawab lebih baik lagi. 

6) Dalam membimbing siswa merangkum materi pelajaran, guru telah 

mengurangi pengaruh langsung dalam memberikan jawaban dan guru 

telah melibatkan siswa sehingga siswa menjadi aktif. 

7) Guru juga memberikan PR kepada siswa.  

Adapun hasil observasi terhadap siswa sebagai berikut : 

1) Dengan ditingkatkannya keterampilan mengelola kelas oleh guru 

sehingga suasana dalam kelas menjadi terkendali dan dengan serius 

seluruh siswa memperhatikan penjelasan guru. 

2) Siswa selalu berada dalam kelompoknya dan selalu bekerjasama. 
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3) Dengan dibimbingnya siswa terutama yang mengalami kesulitan 

belajar/salah arah dalam mengerjakan tugas serta dengan ditunjuknya 

nomor siswa secara acak untuk mengerjakan soal latihan dipapan tulis 

sehingga seluruh siswa menjadi aktif dalam mengerjakan soal yang 

diberikan oleh guru. 

4) Siswa semakin banyak yang mau bertanya tentang hal-hal yang kurang 

dimengerti, seiring dengan sikap guru yang memberikan respon yang 

ramah dan menyenangkan sehingga timbul keberanian siswa untuk 

bertanya. 

5) Siswa mampu mempresentasikan hasil diskusinya didepan kelas dan 

jawaban dalam kelompoknya hampir semuanya benar. 

6) Siswa semuanya menjadi sadar atas tugas dan kewajibannya.  

Evaluasi 

Hasil tes menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal 

pecahan biasa dan desimal sudah dapat ditingkatkan apabila dibandingkan dengan 

hasil tes pada tindakan siklus I. Ini terbukti dari 11 siswa, 91,67% telah memperoleh 

nilai ≥60 ini berarti bahwa hanya 1 siswa saja yang memperoleh nilai <60. Hal ini 

dapat dilihat pada hasil analisis ketuntasan pembelajaran siswa pada siklus II 

sebagai berikut : 

No Ketuntasan 
Jumlah Siswa Persentasi 

Siklus 3 Siklus 3 

1. Tuntas 11 91,67 

2. Belum Tuntas 1 8,33 

Sumber : diolah dari data penelitian 

Berdasarkan analisis data hasil penelitian akhir siklus pada Siklus II 

nampak bahwa siswa yang tuntas sebanyak 11 orang atau 91,67%. 
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Grafik Perbandingan Ketuntasan Belajar Siswa Siklus I dan Siklus II 

Tabel dan grafik menunjukkan bahwa hasil belajar siswa pada pembelajaran 

siklus I sudah lebih baik daripada siklus II. Hasil evaluasi pada siklus II 

menunjukkan bahwa ketuntasan belajar siswa sebesar 91,67% dan telah mencapai 

indikator keberhasilan penelitian yakni 85%, maka pelaksanaan tindakan dihentikan 

pada siklus II. 

 

 

Refleksi  

Pada siklus ini pelaksanaan pembelajaran dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD yang sudah berjalan sesuai dengan harapan dan skenario 

pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari hasil observasi yang dilakukan peneliti, 

dimana kekurangan-kekurangan yang ada pada pelaksanaan siklus I sudah 

diantisipasi. Dilihat dari  hasil tes yang dicapai siswa pada siklus II yakni 91,67%, 

jika dibandingkan dengan hasil tes pada siklus I dengan rata-rata 66,64 telah 

menunjukkan adanya peningkatan. 

Pembahasan Dari Setiap Siklus 

Penelitian tindakan kelas ini terdiri dari 3 siklus. Tiap siklus terdiri dari satu kali 

pertemuan yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur penelitian. Pembentukan 

kelompok dilakukan sesuai dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

Setiap kelompok mempunyai jumlah siswa yang sama dan di dalam masing-masing 

kelompok ada variasi kemampuan. Hal ini sejalan dengan salah satu ciri model 

pembelajaran kooperatif yang dikemukakan oleh Hartadji (dalam Sumadi, 2010: 
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34), bahwa kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi, 

sedang, rendah, serta bila memungkinkan anggota kelompok berasal dari ras, 

budaya, suku, dan jenis kelamin yang berbeda. 

Berdasarkan hasil pengolahan data, penelitian ini menunjukkan ketuntasan belajar 

siswa ada peningkatan sehingga hasil belajar siswa mengalami peningkatan dengan 

menerapkan metode kooperatif tipe STAD dari setiap siklusnya. Hal ini dapat 

dilihat pada grafik berikut ini. 

 

Grafik Perbandingan Ketuntasan Belajar Siswa 

Berdasarkan kenyataan di atas bahwa setelah diterapkannya model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD ternyata hasil tes tindakan siklus I, belum memenuhi 

indikator keberhasilan dalam penelitian ini. Sehingga penelitian ini dilanjutkan pada 

siklus berikutnya yaitu siklus II. Tentunya pelaksanaan nantinya menitik beratkan 

pada hasil observasi pada siklus II. 

Pada siklus II pembelajaran kooperatif tipe STAD kembali dilaksanakan siswa 

kembali dibagi menjadi 3 kelompok, setiap kelompok terdiri dari 4 siswa sehingga 

anggota kelompok pada siklus II ini berbeda dengan siklus I, tetapi pembagian 

kelompok tetap memperhatikan perbedaan kemampuan serta jenis kelamin. 

Berdasarkan hasil observasi pada siklus II, guru dan siswa melakukan kegiatan 

pembelajaran semakin baik, kekurangan dan kelemahan yang ada pada siklus I, 

sudah dapat diperbaiki. Guru juga memberikan penghargaan berupa ucapan selamat 

kepada siswa atau kelompok yang mampu menjawab soal dengan benar dan 

memperoleh nilai terbaik. 

Karena indikator keberhasilan dalam penelitian ini baik dari segi proses dan hasil 

telah tercapai, dalam hal ini minimal 85% rencana pelaksanaan pembelajaran yang 

dibuat telah dilaksanakan dengan baik dan minimal 90% siswa telah mencapai nilai 
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minimal 60, maka penelitian ini dihentikan pada siklus II. Ini berarti, hipotesis 

tindakan telah terjawab yaitu dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD hasil belajar matematika siswa materi pokok mengubah pecahan biasa 

kebentuk persen dan desimal di kelas IV SDN Anggawo dapat ditingkatkan.  

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil observasi dan evaluasi pada setiap siklus dari penelitian ini, maka 

dapat disimpulkan bahwa hasil belajar matematika materi pokok mengubah pecahan 

biasa ke bentuk persen dan desimal pada siswa kelas IV SDN Anggawo dapat 

ditingkatkan melalui pembelajaran kooperatif tipe STAD yaitu  hasil observasi pada 

tindakan siklus I skenario pembelajaran dan ketuntasan hasil belajar secara klasikal 

50,00%. hasil yang diperoleh dalam tindakan siklus  ini belum memenuhi standar 

ketuntasan minimal, skenario pembelajaran dan ketuntasan hasil belajar secara 

klasikal 66,64% hasil yang diperoleh dalam tindakan siklus I ini juga belum 

memenuhi standar ketuntasan minimal, sehingga dilanjutkan dengan siklus II. 

Siklus ini diperoleh ketuntasan belajar secara klasikal diperoleh 91,67% .Dari hasil 

persentase secara klasikal menunjukan adanya peningkatan yaitu 92% siswa telah 

memperoleh nilai minimal 60. Dengan demikian kesimpulannya, melalui model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD, hasil belajar siswa dapat ditingkatkan. 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti menyarankan hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Kepada guru diharapkan dapat menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD karena penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan 

hasil belajar matematika siswa pada materi pokok mengubah pecahan biasa ke bentuk 

persen dan desimal. 

2. Perlu adanya kelompok kerja diantara guru untuk selalu bertukar pikiran dan 

pengalaman berkenaan dengan pembelajaran matematika dalam rangka meningkatkan hasil 

belajar matematika siswa. 
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UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENANYA SISWA 

MELALUILITERASI INFORMASI PADA MATA PELAJARAN IPS  
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini untuk mengetahui peningkatan kemampuan menanya siswamelalui 

penggunaan literasi informasi pada mata pelajaran IPS. Kegiatan pembelajaran  

tahap pra siklus membuktikan bahwakualitas menanya siswa masih rendah. 

Berdasarkan latar belakang masalah pada pra siklus 1 maka dilakukan penelitian 

tindakan kelas. Hasil penelitian pada siklus I diperoleh data kemampuan menanya 

siswatingkat tinggi 40%, tingkat sedang 40%, dan tingkat rendah 20%. Keaktifan 

siswa dalam mengembangkan pertanyaan, berdiskusi, dan melakukan refleksi masih 

rendah. Keaktifan siswa dalam berinteraksi dengan sumber belajar dan melakukan 

inkuiri dengan tingkat sedang.Hasil penelitian siklus II diperoleh data kemampuan 

menanya siswa, tingkat tinggi 56%, tingkat sedang 38% dan tingkat rendah 6%. 

Keaktifan siswa dalam berinteraksi dengan sumber belajar,  melakukan inkuiri dan 

refleksi dalam kategori sedang, untuk kemampuan siswa dalam mengembangkan 

pertanyaan dan berdiskusi tingkat tinggi. 

Kata kunci: Kemampuan, Menanya, dan Literasi 

 

PENDAHULUAN 

 

Penerapan Kurikulum 2013 SMPN 1 Cikande sudah dilaksanakan selama 

tiga tahun. Kemampuan dan kemauan menanya siswa masih rendah. Siswa  

mengalami kesulitan merumuskan pertanyaan untuk diajukan kepada guru dan 

kepada teman-temannya di kelas.Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka 

peneliti ingin mengkaji lebih mendalam mengenai ―kemampuan menanya siswa di 

kelas melalui literasi informasi pada mata pelajaran IPS di SMP Negeri 1 Cikande – 

Serang.  

Rumusan Masalah 

―Apakah melalui Literasi Informasi dapat meningkatkan kemampuan 

menanya siswa pada Mata Pelajaran IPS di SMPN 1 Cikande Kabupaten Serang – 

Banten‖ 

Kemampuan Menanya 

Tingkat pertanyaan berdasarkan taksonomi Bloom yang direvisi 

(Anderson&Krathwohl),yaitu : 

1. Pertanyaan Menghafal/mengingat 

2. Pertanyaan memahami 

3. Pertanyaan mengaplikasikan  

4. Pertanyaan menganalisis 

mailto:otihsatiri@gmail.com
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5. Pertanyaan mengevaluasi 

6. Pertanyaan mencipta 

USAID PRIORITAS Modul 2 Pertanyaan Tingkat Tinggi: 

1. Pertanyaan terbuka 

2. Pertanyaan produktif 

3. Pertanyaan imajinatif 

 

Literasi Informasi 

 

Literasi menurut Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dalam buku saku 

Gerakan Literasi Sekolah, yaitu kemampuan mengakses, memahami dan 

menggunakan informasi secara cerdas. Literasi Infomasi adalah seperangkat 

keterampilan yang diperlukan untuk mencari, menelusur, menganalisa dan 

memanfaatkan informasi (Bundy, 2001).Literasi sebagai kemampuan membaca dan 

menulis (Graff, 2006). Literasi adalah kemampuan berbahasa seseorang 

(menyimak, berbicara, membaca, menulis) untuk berkomunikasi dengan cara yang 

berbeda sesuai dengan tujuannya (Sulzby, 1986), selanjutnya Sulzby menyatakan 

literasi secara sempit yaitu literasi sebagai kemampuan membaca dan menulis. 

Kerangka Berpikir 

Berdasarkan landasan teori yang sudah dikaji dari berbagai segi maka 

diyakini bahwa dengan melalui Literasi Informasi maka kemampuan menanya siswa 

pada Mata Pelajaran IPS di SMPN 1 Cikande Kabupaten Serang akan meningkat. 

Jenis dan Desain Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas, yang 

dilakukan melalui 2 siklus dan tiap siklus terdiri dari 4 tahap, yaitu perencanaan, 

pelaksanaan tindakan, observasi tindakan dan refleksi. 

Subyek, Lokasi dan waktu Penelitian 

 Subyek penelitian adalah siswa kelas IXD. Tempat penelitian adalah kelas 

IXD diSMPN 1 Cikande yang terdiri dari 16 orang siswa perempuan dan 14 orang 

siswa laki-laki. Penelitian ini dilakukan dari mulai bulan Februari 2016 sampai 

dengan April 2016. 

Variabel Penelitian 
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 Variabel penelitian terdiri dari variabel masalah dan variabel tindakan. 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel masalah adalah Kemampuan Menanya 

dan yang menjadi variabel tindakan adalah penggunaan Literasi Informasi.   

Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi melalui lembar obervasi dan catatan lapangan 

2. Tes melalui rublik penilaian tes kinerja 

3. Angket melalui lembar angket tertutup dengan pilihan jawaban yang sudah 

disediakan untuk mengungkapkan pendapat siswa tentang penggunaan literasi 

informasi 

Teknik Analisis Data 

Analisa data dilakukan dengan cara pembandingan proses pembelajaran, prilaku 

siswa dan penilaian kinerja dari hasil siswa dalam menulis pertanyaan pada setiap 

siklus, dengan cara ini akan diketahui tahapan atau peningkatan yang terjadi 

sebagai hasil dari penerapan tindakan. Pada bagian akhir dilakukan pembandingan 

dengan teori yang dituliskan pada landasan teori untuk mengungkapkan makna 

hasil tindakan. Data kuantitatif akandiolah secara kuantitatif, meliputi rata-rata dan 

persentase. Data kualitatif diolah secara kualitatif dengan cara memberi makna 

pada kelompok data yang diperoleh. 

Prosedur penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas, pada metode 

penelitian dilakukan melalui siklus-siklus penelitian dengan tiap siklusnya 

terdiri dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. 

1. Prosedur Penelitian Siklus 1 

a. Perencanaan 

Pada tahap perencanaan dilakukan persiapan tentang materi, alat dan sumber yang 

akan digunakan untuk mengajar. Semua persiapan dituliskan dalam Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran  

b. Pelaksanaan 

Pada saat pelaksanaan tindakan, guru menerapkan RPP sesuai dengan kondisi kelas. 

Penggunaan literasi informasi dilakukan melalui langkah-langkah sebagai 

berikut (a) siswadiberikan sumber bacaan yang sudah disiapkan guru. (b) siswa 

diberi waktu 5‘ untuk membaca dan menyimak (c) masing-masing siswa 

merumuskan 1 pertanyaan yang berhubungan dengan materi  dan bacaan (d) 

siswa menuliskan 1 pertanyaan (e) masing-masing siswa menginformasikan 
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pertanyaan individu ke kelompoknya (f) siswa secara berkelompok merumuskan 

1 pertanyaan kelompok (g) kelompok menggali informasi untuk menjawab 

pertanyaan yang akan diajukan dengan menggunakan berbagai sumber 

informasi (h) perwakilan siswa memajang hasil diskusi dan memberikan 

penjelasan kepada kelompok lain yang berkunjung. 

c. Pengamatan 

Pengamat melakukan pengamatan dengan menggunakan lembar observasi yang 

telah disiapkan. Aspek yang diamati adalah proses pembelajaran dan perilaku 

siswa. 

d. Refleksi 

Selesai pelaksanaan pembelajaran dan tes, guru melakukan kajian, atau refleksi atas 

hasil pengamatan. Dari refleksi ini dikaji kelemahan atau kekurangan yang 

terjadi selama pembelajaran, dan perilaku siswa yang menonjol. 

2. Prosedur Penelitian Siklus 2 

a. Perencanaan 

Merevisi RPP untuk persiapan pelaksanaan siklus 2 

b. Pelaksanaan 

MenerapkanRPP dengan menggunakan literasi informasi melalui bacaan dan 

tayangan video 

c. Pengamatan 

Pengamat melakukan observasi dengan mengunakan rublik pengamatan 

d. Refleksi 

Selesai pembelajaran dilakukan refleksi  bersamadengan observer. 

3. Rancangan Rublik Penilaian 

Nama Siswa :……………………….                Kelas:  IX D          

KARTU PERTANYAAN SISWA   

 

 

 

 

 

 

Rublik Penilaian Kemampuan Menanya Siswa 
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Aspek Tingkatan 

1 2 3 4 

Sesuai tema Tidak sesuai 

tema mata 

pelajaran 

Tidak sesuai 

tema, 

berhubungan 

dengan mata 

pelajaran 

Sesuai tema, 

belum 

spesifik,  

masih luas  

Sesuai tema 

dan spesifik 

Mendorong 

berpikir 

tingkat 

tinggi 

Proses berpikir 

mengingat  

Proses 

berpikir 

memahami 

Proses 

berpikir 

menerapkan 

Proses 

berpikir 

menganalisa 

dan 

mengevaluasi 

Jelas dan 

sesuai 

dengan 

struktur 

bahasa 

Abstrak/multi 

tafsir dan tidak 

sesuai dengan 

struktur 

bahasa  

Abstrak dan 

susunan 

kalimat 

sesuai 

struktur 

bahasa 

Jelas tetapi 

susunan 

kalimat tidak 

sesuai struktur 

bahasa 

Jelas dan 

sesuai dengan 

stuktur bahasa 

Mendorong 

memperoleh 

jawaban 

terbuka 

Jawaban 

tertutup/hanya 

satu jawaban 

singkat tidak 

sesuai tema 

Jawaban 

terbatas  

hanya satu, 

singkat dan 

sesuai dengan 

tema 

Alternatif dua 

jawaban 

singkat yang 

sesuai tema 

Lebih dari dua 

jawaban 

ilmiah dan 

berdasarkan 

analisa 

berpikir 

Memotivasi 

untuk 

menggali 

informasi 

dari 

berbagai 

sumber 

Alternatif 

jawaban tanpa 

berpikir logis 

Alternatif 

jawaban 

logis, dan 

tidak 

memerlukan 

sumber 

informasi  

Alternatif 

Jawaban  

hanya 

menggunakan 

satu sumber 

informasi  

Alternatif 

jawaban 

menggunakan 

lebih dari satu 

sumber 

informasi 

  Pedoman Penilaian :Jumlah Skor yang diperoleh 

                                      Jumlah skor maksimal 

RUBLIK PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL PTK  

Aspek Tingkatan 

1 2 3 4 

Siswa aktif 

berinteraksi 

dengan sumber 

belajar dan 

menggunakan 

1-10 siswa 

aktif 

menggunak

an sumber 

belajar 

11-15 siswa 

aktif 

menggunakan 

sumber belajar 

dan dapat 

16-20 siswa 

aktif 

menggunakan 

sumber 

belajar dan 

21-30 siswa 

menggunaka

n sumber 

belajar dan 

menggunaka
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pikirannya 

sendiri 

mengunakan 

pikiran sendiri 

pikirannya 

sendiri 

n pikirannya 

sendiri 

Siswa 

melakukan 

inkuiri 

(menggali 

informasi 

tambahan dan 

memecahkan 

masalah 

1-10 Siswa 

melakukan 

inkuiri 

(menggali 

informasi 

tambahan 

dan 

memecahka

n masalah 

11-15 Siswa 

melakukan 

inkuiri 

(menggali 

informasi 

tambahan dan 

memecahkan 

masalah 

16-20 Siswa 

melakukan 

inkuiri 

(menggali 

informasi 

tambahan dan 

memecahkan 

masalah 

21-30 Siswa 

melakukan 

inkuiri 

(menggali 

informasi 

tambahan dan 

memecahkan 

masalah 

Siswa 

mengembangk

an pertanyaan 

atas informasi 

yang 

diperolehnya 

1-10 Siswa 

mengemban

gkan 

pertanyaan 

atas 

informasi 

yang 

diperolehny

a 

11-15 Siswa 

mengembangk

an pertanyaan 

atas informasi 

yang 

diperolehnya 

16-20 Siswa 

mengembang

kan 

pertanyaan 

atas informasi 

yang 

diperolehnya 

21-30 Siswa 

mengembang

kan 

pertanyaan 

atas 

informasi 

yang 

diperolehnya 

Siswa 

berdiskusi 

dalam 

kelompok dan  

mengembangk

an 

―masyarakat 

belajar‖ 

1-10 Siswa 

berdiskusi 

dalam 

kelompok 

(mengemba

ngkan) 

―masyarakat 

belajar‖ 

11-15 Siswa 

berdiskusi 

dalam 

kelompok 

(mengembang

kan) 

―masyarakat 

belajar‖ 

16-20 Siswa 

berdiskusi 

dalam 

kelompok 

(mengemban

gkan) 

―masyarakat 

belajar‖ 

21-30 Siswa 

berdiskusi 

dalam 

kelompok 

(mengemban

gkan) 

―masyarakat 

belajar‖ 

Siswa 

melakukan 

refleksi atas 

proses dan 

hasil 

belajarnya 

1-5 Siswa 

melakukan 

refleksi atas 

proses dan 

hasil 

belajarnya 

6-10 Siswa 

melakukan 

refleksi atas 

proses dan 

hasil 

belajarnya 

11-20 Siswa 

melakukan 

refleksi atas 

proses dan 

hasil 

belajarnya 

21-30 Siswa 

melakukan 

refleksi atas 

proses dan 

hasil 

belajarnya 

   Pedoman Penilaian :Jumlah Skor yang diperoleh 

                                                 Jumlah skor maksimal 

         Observer, 

 

 

         ………………. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

SMPN 1 Cikande terletak di Jln. Raya Serang-Jakarta Km. 27. Kelas IXD 

kondisinya berbeda dengan kelas IX yang lainnya. Siswa kelas IXD kesulitan untuk 

melakukan kegiatan menanya dalam proses pembelajaran, kondisi kelas yang pasif 



 

1989 

 

dikarenakan siswa tidak percaya diri untuk mengungkapkan pertanyaan kepada guru 

dan teman-teman di kelasnya. 

Sajian Data Siklus 1 

1. Proses pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran dengan penggunaan literasi informasi dilakukan setelah 

guru menginformasikan tujuan pembelajaran dan siswa memperoleh sumber 

bacaan untuk membantu siswa merumuskan pertanyaan, kemudiansiswa 

membaca senyap dan siswa menuliskan satu pertanyaan dari wacana yang telah 

diberikan guru. Dalam proses pembelajaran beberapa siswa kesulitan untuk 

menuliskan pertanyaan individu, kemudian guru memberikan panduan rublik 

penilaian sebagai panduan untuk menilai kualitas pertanyaan yang dibuat oleh 

siswa. Penulisan pertanyaan yang dibuat oleh siswa membutuhkan waktu lebih 

lama yaitu 10 menit, sedangkan di perencanaan alokasi waktu selama 5 menit. 

Ternyata siswa belum terbiasa menulis pertanyaan individu yang baik sesuai 

dengan tema/materi pelajaran. 

2. Kemampuan menanya siswa 

Pada proses pembelajaran di kegiatan inti yaitu kegiatan menanya dari siswa 

diperoleh hasil : 

 

Kemampuan 

Menanya 

Siswa 

Jumlah 

Siswa 

Hasil  

Siklu

s 1 

Jumlah 

siswa 

Pra 

Siklus 

Data Pra 

Siklus  

Tinggi 12 40% 6 20% 

Sedang 12 40% 9 30% 

Rendah 6 20% 15 50% 

Dari data hasil kemampuan menanya siswa di siklus 1, maka dapat diperoleh 

simpulan kemampuan menanya siswa mengalami peningkatan rata-rata 20% dari 

kondisi sebelumnya di pra siklus. Kondisi siswa di pra siklus untuk kemampuan 

siswa dalam menanya tingkat rendah sebanyak 50%, setelah perlakuan di siklus 1 

menggunakan literasi informasi maka kemampuan siswa untuk menanya tingkat 

rendah dari 15 orang hanya tertinggal 6  orang (20%) yang belum tuntas. 

3. Keaktifan siswa 
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Melalui rublik pengamatan pembelajaran aktif/kontekstual maka diperoleh data dari 

pengamatan observer dengan hasil: 

Aspek Rata-rata 

tingkata

n 

kriteria 

Siswa aktif berinteraksi dengan sumber 

belajar 

3 Sedang 

Siswa melakukan inkuiri 3 Sedang 

Siswa mengembangkan pertanyaan 2 Rendah 

Siswa berdiskusi dalam kelompoknya 2 Rendah 

Siswa melakukan refleksi 2 Rendah 

Berdasarkan hasil pengamatan dan penggunaan rublik pengamatan maka dapat 

disimpulkan keaktifan siswa dalam berinteraksi dengan sumber belajar dan 

melakukan inkuridalam kriteria sedang, keaktifan siswa dalam mengembangkan 

pertanyaan, berdiskusi dalam kelompok serta refleksi dalam kriteria rendah, 

maka di siklus 2 diharapkan keaktifan siswa dapat mencapai  kriteria tinggi. 

Sajian Data Siklus 2 

1. Proses pembelajaran 

 Pelaksanaan pembelajaran dengan penggunaan literasi informasi pada siklus 

2, diawali dengan kegiatan pengamatan video kemudian pemberian 

wacana/bacaan untuk menstimulus siswa dapat  merumuskan pertanyaan dan 

membuat pertanyaan yang baik dengan kualitas pertanyaan kategori tingkat 

tinggi.  

2. Kemampuan menanya siswa 

 Pada proses pembelajaran di kegiatan inti yaitu kegiatan menanya dari siswa 

diperoleh hasil : 

Kemampuan 

Menany

a Siswa 

Jumlah 

Sisw

a 

Siklu

s 1 

Hasil  

Si

klu

s 1 

Jumlah 

siswa  

Siklus 2 

Hasil 

Si

kl

us 

2 

Tinggi 12 40% 17 56% 

Sedang 12 40% 11 38% 

Rendah 6 20% 2 6% 
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 Pada siklus 2 dari data hasil kemampuan menanya siswa terjadi peningkatan 

untuk kemampuan menanya siswa kategori tingkat tinggi dari 40%menjadi 

56% terjadi kenaikan sebesar 16%,  dan kemampuan siswa menanya dengan 

tingkat rendah turun dari 20% menjadi 6%, maka dapat disimpulkan siswa 

tidak lagi kesulitan merumuskan pertanyaan individu dan siswa yang 

memiliki kemampuan menanya tingkat rendah akan diberikan tugas remedial 

yaitu membaca sumber bacaan  di perpustakaan dan sumber lainnya yang 

telah disepakati guru dan siswa. 

3. Keaktifan siswa 

Melalui rublik pengamatan pembelajaran aktif/kontekstual maka diperoleh data 

dari pengamatan observer dengan hasil: 

Aspek Rata-rata 

tingk

atan 

Kriteria 

Siswa aktif berinteraksi dengan 

sumber belajar 

3 Sedang 

Siswa melakukan inkuiri 3 Sedang 

Siswa mengembangkan pertanyaan 4 Tinggi 

Siswa berdiskusi dalam kelompoknya 4 Tinggi 

Siswa melakukan refleksi 3 Sedang 

 Berdasarkan hasil pengamatan dan penggunaan rublik pengamatan maka 

dapat disimpulkan keaktifan siswa dalam berinteraksi dengan sumber belajar, 

melakukan inkuri dan refleksi dalam kriteria sedang. Kemampuan siswa 

mengembangkan pertanyaan dan berdiskusi dalam kelompoknya,dengan 

kriteria tinggi. 

Pembahasan 

 Dari data hasil pra siklus dan siklus 1 yang telah dilakukan, maka diperoleh 

data penggunaan literasi informasi masih belum sesuai harapan.Siswa belum 

terbiasa melakukan literasi informasi dalam pembelajaran, dan belum terampil 

mengolah informasi untuk dapat merumuskan pertanyaan individu. Hal ini terjadi 

karena pelaksanaan di siklus 1belum sesuai dengan perencanaan yang sudah 

dirancang dalam RPP. Kegiatan refleksi di siklus 1 yaitu melakukan perencanaan 

untuk persiapan pembelajaran pada siklus 2 denganmerevisi RPP danmerevisi 

media literasi untukpelaksanaandi siklus 2. Pada siklus 2, diberikan bacaan serta 
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tambahan stimulus untuk siswa dengan mengamati tayangan video. Hasil 

pelaksanaan di siklus 2, menunjukkan pelaksanaan sesuai dengan perencanaan. 

Berdasarkan data dan pengamatan di siklus 2,  menunjukkan peningkatan 

pemahaman dan kemampuan menanya siswa, serta  peningkatan kemampuan siswa 

dalam penulisan pertanyaan yang baik dengan hasil  60% siswa mampu membuat 

pertanyaan tingkat tinggi serta menurunnya jumlah siswa yang menulis pertanyaan 

tingkat rendah. Data yang diperoleh dari hasil Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

yang telah dilakukan peneliti diperkuat dengan data hasil penelitian sebelumnya 

dalam abstrak model literasi infomasi hasil penelitian Emi Tri Mulyani, S.Sos 

terhadap mahasiswa dalam pelaksanaan model literasi informasi dengan penerapan 

model Mc.Kenzie (Research Cycle Model) maka diperoleh hasil model literasi 

informasi memiliki kelebihan : 

1. Mempermudah siswa/mahasiswa dalam menyelesaikan tugas membuat beberapa 

pertanyaan yang dapat menggeneralisasikan permasalahaan. 

2. Siswa/mahasiswa dapat berpikir dengan strategi dan cara yang tepat untuk 

menemukan informasi terkait dan terpercayauntuk membantu dalam 

mengkonsepkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dibuat sebelumnya. 

3. Membantu siswa/mahasiswa dalam menentukan sumber-sumber informasi yang 

jelas dan terpercaya dan dapat dipertanggung jawabkan. 

4. Membantu siswa/mahasiswa dalam menyelesaikan tugas mereka dengan cara 

penyelesaian yang sistematis/terstruktur 

 Literasi informasi pada proses pembelajaran dapat berupa koran, bahan 

bacaan melalui unduhan internet, buku-buku pelajaran dan buku-buku yang tersedia 

di perpustakaan. Penggunaan literasi informasi yang disediakan guru memudahkan 

siswa untuk menulis pertanyaan yang baik dan aktivitas siswa dalam pembelajaran 

menunjukkan semua aktif belajar melalui literasi informasi. Pemberdayaan 

perpustakaan dalam proses pembelajaran di kelas memiliki fungsi yang sangat 

strategis, jadi siswa didekatkan kepada sumber belajar dan lingkungan sehingga 

tercipta pembelajaran yang efektif, kontektual dan literat. 

SIMPULAN  

 Kemampuan menanya siswa harus dilatih dengan menggunakan berbagai 

sumber belajar dan media pembelajaran. Berdasarkan hasil pembahasan dapat 

disimpulkan, melalui literasi informasi maka kemampuan siswa dalam pembelajaran 
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IPS terutama kemampuan dan kemauan menanya siswa dalam mengungkapkan 

serta menuliskan pertanyaan menghasilkan kemampuan menanya tingkat tinggi.  
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BOAT COMPETITION  DALAM PEMBELAJARAN  PjBL-STEM  

UNTUK MENINGKATKAN LITERASI TEKNOLOGI DAN 

ENGINEERING  PESERTA DIDIK 
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ABSTRAK  

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahn dimana pembelajaran masih 

terfokus pada pencapaian target penguasaan konsep, kreativitas peserta didik 

dalam memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan pembuatan 

produk masih sangat rendah, pembelajaran belum melatih kerjasama antar 

peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan Literasi 

teknologi dan engineering siswa melalui model pembelajaran berbasis 

proyek yang terintegrasi dengan pendekatan STEM. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini kuasi eksperimen dengan desain penelitian one group 

pre test-post test design. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII di 

salah satu SMP Negeri Kabupaten Kuningan. Instrumen yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah tes literasi teknologi dan engineering serta 

penilaian kinerja dalam aktivitas engineering design process. Data dianalisis 

dengan menghitung gain yang dinormalisasi. Hasil analisis data tes teknologi 

dan engineering diperoleh gain 〈 〉 = 0,77 dengan kriteria tinggi. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran PjBL yang terintegrasi 

STEM secara efektif dapat meningkatkan literasi teknologi dan engineering 

siswa.  
 

Kata-kata kunci: pembelajaran berbasis proyek (PjBL); pendekatan STEM;  

literasi teknologi dan engineering 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan pada saat dihadapkan pada sejumlah tantangan 

diantaranya bahwa pendidikan hendaknya menghasilkan sumber daya 

manusia yang mempunyai keterampilan kreativitas dan inovasi, berpikir 

kritis, pemecahan masalah, komunikasi dan kolaborasi (kerja tim). Hal ini 

sesuai dengan pemaparan Suto (2013) dalam Assesment and Teaching of 21
st
 

century skills (ATC21S) yang  mengembangkan penilaian keterampilan 

yang harus dipenuhi oleh peserta didik dalam menghadapi abad 21.  

Berdasarkan hal tersebut, maka pembelajaran IPA pada saat ini perlu 

dipersiapkan agar peserta didik memiliki pengetahuan dan kompetensi yang 

mampu bersaing dalam era globalisasi. Dalam Permendikbud nomor 20 

tahun 2016 tentang standar kompetensi lulusan untuk SMP/MTs, diharapkan 

peserta didik memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan yaitu 

mailto:tatiescience2015@gmail.com
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memiliki keterampilan berpikir dan  bertindak kreatif, produktif, kritis, 

mandiri, kolaboratif dan komunikatif melalui pendekatan ilmiah yang 

dipelajari satuan pendidikan secara mandiri.  

Pada kenyataannya, saat ini pembelajaran di sekolah belum 

memfasilitasi peserta didik dalam untuk memenuhi tuntutan keterampilan 

abad 21. Hal ini didasarkan pada studi pendahuluan yang dilakukan oleh 

penulis terhadap beberapa sekolah anggota MGMP IPA di kecamatan 

Pancalang. Hasil studi pendahuluan tersebut antara lain: 1) Pembelajaran 

masih terfokus pada pencapaian target penguasaan konsep, sedangkan 

pembelajaran yang mengembangkan kreativitas dan pemecahan masalah 

masih jarang dilakukan; 2) Kreativitas peserta didik dalam memecahkan 

permasalahan yang berhubungan dengan pembuatan produk masih sangat 

rendah; 3) Pembelajaran belum melatih kerjasama antar peserta didik dalam 

memecahkan sebuah permasalahan. 

Dalam mengembangkan keterampilan-keterampilan tersebut, negara 

maju seperti Amerika telah mengembangkan  literasi teknologi dan 

engineering bagi peserta didiknya. National Assesment Governing Board 

mendefinisikan Tecnhology Engineering Literacy (TEL) sebagai kapasitas 

peserta didik untuk menggunakan, memahami dan mengevaluasi teknologi 

prinsip-prinsip teknologi dan strategi yang dibutuhkan untuk membangun 

sebuah solusi dalam mencapai tujuan.  

Dalam TEL, peserta didik diharapkan mampu mengaplikasikan 

pemikiran dan penalarannya dalam menghadapi permasalahan. Kerangka 

penilaian TEL di kembangkan oleh National Assesment Educational 

Progress (NAEP) tahun 2014. Kerangka penilaian tersebut secara khusus 

terdiri dari : 1). Pemahaman terhadap prinsip-prinsip teknologi, yang fokus 

terhadap kemampuan peserta didik dalam menggunakan pengetahuannya 

tentang teknologi; 2). Membangun solusi dan mencapai tujuan, mengacu 

pada kemampuan peserta didik dalam menggunakan pengetahuan teknologi, 

peralatan dan keterampilan untuk memecahkan permasalahan dan mencapai 

tujuan dan menampilkannya dalam situasi nyata; 3) Komunikasi dan 

kolaborasi, fokus pada kemampuan peserta didik dalam menggunakan 

teknologi untuk berkomunikasi, mencari informasi dan bekerja secara 

individual ataupun kolaborasi (kerja tim). 
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Aktivitas dan penilaian TEL dalam penelitian ini merupakan 

penerapan prinsip perubahan bentuk energi  untuk menggerakkan sebuah 

perahu. Aktivitas dan penilaian tersebut antara lain: 

a. Mencari informasi dari berbagai sumber (buku, guru, internet) mengenai 

hal yang berhubungan dengan pembuatan model perahu 

b. Mengusulkan solusi dari permasalahan dan alternatif solusi dalam 

mendesain sebuah perahu yang mempunyai kecepatan tinggi dan dapat 

bergerak dengan stabil  

c. Memilih material yang tepat dalam membuat model perahu 

d. Mengidentifikasi peralatan atau pekakas yang diperlukan dalam 

pembuatan model perahu 

e. Megajukan desain/prototipe perahu dan membuat model perahu 

f. Mengujicoba perahu kemudian mengidentifikasi kelemahan perahu yang 

dibuat 

g. Mengomunikasikan solusi dan hasil proyek pembuatan model perahu 

dalam presentasi kelas maupun dan mempublikasikan laporan 

pembuatan proyek media sosial seperti facebook 

h. Mendelegasikan tugas tim, pengerjaan proyek dari mulai perencanaan, 

pembuatan, kompetisi (Boat competition) dan pelaporan dilakukan 

secara berkelompok. 

i. Mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan sumber energi yang 

digunakan oleh setiap kelompok. 

 Upaya peningkatan mutu pendidikan dalam memenuhi tuntuntan 

kompetensi abad 21, telah dilakukan oleh beberapa negara maju yaitu 

dengan mengembangkan Pendidikan STEM (Science, Technology, 

Engineering And Mathematics). Pembelajaran STEM mendorong peserta 

didik untuk dapat menciptakan produk yang merangsang peserta didik untuk 

berpikir kreatif, inovatif  berdasarkan konsep-konsep sains yang ia pahami 

untuk mencari dan mendesain solusi dari permasalahan dalam kehidupan 

nyata. Butz et al (dalam White, 2014) menyatakan bahwa pendidikan STEM  

dapat  mendukung keterampilan berpikir kritis yang akan membuat peserta 

didik dapat memecahkan masalah secara kreatif yang akan bermanfaat untuk 

dunia kerja mereka. Lebih lanjut Kennedy dan Odel (2014) mengemukakan 

bahwa pembelajaran  STEM dapat menghubungkan penelitian saintifik dan 
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engineering, melalui formulasi pertanyaan yang dapat dijawab melalui 

percobaan, desain engineering meliputi formulasi sebuah masalah yang 

dapat dipecahkan melalui mengkontruksi dan mengevaluasi selama tahap 

desain akhir (Kennedy dan Odel, 2014:250). 

Beberapa penelitian  menunjukkan pembelajaran STEM dapat 

dicapai melalui Project Based Learning (PjBL). Hal ini sangat sesuai dengan 

pembelajaran STEM yang mana definisi PjBL menurut para ahli diantaranya 

proyek adalah tugas yang kompleks, berdasarkan tantangan pertanyaan atau 

permasalahan yang melibatkan peserta didik untuk mendesain, membuat 

keputusan atau aktivitas investigasi, memberikan peserta didik kesempatan 

dalam bekerja secara mandiri dalam jangka waktu tertentu dan sebagai 

puncaknya dihasilkan produk dan dipresentasikan. (Jones et al dalam 

Thomas 2000). Pembelajaran  berbasis  proyek merupakan model 

pembelajaran yang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk 

merencanakan aktivitas belajar, melaksanakan proyek secara kalobaratif, dan 

pada akhirnya  menghasilkan  produk  yang  dapat  dipresentasikan  kepada  

orang  lain (Capraro et al, 2013). 

Berdasarkan uraian diatas, maka sangat menarik untuk diteliti 

bagaimana pencapaian literasi teknologi dan engineering peserta didik 

dengan menerapkan pembelajaran PjBL yang terintegrasi pendekatan 

STEM.  

Secara umum, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

―Bagaimanakah literasi teknologi dan engineering peserta didik setelah 

mendapatkan pengalaman belajar Boat competition dalam pembelajaran  

PjBL yang terintegrasi pendekatan STEM‖. Secara khusus rumusan 

masalah penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah peningkatan Literasi 

Teknologi dan engineering peserta didik setelah mengalami pembelajaran 

Boat competition dalam PjBL yang terintegrasi pendekatan STEM?; 2) 

Bagaimanakah gambaran keterampilan peserta didik dalam dalam 

kegiatan Boat competition dalam PjBL yang terintegrasi pendekatan 

STEM?  

Tujuan Penelitian ini dapat diuraikan: a) Mengetahui peningkatan 

Literasi Teknologi dan engineering peserta didik setelah mengalami 

pembelajaran Boat competition dalam PjBL yang terintegrasi pendekatan 
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STEM; b) Mengetahui gambaran keterampilan peserta didik dalam dalam 

kegiatan Boat competition dalam PjBL yang terintegrasi pendekatan STEM. 

 

METODE  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

eksperimen semu (quasi experiment). Variabel bebas dalam penelitian ini 

adalah pembelajaran Project Based Learning dengan berbasis STEM (PJBL-

STEM) pada energi dan perubahannya dan variabel terikatnya adalah 

Literasi Teknologi dan Engineering (TEL) 

Desain penelitian yang digunakan adalah one Group Pre test-post test 

design. Pada desain ini pengukuran TEL  tidak hanya dilakukan setelah 

perlakuan (post test) tetapi juga  dilakukan pengukuran sebelum perlakuan 

diberikan  (pre test). Desain tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 

Tabel  1. One Group Pre test –Post Test Design 

Kelompok Eksperimen    O     X     O 

  

(Fraenkel & Wallen, 2011: 275) 

Keterangan: 

O  = Pengukuran variabel terikat (TEL) 

X  = Perlakuan pada kelas eksperimen (menggunakan PjBL-STEM) 

Penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 1 Pancalang Kabupaten 

Kuningan dengan subjek penelitian peserta didik kelas VIII Semester 2 

tahun pelajaran 2016/2017. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini soal TEL serta rubrik 

penilaian kinerja pada saat kegiatan Engineering Design Process yang 

mengacu pada indikator-indikator TEL dalam NAEP 2014, 

a. Tes Literasi Teknologi dan Engineering 

Tabel 2. Kisi-kisi Tes Literasi Teknologi dan Engineering 

Praktek TEL Indikator Nomor 

Soal 

Jumlah 

- Memahami 

prinsip 

teknologi 

- Menganalisis kelemahan 

dan kelebihan teknologi 

- Menentukan pilihan 

diantara banyak alternatif 

- Menentukan teknologi 

tepat guna 

8, 9 

 

7 

 

1,10 

2 

 

 

1 

 

1 
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- Mengembangka

n solusi untuk 

mencapai 

tujuan 

- Mengusulkan solusi dan 

alternatif 

- Memilih material yang 

tepat 

- Memecahkan 

permasalahan Malfungsi  

2,3 

 

4,6 

 

5 

 

2 

 

1 

 

1 

 

 

 

b. Lembar Observasi Penilaian Kinerja 

Tabel  3. Kisi-Kisi Penilaian Keterampilan 

Indikator Nomor 

Pernyataan 

Propose solution and alternatives 

(Mengusulkan solusi dan alternatif) 

1,2 

Menjelaskan biaya dan keuntungannya 3 

Design and build a product using appropriate processes and  

materials 

(Mendesain bentuk dan memilih material dengan tepat) 

4,5,6 

Analyze need 

(Menganalisis kebutuhan peralatan yang diperlukan untuk 

mengerjakan proyek) 

7 

Troubleshoot malfunction 

(Mengatasi ketidak berfungsian komponen perahu yang dibuat) 

8 

Melakukan uji coba model atau prototipe 9 

Menghasilkan alternatif desain atau produk 10 

Delegate team asignments 

(Membagi tugas dalam tim) 

11 

 

Analisis data hasil penelitian meliputi 

c. analisis data pretes dan postes untuk melihat peningkatan literasi 

teknologi dan engineering setelah mengalami pembelajaran PjBL 

dengan pendekatan STEM.  

Berikut langkah – langkah melakukan data kuantitatif: 

1) Menghitung skor peserta didik berdasarkan kunci jawaban  

2) Mengubah skor mentah menjadi nilai dengan cara: 

100x
maksimalskor

mentahskor
Nilai




       

3) Menghitung nilai rata – rata keseluruhan yang diperoleh peserta 

didik 
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siswaJumlah

siswaNilai
rataRataNilai  

4) Menentukan peningkatan kemampuan literasi teknologi dan 

engineering setiiap peserta didik dengan cara menghitung gain  

Gain = nilai postes-nilai pretes 

5) Menghitung Gain ternormalisasi (N gain) 

pretesnilaimaksimumnilai

pretesnilaipostesnilai
NGain




  

6) Menginterpretasikan N gain yang dicapai 

Tabel 4. Kriteria gain Ternormalisasi 

Nilai (g) Klasifikasi 

g ≥ 0,7 Tinggi  

0,7 > g ≥ 0,3 Sedang 

g < 0,3 Rendah 

           (Hake, 1998) 

Pengolahan data selanjutnya, untuk melihat signifikansi 

peningkatan tes literasi teknologi dan engineering digunakan 

pengolahan data dengan bantuan software SPSS 22. 

 

d. Analisis data hasil observasi penilaian kinerja 

Analisis hasil observasi penilaian kinerja yang dilakukan secara 

kelompok.  

- Menghitung persentase masing-masing indikator melalui  skor  

yang  terdapat  pada  format  penilaian  dengan menggunakan 

rumus : 

   
 

  
      

 (Purwanto , 2010:102) 

Keterangan: 

NP       : nilai persen yang dicari 

R         : skor mentah peserta didik 

SM      : skor maksimal ideal dari  tes kinerja yang bersangkutan 

Hasil  perhitungan  persentase  akan  digolongkan  ke  dalam 

masing-masing kategori pada tabel berikut: 

Tabel 5. Kriteria  Keterampilan Kinerja 
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Persentase Kategori 

81%-100% Sangat Baik 

61%-80% Baik 

41%-60% Cukup Baik 

21%-40% Kurang Baik 

0%-20% Sangat Kurang 

Baik 

(Arikunto,2010, 271-272) 

 

PEMBAHASAN 

1. Implementasi Pembelajaran PjBL-STEM  

Penelitian ini dilaksanakan dari tanggal 27 maret  sampai tanggal 2 April 

2017. Berikut adalah jadwal pelaksanaan penelitian. 

 

Tabel 6. Jadwal pelaksanaan penelitian 

Pertemuan 

ke 
Tanggal Kegiatan 

1 27 Maret 2017 Pre Tes dan Informasi kegiatan 

Pembelajaran yang akan 

dilaksanakan 

2 29 Maret 2017 Pertemuan 1 KBM 

Identifikasi masalah, mencari 

informasi, membuat desain 

3 31 Maret 2017 Pertemuan 2 KBM 

Membuat Proyek pembuatan model 

Perahu 

4 1 April 2017 Pertemuan ke 3 

Boat competition 

5 2 April 2017 Post Test   

 

Uraian kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan dapat diuraikan dalam 

tabel berikut. 

Tabel 7. Implementasi pembelajaran dan dokumentasi 

Kegiatan Dokumentasi 

1. Kegiatan pembelajaran dimulai 

dengan memberikan 

permasalahan: ― Dapatkah kalian 

membuat model perahu yang 

dapat bergerak sendiri dengan 

menerapkan prinsip perubahan 

bentuk energi?‖, selanjutnya 

peserta didik dipersilahkan 

mencari informasi dari berbagai 

sumber untuk membuat desain  
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Kegiatan Dokumentasi 

perahu. Peserta didik bersiskusi: 

- Menentukan desain perahu 

- Menentukan material yang 

diperlukan 

- Menentukan tools yang 

diperlukan 

 

 

Mencari informasi dari berbagai sumber 

 

 
 Mempresentasikan desain perahu yang akan 

dibuat 

 

2. Pertemuan kedua kegiatan 

pembelajaran, peserta didik mulai 

membuat perahu sesuai desain 

yang telah didiskusikan 

sebelumnya. Peserta didik 

melakukan kegiatan: 

- Membuat perahu 

- Menuangkan kreativitasnya 

dalam membuat perahu agar dapat 

bergerak dengan baik 

- Mengatasi permasalahan yang 

terjadi saat pembuatan perahu 

 

 

 
Membuat perahu sesuai rencana/desain 
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Kegiatan Dokumentasi 

3. Pertemuan ketiga, peserta didik 

secara berkelompok mengujicoba 

perahu dan melakukan Kompetisi 

Balap perahu (Boat competition)  

 
Menguji coba perahu 

 
Boat competition 

4. Setelah selesai pembelajaran, 

peserta didik mempublikasikan 

kegiatannya dalam media sosial, 

mencertakan proses pengerjaan 

alat serta pengalaman yang 

mereka alami dalam Boat 

competition.. Beberapa peserta 

didik ada yang membuat video 

dengan movie maker. 

(TEL = komunikasi dan 

kolaborasi) 
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Kegiatan Dokumentasi 

 
 

2. Analisis Hasil Tes Literasi teknologi dan engineering 

Peningkatan Literasi Teknologi dan Engineering peserta didik SMP 

pada materi perubahan bentuk energi setelah diterapkan model PjBL 

yang terintegrasi pendekatan STEM dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pencapaian nilai 

tertinggi pada pretest diperoleh sebesar 60 dan nilai terendah sebesar 50 

dengan nilai rata-rata 34. Sedangkan untuk hasil post test diperoleh nilai 

tertinggi 100 dan nilai terendah 50 dengan nilai rata-rata 80. Peningkatan 

Literasi Teknologi dan Engineering dapat ditentukan dari nilai gain 

ternormalisasi atau N gain diperoleh N gain sebesar 0,707 dengan 

kriteria tinggi. 

Secara ringkas hasl pengolahan data tersebut disajikan dalam tabel 

berikut: 

Tabel 8. Nilai rata-rata Tes TEL 

Rata-Rata 

Pre Test 

Rata-Rata 

Post Test 

N gain Kriteria 

33,9 80 0,707 Tinggi 

 

Untuk mengetahui apakah peningkatan yang terjadi meningkat secara 

signifikan atau tidak, maka data pre test dan post test diuji dengan uji 

paired sample test, dengan syarat data terdistribusi normal dan homogen. 

Setelah data diketahui normal dan homogen, maka pengolahan data 

berikutnya dengan uji paired sample test  dengan sofware SPSS 22. 
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Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Pre_Test 33,93 28 9,940 1,879 

Post_Test 80,00 28 10,184 1,925 

 

 

 

 

Paired Differences 

T df 

Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Pre_Test - 

Post_Test 
-46,071 8,751 1,654 -49,465 -42,678 -27,857 27 ,000 

 

Berdasarkan hasil output SPSS diatas, diperoleh bahwa nilai sig. (2-

tailed) sebesar 0,000 < 0,05, maka sesuai dasar pengambilan keputusan 

dalam uji paired sample test dapat disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan antara rata-rata nilai pre test dan nilai post 

test.  

Analisis data juga dilakukan berdasarkan peningkatan literasi STEm 

setiap indikator. Pada penelitian ini terdapat 2 indikator TEL yaitu: 

TEL 1 : Memahami prinsip teknologi 

TEL 2: Mengembangkan solusi untuk mencapai tujuan 

Adapun peningkatan masing-masing indikator dapat dilihat 

berdasarkan hasil pengolahan SPSS sebagai berikut. 

Group Statistics 

 
Indikator N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

NGain_TEL TEL 1 28 ,2268 ,08653 ,01635 

TEL 2 28 ,8018 ,18112 ,03423 

 

Diperoleh bahwa rata-rata N gain untuk indikator TEL 1 sebesar 

0,2268 dan rata-rata Ngain  pada indikator TEL 2 sebesar 0,8018. 

Berdasarkan data ini dapat diperoleh kesimpulan bahwa peningkatan 

kemampuan peserta didik dalam mengembangkan solusi  untuk 

mencapai tujuan mengalami peningkatan yang lebih signifikan 

dibandingkan peningkatan pemahaman prinsip teknologi. 
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Penilian literasi teknologi pada indikator TEL 2 menuntut peserta 

didik untuk dapat memecahkan permasalahan serta berpikir kritis dan 

kreatif dalam mengatasi ketidak berfungsian peralatan. Penilaian 

indikator TEL 1 menuntut peserta didik memahami prinsip-prinsip 

teknologi. Kedua aspek ini mengalami peningkatan yang signifikan 

setelah peserta didik mendapatkan pembelajaran proyek berbasis STEM 

pada kegiatan membuat model perahu dan kompetisi balap perahu. 

Hal ini sesuai dengan  pendapat Morisson bahwa manfaat dari 

pendekatan STEM membuat peserta didik mampu memecahkan masalah 

menjadi lebih baik dan mampu membuat peserta didik menjadi inovator, 

inventors, mandiri, pemikir logis serta literat terhadap teknologi 

(Morrison dalam Stohlmann et al., 2012, : 29).  

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi 

peningkatan yang signifikan literasi teknologi engineering peserta didik 

setelah mendapatkan pembelajaran Boat competition dalam 

Pembelajaran PjBL yang terintegrasi pendekatan STEM. 

3. Analisis Hasil Penilaian Kinerja Peserta didik 

Penilaian kinerja peserta didik dilakukan dari mulai kegiatan 

perencanaan, pembuatan produk, uji coba sampai produk dihasilkan. 

Tabel berikut menjelaskan perolehan rata-rata dari penlaian kinerja yang 

dilakukan per kelompok. 

Tabel 9. Persentase Pencapaian Indikator TEL Pada Penilaian Kinerja 

Indikator 

Rata-rata 

% 

Kelompok 

Kriteria 

Propose solution and alternatives 92,85 Sangat Baik 

Menjelaskan biaya dan 

keuntungannya 
95,23 Sangat Baik  

Design and build a product using 

appropriate processes and  materials 
76,81 Baik  

Analyze need 76,19 Baik 

Troubleshoot malfunction 85,71 Sangat Baik 
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Indikator 

Rata-rata 

% 

Kelompok 

Kriteria 

Melakukan uji coba model atau 

prototipe 
95,23  Sangat Baik 

Menghasilkan alternatif desain atau 

produk 
85,71 Sangat Baik  

Delegate team asignments 90,47  Sangat Baik 

Rata-Rata 87,28 Sangat Baik 

 

Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh bahwa capaian keterampilan 

peserta didik dalam membuat produk model perahu termasuk kedalam 

kategori sangat baik. Secara umum setiap kelompok damengusulkan solusi, 

menjelaskan biaya, melakukan ujicoba dan mendelegasikan tim dengan 

capaian sangat baik. Namun ada beberapa indikator yang pencapaiannya 

belum maksimal yaitu medesain dan membuat perahu yang dapat bergerak 

dengan sempurna  (rata-rata 76), hal ini dikarenakan masih ada kendala 

dalam pembuatan alat karena sulitnya memperoleh peralatan yang 

direncanakan. Sebagai contoh, idealnya dalam membuat saluran uap perahu, 

peserta didik sebaiknya menggunakan pipa stainless yang mempunyai 

diameter 4 mm sampai 6 mm (seperti bekas antena), namun dalam 

prakteknya susah sekali mendapatkan alat yang diinginkan, sehingga 

sebagian besar kelompok menggunakan sedotan atau bekas tinta bolpoin 

dalam membuat saluran uap perahu. Hal ini berakibat banyaknya kelompok 

yang perahunya mengalami malfungsi. Salah satu penilaian TEL yaitu 

komunikasi dan Kolaborasi dalam tim, dalam penilaian kinerja, aspek ini 

diwakili oleh indikator pendelegasian tugas dalam tim dan kerjasama pada 

saat pembuatan alat maupun kompetisi balap perahu. Berdasarkan hasil 

observasi, diperoleh bahwa setiap kelompok rata-rata melakukan kerjasama 

dalam tim dengan sangat baik (87,28), hal ini karena kompetisi balap perahu 

ini menuntut kekompakan kelompok dalam mengatasi setiap permasalahan 

dalam pembuatan perahu dan kekompakan pada saat kompetisi balap 

perahu.  
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Berdasarkan hasil pengolahan data Tes literasi Teknologi dan 

engineering dan Penilaian kinerja peserta didik, dapat disimpulkan bahwa 

Pembelajaran PjBL yang terintegrasi pendekatan STEM dapat meningkatkan 

Literasi teknologi Engineering peserta didik. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan pendapat  Ozcan Akgun (2013:65-75) yang menyatakan bahwa 

Pembelajaran STEM dalam PjBL dapat membangun literasi teknologi (TL) 

peserta didik. Hal senada diungkapkan oleh Firman et al (2015) yang 

mengemukakan bahwa mengembangkan Literasi  Teknologi dan 

Engineering dapat dicapai dengan Pendidikan berbasis STEM. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan, dapat disimpulkan: 

1. Literasi Teknologi dan Engineering peserta didik mengalami 

peningkatan setelah melaksanakan pembelajaran PjBL yang terintegrasi 

STEM. Peningkatan yang terjadi dilihat dari nilai gain ternormalisasi 

yaitu sebesar 0,707. Secara statistik terdapat perbedaan yang signifikan 

antara literasi teknologi dan engineering peserta didik sebelum dan 

sesudah pembelajaran 

2. Berdasarkan penilaian kinerja, penilaian literasi teknologi engineering 

dalam aspek keterampilan termasuk kategori sangat tinggi, dengan rata-

rata pencapaian kelompok sebesar 87,28. 
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Abstrak 

Tujuanpenelitianiniuntuk mendeskripsikan proses pendampingan terpadu 

yang dapat meningkatkan kemampuan guru SDN 002 Batuaji Batam dalam menulis 

artikel melalui penelitian tindakan kelas. Pendampingan dilakukan kepada  2orang 

guru terpadu dalam praktik pembelajaran di kelas. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pendampingan terpadu yang dilakukan dengan langkah-langkah: (1) 

menyusun latar belakang dan metode, (2) merancang rencana pembelajaran, (3) 

praktik pembelajaran danobservasi, (4) penulisan.Hasilpenelitiandapatmeningkatkan  

kemampuan guru dalam menulis artikel ilmiah berdasarkan pelaksanaan penelitian 

tindakan kelas, Peningkatan terlihat dari hasil tulisan artikel dari guru terpadu. Jadi, 

pendampinganterpadudapatmembantu meningkatkan kemampuan guru dalam 

menulis artikel ilmiah. 

KataKunci : kemampuan guru, artikel,pendampinganterpadu 

PENDAHULUAN 

      Dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen 

menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, 

sertifikat pendidik, serta mempunyai kemampuan untuk mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional.Salah satu amanat Undang Undang tersebut adalah guru wajib 

memiliki kompetensi, kompetensi yang harus dimiliki guru meliputi kompetensi 

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dankompetensi 

professional.Salah satukompetensi yang harus selalu ditingkatkan oleh guru 

kompetensi professional yaitu kemampuan yang harus dimiliki guru dalam 

merancang proses pembelajaran. Kemampuan yang harus dimiliki pada kompetensi 

professional meliputi penguasaan materi dan standar kompetensi, mengembangkan 

materi pelajaran secara kreatif, mengembangkan keprofesian secara berkelanjutan. 

Upayameningkatkankompetensi guru harus dilakukan oleh semua pihak, 

baik dari guru itu sendiri maupun dari pemerintah. Salah satu upaya dari pemerintah 

untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi professional guru adalah 

diadakannya pelatihan pelatihan yang berhubungan langsung dengan bidang bidang 

yang diampu oleh guru. 

Salahsatuupaya yang dilakukan oleh guru untuk meningkatkan kemampuan 

profesional adalah melaksanakan penelitian tindakan kelas yang disesuaikan dengan 

kurikulum yang berlaku saat ini yaitu kurikulum 2013.Penelitian Tindakan Kelas 
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selain memberikan manfaat peningkatan kualitas pembelajaran, laporan Penelitian 

Tindakan Kelas juga sangat bermanfaat untuk kenaikan pangkat untuk guru yang 

bersangkutan sesuai dengan permen PAN-RB Nomor 16 Tahun 2009 tentang 

jabatan fungsioanl guru dan angka kreditnya,dilatar belakangi bahwa guru  memiliki 

peran strategis dalam meningkatkan proses pembelajaran dan mutu peserta didik.  

PengertianPenelitianTindakanKelas (PTK) menurut David Hopkins adalah 

sebuah bentuk kegiatan refleksi diri yang dilakukan oleh para pelaku pendidikan 

dalam suatu situasi kependidikan untuk memperbaiki rasionalitas dan keadilan 

tentang praktik kependidikan mereka, Pemahaman mereka tentang praktik tersebut, 

Situasi dimana praktik tersebut dilaksanakan. Menurut Kemmis dan MC Taggart 

PTK adalah studi yang dilakukan untuk memperbaiki diri sendiri, pengalaman kerja 

sendiri, yang dilaksanakan secara sistematis, terencana, dan sikap mawas diri.  

Guru sebagai peneliti (Subarman,1994:25;Nani Mediatati,2016) agar dapat 

melaksanakan PTK dengan baik perlu menyusun rencana penelitiandalambentuk 

proposal.Berdasarkanwawancara yang dilakukan di SDN 002 Batuaji Batam yang 

dilaksanakan tanggal 15 Februari 2017 banyak guru yang mengalami kesulitan 

dalam menyusun laporan PTK, permasalahan yang muncul pada sebagian besar 

guru tentang penyusunan laporan PTK adalah kurangnya budaya literasi, 

terbatasnya jumlah peserta pelatihan penulisan karya ilmiah dan masih banyak guru 

yang tidak menguasai IT sehingga berdampak pada rendahnya minat guru dalam 

menuangkan penelitian tindakan kelas yang sudah terbiasa mereka lakukan pada 

laporan tertulis. Berdasarkan hasil wawancara dari guru SDN 002 Batuaji Batam 

yang berjumlah 46 orang, memperoleh data sebanyak 25% memahami cara 

penulisan laporan PTK dalam bentuk artikel karya ilmiah dan sebanyak 75% belum 

memahami cara pembuatan laporan PTK dengan berbagai alasan.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan guru dalam 

penulisan laporan penelitian tindakan kelas 

denganmetodependampinganterpadu.Jenispenelitian yang menggunakan metode 

pendampingan menggunakan prinsip saling berbagi ilmu dan memberikan yang 

terbaik. 

 

METODE  

Penelitian ini mendeskripsikan tentang  metode pendampingan terpadu pada 

2 orang guru, pendampingan terpadu, yaitu salah  satu cara atau metode untuk saling 
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mengembangkan kemampuan pendamping dan yang didampingi dengan 

menggunakan prinsip saling memberikan yang terbaik. Penelitian ini menggunakan 

langkah-langkah: (1) menyusun latarbelakang dan metode (2) merancang rencana 

pembelajaran (3) praktik pembelajaran dan observasi (4) penulisan artikel. 

Aktivitas penyusunan latar belakang dan metode dimulai dari identifikasi 

masalah yang dihadapi 2 orang guru tentang kesulitan penyampaian materi terhadap 

siswa, selanjutnya penelitian tindakan kelas kedalam bentuk laporan penelitian, 

selanjutnya merancang rencana pembelajaran dengan menyusun perangkat 

pembelajaran untuk menunjang pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Tujuan akhir 

penelitian ini adalah guru mampu menghasilkan laporan PTK dalam 

bentukartikeldenganbaik. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini dilakukan dalam empat tahapan ,yaitu sebagai berikut. 

TahapPertama 

Menyusunlatarbelakangdan metode yang akan digunakan dalam penulisan 

laporan penelitian tindakan kelas, kegiatan ini dimulai dengan diskusi kesulitan 

yang dihadapi dalam penyampaian materi terhadap siswa dan menyusun metode 

pembelajaran yang kreatif , selanjutnya dijadikan judul penulisan laporan penelitian 

tindakan kelas. 

Dari diskusitentangkesulitan  penyampaian materi dengan guru pertama 

mendapat kesulitan dalam penyampaian materi sebangun dan kongruen pada mata 

pelajaran matematika kelas 6 semester 2 dan guru yang kedua mendapat kesulitan 

dalam penyampaian materi  hitung campuran bilangan bulat mata pelajaran 

matematika kelas 6 semester 2.Tahap pertama dilaksanakan pada tanggal 19 

Februari 2017. 

TahapKedua 

Merancang rencana pembelajarn meliputi penyusunan RPP,media dan 

lembar kerja siswa untuk pelaksanaan penelitian tindakan kelas sebnyak dua siklus 

Tahap Ketiga 

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas berdasarkan RPP yang sudah 

dirancang sebelumnya. 

Tahap Keempat 
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Penulisan laporan penelitian tindakan kelas dalam bentuk artikel ilmiah 

berdasarkan ketentuan yang berlaku.Penilaian dilaksanakan dalam dua siklus yaitu 

sebelum pelaksanaan pendamingan dan sesudah pendampingan terpadu. 

Tabel 1:  Hasil Penilaian Laporan PTK Sebelum Pendampingan Terpadu 

 

No Kriteria Aspek yang dinilai Alukhwatun . 

S 

Yulia . R 

1. Abstrak Terlibat unsur: 

- Latar belakang 

- Prosedur 

- Hasil 

2 2 

2. Pendahuluan Terlibat unsur: 

- Latar belakang 

- Tujuan 

- Manfaat 

1 2 

3. Kajian 

Pustaka 

- Teori terkait dengan 

PTK 

- Pelaksanaan 

Penelitian 

2 2 

4. Pelaksanaan 

Penelitian 

- Deskripisi tahapan 

siklus penelitian 

- Penggunaan 

instrumen 

- Tindakan yang 

dilakukan bersifat 

rasional, kolaborasi, 

jumlah siklus lebih 

dari satu 

3 2 

5 Hasil 

Penelitia 

- Disajikan dalam 

bentuk siklus dalam 

bentuk data lengkap 

2 2 

6 Kesimpulan 

dan 

rekomendasi 

- Hasil penelitian 

sesuai dengan tujuan 

- Adanya saran 

4 4 

7 Daftar 

Pustaka 

- Penulisan daftar 

pustaka sesuai 

aturan 

2 2 

 

Tabel 2. Hasil Penilaian Laporan PTK Sesudah Pendampingan Terpadu 

No Kriteria Aspek yang dinilai Alukhwatun  

S. 

Yulia  R. 

1. Abstrak Terlibat unsur 

- Latar belakang 

- Tujuan 

- Manfaat 

4 4 

2. Pendahuluan - Latar belakang 

- Prosedur 

4 4 
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- Hasil 

3. Kajian 

Pustaka 

- Teori terkait dengan 

PTK 

- Pelaksanaan 

Penelitian 

3 3 

4. Pelaksanaan 

Penelitian 

- Deskripisi tahapan 

siklus penelitian 

- Penggunaan 

instrumen 

- Tindakan yang 

dilakukan bersifat 

rasional, kolaborasi, 

jumlah siklus lebih 

dari satu 

4 4 

5 Hasil 

Penelitia 

- Disajikan dalam 

bentuk siklus dalam 

bentuk data lengkap 

4 4 

6 Kesimpulan 

dan 

rekomendasi 

- Hasil penelitian 

sesuai dengan tujuan 

- Adanya saran 

3 4 

7 Daftar 

Pustaka 

- Penulisan daftar 

pustaka sesuai 

aturan 

4 4 

 

 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan di SDN 002 Batuaji Batam 

,ada beberapa simpulan,yakni (1) Guru mengalami kesulitan menyusun laporan 

penelitian tindakan kelas ke bentuk artikel karya ilmiah (2) Penerapan metode 

pendampingan terpadu sangat membantu guru dalam menyusun laporan penelitian 

tindakan kelas ke dalam bentuk artikel ilmiah.Dari hasil simpulan tersebut ada 

beberapa saran yang harus ditindak lanjuti, yaitu (1) Melaksanakan pelatihan 

pendampingan terpadu dilingkungan sekolah, (2) Meningkatkan budaya literasi 

untuk guru. 
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