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PENGEMBANGAN SUBJECT SPECIFIC PEDAGOGY TEMATIK UNTUK 
MENGEMBANGKAN KARAKTER SISWA SEKOLAH DASAR 

 

Insih Wilujeng, Muhsinatun Siasah M., Muhammad Nur Wangid 
Universitas Negeri Yogyakarta 
email: insihuny@yahoo.co.id 

 
 

Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan  subject specific pedagogy (SSP)  
tematik untuk mengembangkan karakter tanggung jawab, kepedulian, kedisiplinan, dan jujur  
siswa sekolah dasar kelas I, II, dan II. Penelitian ini merupakan research and development 
dengan menggunakan prosedur pengembangan menurut Borg & Gall (1983). Prosedur 
penelitian ini meliputi tahap penelitian pendahuluan dan pengumpulan informasi, 
perencanaan dan perancangan, penyusunan draf SSP, dan pengembangan produk SSP 
yang terdiri dari penilaian kelayakan draf SSP, dan, revisi dan uji coba lapangan.  Hasil 
penelitian bahwa SSP yang dikembangkan layak berdasarkan penilaian oleh validator dan 
terbukti efektif meningkatkan karakter kejujuran, disiplin, peduli, dan tanggung jawab siswa 
kelas I, II, dan III SD yang ditunjukkan dari hasil observasi pada saat pembelajaran 
 

Kata kuci: SSP, Tematik, Karakter 
 

PENDAHULUAN 

      Salah satu tujuan dilaksanakannya pendidikan nasional yaitu membentuk insan yang 

berakhlak mulia yang juga berkualitas. Manusia berkualitas menurut Undang-undang nomor 

20 tahun 2003 berarti manusia yang terdidik 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. Agar tujuan pendidikan dapat dicapai, 

maka pendidikan nasional harus berfungsi secara optimal sebagai wahana utama dalam 

pemba-ngunan bangsa dan karakter. 

      Lickona dkk (Masnur, 2011: 129)  menjelaskan bahwa pendidikan karakter sangat 

penting untuk mengembangkan nilai-nilai etika inti seperti kepedulian, kejujuran, keadilan, dll 

sebagai basis karakter yang baik. Sekolah harus berkomitmen untuk mengembangkan 

karakter siswa berdasarkan nilai-nilai yang dimaksud, mendefinisikan dalam bentuk perilaku 

yang dapat diamati dalam kehidupan sekolah sehari-hari, mencontohkan nilai-nilai itu, 

mengkaji dan mendiskusikan, menggunakannya sebagai dasar dalam hubungan antar 

manusia, dan menga-presiasi manifestasi nilai-nilai tersebut di seko-lah dan masyarakat. 

Shaver (Sjarkawi, 2006: 42) menyatakan bahwa “dalam konteks pendidikan karakter, sekolah 

sebagai lembaga pendidikan formal mempunyai tanggung jawab untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir dan kecaka-pan siswa dalam menetapkan suatu keputusan untuk 

bertindak atau tidak bertindak”.  Kemam-puan tersebut terkait dengan nilai-nilai yang bersifat 

mailto:insihuny@yahoo.co.id
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humanis.  Oleh karena itu, sekolah mem-punyai beban dan tanggung jawab untuk 

melaksanakan pendidikan moral yang  terkait  dengan  nilai-nilai yang dapat membantu siswa 

mengembangkan cara berpikir dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan 

moralitasnya. 

      Dalam Panduan Pendidikan Karakter Kemdiknas 2011 dijelaskan bahwa pendidikan 

karakter adalah usaha menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik (habituation) sehingga 

siswa mampu bersikap dan bertindak berdasar-kan nilai-nilai yang telah menjadi kepribadi-

annya. Pendidikan karakter yang baik harus melibatkan pengetahuan yang baik (moral 

knowing), perasaan yang baik atau loving good (moral feeling) dan perilaku yang baik (moral 

action) sehingga terbentuk perwujudan kesatuan perilaku dan sikap hidup siswa. 

Pengintegrasian pendidikan nilai (karakter) ke dalam mata pelajaran merupakan hal yang 

dapat dilakukan pihak sekolah dalam hal ini guru dalam usaha menanamkan pendidikan nilai 

tersebut. Materi pembelajaran yang berkaitan dengan norma atau  nilai-nilai pada setiap 

mata pelajaran perlu dikembangkan, dieksplisitkan, dan dikaitkan dengan konteks kehidupan 

sehari-hari. Dengan demikian, pembelajaran nilai-nilai karakter tidak hanya pada tataran 

kognitif, tetapi menyentuh pada internalisasi, dan pengamalan nyata dalam kehidupan siswa 

sehari-hari di masyarakat. Oleh karena itu, guru dan sekolah perlu mengin-tegrasikan nilai-

nilai yang dikembangkan dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa ke dalam perangkat 

pembelajaran  yang akan menjadi acuan guru dalam mengajar.  

      Pentingnya pendidikan karakter di sekolah menjadi perhatian pemerintah mengganti 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dengan Kurikulum 2013. Upaya ini dimak-

sudkan untuk memecahkan masalah penurunan karakter pelajar  yang akhir-akhir ini 

melakukan tindakan kriminal berupa tawuran, pembunuhan, dan seks bebas. Kurikulum 2013 

bervisi melak-sanakan pendidikan karakter melalui pembela-jaran yang diharapkan akan 

menghasilkan siswa yang cerdas dalam berpikir, terampil dalam bekerja, dan memiliki 

kepribadian yang baik.  

      Sebagai bagian dari jenjang pendidikan, Sekolah Dasar (SD) mempunyai peran strategis 

dalam menanamkan dan mengembangkan ka-rakter kepada siswa karena pada rentang usia 

tersebut, anak akan mengalami perkembangan dan perubahan cara pandang dalam 

penilaian moral. Selain itu sekolah merupakan tempat yang mempunyai peluang untuk 

mengem-bangkan karakter siswa melalui pembelajarannya (Johnson, 2010). Namun 

demikian pengemasan pembelajaran yang dapat menamkan karakter merupakan 

permasalahan bagi guru-guru SD karena mereka masih kesulitan dalam menyu-sunnya.  
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      Pembelajaran yang baik dilakukan de-ngan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan 

dari karakteristik siswa. Model pembelajaran yang sesuai untuk SD adalah model pembe-

lajaran tematik, yaitu sebuah model pembe- lajaran yang terinspirasi dari teori psikologi 

Gestalt di mana siswa SD masih memandang segala sesuatu sebagai sebuah kesatuan yang 

utuh dan saling terkait atau sering disebut holistik. Permendiknas No. 67 tahun 2013 tentang 

standar isi menjelaskan bahwa pembe-lajaran di SD dilaksanakan dengan pendekatan 

tematik integratif. Pembelajaran tematik integra-tif merupakan pendekatan pembelajaran 

yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam suatu 

tema (Depdiknas, 2013: 9). Istilah model pembelaja-ran integratif berasal dari istilah 

pembelajaran  terpadu sebagai konsep yang sering dipersama-kan dengan integrated 

teaching and learning, integrated curriculum approach, a coherent curriculum approach. Jadi 

berdasarkan istilah tersebut, maka pembelajaran terpadu pada dasarnya lahir dari pola 

pendekatan kurikulum yang terpadu (integrated curriculum approach) (Trianto, 2011: 147). 

Pembelajaran tematik lebih menekankan pada keterlibatan siswa dalam proses belajar 

secara aktif dalam proses pembe-lajaran sehingga siswa dapat memperoleh penga-laman 

langsung dan terlatih untuk dapat menemukan sendiri berbagai pengetahuan yang 

dipelajarinya. 

      Karakteristik pembelajaran tematik inte-gratif Menurut Majid (2014: 89) diantaranya 

berpusat pada siswa, memberikan pengalaman langsung, pemisahan mata pelajaran tidak 

begitu jelas, menyajikan konsep dari berbagai mata pe-lajaran, bersifat fleksibel dan 

menggunakan prinsip belajar sambil belajar dan menyenang-kan. Prinsip-prinsip 

pembelajaran tematik dapat diklasifikasikan menjadi beberapa prinsip yakni prinsip 

penggalian tema, prinsip pengelolaan pembelajaran, prinsip evaluasi, dan prinsip reaksi 

(Trianto, 2011: 154).  

      Pembelajaran tematik integratif  bukan hal yang baru bagi guru karena pada KTSP pem-

belajaran di SD menggunakan tematik. Namun, pembelajaran tematik integratif yang 

menginte-grasikan nilai-nilai karakter merupakan hal yang baru bagi guru. Belum banyak 

guru menyusun SSP yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran. 

Karakter tidak bisa dipi-sahkan dari suatu nilai, untuk itu dalam setiap komponen SSP akan 

diintegrasikan dengan nilai yang menjadi landasan dalam mewujudkan pendidikan karakter. 

SSP yang dikembangkan paling tidak memuat empat komponen utama, yaitu 1) silabus, 2) 

RPP, 3) Bahan Ajar dan Lembar Kerja Siswa (LKS) beserta kunci jawa-bannya, serta 4) 
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lembar penilaian. SSP meng-gambarkan perencanaan pembelajaran yang run-tut dan padu 

dimulai dari analisis KI dan KD dalam silabus sampai lembar penilaiannya. orientasi kognitif.  

      SSP pertama kali dikenalkan oleh Shu-lman sebagai Pedagogical Content Knowledge 

(PCK).  Shulman memperkenalkan PCK “as a spesific category of knowledge „which goes 

beyond knowledge of subject matter per se to the dimension of subject matter knowledge for 

teaching” (Driel, Verloop, & de Vos 1998: 675).  Pernyataan tersebut berarti PCK disusun 

tidak hanya berdasarkan pengetahuan akan materi isi (mata pelajaran) tetapi di dalamnya 

dimasukkan juga pengetahuan tentang bagaimana membela-jarkan materi kepada siswa. 

California State University menjelaskan “SSP, also known as pedagogical content 

knowledge, is a form of teacher knowledge and a part of a teacher‟s thinking process” yang 

bermaksud SSP meru-pakan bentuk pengetahuan dan bagian dari pro-ses berpikir seorang 

guru sehingga SSP dinamis yang dapat berubah sesuai dengan tingkat penguasaan seorang 

guru terhadap suatu mata pelajaran. Kesimpulannya SSP adalah penge-masan bidang studi 

menjadi perangkat pembe-lajaran yang komprehensif dan solid mencakup standar 

kompetensi, sub kompetensi, materi, strategi, metode, media, serta evaluasi (instru-men 

penilaian hasil belajar). 

      Beberapa penelitian yang telah dilaku-kan berkaitan dengan SSP dan karakter dianta-

ranya penelitian yang dilakukan oleh Subhan (2012) bahwa hasil pengembangan SSP 

ditinjau dari aspek silabus, RPP, materi ajar, LKS dan soal tes hasil belajar terbukti dapat 

mengem-bangkan karakter cerdas intrapersonal dan peduli siswa. Kembuan (2012) bahwa 

dengan SSP yang dikembangkan pembelajaran cenderung akan terarah dan terjadi 

perkembangan karakter jujur, peduli, cerdas emosi, rasa ingin tahu dan peduli pada siswa. 

Awang (2012) bahwa pembelajaran dengan menggunakan  SSP terbukti efektif dalam 

mengembangkan karakter siswa kelas II SD ditinjau dari komponen penilaian tes hasil 

belajar, pengamatan karakter siswa, dan penilaian karakter siswa. 

      Pengintegrasian nilai karakter ke dalam pembelajaran tematik integratif yang disusun 

dalam SSP menjadi sangat stategis dilakukan mengingat pembelajaran tematik integratif 

meru-pakan keterpaduan berbagai mata pelajaran yang masing-masing mempunyai nilai 

karakter yang menonjol.Pendidikan nilai (karakter) yang integrasi pada pembelajaran tematik 

integratif sangat penting demi kesiapan siswa dalam menghadapi setiap permasalahan 

dalam kehidu-pannya. Jika guru dapat menyusun SSP yang ideal dan lengkap serta dapat 

melaksanakan pembelajaran di kelas sesuai dengan SSP yang telah di susun, maka 
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kegiatan pembelajaran di kelas akan menjadi terarah dan harapannya kualitas siswa dari sisi 

kognitif, afektif dan psikomotornya menjadi semakin meningkat. 

      Studi pendahuluan yang dilakukan selama bulan oktober 2013 di SDN Sonosewu, SDN 

Glagah, dan SDN Wonosari I Yogyakarta mendapatkan hasil secara umum bahwa sebagian 

besar siswa masih menunjukkan sikap kurang bertanggung jawab dan disiplin ketika berada 

di lingkungan sekolah, baik saat pembelajaran di kelas maupun ketika di luar kelas. Sikap 

kurang tanggung jawab dan disiplin siswa antara lain masih banyaknya siswa yang datang 

terlambat, berpakaian seragam yang tidak sesuai jadwal, tidak mau melaksanakan tugas 

piket yang dijad-walkan, serta masih banyak siswa yang melaku-kan hal-hal yang tidak 

relevan saat pembela-jaran. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun guru 

belum secara eksplisit mema-sukkan pendidikan karakter, khususnya jujur dan disiplin. Siswa 

hanya dibekali dengan pengeta-huan kognitif semata dan bukan keterampilan proses 

sebagai kunci dari pengembangan karak-ter siswa. Guru masih kebingungan dalam mem-

buat perangkat pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum 2013 dan belum 

mengembangkan SSP tematik sebagai perangkat pembelajaran di kelas. Melihat kondisi 

tersebut maka pada penelitian ini dilakukan pengembangan (SSP) tematik untuk 

mengembangkan karakter siswa SD khususnya untuk kelas I, II, dan III. 

 

METODE  

      Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian pengemba-

ngan atau dikenal dengan R&D  (research and development) dengan model  Borg & Gall 

(1983, p.775). Prosedur penelitian yang dilakukan yaitu (1) melakukan penelitian 

pendahuluan dan pe-ngumpulan informasi, (2) melakukan perencana-an dan perancangan, 

(3) menyusun draf SSP, dan (4) melakukan pengembangan produk SSP yang terdiri dari 

penilaian kelayakan draf 1 SSP, revisi 1, uji coba awal (uji coba satu-satu), revisi 2, uji coba 

kelompok, revisi 3, uji coba lapangan, serta revisi 4. Penelitian ini dilakukan di SDN Wonoasri 

I, SDN Glagah, SDN 3 Kasongan, dan SDN Sonosewu.Teknik pengambilan data 

menggunakan metode wawancara, validasi, observasi, tes, dan penyebaran angket. Untuk 

memperoleh data penelitian digunakan instru-men pedoman wawancara, lembar penilaian 

produk, lembar observasi, angket, dan soal tes.Data validasi dan keefektifan produk SSP 

yang terdiri dari observasi karakter siswa, angket respon guru serta hasil belajar siswa 

dihitung rata-ratanya kemudian dikonversi menjadi nilai berdasarkan acuan pada Tabel 1. 

Tabel 1.Konversi SkorAktual Menjadi Skor Skala Lima 

Interval Skor Nilai Kategori 
X>Mi +1,8Sbi A Sangat Baik 
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Mi+0,6SBi<X≤Mi+1,8 B Baik 
Mi–0,6SBi<X ≤Mi+0,6 C Cukup Baik 
Mi-1,8SBi<X≤Mi-0,6 D Kurang Baik 
X≤Mi–1,8SBi E Tidak Baik 

Sukardjo (2005: 55) 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

      Rata-rata skor hasil penilaian draf produk SSP Tematik yang dikembangkan oleh 

validator dikonversi menjadi kreteria dengan skala lima menurut Sukardjo (2005: 55) dengan 

Mi = 3 dan Sbi= 0,67. Kreteria konversi rata-rata skor penilaian oleh validator ditampilkan 

pada Tabel 2. 

 
 
 

Tabel 2. Kreteria Konversi Rata-Rata Skor 

Interval Skor Nilai Kategori 
X >  4,2 A Sangat Baik 

3,6 < X ≤ 4,2 B Baik 
2,59 < X ≤ 3,6 C Cukup Baik 
1,79 < X ≤ 2,4 D Kurang Baik 

X ≤ 1,79 E Tidak Baik 

 

      Hasil penilaian draf SSP oleh ahli materi dan media ditampilkan pada Tabel 3 dan 4. 
 

Tabel 3.Penilaian Draf SSP oleh Ahli  Materi 

Kompo-nen 
SSP 

yang Dinilai 

Ahli 
Materi I 

Ahli Materi  
II 

Ahli Materi  
III 

Rata-Rata Kreteria 

Silabus 8,00 8,43 8,60 8,34 Sangat Baik 

RPP 8,00 8,33 8,20 8,18 Sangat Baik 

LKPD 8,00 8,82 8,40 8,41 Sangat Baik 

Instrumen 
Penilaian 

8,00 8,43 8,00 8,14 Sangat Baik 

 

Tabel 4.Penilaian Draf SSP oleh Ahli Media 

Aspek SSP 
yang Dinilai 

Ahli 
Media I 

Ahli Media  
II 

Ahli Media  
III 

Rata-Rata Kreteria 

Kesederhanaan 8,53 8,45 8,00 8,27 Sangat baik 

Keterpaduan 8,50 8,50 8,00 8,35 Sangat baik 

Keseimbangan 8,50 8,35 8,00 82,8 Sangat baik 

Bentuk 8,53 8,60 8,00 82,7 Sangat baik 

Warna 8,53 8,30 8,00 8,27 Sangat baik 

 

      Rata-rata skor penilaian SSP yang dikembangkan berdasarkan hasil penilaian  ahli 

materi dan ahli media pembelajaran sebesar > 4,2 dengan kategoi sangat baik yang berarti 
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layak digunakan dalam pembelajaran. Selisih penilain skor oleh ahli materi dan media 

sebesar    1. Berdasarkan selisih ini dapat disimpulkan bahwa level agrement (tingkat 

persetujuan) dari ahli materi dan media tinggi.Level agrementdiperoleh dari menghitung 

selisih skor penilaian dari para validator.Level agrementdikatakan rendah  jika selisih 

penilaian dari validator   1 dan dikatakan tinggi  jika selisih penilaian dari validator   1. 

Hasil yang diperoleh dari uji coba satu-satu sebagai berikut. Hasil uji coba satu-satu di SDN 

Glagah. Data hasil uji coba satu-satu di SDN Glagah ditampilkan pada Tabel 5. 

 

Tabel 5.Data Penilaian SSP pada Uji Coba Satu-Satu oleh Guru di SDN Glagah 

Aspek SSP 
yang Dinilai 

Ahli Media 
I 

Ahli Media  II 
Ahli 

Media  III 
Rata-Rata Kreteria 

Kesederhanaan 8,53 8,45 8,00 8,27 Sangat baik 

Keterpaduan 8,50 8,50 8,00 8,35 Sangat baik 

Keseimbangan 8,50 8,35 8,00 82,8 Sangat baik 

Bentuk 8,53 8,60 8,00 82,7 Sangat baik 

Warna 8,53 8,30 8,00 8,27 Sangat baik 

 

  Secara lengkap penilaian SSPdapat dilihat dalam bentuk diagram seperti pada Gambar 1. 

 
Gambar 1. Diagram Penilaian SSP oleh Guru padaUji Coba satu-satu di SDN Glagah 

     

       Berdasarkan Gambar 1 memberikan informasi bahwa penilaian guru terhadap SSP 

yang diuji coba satu-satu dengan skor 67 untuk penilian silabus, 139 untuk skor RPP, 78 

untuk skor LKS, dan 96 untuk skor lembar penilian. Berdasarkan hasil uji coba satu-satu ini 

dapat disimpulkan bahwa SSP layak untuk diujicobakan dengan catatan melakukan 

perbaikan terlebih dahulu. Hasil uji coba satu-satu di SDN 1 wonosari 

    Data hasil penilaian guru dan siswa terhadap SSP yang dikembangkan pada uji satu-satu 

di SDN 1 Wonosari ditampilkan pada Tabel 6. 

 

 

 



8 
 

Tabel 6.  Data Hasil  Penilaian Guru dan Respon Siswa pada Uji Coba Satu-Satu di SDN 1 Wonosari 

Komponen SSP 
Rerata Total  Skor 

Aktual 
(X) 

Kategori 
Keefektifan 

Angket penilaian guru 218 Sangat baik 
Respon siswa 30 Sangat baik 

 

    Berdasarkan analisis hasil penilaian guru dan respon siswa total skor aktual penilaian 

guru yang diperoleh pada uji coba satu-satu ini berada pada interval berkategori “baik”. Hal 

ini memberikan informasi bahwa SSP efektif  digunakan dalam pembelajaran. Data hasil 

pengukuran keefektifan SSP berdasarkan penilaian karakter siswa selama pembelajaran 

ditampilkan pada Tabel 7. Data hasil penilaian posttest ditampilkan pada  Tabel 8. 

 

Tabel 7.   Data Hasil Penilaian Karakter Uji Siswa pada Uji Coba Satu-Satu di SDN 1 Wonosari 

Komponen 
Keefektifan 

SSP 

Rerata Skor Aktual  
(X) 

Kategori 
Keefektifan 

Lembar 
observasi 
karakter 

88 Sangat baik 

Lembar 
Observasi 
Penilaian 
Karakter siswa 

 

- Jujur 30 Sangat baik 
- Disiplin 15 Sangat baik 

 

Berdasarkan hasil penilaian karakter pada 7 nilai karakter siswa berada pada kartegori 

sangat baik yang mengindikasikan bahwa SSP yang dikembangkan terbukti efektif untuk 

mengembangkan karakter jujur dan disiplin siswa. 

 

Tabel 8.Data Hasil Posttest Siswa pada Uji Coba Satu-Satu di SDN 1 Wonosari 

No. Urut 
Peserta 

Didik 

Skor 
Posttest 

Kriteria 
Ketuntasan 

24 100 Tuntas 
32 100 Tuntas 
67 100 Tuntas 

 

      Berdasarkan Tabel 8 semua siswa tuntas mengikuti penilaian tes hasil belajar. Hal ini 

mengindikasikan bahwa SSP yang dikembangkan terbukti efektif  dilaksanakan karena 

semua (100%) siswa berhasil tuntas mengerjakan tes yang diberikan. 

Hasil uji coba satu-satu di SDN 3 Kasongan. Data hasil penilaian guru dan siswa terhadap 

SSP yang dikembangkan pada uji satu-satu di SDN Kasongan ditampilkan pada Tabel 9. 
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Tabel 9.  Data Hasil  Penilaian Guru dan Respon Siswa pada Uji Coba Satu-Satu di SDN 3 Kasongan 

Komponen SSP 
Rerata Total  Skor 

Aktual 
(X) 

Kategori 
Keefektifan 

Angket penilaian 
guru 

3,80 Baik 

Respon siswa 4,00 Baik 

    Seperti yang tersaji pada Tabel 9 dike-tahui bahwa skor SSP dari penilaian guru rata-rata 

berada pada interval kategori baik.Selain itu, respon seluruh siswa menyatakan bahwa SSP 

yang dikembangkan berkategori baik. Berdasarkan hal ini disimpulkan bahwa SSP yang 

dikembangkan layak digunakan dalam pembelajarandan memenuhi syarat kelayakan. 

    Data hasil pengukuran keefektifan SSP berdasarkan penilaian karakter siswa selama 

pembelajaran ditampilkan pada Tabel 10. Data hasil penilaian posttest ditampilkan pada 

Tabel 11. 

Tabel 10.  Data Hasil Penilaian Karakter Siswa pada Uji Coba Satu-Satu di SDN 3 Kasongan 

Komponen 
Keefektifan SSP 

Rerata Skor 
Aktual  

(X) 

Kategori 
Keefektifan 

Lembar 
Observasi 
Penilaian 
Karakter siswa 

 

- Tanggung 
jawab 

3,95 Baik 

- Disiplin 4,08         Baik 

 

Berdasarkan hasil penilaian karakter siswa pada Tabel 10, nilai karakter siswa berupa 

karakter tanggung jawab dan disiplin berada pada kartegori sangat baik yang 

mengindikasikan bahwa SSP yang dikem-bangkan terbukti efektif untuk mengembang-kan 

karakter tanggung jawa dan disiplin siswa. 

 

Tabel 11. Data Hasil Posttest Siswa pada Uji Coba Satu-Satu di SDN 3 Kasongan 

No. Urut 
Peserta 

Didik 

Skor 
Posttest 

Kriteria 
Ketuntasan 

1 100 Tuntas 
2 100 Tuntas 
3 100 Tuntas 
4 100 Tuntas 

     Berdasarkan Tabel 11 semua siswa tuntas mengikuti penilaian tes hasil belajar. Hal 

ini mengindikasikan bahwa SSP yang dikembangkan terbukti efektif  dilaksanakan karena 

semua (100%) siswa berhasil tuntas mengerjakan tes yang diberikan. Hasil uji coba 

kelompok kecil sebagai berikut: 
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1. Hasil uji coba kelompok kecil di SDN Glagah 

    Data hasil penilaian SSP oleh guru pada uji coba satu-satu di SDN Glagah ditampilkan 

pada Tabel 12. 

Tabel 12.DataPenilaianSSP padaUji Coba Kelompok Kecil oleh Guru di SDN Glagah 

  Komponen 
SSP 

Total Skor 
Aktual (X) 

Skor 
Maksimum 

Kategori 
Kevalidan 

Silabus 65 70 Baik 

RPP 136 150 Baik 

LKS 74 85 Baik 

Lembar 
Penilaian 

69 75 Baik 

 

  Berdasarkan hasil analisis penilaian SSP pada Tabel 12 menunjukkan bahwa SSP yang 

dikembangkan berkategori baik.Selain itu respon siswa terhadap SSP yang dikembangkan 

menunjukkan bahwa SSP berkategori baik dan jumlah siswa yang meniai baik lebih dari 80 

%.Berdasarkan hasil ini disimpulkan bahwa SSP yang diukur melalui komponen penilaian 

SSP oleh guru dan dan respon siswa terhadap pembelajaran dengan SSP pada uji coba 

kelompok kecil memenuhi kategori efektif.Hasil belajar siswa pada uji coba kelompok kecil 

meng-gunakan SSP yang dikembangkan di SDN Glagah tuntas yaitu lebih dari nilai 

KKM.Rata-rata hasil penilaian karakter siswa selama pembelajaran rata-rata berkategori 

baik.Hasil ini pula menunjukkan bahwa SSP yang dikembangkan efektif digunakan dalam 

pembelajaran. 

 

2. Hasil uji coba kelompok kecil di SDN 1 Wonosari  

    Data hasil penilaian guru dan siswa terhadap SSP yang dikembangkan pada uji kelompok 

kecil di SDN 1 Wonosari ditam-pilkan pada Tabel 13. 

 

Tabel 13. Data Hasil  Penilaian Guru dan Respon Siswa pada Uji Kelompok Kecil di SDN 1 Wonosari 

Komponen SSP 
Rerata Total  Skor 

Aktual 
(X) 

Kategori 
Keefektifan 

Angket 
penilaian guru 

216 Sangat baik 

Respon siswa 29,7 Sangat baik 

 

Hasil penilaian guru terhadap SSP yang dikembangkan dan respon terhadap SSP melalaui 

proses pembelajaran seperti ditampilkan pada Tabel 13 rata-rata berka-tegori sangat baik.  

Berdasarkan hasil ini disimpulkan bahwa SSP yang dikembangkan efektif digunakan dalam 

pembelajaran.  
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    Data hasil pengukuran keefektifan SSP berdasarkan penilaian karakter siswa selama 

pembelajaran ditampilkan pada Tabel 14.  Data hasil penilaian posttest ditampilkan pada 

Tabel 15. 

 

Tabel 14.  Data Hasil Penilaian Karakter Uji Siswa pada Uji Kelompok Kecil di SDN 1 Wonosari 

Komponen 
Keefektifan SSP 

Rerata Skor Aktual  
(X) 

Kategori 
Keefektifan 

Lembar observasi 
karakter 

89,5 Sangat baik 

Lembar 
Observasi 
Penilaian 
Karakter siswa 

 

- Jujur 29,1 Sangat baik 
- Disiplin 14,9 Sangat baik 

 

Tabel 15. Data Hasil Posttest Siswa pada Uji Coba Kelompok Kecil di SDN 1 Wonosari 

No. Urut 
Peserta 

Didik 

Skor 
Posttest 

Kriteria 
Ketuntasan 

6 93 Tuntas 
7 93 Tuntas 
16 100 Tuntas 
35 93 Tuntas 
50 100 Tuntas 
51 100 Tuntas 
52 100 Tuntas 
59 93 Tuntas 
68 100 Tuntas 
75 100 Tuntas 

Rata-rata 97,2 Tuntas 

 

Hasil penilaian karakter siswa selama pembelajaran berupa karakter jujur dan disiplin 

menggunakan SSP yang dikembang rata-rata berkategori sangat baik. Hasil belajar siswa 

setelah pembelajaran menggunakan SSP yang dikembangkan semuanya tuntas melebihi 

nilai KKM dengan kategori sangat baik. Jumlah siswa yang memenuhi kategori sangat baik a 

lebih dari 80%. berdasarkan hasil penilaian ini disimpulkan bahwa SSP yang dikembangkan 

efektif digunakan dalam pembelajaran selain itu SSP yang dikembangkan juga efektif untuk 

mengembangkan karakter jujur dan disiplin siswa.  

 

3. Hasil uji coba kelompok kecil di SDN 3 Kasongan 

    Data hasil penilaian guru dan siswa terhadap SSP yang dikembangkan pada uji kelompok 

kecil di SDN Kasongan ditam-pilkan pada Tabel 16. 
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Tabel 16. Data Hasil  Penilaian Guru dan Respon Siswa pada Uji Coba Kelompok Kecil di SDN 3 
Kasongan 

Komponen 
SSP 

Rerata Total  
Skor Aktual 

(X) 

Kategori 
Keefektifan 

Angket 
penilaian 
guru 

4,80 Sangat Baik 

Respon siswa 4,43 Sangat Baik 

 

Seperti yang tersaji pada Tabel 16 diketahui bahwa skor SSP dari penilaian guru rata-rata 

berada pada interval kategori sangat baik. Selain itu, respon siswa terhadap SSP yang 

dikembangkan juga berkategori sangat baik. Berdasarkan hal ini disimpulkan bahwa SSP 

yang dikembangkan layak digunakan dalam pembelajaran dan meme-nuhi syarat kelayakan. 

    Data hasil pengukuran keefektifan SSP berdasarkan penilaian karakter siswa selama 

pembelajaran ditampilkan pada Tabel 17. Data hasil penilaian posttest ditampilkan pada 

Tabel 18. 

 

Tabel 17.  Data Hasil Penilaian Karakter Siswa pada Uji Coba Kelompok Kecil di SDN 3 Kasongan 

Komponen 
Keefektifan SSP 

Rerata Skor 
Aktual  

(X) 

Kategori 
Keefektifan 

Lembar 
Observasi 
Penilaian 
Karakter siswa 

 

- Tanggung 
jawab 

4,37 Baik 

- Disiplin 4,00 Baik 

 

Berdasarkar hasil penilaian karakter siswa pada Tabel 17, nilai karakter siswa berupa 

karakter tanggung jawab dan disiplin berada pada kartegori baik. Hasil ini mengindikasikan 

bahwa SSP yang dikem-bangkan terbukti efektif untuk mengem-bangkan karakter tanggung 

jawab dan disiplin siswa dalam pembelajaran.  

 

Tabel 18. Data Hasil Posttest Siswa pada Uji Coba Kelompok Kecil di SDN 3 Kasongan 

No. Urut 
Peserta Didik 

Skor 
Posttest 

Kriteria 
Ketuntasan 

siswa 1 100 Tuntas 
siswa 2 86 Tuntas 
siswa 3 100 Tuntas 
siswa 4 100 Tuntas 
siswa 5 93 Tuntas 
siswa 6 100 Tuntas 
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No. Urut 
Peserta Didik 

Skor 
Posttest 

Kriteria 
Ketuntasan 

siswa 7 73 Tdk tnts 
siswa 8 100 Tuntas 
siswa 9 100 Tuntas 
siswa 10 86 Tuntas 
Rata-rata 93,8 Tuntas 

 

     Berdasarkan Tabel 18 rata-rata siswa tuntas mengikuti penilaian tes hasil belajar 

dengan nilai melebihi nilai KKM yang ada di sekolah dan hanya satu siswa yang tidak tuntas. 

Hal ini mengindikasikan bahwa SSP yang dikembangkan efektif  digunakan dalam 

pembelajaran. Hasil uji coba lapangan sebagai berikut: 

1. Hasil uji coba lapangan di SDN Glagah 

    Data kreteria keefektifan SSP diperoleh dengan pengisian respon siswa terhadap 

pembelajaran dengan SSP yang dikembangkan. Rata-rata siswa memberikan respon baik, 

dari 28 siswa 4 diantaranya memberikan reposn sangat baik. Berdasarkan hasil ini 86% 

siswa memberi respon baik dan 14% memberi respon sangat baik. Hasilresponsiswabaik 

karena dalam prosespembelajaran menggunakan model pembelajaran tematik integratif, 

pendekatanscientific dan menggunakan strategi cooperativetipe STAD yang meningkatkan 

aktifitas siswa dalam pembelajaran. Selain itu jumlah siswa yang menilai SSP berkategori 

baik lebih dari 80% sehingga disimpulkan  bahwa SSP yang diukur melalui komponen 

penilaian SSP oleh guru dan respon siswa terhadap pembelajaran dengan SSP pada ujicoba 

lapangan operasional memenuhi kategori efektif. 

    Keefektifan SSP yang dikembangkan juga dilihat dari tes hasil belajar. Data hasil pretest 

dan posttest siswa kelas kontrol dan kelas eksperimen menggunakan SSP yang 

dikembangkan ditampilkan padaTabel 19. 

 

Tabel 19. Data Hasil Pretest dan Posttest Siswa Kelas Kontrol padaUji Coba Lapangan 

Hasil Skor 
Mini-mum 

Skor 
Maksi-
mum 

Rerata Standar 
Deviasi 

Jumlah Siswa 
Tuntas 

Jumlah Siswa 
Tidak Tuntas 

Kelas Kontrol 

Pretest 67 100 84,86 9,11 22 6 

Rerata 84,00  

Posttest 73 100 91,29 7,72 26 2 

Rerata 91,00  

Kreteria Ketuntasan 75 

Kelas Eksperimen 
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Hasil Skor 
Mini-mum 

Skor 
Maksi-
mum 

Rerata Standar 
Deviasi 

Jumlah Siswa 
Tuntas 

Jumlah Siswa 
Tidak Tuntas 

Pretest 73 100 85,39 8 24 4 

Rerata 85,39  

Posttest 73 100 94,39 7 27 1 

Rerata 94,39  

Kriteria Ketuntasan 75 

 

Bersarkan tabel 19 diketahui bahwa terdapat perbedaan rerata pretest dan posttest dari kelas 

kontrol dan kelas eksperimen. Berdasarkan hasil Uji-T diperoleh hasil bahwa rerata pretest 

dan posttest kelas kontrol dan kelas eksperimen berbeda secara signifikan. Berdasarkan 

tabel 19 juga dapat dilihat bahwa jumlah siswa yang tuntas pada kelas eksperimen 

setelahpembelajaran meng-gunakan SSP yang dikembangkan mening-kat. Jumkah siswa 

yang tuntas lebih dari 80% dan meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran 

karena persentase siswa yang tuntas pada kelas eksperimen lebih besar dari persentase 

yang tuntas pada kelas kontrol.  

    Data hasil pengamatan karakter siswa, angket penilaian karakter disiplin dan peduli 

lingkungan siswa ditampilkan pada Tabel 20.  

 

Tabel 20. Data Hasil Pengamatan Checklist Karakter Siswa, Angket Penilaian Karakter 
Disiplin dan Peduli Siswa pada Uji Coba Lapangan 

Kompo-nenSSP 

RerataTotalSkorAktual 

Skor Maksi-mum 

Kategori 

Kelas Kontrol 
Kelas 

Eksperi-
men 

Kelas Kontrol 
Kelas 

Eksperimen 

Angket 
Pengama-tan 
checklist karakter 
siswa 

 
 

68,29 

 
 

71,46 

 
 

80 

 
 

Baik 

 
 

Baik 

Angket 
Penilaian 
Karakter 
Disiplin 

 
 

40 

 
 

41 

 
 

45 

 
 

Baik 

 
 

Baik 

Angket 
Penilaian Karakter 
Peduli 

 
 

40,21 

 
 

41,32 

 
 

45 

 
 

Baik 

 
 

Baik 

    Berdasarkan Tabel 20 diketahui bahwa rata-rata penilaian karakter siswa berupa 

karakter disiplin dan peduli selama pembela-jaran menggunakan SSP yang dikembangkan 

berkategori baik.Berdasarkan Tabel 20 juga dapat dilihat bahwa total skor karakter disi-plin 

lebih tinggi 1 poin daripada kelas kon-trol sedangkan untuk total skor karakter peduli kelas 

eksperimen lebih tinggi 1,11 poin.  
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    Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hasil belajar(pretest-

posttest), pengamatan karakter siswa, dan penilaian karakter disiplin dan peduli siswa 

setelah pembelajaran menggunakan SSP yang dikembangkan berkategori baik dan 

mengalami peningkatan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa SSP yang dikembangkan 

dan diujikan pada ujicoba lapangan terbukti meningkatkan karakter siswa sehingga instrumen 

tersebut dapat digunakan untuk menanamkan karakter disiplin dan peduli. Hasil analisis juga 

mengindikasikan bahwa dengan pembelajaran menggunakan SSP tematik dapat 

meningkatkan karakter siswa. Dengan demikian SSP yang mengintegrasikan pengembangan 

karakter terbukti layak dan efektif digunakan untuk menanamkan kedisiplinan dan kepedulian 

siswa sekolah dasar khusnya di kelas II SDN Glagah Yogyakarta. 

2. Hasil uji coba lapangan di SDN 1 Wonosari 

    Data hasil penilaian guru dan siswa terhadap SSP yang dikembangkan pada uji lapangan 

di SDN 1 Wonosari ditampilkan pada Tabel 21. 

 

Tabel 21. Data Hasil Penilaian Guru dan Respon Siswa terhadap SSP pada Uji Lapangan di SDN 1 
Wonosari 

Komponen SSP 
Rerata Total  Skor 

Aktual 
(X) 

Kategori 
Keefektifan 

Angket penilaian 
guru 

219,5 Sangat baik 

Respon siswa 29,8 Sangat baik 

 

    Hasil penilaian guru terhadap SSP yang dikembangkan dan respon terhadap SSP 

melalaui proses pembelajaran seperti ditampilkan pada Tabel 21 rata-rata berka-tegori 

sangat baik. Berdasarkan hasil ini disimpulkan bahwa SSP yang dikembangkan efektif 

digunakan dalam pembelajaran. Selain itujumlah siswa yang menilai SSP berkategori sangat 

baik telah memenuhi syaratpraktis yaitu lebih dari 80%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan 

bahwa SSP yangdiukur melalui komponen penilaian guru dan respon siswa pada uji 

cobalapangan memenuhi kategori efektif. 

    Keefektifan SSP yang dikembangkan juga dilihat dari tes hasil belajar. Data hasil pretest 

dan posttest siswa sebelum dan menggunakan SSP yang dikembangkan ditampilkan 

padaTabel 22. 
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Tabel 22.  Data Hasil Analisis Rata-Rata Skor Pretest dan Posttest Siswa Uji pada Coba Lapangan 
 

Perlakuan Rata-Rata Skor 

Pretest 89,23 
Posttest 96,36 
Beda 7,13 

     

Berdasarkan Tabel 22 diketahui bahwa bahwa penggunaan SSP berpengaruh mening-

katkan pemahaman siswa sebesar 7,13 poin. Selain itu, hasil penghitungan persentase 

ketuntasan siswa stelah pembelajaran meng-gunakan SSP yang dikembangkan sebesar 

99,98%. Hasil ini mengindikasikan SSP yang digunakan terbukti efektif dilaksanakan ka-rena 

lebih dari 80% siswa tuntas melaksa-nakan pembelajaran dan SSP yang dikem-bangkan 

mampu meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran karena per-sentase 

siswa yang tuntas pada uji coba lapangan hampir 100 %. 

    Data hasil observasi karakter dan penilaian karakter siswa selama pembelajaran 

menggunakan SSP yang dikembangkan ditampilkan pada Tabel 23. 

 
Tabel 23. Data Hasil Observasi dan Peni-laian Karakter Uji Siswa pada Uji Lapangan di SDN 1 

Wonosari   

Komponen 
Keefektifan SSP 

Rerata Skor 
Aktual  

(X) 

Kategori 
Keefektifan 

Lembar observasi 
karakter 

87,5 Sangat baik 

Lembar 
Observasi 
Penilaian 
Karakter siswa 

 

- Jujur 29,85 Sangat baik 
- Disiplin 14,8 Sangat baik 

 

Berdasarkan Tabel 23 diketahui bahwa rerata observasi karakter dan penilaian ka-rakters 

jujur dan disiplin peserta didik berka-tegori sanagat baik. Hal ini menunjukkan bahwa 

penggunaan SSP meningkatkan karakter disiplin dan jujur siswa.  

    Hasil belajar siswa yang meningkat dan karakter siswa yang muncul dalam pembe-lajaran 

menggunakan SSP yang dikembang-kan mengindikasikan bahwa dengan metode 

pembelajaran kooperatif (work group) yang menitikberatkan pada strategi diskusi yang 

digunakan dalam SSP sangat baik bagi murid dalam memahami isi dan proses dari Tematik 

serta dapat mengembangkan karakter siswa. Hal ini senada dengan pernyataan Chiappetta 

& Koballa (2010: 74) bahwa, ”group work can be a powerful strategy to learn sciencecontent 

and process, promote good working habits, and cooperation, and to builda positive classroom 
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atmosphere”. Berdasar-kan hasil analisis data yang diperoleh dari uji coba lapangan 

disimpulkan SSP Tematik untuk meningkatkan kejujuran dan kedisi-plinan terbukti layak dan 

efektif untuk meningkatkan kejujuran, dan kedisiplinan siswa kelas I SD. 

3. Hasil uji coba lapangan di SDN Sonosewu 

    Data hasil penilaian guru dan siswa terhadap SSP yang dikembangkan pada uji lapangan 

di SDN Sonosewu ditampilkan pada Tabel 24. 

 
Tabel 24. Data Hasil Penilaian Guru dan Respon Siswa pada Uji Coba lapangan di SDN 3 Kasongan 

    Komponen SSP 
Rerata Total  Skor Aktual 

(X) 

Kategori 

Keefektifan 

Angket penilaian guru 4,75 Sangat Baik 

Respon siswa 4,23 Sangat Baik 

 

Seperti yang tersaji pada Tabel 24 diketahui bahwa skor SSP dari penilaian guru rata-rata 

berada pada interval kategori sangat baik. Selain itu, respon siswa terhadap SSP yang 

dikembangkan juga berkategori sangat baik. Selain itu jumlah peserta didik yang menilai SSP 

berkategori “sangat baik” telah memenuhi syarat praktis yaitu lebih dari 80%. Berdasarkan 

hal ini disimpulkan bahwa SSP yang dikembangkan layak digunakan dalam pembelajaran 

dan meme-nuhi syarat kelayakan. 

    Data hasil pengukuran keefektifan SSP berdasarkan penilaian karakter siswa selama 

pembelajaran ditampilkan pada Tabel 25.  

Tabel 25.  Data Hasil Penilaian Karakter Siswa pada Uji Coba Lapangan di SDN Sonosewu 
 

Komponen Keefektifan SSP 
Rerata Skor Aktual  

Komponen 
Keefektifan SSP 

Rerata Skor Aktual  
(X) 

Kategori 
Keefektifan 

Lembar Observasi enilaian krakter siswa 
- Tanggung 

jawab 
4,36 Sangat Baik 

- Disiplin 4,48 Sangat Baik 

   

  Berdasarkar hasil penilaian karakter siswa pada Tabel 25, nilai karakter siswa berupa 

karakter tanggung jawab dan disiplin berada pada kartegori baik. Pada saat observasi awal 

rerata karakter tanggung jawab sebesar 4,07 sedangkan rerata karakter disiplin sebesar 

4,14. Setelah pembelajaran dengan SSP, karakter tanggung jawab dan disiplin siswa kelas III 

menunjukkan adanya peningkatan. Karakter tanggung jawab reratanya sebesar 4,36 dan 

karakter disiplin  reratanya sebesar 4,48.  Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan SSP 

dapat meningkatkan karakter siswa kelas III. Hasil ini mengindikasikan bahwa SSP yang 
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dikembangkan terbukti efektif untuk mengembangkan karakter tanggung jawab dan disiplin 

siswa dalam pembelajaran.  

    Rata-rata hasil penilaian pretest dan posttest dari 28 siswa ditampilkan pada Tabel 26.  

 
Tabel 26.  Data Hasil Analisis Rata-Rata Skor Posttest dan Pretest Uji Coba Lapangan di SDN 

Sonosewu 

Perlakuan Rata-Rata Skor 

Pretest 90,9 
Posttest 95,8 
Beda 4,9 

 

Berdasarkan Tabel 25 diketahui bahwa beda rata-rata skor posttest terhadap prestest pada 

uji coba lapangan adalah 4,9 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan SSP 

berpengaruh meningkatkan pemahaman siswa sebesar 4,9 poin. Selain itu berdasarkan hasil 

uji T pretest posttest diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,013 (p < 0,05) sehingga dapat 

disimpulkan bahwa SSP Tematik terbukti efektif digunakan untuk pembelajaran. Persentase 

siswa yang tuntas pada uji coba lapangan berdasarkan nilai pretest dan posttest telah 

mengalami kenaikan, yaitu jika pada pretest siswa hanya mencapai ketun-tasan 85%, maka 

pada posttest terjadi kenaikan presentase ketuntasan menjadi 100% tuntas. Hasil ini 

mengindikasikan dua penjelasan yakni SSP yang digunakan ter-bukti layak dilaksanakan 

karena lebih dari 80% peserta didik tuntas melaksanakan pembelajaran dan SSP yang 

dikembangkan mampu meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran karena 

suluruh siswa mencapai ketuntasan belajar.  

    SSP yang dikembangkan untuk kelas I, II, dan III SD ini berupa silabus, RPP, materi ajar 

dan LKS, serta instrumen penilaian. yang kesemuanya layak dan efektif digunakan dalam 

pembelajaran sekaligus dapat mengembangkan karakter siswa beru-pa karakter jujur, 

disiplin, tanggung jawab, dan disiplin. Namun pada penelitian ini memiliki keterbatasan dalam 

uji coba produknya. Secara teori menurut Borg dan Gall, subjek untuk uji satu-satu 

melibatkan antara 6-12 siswa, uji kelompok kecil 30-100, dan uji lapangan 40-200 siswa, 

tetapi  subyek uji coba dalam penelitian ini hanya 4 siswa untuk uji coba terbatas, 10 siswa 

untuk uji coba kelompok kecil, dan uji coba lapangan hanya melibatkan subyek 1 kelas yang 

terdiri 28 siswa. Jadi, pada penelitian ini proses uji coba relatif jauh lebih sedikit dari teori 

yang ditetapkan. Peningkatan karakter lain selain karakter disiplin dan peduli tidak dapat 

dilaksanakan secara efektif karena muatan dalam SSP ini hanya bertumpu pada kedua jenis 

karakter tersebut. SSP yang dikembangkan hanya terbatas pada cakupan standar 
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kompetensi tertentu, sehingga pada materi lain harus dikembangkan SSP baru yang sesuai 

dengan standar kompetensi dan kompetensi dasaryangingin dicapai. 

 

KESIMPULAN 

      Berdasarkan penelitian dan pengemba-ngan yang telah dilakukan disimpulkan perangkat 

SSP yang dikembangkan berupa Silabus, RPP, Materi Ajar dan LKS serta instrumen 

penilaian terbukti layak berdasarkan hasil penilaian ahli, penilaian guru dan respon siswa 

dengan rata-rata kategori sangat baik. Pembelajaran menggunakan SSPyang dikembangkan 

terbukti efektif meningkatkan karakter siswa kelas I, II, dan III SD berupa karakter kejujuran, 

disiplin, peduli dan tanggung jawab yang ditunjukkan dari hasil observasi pada saat 

pembelajaran dengan kategori sangat baik. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis potensi, kendala dan kebutuhan 
untuk peningkatan teacherpreneur; dan (2) merencanakan strategi peningkatkan 
teacherpreneur melalui program partnership guru produktif SMK dengan DUDI.   

Penelitian merupakan bagian dari research and development (R&D) model 
partnership guru SMK dengan DUDI untuk meningkatkan teacherpreneur yang 
dilaksanakan pada tahap analysis dan design. Data analisis diperoleh dari kuesioner 
terbuka yang diisi oleh 111 peserta program partnership guru SMK dengan DUDI tahun 
2014. Design model divalidasi oleh 4 orang narasumber program menggunakan teknik 
Delphi dan 10 pakar pendidikan dalam FGD. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif.    

Guru SMK memiliki potensi menjadi teacherpreneur bidang jasa dan produksi 
sesuai paket keahlian namun terkendala oleh kesibukan melaksanakan tugas-tugas 
administrasi, sumberdaya, dan motivasi; guru membutuhkan pelatihan motivasi dan 
kewirausahaan (2) strategi untuk meningkatkan teacherpreuneur adalah melalui model 
AMOVIE (Achievment motivation training, On-the-job training, Visual exhibition dan 
Evaluation) yang terintegrasi pada program partnership guru SMK dengan DUDI.  

Kata kunci: partnership, teacherpreuneur, Visual exhibition 

 

PENDAHULUAN 

Keberhasilan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) diukur dari seberapa banyak 

lulusannya dapat bekerja, melanjutkan dan berwirausaha (BMW). Agar lulusan siap  

bekerja atau berwirausaha maka mereka membutuhkan bekal kompetensi yang sesuai 

dengan tuntutan dunia kerja dan latihan berwirausaha yang sesuai dengan bidang 

keahlian SMK. Siswa perlu dilatih untuk memanfaatkan peluang usaha. Guru SMK 

memiliki peran penting dalam menyiapkan lulusan SMK yang kompeten, siap kerja dan 

kreatif memanfaatkan peluang usaha.     

Kompetensi keahlian lulusan SMK sering mengalami kesenjangan dengan 

kompetensi keahlian yang dibutuhkan oleh dunia kerja sehingga masih banyak lulusan 

SMK yang belum terserap di dunia kerja. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat 

pengangguran terbuka lulusan SMK tahun 2012 sebesar 104102 atau 9,87%. Angka 

pengangguran antara lain disebabkan karena ketidakselarasan (mismatch) antara supply 

tenaga kerja dan demand dunia usaha dan industri. Francesca Sgobbi dan Fátima 
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Suleman (2007) mengemukakan bahwa mismatch pendidikan terjadi oleh karena adanya 

heterogenitas kemampuan pekerja pada kualifikasi pendidikan yang sama.  

Salah satu cara untuk memperpendek kesenjangan antara SMK dengan DUDI 

adalah memberdayakan SMK agar bermitra (partner) dengan DUDI. Ide kemitraan SMK 

dengan DUDI sudah dirintis sejak tahun 1989, melalui program link and match.  Dengan 

model kemitraan (partnership) SMK-DUDI, diharapkan terjadi kolaborasi yang dapat 

memfasilitasi pengembangan kompetensi profesional dan menjembatani kesenjangan 

kompetensi tenaga kerja lulusan SMK dengan kebutuhan pasar kerja. Kemitraan SMK 

dengan DUDI selama ini dilakukan untuk kegiatan praktik kerja industri bagi siswa SMK 

saja. Kemitraan SMK dengan DUDI perlu terus dikembangkan dengan model dan sasaran 

yang berbeda yaitu untuk kegiatan guru produktif SMK di DUDI. 

Guru SMK dituntut berprestasi, memiliki banyak karya-karya kreatif dan inovatif 

untuk memberi teladan kepada siswanya. Kreatif dan inovatif merupakan sebagian 

karakteristik dari seseorang yang memiliki jiwa entrepreneur. Guru yang memiliki usaha-

usaha kreatif dan inovatif pendidik yang relevan dengan profesinya dinamakan 

teacherpreneur. Guru berprestasi merupakan contoh nyata seorang teacherpreneur 

Entrepreneurship selama ini masih sering diartikan sebagai usaha kreatif dan 

inovatif yang berorientasi pada bisnis jual beli. Hal ini sesuai dengan definisi entrepreneur 

dari Richard Cantillon dalam Jyotsna Sethi (2008) yaitu seorang entrepreneur adalah 

orang yang membayar suatu produk dengan harga tertentu untuk menjualnya kembali 

dengan harga yang tidak menentu, membuat keputusan untuk mendapatkan dan 

menggunakan sumber daya dan secara konsekuen menerima risiko dari usahanya 

tersebut. Definisi ini menyebabkan banyak pendidik yang belum termasuk pada kategori 

entrepreneur meskipun mereka sudah banyak melakukan usaha kreatif dan inovatif tetapi 

tidak melakukan kegiatan bisnis jual beli.  

Seorang teacherpreneur dapat mengembangkan potensi dirinya untuk menulis 

buku, melakukan penelitian, mengembangkan media pembelajaran dan alat berteknologi 

baru yang dipublikasikan. Karya inovatif tersebut dapat mendukung kegiatan 

pembelajaran supaya lebih berkualitas dan menambah penghasilan. Peluang untuk 

menambah penghasilan melalui karya kreatif dan inovatif semakin terbuka dan kompetitif. 

Hanya pendidik yang berjiwa entrepreneur atau pendidik yang memiliki kebutuhan tinggi 

untuk berprestasi, energik dan berani mengambil risiko (David McClleland dalam Jyotsna 

Sethi (2008) yang akan mampu meraih peluang. Pendidik yang malas belajar/bekerja, 

tidak mengikuti perubahan teknologi, dan tidak mengembangkan intellectual property (IP) 

yang dimilikinya akan semakin tertinggal dari pendidik lain yang lebih muda dan energik. 
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Ancaman berikutnya menyusul ketika pasokan karya inovatif melebihi permintaan, maka 

hanya karya yang berkualitas saja yang bisa menjamin lolos kompetisi. 

Kehidupan abad 21 memiliki koneksi tanpa batas sehingga pesaing yang dihadapi 

pendidik bertambah banyak. Berry (2010) mempredikasi, hanya para pekerja yang dapat 

berkreasi menciptakan karya kreatif yang akan benar-benar dipekerjakan di abad 21. 

Agar guru SMK dapat menjadi pemenang dalam setiap kompetisi maka ada beberapa 

usaha yang harus dilakukan antara lain selalu mengikuti perkembangan ilmu 

pengetahuan dan keterampilan baru sesuai dengan bidang keahliannya, mau bekerja 

atau berfikir keras (inventive thinking) dalam mengikuti perubahan; dan menghasilkan 

banyak karya inovatif yang relevan dan bermutu (high productivity).   

Model kemitraan (partnership) guru SMK dengan DUDI diharapkan dapat 

meningkatkan kemampuan teacherpreneur. Melalui partnership dengan DUDI, guru 

SMK dapat mempelajari teknologi baru yang berpotensi dikembangkan menjadi 

media pembelajaran, modul atau karya teknologi. Ada beberapa model partnership 

yang dapat dipilih untuk membantu guru agar menjadi teacherpreneur. Ada beberapa 

model partnership yang dapat dipilih untuk membantu guru agar menjadi 

teacherpreneur. Di dalam penelitian ini dikembangkan model partnership AMOVIE 

yang merupakan akronim dari Achiecment Motivation training, On the job training, Visual 

exibhition dan Evaluation. AMOVIE diharapkan berimbas pada peningkatan 

kemampuan teacherpreneur. Berdasarkan hasil studi Siti Khomsatun (2013) tindakan 

workshop achievement motivation training dan peer teaching efektif untuk meningkatkan 

kemampuan pengelolaan pembelajaran dan motivasi berprestasi para guru peserta 

MGMP Aqidah Akhlak MTs kabupaten Boyolali.  

Partnership guru SMK dengan DUDI merupakan implementasi program 

pemerataan mutu keahlian guru SMK telah dilakukan oleh Sub Direktorat Pembinaan 

Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK sejak tahun 2011. Sasaran program selalu 

mengalami perubahan jumlah dan jenis kompetensinya. Dampak utama yang 

diharapkan dari program partnership guru SMK dengan DUDI adalah peningkatan 

kompetensi mengajar. Dampak pengiring yang diharapkan adalah peningkatan 

teaching factory. Melalui penelitian ini, model partnership diharapkan dapat 

menambah dampak untuk meningkatkan kemampuan teacherpreneur.      

Kemitraan dapat memberi manfaat akademis dan manfaat ekonomis. Kemitraan 

antara SMK dengan DUDI dapat memberi manfaat akademis jika kemitraan memperoleh 

hasil yang dapat menambah substansi keilmuan untuk pembelajaran di SMK. Kemitraan 

antara SMK dengan DUDI dapat memberi manfaat ekonomis jika kemitraan dilakukan 
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dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada secara bersama-sama 

supaya penyelenggaraan pendidikan lebih efektif dan efisien daripada bila hanya 

dimanfaatkan oleh masing-masing lembaga secara individual (Melanie Henwood, 2006). 

Kegiatan kemitraan antara guru SMK dengan DUDI dapat memperoleh kedua manfaat 

tersebut. Manfaat akademis diperoleh jika guru SMK mampu meningkatkan kompetensi 

dan penguasaan teknologi baru yang sedang berkembang di DUDI. Manfaat ekonomi 

diperoleh jika guru SMK melaksanakan sharing sumberdaya, pengembangan unit 

produksi, dan penyaluran tenaga kerja ke DUDI. Kegiatan kongkret yang dapat dilakukan 

pada kerjasama ini antara lain: (1) guru SMK dan DUDI menyelenggarakan pelatihan 

keterampilan bersama, (2) DUDI memanfaatkan tenaga dari siswa SMK, (3) DUDI 

menerima produk yang dihasilkan SMK atau SMK turut memasarkan produk dari DUDI 

Mustofa Kamil (2006) yang menjelaskan bahwa kemitraan dapat berjalan baik jika 

terdapat persamaan atau equaly kepentingan, keterbukaan atau transparancy dan saling 

menguntungkan atau mutual benefit. Tujuan kemitraan dapat tercapai jika masing-masing 

pihak yang bekerjasama saling menghormati prinsip-prinsip kemitraan dan semua pihak 

yang terlibat saling diuntungkan (win-win). Apabila salah satu pihak merasa dirugikan 

dalam proses kerjasama, maka tujuan kerjasama tidak terpenuhi lagi. Agar kemitraan 

dapat berjalan efektif maka kedua belah pihak yang bermitra perlu memiliki 

kesepahaman.  

Partnership sering diterjemahkan dengan kata kemitraan atau kerjasama.  WHO 

(2003) mendefinisikan partnership sebagai “a formal alliance of organizations, groups, 

and agencies that have come together for a common purposes” atau sebuah aliansi 

formal organisasi, kelompok, dan lembaga untuk tujuan yang sama.  Partnership memiliki 

beberapa tingkatan berdasarkan kedalaman interaksi, integrasi, komitmen dan 

kompleksitas yaitu mulai dari koordinasi, kooperasi dan kolaborasi. WHO memberi 

penjelasan lebih lanjut tentang tiga jenjang kemitraan yaitu: (1) koordinasi merupakan 

kegiatan memadukan berbagai input untuk mencapai hasil yang paling efektif atau 

harmonis; (2) kerjasama merupakan kesepakatan antara dua individu atau organisasi 

untuk bekerja bersama-sama pada bidang tertentu saja; (3) kolaborasi dilakukan mulai 

dari perencanaan bersama, implementasi bersama, dan evaluasi bersama antara individu 

atau organisasi yang bekerja-sama untuk mencapai tujuan bersama. Dari beberapa 

pengertian tersebut, dalam penelitian ini istilah partnership lebih cocok pada konteks 

kerjasama antara guru SMK dengan staf DUDI dalam kegiatan training kewirausahaan 

untuk peningkatan kompetensi mengajar dan kemampuan teacherpreneur.      

Ada tiga pendekatan untuk pelatihan menurut Rama, Etling, & Bowen, (1993) yaitu: 

pendekatan tradisional (the traditional approach); pendekatan pengalaman (the 
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experiential approach), dan pendekatan berbasis kinerja (the performance-based 

approach). Dalam pendekatan tradisional, staf pelatihan mendesain tujuan, isi, metode 

penbelajaran, tugas, rencana pelajaran, motivasi, tes, dan evaluasi. Pelatihan experiential 

menekankan pada situasi nyata atau simulasi pekerjaan di mana peserta akan bekerja. 

Tujuan dan unsur-unsur lain dari pelatihan ditentukan bersama-sama oleh pelatih dan 

peserta pelatihan. Peserta pelatihan lebih aktif belajar sehingga pelatih hanya berfungsi 

sebagai fasilitator, katalis, atau narasumber. Dalam pendekatan pelatihan berbasis kinerja 

atau the performance-based teacher education (PBTE), tujuan pelatihan diukur dari 

tingkat pencapaian kemahiran/keterampilan untuk suatu tugas tertentu. Guru produktif 

SMK bidang keahlian jasa lebih tepat menggunakan pendekatan the performance-based 

teacher education (PBTE). Dengan pelatihan model PBTE ini, guru SMK selalu dituntut 

menunjukkan kuantitas dan kualitas kerjanya sesuai standar kerja yang ditentukan. Guru 

SMK bidang keahlian rekayasa dan teknologi lebih tepat menggunakan pendekatan 

experiential. Dengan pendekatan ini, guru yang kreatif punya peluang untuk menciptakan 

media simulasi pada pekerjaan tertentu jika fasilitas yang dimiliki SMK masih kurang, 

misalnya media simulasi mesin CNC (Computer Numerical Control), mengembangkan 

PLC  (programmable logic controller), simulasi mesin pesawat udara, dll. 

Pelatihan guru yang sudah menjadi pegawai tetap dikenal dengan istilah inservice 

training atau penataran. Inservice training adalah proses pengembangan pegawai ketika 

pegawai tersebut sedang memegang jabatan atau bertanggung jawab terhadap pekerjaan 

tertentu. Menurut Abdul Halim dan Mozahar Ali, (1998), penataran (inservice training) 

dapat dikategorikan menjadi lima jenis: (1) induction or orientation training, (2) foundation 

training, (3) on-the-job training, (4) refresher or maintenance training, and (5) career 

development training. Partnership guru SMK dengan DUDI lebih tepat menggunakan dua 

jenis pelatihan yaitu on-the-job training. On-the Job Training adalah pelatihan dalam 

jabatan (ad hoc) yang dijadwalkan secara rutin dengan sistem pelatihan dan kunjungan 

(the training and visit T & V) yang disediakan oleh atasan langsung atau praktisi ahli untuk 

karyawannya. Maintenance or Refresher Training dilaku-kan untuk memperbarui 

pengetahuan, informasi atau metode baru pegawai yang telah mapan supaya mereka 

tidak mengalami penurunan produksi (Van Dersal, 1962). Model pelatihan ini bisa 

dilakukan di tempat kerja tanpa harus menjalin kemitraan dengan pihak lain. 

Teacherpreneurship merupakan bagian dari entrepreneurship yang unik di bidang 

pendidikan. Entrepreneurship adalah usaha kreatif atau inovatif dengan melihat atau 

menciptakan peluang dan merealisasikannya menjadi sesuatu yang memiliki nilai tambah 

(ekonomi, sosial, dll). Entrepreneurship di bidang sosial disebut sosiopreneurship, di 

bidang edukasi disebut edupreneurship, di internal perusa-haan disebut interpreneurship, 
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di bidang bisnis teknologi disebut teknopreneurship (Ikhwan Alim, 2009). Dengan 

mengadopsi istilah tersebut, maka guru (teacher) yang melakukan entrepreneur-ship 

disebut de-ngan teacherpreneur. Dalam pembahasan ini, istilah teacherpreneur tidak 

hanya ditujukan kepada guru melainkan juga kepada dosen karena keduanya memiliki 

tugas yang sama yaitu sebagai pendidik. 

Teacherpreuneurship merupakan salah satu pendukung untuk membangun 

edupreneurship. Oxford Project, (2012) menjelaskan edupreneurship adalah sekolah-

sekolah yang selalu melakukan inovasi bermakna secara sistemik, perubahan 

transformasional, tanpa memperhatikan sumberdaya yang ada, kapasitas saat ini atau 

tekanan nasional, dalam rangka menciptakan kesempatan pendidikan unggul yang baru. 

Teacherpreneur adalah seorang guru yang unggul dalam proses belajar mengajar, tanpa 

mengenal lelah dan tanpa pamrih mendidik para siswanya untuk menjadi seorang yang 

kreatif dan kompetitif dalam era global. Guru menyadari bahwa masalah kelas sebagai 

peluang inovasi dalam proses belajar mengajar, dan menunjukkan kemauan untuk 

mengambil risiko melalui inovasi penggunaan teknologi instruksional (Oxford Project, 

2012). 

Berdasarkan dua pengertian tersebut, maka teacherpreneur tidak selalu berorientasi 

pada bisnis jual beli. Teacherpreneneur dapat diberi makna seorang guru atau pendidik 

yang memiliki komitmen tinggi terhadap pekerjaannya. Komitmen tersebut diwujudkan 

dengan tindakan-tindakan kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

secara berkesinambungan. Dalam teori kepuasan pelanggan dinyatakan bahwa jika 

penjual jasa dapat memberikan pelayanan berkualitas yang memuaskan, maka pengguna 

jasa dengan sukarela akan setia menggunakan kembali jasa dan produk yang ditawarkan 

(Hirdinis. 17 September 2009). Guru dan dosen adalah penjual jasa pelayanan 

pendidikan. Jika guru dan dosen mampu memberi pelayanan yang berkualitas, maka 

pelanggan akan merasa puas dan menggunakan kembali jasa pelayanannya. Prinsip 

penjaminan kualitas ini juga harus diterapkan pada pekerjaan lain yang dapat menambah 

penghasilan. Pendidik yang selalu menjaga kualitas kerja, maka produk atau karya yang 

dihasilkannya akan dicari oleh pelanggan. Pendidik yang telah memiliki kredibilitas baik, 

tidak perlu mencari peluang pekerjaan lagi untuk menambah penghasilan tetapi 

pekerjaanlah yang akan mencari dia dan antri menunggu untuk dilaksanakan.  

Schumpeter dalam Jyotsna Sethi (2008) menyatakan bahwa entrepreneurs adalah 

inovator yang mendobrak status quo dari produk dan jasa yang ada sekarang menjadi 

produk-produk dan layanan baru. Masih dari sumber yang sama, Peter Drucker dalam 

Jyotsna Sethi (2008) menambahkan bahwa entrepreneur adalah orang yang selalu 

mencari perubahan, merespon dan memanfaatkan peluang. Inovasi adalah alat spesifik 
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seorang entrepreneur sehingga seorang entrepreneur yang efektif adalah orang yang 

dapat mengubah sumber menjadi sumber daya. Pengertian ini memberikan inspirasi 

kepada guru atau dosen sebagai seorang teacherprebeur untuk menjadi inovator dan 

penggerak terjadinya perubahan ke arah yang lebih baik. Berdasarkan latar belakang 

pentingnya meningkatkan kemampuan teacherpreneur melalui program partnership guru 

SMK dengan DUDI, penelitian ini bertujuan untuk:  

1) Mempelajari potensi yang dimiliki, kendala yang dihadapi dan kebutuhan guru untuk 

dapat mengembangkan teacherpreneur 

2) Merencanakan strategi untuk mengembangkan teacherpreneur pada guru produktif 

SMK melalui model konseptual AMOVIE pada pelaksanaan program partnership guru 

produktif SMK dengan DUDI  

METODE  

Penelitian ini termasuk jenis penelitian dan pengembangan (Research and 

Development).. Secara keseluruhan kegiatan penelitian dirancang selama tiga tahun. 

Prosedur pengembangan model menggunakan konsep ADDIE yaitu singkatan dari 

Analysis, Design, Developt, Implementation and Evaluations yang diadopsi dari Irene 

Beker (2014). Artikel ini ditulis dari kegiatan penelitian dan pengembangan tahun pertama 

yang berisi kegiatan analisis (A) dan desain (D). Rancangan prosedur penelitian 

diilustrasikan pada Gambar 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1: Prosedur Penelitian 

Kegiatan penelitian ini bekerja sama dengan Direktorat Pembinaan Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan (P2TK), Pendidikan Menengah (Dikmen).. Penelitian dilakukan 

sejak bulan April sampai Oktober 2014. Sumberdata penelitian terdiri dari 111 guru 

produktif SMK peserta program kemitraan SMK dengan DUDI, 4 narasumber program 
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Data dikumpulkan dengan kuesioner, teknik Delphi, focus group discussion, 

wawancara dan dokumentasi. Kuesioner terbuka digunakan untuk mengidentifikasi 

potensi, kendala dan kebutuhan peningkatan kemampuan teacherpreneur kepada seluruh 

peserta program kemitraan guru SMK dengan DUDI tahun 2014 yang berjumlah 111 

orang. Teknik Delphi digunakan untuk menguji kelayakan rancangan buku panduan 

model AMOVIE dari aspek substansi, tampilan dan bahasa. Delphi dilakukan dengan cara 

mengirim buku panduan model AMOVIE dan instrumen validasi model melalui email 

kepada narasumber program. Focus group discussion (FGD) dilakukan untuk 

memperoleh kesepakatan-kesepakatan tentang rancangan model AMOVIE yang 

digunakan dalam mendukung program Partnership guru produktif SMK dengan DUDI. 

FGD diikuti 10 orang yang terdiri dari oleh 5 narasumber program, 3 tim peneliti dan 2 

mitra penelitian. Wawancara digunakan sebagai alat trianggulasi data kuesioner untuk 

memberikan pendalaman substansi yang sedang diteliti. Wawancara dilakukan kepada 

beberapa guru SMK peserta program Partnership Guru Produktif SMK dengan DUDI yang 

memiliki keunikan positif maupun negatif. Dokumentasi digunakan untuk merekam 

kegiatan selama penelitian..  

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dan dilaporkan sesuai dengan 

tahap pengembangan model. Data hasil analisis potensi dan kebutuhan pengembangan 

teacherpreneur dikategorikan sesuai nomor pertanyaan. Jawaban yang hampir sama 

dikelompokkan menjadi satu tema. Laporan hasil dari beberapa jawaban yang sama atau 

hampir sama hanya diwakili oleh salah satu jawaban. Data hasil validasi rancangan model 

ditelaah untuk memperbaiki rancangan model yang masih kurang layak. Rangkuman 

metode penelitian diilustrasikan pada fishbone diagram berikut ini:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: Fishbone Diagram Proses Penelitian 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Potensi Pengembangan Teacherpreneur.  

Guru memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Sebagian guru telah memiliki 

potensi untuk menjadi seorang teacherpreneur tetapi sebagian lainnya hanya 

mengerjakan pekerjaan rutin dan tidak mampu menghasilkan apa-apa. Hasil 

identifikasi potensi teacherpreneur dikelompokan menjadi empat kategori yaitu karya 

kreatif dan inovatif teknologi tepat guna, bahan ajar, media dan strategi pembelajaran,  

a. Karya teknologi tepat guna 

Guru SMK telah banyak menghasilkan karya-karya teknologi tepat guna. Berdasarkan 

isian kuesioner terbuka, karya teknologi yang telah berhasil dibuat guru SMK antara 

lain: (1) mengembangkan konversi bahan bakar bensin ke gas untuk sepeda motor; 

modifikasi water heater gas menjadi pengering laundry; alternator cutting, coil cutting, 

batteray cutting, dll; desain simulator generator pembangkit listrik untuk pratikan 

jurusan TPL; (2) membuat patung etalase toko/pameran, pembuatan gantungan baju 

minimalis sebagai dasar pengelasan busur; (3) prototipe karya kria kayu; ukir, raut, dan 

bubut, karya inovasi pemanfaatan limbah kayu menjadi karya seni kerajinan berupa 

souvenir bentuk pisang, gantungan kunci dll; (4) mengolah kelapa menjadi VCO 

dengan merk MCFA; (5) pengembangan server sekolah untuk server modul guru; (6) 

membuat produk farmasi yang bermanfaat untuk masyarakat luas dan jarang ada di 

pasaran tetapi sangat dibutuhkan oleh masyarakat 

b. Perangkat Pembelajaran 

Perangkat pembelajaran berupa media, modul, peralatan laboratorium telah dibuat 

oleh semua guru, tetapi tidak semua guru memberi nama spesifik terhadap perangkat 

pembelajaran yang telah dikembangkan. Berdasarkan hasil pengisian kuesioner 

terbuka, guru telah mampu mengembangkan teacherpreneur dengan penyusunan 

perangkat pembelajaran yaitu: (1) peralatan praktikum di laboratorium/bengkel berupa 

trainer engine EFI, kelistrikan body, mesin injeksi mobil bensin, penerangan jalan 

umum tenaga surya, home solar system, teknik dasar digital, kontrol mengetik, 

video/trainer pembelajaran; (2) media pembelajaran berbasis web, CD pembelajaran 

interaktif, power point, news magazine pencitraan dan blog untuk media pembelajaran; 

(3) model atau contoh benda kerja yang akan dipraktikan, simulator praktek body 

electrical, bahan dasar simulator kelistrikan, job board untuk praktek dasar listrik dan 

elektronika, dan media plating masakan kontinental 
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c. Strategi Pembelajaran 

Sebagian besar guru telah berusaha untuk menciptakan strategi pembelajaran baru 

Berdasarkan data yang terkumpul, dapat diidentifikasi inovasi strategi pembelajaran 

yang telah diterapkan yaitu: (1) strategi belajar di luar kelas, kunjungan industri yang 

relevan dengan kompetensi dasar, belajar dengan gembira dan menyenangkan, 

pembelajaran kontekstual sesuai dengan kebutuhan riil dunia industry; (2) memberi 

penghargaan sederhana kepada siswa yang aktif pada saat kegiatan belajar mengajar; 

(3) menugaskan siswa membuat video training edutel, reservasi dan reception; (4) 

strategi pemberian kuis setiap akhir tetap muka, tutorial berbaris AVI dan  

pembelajaran tutor sebaya 

d. Menulis Bahan Ajar 

Bahan ajar banyak ditulis oleh guru produktif program studi keahlian Pariwisata. Bahan 

ajar yang telah ditulis guru SMK antara lain: (1) menulis modul pembelajaran produktif, 

modul reception, buku pengolahan kentang dan sayuran, buku resep masakan 

standar, menerbitkan 2 buku resep bekerjasama dengan jawa pos, bahan ajar 

pelayanan makan dan minum di kelas X; (2) modul belajar kelas industri, modul 

generator dan motor listrik, modul cara memelihara baterai, membongkar dan 

memperbaiki body dan ban mobil; (3) modul bahan ajar yang disesuaikan dengan 

kondisi/fasilitas di sekolah untuk mata pelajaran produktif, menulis LKS dan modul 

pembelajaran untuk MGMP produktif; (4) menulis modul web programing dan bahan 

presentasi berbasis web; (5) menyusun kurikulum 2013 berserta modulnya pada mata 

diklat produksi grafika; (6) menulis buku panduan Pemanfaatan Barang Bekas dan 

pemanfaatan bahan limbah untuk media belajar, dan modul prakarya farmasi 

e. Melaksanakan Penelitian 

Upaya perbaikan kualitas pembelajaran dapat dilakukan melalui penelitian tindakan 

kelas (PTK). Hasil identifikasi karya guru yang ditulis dalam bentuk laporan PTK adalah 

sebagai berikut:  (1) penelitian penerapan metode STAD, dan model tutorial teman 

sebaya; (2) perbedaan metakognitif siswa melalui metode think pair share dan problem 

solving pada mata pelajaran TIK di kelas XI; (3) pengembangan media pembelajaran 

interaktif pada kompetensi teknik komputer jaringan 

Berdasarkan data isian kuesioner terbuka dari responden, ternyata hanya 

sebagian kecil saja guru yang melakukan PTK. Di antara beberapa guru yang 

melakukan PTK, ternyata ada yang tidak menuliskan judulnya. Kenyataan ini 

menunjukkan bahwa pengembangan teacherpreneur melalui kegiatan penelitian 

kurang diminati guru. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini teacherpreneur akan 
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ditingkatkan melalui bentuk kegiatan lain yaitu membuat karya teknologi tepat guna, 

media, modul, produk inovatif dan pelayanan jasa.   

f. Pengembangan diri 

Berdasarkan hasil pengisian kuesioner, usaha yang telah dilakukan guru untuk 

meningkatkan kemampuan dirinya adalah: (1) senantiasa up date & up grade disiplin 

ilmu; (2) pengembangan diri lewat informasi, teknologi dan networking  

g. Peningkatan Kualitas Pembelajaran 

Guru yang memiliki jiwa teacherpreneur akan berusaha untuk melaksanakan tugas 

mengajar dengan sebaik-baiknya, supaya siswa dapat mencapai tujuan belajar yang 

diharapkan. Berdasarkan hasil pengisian kuesioner terbuka yang menanyakan tentang 

pengalaman sukses guru dalam mengatasi masalah pembelajaran di kelas diperoleh 

data sebagai berikut: (1) memotivasi siswa untuk sukses antara lain dilakukan dengan 

cara: (a) memberikan kesempatan kepada siswa untuk berani berinovasi; (b) 

membimbing siswa belajar di rumah gurunya, (c) membimbing siswa mengikuti lomba 

kompetensi siswa tingkat provinsi dan tingkat nasional; (d) membimbing siswa sampai 

menjadi enterpreneur; (f) pameran hasil karya jahit perca quilting untuk bed cover, 

sarung bantal, wall hanging yang dipublikasikan di koran Radar Bandung, Jumat 25 

April 2014 dengan judul: “Galeri pameran karya siswa SMKN 14 Bandung; (g) 

mendorong dan mengajak siswa untuk memanfaatkan teknologi internet dalam 

mencari materi belajar dan mengerjakan tugas yang dikumpulkan melalui e-mail; (h) 

memberi contoh nyata agar siswa dapat memasarkan dan menjual produk hasil 

praktik; (h) lomba tun-up mesin sepeda motor yang diselenggarakan oleh Yamaha 

mendapat juara II 

h. Membentuk karakter positif: 

Karakter positif menjadi dasar yang mutlak dimiliki siswa SMK untuk bekerja, 

sebelum mereka belajar keterampilan lainnya. Untuk membina karakter yang baik, 

guru melakukan hal-hal sebagai berikut: (a) membiasakan siswa disiplin khususnya 

pada saat pelajaran praktik; (b) pengendalian emosi dengan musik; (c) membiasakan 

karakter kerja yang lebih baik (d) memberi teladan; (e) menunjukkan kekompakan tim 

pengajar sehingga proses pembelajaran di kelas berjalan tertib dan lancar; (f) siswa 

mulai bersemangat dan ada kebersamaan saat menerapkan baris-berbaris layaknya 

tentara dengan menyebutkan yel-yel otomotif sebelum praktek di bengkel  

i. Mengatasi Masalah Pribadi 

Masalah pribadi dapat menghambat siswa dalam meraih prestasi. Siswa SMK 

ternyata banyak yang memiliki masalah pribadi sehingga perlu bantuan guru untuk 

mengatasinya. Berdasarkan hasil pengisian kuesioner, usaha guru dalam mengatasi 
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masalah pribadi siswa antara lain: (a) memotivasi siswa yang kurang mampu, sulit 

memahami pelajaran, mempunyai kebutuhan khusus, siswa yang merasa gagal dan 

kurang semangat sampai menjadi siswa yang rajin dan berhasil; (b) membimbing 

siswa yang tidak mau sekolah karena salah jurusan sampai berhasil lulus dengan baik 

bahkan sampai lulus kuliah dan menjadi guru di sekolah yang sama; (c) mengatasi 

masalah siswa yang kurang berminat masuk paket keahlian Jasa Boga,  jarang mau 

praktek sampai mereka berminat; (d) memberikan konseling pada siswa-siswa yang 

bermasalah di kelas, jarang masuk, sering bolos khususnya pada saat menghadapi 

ujian nasional; (e) pendekatan personal dengan siswa yang bermasalah berat, (f) 

membimbing anak yang broken home menjadi anak yang kembali ke jalan yang benar, 

(g) mendengarkan keluh kesah siswa, selalu siap menjawab pertanyaan siswa melalui 

jejaring sosial untuk menjalin komunikasi yang baik dengan siswa 

j. Memperbaiki kualitas pembelajaran  

Untuk mencapai sukses menjadi teacherpreneur dalam pembelajaran, guru dituntut 

meningkatkan kualitas pembelajarannya. Kegiatan yang telah dilakukan guru untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran antara lain melalui: (1) menyampaikan materi 

dengan cara menarik, memberi selingan game (ice breaking) jika siswa terlihat mulai 

jenuh, mengantuk; (2) membuka kesempatan bercanda & sharing kesulitan anak, 

membuat grup di media sosial on-line dan meng-upload materi pembelajaran; (3) 

pembelajaran langsung di hotel training SMKN 6 Yogyakarta, menugaskan peserta 

didik untuk observasi di hotel dan di presentasikan di kelas; (4) pembelajaran model 

MLM (1 anak yang pandai membimbing 2 anak lainnya); menemukan siswa lebih 

kompeten dari temannya untuk membantu guru menyampaikan materi pelajaran 

dengan bahasa mereka sendiri; (5) mengatasi keterbatasan fasilitas praktek dengan 

mengajak siswa siswi belajar di luar sekolah seperti kunjungan industri; mengundang 

guru tamu dari praktisi hotel. 

k. Mencari Penghasilan Tambahan  

Pengalaman sukses yang pernah dicapai guru SMK dalam mencari penghasilan 

tambahan antara lain: (1) sebagian besar guru SMK program studi keahlian Pariwisata 

menyatakan berwirausaha dibidang makanan/kuliner SMK seperti berjualan makanan, 

membuka usaha bakery, menerima pesanan kue, cake, bakery, dan kue kering 

lebaran, kantin sekolah, mengelola unit produksi teh botol, memproduksi dan 

memasarkan VCO, menjual produk-produk pada event-event khusus, supplier paket 

kue lebaran dalam praktek kewirausahaan di sekolah; (2) menjalankan UP alat-alat 

teknologi sederhana seperti oven listrik, penyedia suku cadang, pembuatan trails, 

jemuran handuk; memanfaatkan seng bekas menjadi cikrak; menerima pesanan 
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souvenir/cindera mata kayu dan patung; membentuk kelompok hand made (kerajinan 

dari koran bekas), memproduksi RIA QUILTING, menjual baju, jilbab; budidaya 

perikanan dan membuat trainer PLTS untuk SMK lain; (3) menjual properti intelektual 

sebagai instruktur di tempat-tempat pelatihan (BLK/lembaga kepelatihan), narasumber 

dalam kegiatan workshop karyawan Edutel sekabupaten kota Bogor, kursus memasak 

bagi ibu-ibu PKK tingkat desa, pendidikan dan pelatihan untuk masyarakat yang sesuai 

dengan kompetensi kejuruan; bimbingan belajar SD kelas IV, V , VI, membimbing LKS; 

(4) membuka pelayanan jasa perbaikan mobil, sepeda motor; dinamo, sistem 

pengendali kontrol magnetik; perawatan berkala mobil, tun up mesin/ganti oli mesin, 

mengatasi panel kontrol yang trouble, memperbaiki lift/elevator yang trouble, iklan jasa 

pemasangan dan perbaikan instalasi lampu, teknisi listrik; membuka bengkel 

electronika dan perbaikan alat listrik rumah tangga; menginstall sistem operasi pada 

laptop, unit produksi komputer maintenance, unit produksi warnet dan jaringan 

perkantoran; membuka servis HP, teknisi komputer, membuka ruko di bidang servis 

komputer dan cetak foto, fotografi+video shooting, dan menjual jasa dengan cara 

pemesanan; (5) membuka usaha perdagangan seperti: e-commerce jualan sandal 

flanel secara online; menjual sarung bantal, tas, dompet, baju, obat herbal, madu;  

2. Hambatan Menjadi Teacherpreneur  

Hambatan yang dihadapi guru untuk menjadi teacherpreneur berasal dari faktor 

internal dan eksternal, Berdasarkan hasil identifikasi, hambatan internal guru untuk 

menjadi teacherpreneur sebagian besar disebabkan karena kekurangan:  motivasi, 

beban kerja yang berlebihan, keterampilan; penguasaan materi, literacy perubahan 

dan perkembangan teknologi IT dan IPTEK yang modern,  manajemen waktu yang 

baik, pengalaman menangani murid-murid dengan perilaku kurang sopan; kemampuan 

menganalisa kelemahan anak-anak dalam permasalahan belajar. Hambatan eksternal 

yang dialami guru dapat dikelompokkan menjadi hambatan fisik dan non fisik dari 

sekolah. Hambatan fisik pada umumnya berasal dari lingkungan sekolah yaitu 

keterbatasan sarana prasarana bengkel/sekolah, alat yang dimiliki kurang memadai, 

kurang lengkap, kurang canggih, dan sulit diperoleh; modul/bahan ajar/materi dan 

media pembelajaran terbatas; jaringan internet, akses informasi perkembangan 

teknologi otomotif masih terbatas; kondisi jalan menuju sekolah masih berlumpur saat 

hujan; kondisi lantai bengkel yang belum dikeramik; belum mempunyai alat floor polish 

sehingga dalam KBM praktik hanya memakai alat seadanya.  

Hambatan eksternal non fisik yang dihadapi guru antara lain berupa tugas tambahan 

dari sekolah, sumberdaya manusia dan iklim kerja.  Tugas  tambahan dari sekolah 

yang harus diselesaikan guru SMK terlalu banyak yaitu berupa: tugas kepanitiaan 
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bantuan-bantuan, kesiswaan, persiapan PPDB, dan administrasi pembelajaran. 

Tenaga pendidik khususnya guru produktif, tenaga pengajar  energi surya yang 

berpengelaman masih kurang, Jumlah siswa terlalu banyak sehingga evaluasi tidak 

mampu menjangkau ke semua siswa. Iklim kerja yang menghambat guru 

mengembangkan teacherpreneur yaitu: kebijakan sekolah terlalu memanjakan siswa 

sehingga daya juang siswa menjadi rendah, kerjasama dari seluruh warga sekolah 

yang kurang solid, kebijakan guru masih normative dan belum operasiona, sistem 

administrasi sekolah kurang mendukung untuk pengembangan diri dan kurang 

bermanfaat untuk peningkatan kompetensi siswa; kurikulum baru mengurangi jam 

belajar produktif sehingga penyiapan kompetensi dasar menjadi sangat kurang 

3. Kebutuhan Bantuan untuk Menjadi Teacherpreneur 

Berdasarkan hasil identifikasi, guru mengiginkan beberapa bantuan yang dapat  

diklasifikasikan menjadi 4 kategori yaitu pelatihan, peralatan, dana/modal dan 

kebijakan sekolah. (1) Pelatihan yang diperlukan guru yaitu pelatihan entrepreneurship 

untuk guru-guru SMK, pengembangan profesi guru melalui workshop teacherpreneur; 

pelatihan motivasi, mental/mediator, seminar/praktik langsung berwirausaha, pelatihan 

dan bimbingan teacherpreneur sesuai dengan paket keahlian; pelatihan manajemen, 

pelatihan untuk guru kewirausahaan agar mampu memberi contoh dan nasihat 

bagaimana berwirausaha dan mencari peluang usaha; pelatihan-pelatihan 

pemanfaatan ilmu yang digunakan untuk menghasilkan uang; pelatihan teacherpreneur 

kepada guru produktif agar dapat membantu siswa mencipta sesuatu untuk school 

factory, magang atau diklat guru-guru produktif di DUDI; diklat peningkatan 

keterampilan atau kompetensi; pelatihan dan bimbingan pembuatan produk yang 

menggunakan bahan dasar sesuai dengan potensi daerah; narasumber yang bisa 

melatih animasi tiga dimensi; nara sumber yang profesional dan kompeten, 

narasumber yang sudah berpengalaman menjadi teacherpreneur; narasumber untuk 

IHT di sekolah yang dapat menyamakan persepsi semua warga sekolah; contoh 

manager yang mampu menumbuhkan motivasi guru sebagai teacdherpreneur; (2) 

pelatihan untuk menambah pengetahuan guru tentang strategi/teknik mengajar yang 

tepat; pelatihan pembuatan modul, bahan ajar, media video, alat peraga, dan alat 

penunjang pembelajaran;  

Bantuan fisik yang diharapkan guru antara lain: bantuan sumber-sumber belajar 

(buku, modul) yang relevan untuk proses belajar mengajar dan banyak menjadi 

referensi, media dan bahan ajar yang memadai untuk menunjang kreativitas guru 

khususnya yang berada di luar pulau Jawa; bantuan untuk melengkapi perlengkapan 

dan alat praktek labolatorium/bengkel, menambahkan peralatan dan bahan-bahan 
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praktek agar siswa bisa praktek; menambah toolkit & media praktek PC dan laptop; 

bantuan untuk sekolah yang belum mempunyai unit produksi dengan melengkapi 

kebutuhan sarana prasarana untuk produk terkait; peralatan penunjang untuk 

berwirausaha dan kebebasan menggunakan fasilitas peralatan yang dapat 

dimanfaatkan untuk kegiatan unit produksi; modal kamar hotel yang sesuai dengan 

SOP untuk praktek siswa dan dapat disewakan kepada tamu, sarana hotel sekolah 

(ruangan yang bisa disewakan); modal bergulir untuk melatih usaha kepada siswa; 

bantuan mendirikan suatu usaha bersama siswa atau kelompok usaha. Bantuan dana 

dari yayasan dan swasta untuk menindaklanjuti hasil OJT.  

Iklim sekolah yang diusulkan oleh guru untuk diperbaiki antara lain: (1) kebijakan 

sekolah untuk memasarkan modal; (2) kebijakan-kebijakan pemerintah untuk 

memanfaatkan hasil karya guru dan siswa; (3) memperluas jaringan/koneksi dalam 

rangka pengembangan usaha; (4) mendorong semua guru untuk mengembangkan 

teaching factory dan menggunakan unit produksi (UP) supaya UP lebih berkembang, 

memberi perhatian khusus kepada guru-guru yang tidak mengembangkan UP, 

mendorong guru supaya mau dan mampu bekerja keras dan memiliki loyalitas; (5) 

melibatkan siswa dalam pekerjaan proyek; dukungan orang tua siswa untuk 

memberikan izin kepada anaknya yang terlibat dalam UP, dukungan seluruh 

stakeholder yang terlibat mendidik dan membina siswa; peran serta semua stakeholder 

untuk mendukung pengembangan teaching factory 

4. Strategi Peningkatan Teacherpreneur 

Berdasarkan hasil analisis potensi, kendala dan kebutuhan untuk pengembangan 

teacherpreneur maka disusun tiga strategi pengembangan sebagai berikut: 

a. Memanfaatkan potensi untuk meraih peluang.  

Sebagian guru sudah mampu menghasilkan karya teknologi kreatif dan inovatif yang 

relevan dengan paket keahliannya tetapi karya yang dihasilkan guru tersebut masih 

bersifat lokal. Karya teknologi kreatif dan inovatif yang sudah dikembangkan guru perlu 

dimanfaatkan untuk dapat meraih peluang. Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan Pendidikan Menengah (P2TK Dikmen) diharapkan dapat memberi 

peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan guru SMK. Peluang harus diperoleh guru 

secara kompetitif misalnya melalui kegiatan lomba karya inovatif pembelajaran, lomba 

guru berprestasi, beasiswa studi lanjut, memberi penghargaan kepada guru yang 

menjadi peserta dalam semua kegiatan yang diselenggarakan oleh P2TK Dikmen. 

Lomba dan pemberian penghargaan bagi pemenang dalam kompetisi tersbut 

diharapkan dapat memotivasi guru lain untuk lebih berprestasi.     
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b. Meningkatkan kemampuan untuk menghadapai tantangan  

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengembangan kemampuan teacherpreneur, 

guru membutuhkan dukungan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuannya. 

Pelatihan yang diperlukan guru antara lain pelatihan motivasi berprestasi (achievment 

motivation training), manajemen, kewirausahaan, Direktorat Pembinaan Pendidik  dan 

Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah (P2TK Dikmen) perlu menyelenggarakan 

kegiatan bimbingan teknis tersebut supaya guru mampu menghadapi tantangan global 

c. Mengatasi hambatan/kelemahan untuk menghindari dari ancaman  

Sebagian guru masih belum berbuat banyak dalam kegiatan teacherpreneur. Hal ini 

terjadi antara lain karena beban administrasi yang harus disiapkan guru berlebihan 

sehingga guru tidak memiliki waktu lagi untuk mengembangkan diri. Untuk mengatasi 

masalah ini, maka strategi yang perlu ditempuh sekolah adalah mengurangi beban 

administrasi dan menggantinya dengan tugas-tugas kreatif produktif yang dapat 

dikembangkan untuk menjadi teacherpreneur. Sekolah menciptakan lingkungan yang 

kondusif agar guru mampu mengikuti ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

berkembang saat ini. Jika hal ini tidak dilakukan maka guru terancam ketinggalan 

IPTEKS, tidak kompeten dalam mengajar sehingga kurang berwibawa karena siswa 

lebih pandai dari gurunya dalam menggunakan IPTEKS, 

5. Rancangan Model AMOVIE 

Peningkatan kemampuan teacherpreneur dirancang menggunakan model 

AMOVIE yang merupakan singkatan dari Achievment Motivation training, On the job 

training, VIsual exhibition, dan Evaluation. AMOVIE yang diintegrasikan pada program 

partnership guru SMK dengan DUDI. Model AMOVIE dirancang dengan menggunakan 

langkah-langkah yang diilustrasikan pada Gambar 2.  

 

Gambar 2. Alur Pelaksanaan Model AMOVIE 

Langkah-langkah pelaksanaan model AMOVIE adalah sebagai berikut. 

a) AMT (achievment motivation training). 
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Sebelum pelaksanaan kegiatan partnership dengan DUDI, guru SMK peserta 

program diberi pembekalan AMT. Kegiatan ini bertujuan untuk memotivasi guru supaya 

mereka punya cita-cita tinggi untuk berprestasi, bekerja keras menghadapi tantangan, 

memformulasikan ide perubahan untuk mengatasi hambatan, mau membuat karya-

karya inovatif pembelajaran dan mengembangkan bisnis pendidikan yang berpotensi 

menambah penghasilan.  

b) On the job training 

Pelaksanaan partnership menggunakan pola on the job training atau 

apprenticheship. Guru mengikuti pelatihan di DUDI dengan bimbingan langsung dari 

narasumber DUDI. Selama pelaksanaan OJT, tim fasilitator melakukan monitoring dan 

evaluasi kegiatan. Dengan model OJT, guru dapat melakukan magang di DUDI pada 

saat tidak ada kegiatan mengajar di sekolah. Selama magang, guru yang berbakat 

menjadi teacherpreneur akan menemukan hal-hal baru untuk dipelajari dan 

dikembangkan. 

c) Visual exhibition dan Evaluation 

Hasil partnership dibuat dalam bentuk poster, kemudian dipajang pada acara 

pameran visual (visual exhibition). Hasil partnership yang lengkap dilaporkan dalam 

bentuk cetak dan elektronik. Hasil lain yang berupa barang atau jasa ikut dipamerkan 

untuk dipromosikan supaya dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas. 

Visual exhibition dilakukan untuk memupuk rasa bangga terhadap hasil karya 

sendiri. Rasa bangga dapat memotivasi guru untuk berprestasi. Supaya guru bangga 

menunjukkan hasil karya terbaiknya selama magang maka kegiatan pameran visual 

(VIsual exhibition) perlu dikompetisikan untuk memilih peserta terbaik. Fasilitator 

berperan sebagai yuri yang menilai dan meng-Evaluasi hasil OJT. Peserta yang 

memiliki karya kreatif, inovatif sesuai kriteria yang ditetapkan akan mendapat 

penghargaan. Selain penilaian dari fasilitator, peserta juga diberi kesempatan 

melakukan peer assessment supaya mereka dapat membandingkan karya teman-

teman sejawatnya. 

Model AMOVIE ditulis dalam buku pedoman pelaksanaan program partnership 

kemudian divalidasi menggunakan teknik Delphi dan Focus Group Discussion. Teknik 

Delphi dilakukan dengan cara mengirim pedoman melalui email ke semua narasumber 

program. Setelah reviuw secara terpisah dalam teknik Delphi selesai kemudian 

narasumber program dikumpulkan untuk membahas pedoman model dan 

perangkatnya secara bersama-sama. Berdasarkan hasil diskusi, disepakati beberapa 

kegiatan sebagai berikut: Program partnership SMK dengan DUDI dilakukan secara 

formal dengan Surat Perjanjian Kerjasama atau Memorandum of Understanding 
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(MoU). Waktu OJT sepuluh hari. Pengukuran, penilaian, dan evaluasi hasil partnership 

dilakukan secara komprehenship menggunakan beberapa instrumen, yaitu: instrumen 

monitoring, laporan, paparan dan pameran hasil kegiatan partnership. Secara umum 

pedoman dinyatakan layak untuk digunakan karena telah dipersiapkan dengan baik.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN   

a. Guru SMK telah memiliki potensi untuk menjadi teacherpreneur yang ditujukkan oleh 

sebagian guru telah memiliki karya inovatif sesuai dengan bidang keahliannya, menjadi 

instruktur dalam pelatihan, dan mampu membimbing siswa yang bermasalah menjadi 

siswa yang berhasil. Sebagian besar guru mengalami kendala dari tugas-tugas 

administrasi sekolah/pembelajaran yang berlebihan. Guru membutuhkan bantuan 

pelatihan teacherpreneur, modal dan peralatan, serta contoh nyata atau best practice 

pengalaman guru yang telah sukses menjadi teacherpreneur  

b. Strategi untuk meningkatkan kemampuan teacherpreneur dilakukan melalui tiga cara 

yaitu: (1) memanfaatkan potensi untuk meraih peluang melalui kegiatan lomba dan 

pemberian penghargaan karya karena pemberian penghargaan bagi pemenang dalam 

kompetisi dapat memotivasi guru lain untuk lebih berprestasi; (2) meningkatkan 

kemampuan untuk menghadapai tantangan melalui  kegiatan bimbingan teknis supaya 

guru mampu menghadapi tantangan global; (3) mengatasi hambatan/kelemahan untuk 

menghindari dari ancaman melalui pengurangan beban administrasi dan menggantinya 

dengan tugas-tugas kreatif produktif yang dapat dikembangkan untuk menjadi 

teacherpreneur supaya guru menguasai IPTEKS yang terus berkembang.  

c. Rancangan model yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan teacherpreneur 

diberi nama AMOVIE yang merupakan singkatan dari (Achievment Motivation training, 

On the job training, VIsual exhibition and Evaluation) yang dintegrasikan pada program 

partnership guru produktif SMK dengan DUDI. Sebelum melaksanakan partnership, 

guru diberi pembekalan AMT, partnership dilakukan dengan OJT dan hasil partnership 

dipamerkan untuk dievaluasi  
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas latihan imajeri terhadap peningkatan 
keterampilan teknik lay-up shoot Bola basket mahasiswa FIK UNY. Metode yang 
digunakan  dalam penelitian ini adalah desain eksperimen dengan teknik pretest-posttest 
control group design. Poluasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa baru FIK UNY tahun 
akademik 2013/2014. Teknik pengambilan sampel menggunakan proportional random 
sampling. Teknik analisis data untuk membuktikan hipotesis penelitian menggunakan 
tatistik uji t. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh thitung 2,177 dengan p<0,05. Ini 
berarti terdapat perbedaan yang signifikan peningkatan keterampilan teknik lay-up shoot 
antara kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen. Kelompok eksperimen memiliki 
rerata peningkatan keterampilan teknik lay-up shoot yang  lebih tinggi dibandingkan 
kelompok kontrol. Penelitian ini menyimpulkan bahwa latihan imajeri memiliki efektivitas 
terhadap peningkatan keterampilan teknik lay- up shoot Bolabasket mahasiswa FIK UNY. 
Peningkatan teknik lay-up shoot Bolabasket pada mahasiswa yang diberi program 
program latihan lay-up shoot ditambah latihan imajeri lebih tinggi dibandingkan dengan 
mahasiswa yang diberi program latihan lay-up shoot tanpa ditambah latihan imajeri.  

 
Kata Kunci: latihan imajeri, lay-up shoot, bolabsket, mahasiswa 

  

PENDAHULUAN 

Sudah menjadi rahasia umum bahwa input mahasiswa Fakultas Ilmu 

Keolahragaan (FIK) UNY berasal dari berbagai daerah di luar Kota Yogyakarta, umumnya 

berasal dari sekolah-sekolah atau SMA-SMA yang berada di pedesaan. Dengan 

karakteristik mahasiswa itu, mereka memiliki hobi dan keterampilan cabang olahraga 

yang baik pada cabang-cabang olahraga yang berkembang di daerah-daerah seperti Bola 

Voli, Sepakbola, Bulu Tangkis, tetapi kurang kemampuannya pada cabang olahraga 

seperti Softball, Renang,  Bolabasket, dan berbagai cabang olahraga lainnya yang 

populer dan berkembang di kota-kota besar.  Berdasarkan kurikulum yang berlaku 

mahasiswa FIK UNY dituntut untuk menguasai dan terampil dalam berbagai cabang 

olahraga tersebut. Karakteristik mahasiswa FIK semacam itu menjadikan mereka 

mengalami kesulitan dalam belajar praktik berbagai cabang olahraga yang tidak pernah 

mereka geluti sebelumnya, seperti Bolabasket. Kondisi semacam itu sangat dirasakan 

oleh penulis yang telah mengampu mata kuliah Bolabasket selama 12 tahun. Pada 

mailto:dimy_rismi@yahoo.com
mailto:winuny@yahoo.co.id
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umumnya mahasiswa mengalami kesulitan untuk belajar Bolabasket terutama 

mempelajari teknik yang kompleks (sulit) seperti lay-up shoot.  

Menurut Oliver (2003) lay-up shoot adalah salah satu teknik memasukkan bola ke 

dalam jaring dalam permainan Bolabasket. Lebih lanjut dikatakan olehnya bahwa, secara 

garis besar, teknik ini dilatih dengan men-dribble bola dari garis tembakan bebas, 

kemudian melompat dengan satu kaki bergantian dan pada lompatan kedua dilakukan 

tembakan ke ring secara bersamaan. Saat melompat, bola dibawa dengan dua tangan, 

setelah itu dilepaskan ke arah ring dengan satu tangan. Sedangkan tangan lainnya 

membantu dan melindungi bola. Lay-up shoot dilakukan dengan memantulkan bola ke 

bagian atas papan ring terlebih dahulu ataupun langsung memasukkan bola ke ring. 

Berdasarkan catatan dan pengalaman mengajar penguasaan mahasiswa atas teknik lay-

up shoot tidak mencapai 10% dari seluruh mahasiswa yang mengikuti perkuliahan 

Bolabasket setiap angkatannya. Padahal kemampuan melakukan teknik lay-up shoot  

merupakan indikator utama untuk menilai keterampilan mahasiswa dalam bermain 

Bolabasket (Dedi Sumiarsono, 2002).  

Begitu strategisnya penguasaan teknik lay-up shoot dalam permainan Bolabasket, 

maka perlu ada pendekatan tertentu untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa agar 

menguasai dan mampu melakukan teknik yang kompleks itu.  Berbagai kajian psikologi 

olahraga untuk meningkatkan keterampilan teknik gerak yang sulit dalam berbagai 

cabang olahraga telah banyak dilakukan, yaitu melalui latihan imajeri. Kemampuan David 

Beckam melakukan tendangan pisang dari bola-bola mati yang akurat dalam permainan  

Sepakbola sehingga mampu menciptakan goal merupakan hasil dari latihan imageri 

tersebut (Cale & Forzoni; 2004).  

Pertanyaannya mengapa latihan imajeri dapat meningkatkan keterampilan gerak 

yang sulit dalam konteks olahraga? Tinjauan dari fungsi saraf otak dijelaskan oleh 

Kosslyn, Ganis, & Thompson (2001) bahwa selama latihan mental, jalur neuromotor yang 

sama yang terlibat dalam pelaksanaan aktivitas tugas motorik fisik tertentu diaktifkan. 

Program motorik di korteks motorik, yang bertanggung jawab untuk gerakan, kemudian 

diperkuat sebagai hasil dari aktivasi jalur saraf selama latihan mental imajeri. Akibatnya, 

imajeri mental dapat membantu dalam pembelajaran keterampilan dengan meningkatkan 

pola koordinasi yang tepat dan dengan priming motor neuron yang sesuai dari otot-otot 

yang diperlukan untuk melaksanakan tugas motorik tertentu. Singkat kata, menurut 

Halgren, Dale, Sereno & Tootell (1999) latihan mental mengaktifkan kegiatan perifer, yang 

memberikan informasi aferen ke korteks motorik yang berfungsi untuk memperkuat 

program motorik. Lebih lanjut dikatakan olehnya bahwa dengan perkembangan teknologi 

neuroimaging, peneliti dapat menguji berbagai teori imajeri. Para peneliti telah mengambil 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bola_basket
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langkah-langkah untuk menunjukkan bahwa imajeri mental menggabungkan mekanisme 

saraf yang sama yang digunakan dalam memori, emosi, dan kontrol motor. Korteks motor 

utama, yang merupakan bagian dari lobus frontal, bekerja dalam hubungan dengan 

daerah pra-motor untuk merencanakan dan melaksanakan gerakan. Banyak peneliti telah 

menunjukkan bahwa area korteks yang diaktifkan dalam gerakan kontrol juga memainkan 

peran dalam imajeri (Klein, Paradis, Poline, Kosslyn, & LeBihan; 2000). 

Dalam tataran praktis banyak contoh  lain yang  menjadikan latihan imajeri 

sebagai sarana untuk meningkatkan penguasaan berbagai teknik yang sulit pada 

berbagai cabang olahraga. Berbagai literatur menjelaskan bahwa olahragawan yang 

memiliki kemampuan menggunakan imajeri akan memperoleh banyak manfaat dan 

kemampuan yang lebih dalam kinerja olahraga daripada olahragawan yang tidak 

melakukan latihan imajeri (Isaac 1992). Hall (2001) mengatakan bahwa  imajeri telah 

terbukti menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja di bidang olahraga. 

Menurut  Smith, Collins & Holmes (2007) menggunakan imajeri semata tidak cukup untuk 

menghasilkan efek yang diinginkan pada kinerja olahraga. Martin, Moritz & Hall (1999), 

menegaskan bahwa perlu dikembangkan model khusus yang dapat diterapkan dalam 

upaya memandu praktik penerapan imajeri guna meningkatkan efektivitas praktik 

olahraga. Menurut Hardy, Jones & Gould (1996), biasanya beberapa olahragawan  

menggunakan latihan imajeri tidak terstruktur yang dilakukan spontan guna mencapai 

tujuan tertentu, mereka mengalami kesulitan untuk mendapatkan rincian atas isi 

verbalisasi sebagai inti dari latihan imajeri. Gambaran mental tidak hanya perilaku 

spontan dari individu untuk membayangkan sesuatu penampilan. Holmes & Collins (2001) 

mengatakan bahwa dewasa ini sebagian besar praktisi olahraga telah menggunakan 

latihan mental imajeri yang menggambarkan teknik latihan mental terstruktur untuk 

menciptakan suatu kinerja olahraga yang optimal.  Taylor & Wilson (2005) menegaskan 

kekuatan imajeri terletak pada penggunaannya sebagai program terstruktur yang 

menggabungkan berupa tulisan dengan audio skrip yang dirancang untuk menangani 

teknik olahraga tertentu agar olahragawan dapat meningkat penampilannya. Guillot & 

Collet (2008) menegaskan bahwa skrip latihan imajeri merupakan suatu keniscayaan 

ketika akan melaksanakan program dan isi penelitian imajeri yang keberhasilannya 

ditentukan oleh instruksi dan cara pelatih mengkomunikasikannya. Menurut Taylor & 

Wilson (2005) sebelum olahragawan mulai sesi imajeri, skrip dirancang dengan skenario 

rinci yang menyoroti pengaturan fisik dalam konteks kompetisi, penampilan khusus, dan 

bidang-bidang tertentu lainnya yang perlu ditekankan. Sebagai contoh, penelitian Bell, 

Skinner, & Fisher (2009) dengan memakai skrip untuk memandu latihan imajeri tiga 

pemain golf dan ditemukan hasil yang efektif dalam menempatkan bola pada sasaran.  
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Berdasarkan kajian teori sebagaimana tersebut di atas dapat dikatakan bahwa 

latihan imageri merupakan salah satu metode latihan yang efektif untuk diberikan pada 

olahragawan dan tidak terkecuali mahasiswa yang ingin menguasai suatu teknik lay-up 

shoot dalam permainan Bolabasket. Melalui latihan imageri ini seorang pemain akan 

berlatih bagaimana cara melakukan teknik tersebut dalam fikirannya meletakkan setiap 

gerakan sesuai dengan anggota tubuh yang bekerja, sehingga saraf yang menggerakkan 

anggota tubuh tersebut akan terbiasa pada suatu teknik tersebut dalam fikirannya 

sehingga diharapkan gerakan-gerakan yang telah tersimpan dapat menjadi lebih mudah 

dilakukan saat berlatih teknik sesunggunya di lapangan.  

Mengacu kepada uraian teoritis sebagaimana tersebut di atas penelitian ini 

mengajukan hipotesis sebagai berikut: “latihan imajeri memiliki efektivitas terhadap hasil 

keterampilan penguasaan teknik lay-up shoot Bolabasket mahasiswa FIK UNY”. Model 

imajeri akan disusun  dan disesuiakan dengan teknik lay-up shoot  olahraga Bolabasket. 

Ketepatan dan kesesuaian model latihan imajeri yang digunakan diharapakan dapat 

membuktikan hipotesis penelitian ini. Berangkat dari latar belakang masalah dan hipotesis 

tersebut, maka masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: Apakah latihan imajeri 

memiliki efektivitas terhadap hasil keterampilan penguasaan teknik lay-up shoot 

Bolabasket mahasiswa FIK UNY?  

 

METODE  

 Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini yaitu ingin mengetahui 

efektivitas latihan imajeri terhadap peningkatan hasil teknik lay-up shoot Bolabasket 

mahasiswa FIK UNY. Untuk mencapai tujuan penelitian ini, maka digunakan metode 

penelitian eksperimen, yaitu suatu metode untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu 

terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan (Creswell, 2008)). Adapun desain 

penelitian ini menggunakan “pretest-posttest control group design”. 

 

Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi penelitian ini adalah mahasiswa putra FIK UNY tahun akademik 

2013/2014 yang mengikuti kuliah Dasar Gerak Bolabsaket yang terdiri dari 3 kelas Prodi 

PJKR, 2 Kelas Prodi Kepenelitian Olahraga dan 1 Kelas Prodi IKORA, dengan jumlah 

total 184 mahasiswa. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

proportional random sampling. Berdasarkan teknik tersebut, ditentukan sebak 30 orang, 

dengan rincian sebagai berikut: 15 mahasiswa putra Prodi PJKR; 10 mahasiswa putra 

Prodi Pendidikan Kepenelitian Olahraga; dan 5 orang mahasiswa putra Prodi IKORA. 

Seluruh sampel tersebut kemudian dikenai pretest untuk menentukan kelompok 
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eksperimen dan kelompok kontrol. Tes yang digunakan adalah tes lay-up shoot dari Imam 

Sodikun. Setelah dilakukan pretest sampel tersebut dirangking nilai pretestnya, kemudian 

ditentukan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dengan menggunakan teknik 

ordinal pairing. 

 

Variabel Penelitian 

Variabel bebas, yaitu latihan imajeri dan variabel terikat yaitu kemampuan lay-up 

shoot. Latihan imajeri lay-up shoot adalah sebuah latihan visualisasi gerakan dari teknik 

lay-up shoot. Latihan imajeri ini mengacu dan dikembangkan dari program latihan imajeri 

yang dibuat oleh Robin S Valey & Susan M. Walter (Williems, 1993). Dalam 

pelaksanaanya mahasiswa diberikan tiga tahapan penguasaan teknik lay-up shoot 

dengan latihan imajeri berupa latihan keterampilan awal, latihan imajeri dengan kata 

pemicu/kata kunci, dan yang terkahir adalah latihan keterampilan disertai dengan 

penggunaan kata pemicu. Latihan imajeri dalam penelitian ini dilakukan sebelum sesi 

latihan inti. Latihan teknik lay-up shoot dilakukan selama 6 kali tatap muka dengan durasi 

latihan inti kurang lebih 30-40 menit setiap kali tatap muka, dengan beberapa perubahan 

posisi sesuai tahapan latihan imajeri yang sudah dirancang dengan panduan sebagai 

berikut: 

a. Keterampilan awal: mahasiswa diberikan tiga tahapan latihan meliputi pengaturan 

posisi awal sebelum melakukan lay-up shoot, latihan lay-up shoot dengan gerakan 

lambat menekankan pada irama langkah, dan yang terakhir melakukan latihan lay-up 

shoot dengan keseluruhan gerakan yang sebenarnya diikuti dengan penguatan 

memvisualisasikan gerakan setiap kali akan melakukan lay-up shoot. 

b.  Latihan imajeri dengan kata pemicu: mahasiswa dipandu oleh peneliti dipersilahkan 

untuk duduk untuk melakukan rileksasi kemudian masuk kelatihan imajeri, mahasiswa 

diperintahkan untuk membayangkan dan mengingat gerakan lay-up shoot yang telah 

dilakukan pada tahapan pertama latihan ini. 

c.  Latihan keterampilan disertai dengan kata pemicu: mahasiswa diperintahkan untuk 

melakukan latihan lay-up shoot dengan menyertakan kata pemicu yang telah 

dilatihkan setiap kali akan melakukan latihan gerakan lay-up shoot. 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah keterampilan lay-up shoot. Teknik lay-

up shoot ini divisualisasilan seperti tersebut di bawah ini. 

 



 
 

45 
 

 

 

                                  Gambar 1. Teknik Lay-up Shoot 

 

Teknik lay-up shoot ini didahului dengan men-dribble bola, kemudian melompat 

dengan satu kaki bergantian dan pada lompatan kedua dilakukan tembakan ke ring 

secara bersamaan. Saat melompat, bola dibawa dengan dua tangan, setelah itu 

dilepaskan ke arah ring dengan satu tangan. Sedangkan tangan lainnya membantu dan 

melindungi bola. Lay-up shoot dilakukan dengan memantulkan bola ke bagian atas papan 

ring terlebih dahulu ataupun langsung memasukkan bola ke ring. Untuk mengetahui 

kemampuan keterampilan lay- up shoot pada variabel terikat ini digunakan tes lay-up 

shoot dari Imam Sodikun. Dengan dengan validitas tes 0,509 dan reliabilitas tes 0,675. 

Prosedur pelaksanaan tes yaitu testee berada di tengah lapangan, samping kanan sambil 

memegang bola. Menggiring bola sendiri menuju ke basket dan melakukan tembakan lay-

up. Testee mendapat 8 kesempatan untuk melakukan lay-up shoot namun sebelumnya 

diberi 1 kali kesempatan untuk mencoba. Skor dikatakan sah dan dinyatakan masuk 

apabila langkah lay- up shoot benar dan bola masuk ke ring. Semakin banyak testee 

dapat memasukkan bola maka nilai atau pengkategorian kemampuan lay- up shoot nya 

semakin baik.  

 

Metode dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Latihan Imajeri Lay-up Shoot 

Setelah dilakukan pretest awal dengan menggunakan tes lay-up shoot dari Imam 

Sodikun, sampel kemudian dirangking dan dilakukanlah pembagian kelompok dengan 

cara ordinal pairing. Selanjutnya setelah terbagi menjadi dua kelompok dimulailah 

penelitian dengan memberikan perlakuan pada kelompok eksperimen berupa latihan 

imajeri. Skrip latihan imajeri yang diberikan pada kelompok eksperimen, terlebih dahulu 
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dijucobakan pada 10 pemain bolabasket peserta ekstrakurikuler SMA N 1 Bantul.  

Berdasarkan hasil uji coba tersebut menunjukkan bahwa isntrumen itu layak untuk 

digunakan. 

Pelaksanaan penelitian ini diawali seperti saat sebuah sesi latihan dilaksanakan 

yaitu dengan melakukan pemanasan terlebih dahulu lari keliling lapangan 8  kali 

dilanjutkan dengan pemanasan dinamis. Hal ini diberlakukan sama baik pada 

kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol. Kelompok eksperimen berlatih pada 

hari Senin – Rabu, sedangkan kelompok kontrol Selasa – Jumat. Pada kelompok 

eksperimen sebelum melakukan latihan inti lay-up shoot terlebih dahulu diberikan 

perlakuan latihan imajeri yang dipandu oleh peneliti sedangkan kelompok kontrol 

langsung masuk pada latihan inti. 

 

2. Teknik Pengumpulan Data Tes Lay-up Shoot 

   Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah dengan tes. Tes yang di gunakan 

adalah tes lay- up shoot dari Imam Sodikun. Tes ini lakukan dua kali yaitu pada saat 

pretest dan posttest. Langkah-langkah pelaksanaan tes lay-up shoot: 

a. Testee berada di tengah lapangan, samping kanan sambil memegang bola.  

b. Menggiring bola sendiri menuju ke basket dan melakukan tembakan lay up.  

c. Testee mendapat 8 kesempatan untuk melakukan lay-up shoot namun  

sebelumnya diberi 1 kali kesempatan untuk mencoba.   

d. Skor dikatakan sah/dianggap masuk apabila langkah lay-up shoot benar dan 

bola masuk ke ring.  

e. Semakin banyak testee dapat memasukkan bola maka nilai atau 

pengkategorian kemampuan lay-up shoot nya semakin baik. 

 

Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data menggunkan analisis statistik inferensial uji-t (paired t-test). 

Agar kesimpulan yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya maka 

sebelum analisis terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat perhitungan normalitas 

menggunakan kolmogorov smirnov, perhitungan pengkategorian dengan bantuan 

program SPSS 13, dan uji homogenitas menggunakan uji-F, untuk kemudian dilakukan 

análisis data. Keputusan menerima dan menolak hipotesis pada taraf signifikansi 5%, 

untuk menghitung data digunakan program SPSS 13. Adapun langkah-langkah dari 

masing-masing analisis sebagai berikut: 
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Uji Prasyarat  

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas tidak lain sebenarnya adalah mengadakan pengujian terhadap 

normal tidaknya sebaran data yang akan dianalisis. Pengujian dilakukan tergantung 

pada variabel yang akan diolah. Pengujian normalitas sebaran data menggunakan 

Kolmogorov-Smirnov Test dengan bantuan SPSS 13. Jika data dari semua variabel 

memiliki nilai p (Sig.) > 0.05, maka semua variabel berdistribusi normal. Hasil dari uji 

normalitas dapat dilihat pada lampiran. 

2. Uji Homogenitas 

Di samping pengujian terhadap penyebaran nilai yang akan dianalisis, perlu uji 

homogenitas agar yakin bahwa kelompok-kelompok yang membentuk sampel berasal 

dari populasi yang homogen. Homogenitas dicari dengan uji F dari data pretest dan 

postest dengan menggunakan bantuan program SPSS 13. Kriteria pengambilan 

keputusan adalah varian dikatakan homogen apabila nilai p (Sig.) > 0,05.  

 

Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis menggunakan uji t dengan me bantuan program SPSS 13, 

yaitu dengan membandingkan mean antara kelompok satu dengan kelompok dua. Taraf 

signifikansi yang digunakan adalah 5%. Apabila nilai thitung lebih kecil dari ttabel, maka Ha 

ditolak, jika thitung lebih besar dibanding ttabel, maka Ha diterima. Atau apabila didapatkan 

p<0,05 Ha diterima; dan sebaliknya jika p<0,05 maka Ha ditolak. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil  

Deskripsi Data 

Berikut ini disajikan analisis deskriptif yang dianalisis dengan bantuan software 

komputer, secara ringkas disajikan pada tabel 1 berikut ini. 

Tabel 1   
Statistik Deskriptif Data Data Keterampilan Penguasaan Teknik Lay up Shoot 

Bolabasket 

Statistik 
Pre-test Post-test 

Ekperimen Kontrol Ekperimen Kontrol 

Mean (Rerata) 2,27 2,40 5,53 4,20 

Median 2,00 2,00 5,00 4,00 

Mode 2 1 5 3 

Standar Deviasi 1,740 1,724 1,246 1,897 

Variance 2,924 2,971 1,552 3,600 

Range 5 5 5 6 

Minimum 0 0 3 1 

Maksimum 5 5 8 7 
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Keterangan: 

 Kelompok Eksperimen: Program Latihan Lay up shoot ditambah dengan 
Latihan Imajeri 

 Kelompok Kontrol: Program Latihan Lay up shoot tanpa ditambah dengan 
Latihan Imajeri 

 
Berdasarkan tabel 1 tersebut di atas, dapat dibuat histogram pencapaian rata-

rata skor sebagai berikut: 

 
Gambar 3.  Histogram Pencapaian Rata-rata Skor Keterampilan Penguasaan 

Teknik Lay up Shoot Bolabasket 
 
 

Berdasarkan hasil analisis data dengan bantuan software komputer, pada data 

keterampilan penguasaan teknik lay-up shoot bolabasket mahasiswa FIK UNY pada 

kelompok eksperimen, pada data awal didapatkan rerata (mean) sebesar 2,27; median= 

2,000 mode= 2 dan standar deviasi sebesar= 1,740. Adapun pada data akhir (post-test) 

pada kelompok yang sama, didapatkan rerata (mean) sebesar 5,53; median= 5,00 mode= 

5 dan standar deviasi sebesar= 1,246. 

Hasil analisis data pada kelompok kontrol, diperoleh rerata (mean) sebesar 2,40; 

median= 2,000 mode= 1 dan standar deviasi sebesar= 1,724. Adapun pada data akhir 

(post-test) pada kelompok yang sama, didapatkan rerata (mean) sebesar 4,20; median= 

4,00 mode= 3 dan standar deviasi sebesar= 1,897. 

  

Pengujian Persyaratan Analisis 

Pengujian hipotesis pada penelitian ini digunakan uji t antar kelompok (independet 

t-test) dan uji t amatan ulangan (paired t-test). Persyaratan yang harus dipenuhi sebelum 

melakukan uji t  tersebut adalah: (1) data berdistribusi normal yang diuji dengan uji 
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normalitas sebaran; dan (2) variansi (SD²) antar masing-masing kelompok homogen yang 

diuji dengan uji homogentias variansi satu jalur. 

Uji Normalitas Sebaran 

Pengujian normalitas sebaran data dipergunakan kolmogorov-smirnov test yang 

dilakukan dengan bantuan software SPSS. Hasil analisis secara ringkas disajikan pada 

tabel berikut ini. 

 

Tabel 2 :Hasil Uji Normalitas Sebaran Data Keterampilan Penguasaan Teknik Lay up  
  Shoot Bolabasket 

 

Data 

Kolmogorov-
Smirnov Keterangan 

Statistik P 

Data Total Pre-test 0,832 0,494 Normal 

Post-test 0,900 0,393 Normal 

Peningkatan 0,637 0,812 Normal 

Data Klp. 
Eksperimen 

Pre-test 0,627 0,826 Normal 

Post-test 0,778 0,580 Normal 

Peningkatan 0,728 0,665 Normal 

Data Klp. 
Kontrol 

Pre-test 0,742 0,640 Normal 

Post-test 0,627 0,826 Normal 

Peningkatan 0,710 0,695 Normal 

 
Tabel 2 tersebut di atas memperlihatkan bahwa, uji normalitas terhadap data 

keterampilan penguasaan teknik lay-up shoot Bolabasket pada total kelompok, data pada 

kelompok eksperimen, dan data pada kelompok kontrol; baik data pre-test, posttest, 

maupun peningkatan menunjukkan Kolmogorov-Smirnov (KS) dengan p>0,05; dengan 

demikian semua data pada penelitian ini dinyatakan berdistribusi normal. 

 

Uji Homogenitas Varians 

Pengujian homogenitas varians dimaksudkan untuk mengetahui apakah sampel 

yang diambil dari populasi berasal dari varians yang sama dan tidak menunjukkan 

perbedaan yang signifikan satu sama lain. Tes statistik yang digunakan pada penelitian ini 

adalah uji F (Levene’s Test for Equality of Variances).  Hasil analisis secara ringkas 

disajikan pada tabel berikut ini. 

Tabel 3 
Hasil Uji Homogenitas Varians Antar Kelompok 

Data Keterampilan 
Penguasaan Teknik Lay 

up Shoot Bolabasket 

Levene’s Test for 
Equality or Variances Kesimpulan 

F p (sig.) 

 Pre-test 0,118 0,734 Homogen 

 Post-test 3,667 0,066 Homogen 

 Peningkatan 1,242 0,275 Homogen 
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Berdasarkan ringkasan uji homogenitas tersebut di atas, diketahui bahwa semua 

Fhitung tidak signifikan pada taraf signifikansi 5%; hal ini ditunjukkan dengan p>0,05. 

Karena p>0,05 maka disimpulkan tidak ada perbedaan antara varians semua data (data 

keterampilan penguasaan teknik lay up shoot Bolabasket), baik pre-test, post-test, 

maupun data peningkatan; yang berarti  bahwa data-data tersebut homogen. Dengan 

demikian persyaratan homogenitas varians telah terpenuhi. 

Dari kedua pengujian persyaratan, seperti telah dibahas di atas, semua 

persyaratan analisis, yaitu: data berdistribusi normal dan variansi antar kelompok 

homogen, telah terpenuhi, maka dapat dilanjutkan dengan analisis uji-t (paired t-test) dan 

uji-t antar kelompok (independent t-test). 

 

Pengujian Hipotesis 

Hipotesis yang diuji pada penelitian ini adalah: “Latihan imajeri tidak memiliki 

efektivitas terhadap hasil keterampilan penguasaan teknik lay-up shoot Bolabasket 

mahasiswa FIK UNY”, hipotesis tersebut adalah hipotesis nihil (Ho); sedangkan hipotesis 

alternatifnya (Ha) adalah: “Latihan imajeri memiliki efektivitas terhadap hasil keterampilan 

penguasaan teknik lay-up shoot Bolabasket mahasiswa FIK UNY”. Pengujian hipotesis 

tersebut digunakan uji-t antar kelompok (independent t-test) dan uji-t amatan ulangan 

(paired t-test). 

 

Uji t Antar Kelompok (Independent t-Test) 

Hasil analisis uji-t antar kelompok dengan bantuan software SPSS secara ringkas 

disajikan pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.  
Hasil Analisis Uji-t Antar Kelompok (Independent t-test) Data Keterampilan 
Penguasaan Teknik Lay up Shoot Bolabasket 

 

Data Kelompok Rerata SD 
Statistik 

thitung P 

Pre-test 

 Eksperime
n 

2,27 1,710 
-0,213 0,833 

 Kontrol 2,40 1,724 

Post-test 

 Eksperime
n 

5,53 1,246 
2,275 0,031 

 Kontrol 4,20 1,897 

Peningkatan 

 Eksperime
n 

3,27 1,580 
2,177 0,038 

 Kontrol 1,80 2,077 

 
Berdasarkan tabel hasil analisis di atas dapat dideskripsikan sebagai berikut: 
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a. Hasil analisis pada data keterampilan penguasaan teknik lay-up shoot 

Bolabasket mahasiswa FIK UNY sebelum perlakuan (pre-test), diperoleh thitung -

0,213 dengan p>0,05, dinyatakan tidak signifikan. Hal ini membuktikan bahwa 

sebelum perlakuan pada kedua kelompok perlakuan tersebut seimbang atau 

tidak ada perbedaan yang signifikan. 

b. Hasil analisis pada data keterampilan penguasaan teknik lay up shoot 

Bolabasket mahasiswa FIK UNY sesudah perlakuan (post-test), diperoleh thitung 

2,275 dengan p<0,05, dinyatakan signifikan. Hal ini membuktikan bahwa 

sesudah perlakuan, terdapat perbedaan yang signifikan. Dilihat dari reratanya, 

kelompok eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok kontrol. 

c. Analisis pada data peningkatan keterampilan penguasaan teknik lay up shoot 

Bolabasket mahasiswa FIK UNY, diperoleh thitung 2,177 dengan p<0,05, 

dinyatakan signifikan. Hal ini membuktikan bahwa terdapat perbedaan 

peningkatan yang signifikan. Dilihat dari rerata peningkatannya, kelompok 

eksperimen lebih tinggi peingkatannya dibandingkan dengan kelompok kontrol. 

 

Uji t Amatan Ulangan (Paired t-Test) 

Hasil analisis uji-t amatan ulangan (paired t-test) pada data kelompok 

eksperimen (perlakuan dengan imajeri), dengan bantuan software SPSS secara ringkas 

disajikan pada tabel berikut ini. 

Tabel 5 
 Hasil Analisis Uji-t Amatan Ulangan (Paired t-test) Data Keterampilan 
Penguasaan Teknik Lay up Shoot Bolabasket 

Data Klp 
Eksperimen 

Rerata SD 
Statistik 

Keterangan 
thitung p-Value 

 Post-test 5,53 1,246 
8,009 0,000 Signifikan 

 Pre-test 2,27 1,710 

 

Tabel 5 tersebut di atas memperlihatkan bahwa berdasarkan hasil analisis, 

didapatkan nilai thitung sebesar 8,009 dengan p= 0,000; ternyata p<0,05 dengan demikian 

thitung tersebut signifikan. Hal ini berarti bahwa ada perbedaan yang signifikan keterampilan 

penguasaan teknik lay up shoot Bolabasket mahasiswa FIK UNY sesudah latihan (post-

test) dengan sebelum latihan (pre-test) pada kelompok mahasiswa yang diberi latihan 

dengan imajeri. Dilihat dari rerata yang diperoleh, pada data post-test lebih tinggi 

dibandingkan data pre-test, dengan demikian pengaruhnya adalah positif. 

Berdasarkan fakta tersebut, maka hipotesis nihil (Ho) yang menyatakan “Latihan 

imajeri tidak memiliki efektivitas terhadap hasil keterampilan penguasaan teknik lay-up 

shoot Bolabasket mahasiswa FIK UNY”, ditolak; dan hipotesis alternatifnya yang 
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menyatakan “Latihan imajeri memiliki efektivitas terhadap hasil keterampilan penguasaan 

teknik lay-up shoot Bolabasket mahasiswa FIK UNY”, diterima. 

 

PEMBAHASAN  

Penelitian ini membuktikan bahwa latihan imajeri memiliki efektivitas terhadap 

hasil keterampilan penguasaan teknik lay-up shoot Bolabasket mahasiswa FIK UNY. 

Hasil ini dibuktikan dengan hasil analisis pada data post-test dengan thitung 2,275 dan 

p<0,05 (signifikan) dan diperkuat dengan hasil analisis pada data peningkatan dengan 

thitung 2,177 dan p<0,05 (signifikan). Dengan hasil itu, maka dinyatakan ada perbedaan 

yang signifikan hasil post-test dan hasil peningkatan teknik lay-up shoot Bolabasket 

mahasiswa FIK UNY antara mahasiswa yang diberi program latihan lay-up shoot 

ditambah latihan imajeri dengan mahasiswa yang diberi program latihan lay-up shoot 

tanpa ditambah latihan imajeri. 

Analisis pada data sebelum dengan sesudah latihan pada mahasiswa yang diberi 

program latihan lay-up shoot ditambah latihan Imajeri, didapatkan nilai thitung sebesar 

8,009 dan p= 0,000 (signifikan). Hal ini membuktikan bahwa ada peningkatan yang 

signifikan teknik lay-up shoot Bolabasket mahasiswa FIK UNY.  

Peningkatan teknik lay- up shoot Bolabasket pada mahasiswa yang diberi 

program program latihan lay-up shoot ditambah latihan imajeri lebih tinggi dibandingkan 

dengan mahasiswa yang diberi program latihan lay-up shoot tanpa ditambah latihan 

imajeri. Pada mahasiswa yang diberi program latihan lay-up shoot ditambah latihan 

imajeri meningkat sebesar 3,27; sedangkan pada mahasiswa yang diberi program latihan 

lay-up shoot tanpa ditambah latihan imajeri meningkat sebesar 1,80. Hasil penelitian ini 

menegaskan bahwa latihan lay-up shoot yang diiringi dengan latihan imajeri dan 

dilakukan secara terstruktur dapat meningkatkan keterampilan teknik lay-up shoot. 

Bebagai literatur telah mengungkapkan bahwa dewasa ini sebagian besar praktisi 

olahraga telah menggunakan latihan mental imajeri yang menggambarkan teknik latihan 

mental terstruktur untuk menciptakan suatu kinerja olahraga yang optimal (Holmes & 

Collins; 2001).  Menurut Hardy, dkk. (1996), biasanya beberapa olahragawan  

menggunakan latihan imajeri tidak terstruktur yang dilakukan spontan guna mencapai 

tujuan tertentu, mereka mengalami kesulitan untuk mendapatkan rincian atas isi 

verbalisasi sebagai inti dari latihan imajeri. Taylor & Wilson (2005) menegaskan sebelum 

olahragawan mulai sesi imajeri, skrip dirancang dengan skenario rinci yang menyoroti 

pengaturan fisik dalam konteks penampilan khusus, dan bidang-bidang tertentu lainnya 

yang perlu ditekankan. Lebih lanjut dikatakan olehnya bahwa kekuatan imajeri terletak 

pada penggunaannya sebagai program terstruktur yang menggabungkan berupa tulisan 
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dengan audio skrip yang dirancang untuk menangani teknik olahraga tertentu agar 

olahragawan dapat meningkat penampilannya. Penelitian Bell, dkk. (2009) membuktikan 

bahwa penggunaan skrip untuk memandu latihan imajeri tiga pemain golf dan ditemukan 

hasil yang efektif dalam menempatkan bola pada sasaran. Berbagai kajian teori itu 

sejalan dengan hasil penelitian yang membuktikan  bahwa latihan imajeri terstruktur yang 

dilakukan mengiringi latihan lay up shoot dapat meningkatkan keterampilan teknik lay-up 

shoot mahasiswa FIK UNY.  Dengan kata lain hasil penelitian ini telah memperkuat teori 

bahwa latihan imajeri yang tertruktur dapat meningkatkan efektivitas belajar teknik 

olahraga sehingga mampu menampilkan prestasi yang optimal. 

   

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

Peningkatan teknik lay-up shoot Bolabasket pada mahasiswa yang diberi program 

program latihan lay-up shoot ditambah latihan imajeri lebih tinggi dibandingkan dengan 

mahasiswa yang diberi program latihan lay-up shoot tanpa ditambah latihan imajeri. Ada 

perbedaan yang signifikan peningkatan teknik lay-up shoot Bolabasket antara mahasiswa 

yang diberi program program latihan lay- up shoot ditambah latihan Imajeri dengan 

mahasiswa yang diberi program latihan lay-up shoot tanpa ditambah latihan imajeri. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa latihan imajeri memiliki efektivitas terhadap 

peningkatan hasil keterampilan penguasaan teknik lay-up shoot Bolabasket mahasiswa 

FIK UNY. 

 

Saran 

Belajar teknik layup shoot bagi pemula seperti mahasiswa baru FIK UNY adalah 

tidak mudah. Latihan imajeri telah terbukti dapat mempercepat proses penguasaan teknik 

layup shoot, oleh karena itu penelitian ini menyarankan agar para guru dan pelatih dapat 

menggunakan latihan imajeri dalam mengajarkan teknik layupshoot.  
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Abstrak 

Penyusunan laporan Best Practice ini bertujuan untuk menumbuhkan sikap 
mandiri, jujur, bertanggung jawab, rasa percaya diri bagi siswa, membangun minat 
terhadap mata pelajaran yang berhubungan dengan pengelolaan usaha, menanamkan 
jiwa entrepreneurship, menanamkan pendidikan karakter dan budaya bangsa secara 
maksimal terhadap proses pembelajaran pegelolaan usaha, membekali siswa jiwa 
kewirausahaan untuk menghadapi dunia kerja dan menciptakan lapangan kerja sendiri, 
melalui metode tri sakti. 

Laporan ini disusun berdasarkan pengalaman terbaik guru sewaktu mengajar di 
kelas (empirik). Metode pengumpulan data menggunakan angket dan kuisioner, interview 
atau wawancara dan studi dokumentasi.penyusunan laporan juga berdasarkan pada 
perencanaan pendidikan yang ada di kelas yaitu meliputi : penyusunan program 
pembelajaran, penentuan metode yang tepat, menyusun program kegiatan, 
mengumpulkan data, melaksanakan program kegiatan, melaksanakan evaluasi dan 
melaksanakan pemantauan kembali. 

Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa : 1) Implementasi metode tri sakti pada 
kegiatan pembelajaran mata pelajaran mengelola usaha dan jasa terbukti dapat  
membentuk jiwa kewirausahaan (entrepreneurship building) siswa,  hal ini nampak terlihat 
pada sikap dan prilaku selama pembelajaran berlangsung yaitu siswa menjadi mandiri 
tidak tergantung dengan teman, disiplin dalam mengerjakan tugas, percaya diri dalam 
berkomunikasi, dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan kelompoknya. 2) 
Perubahan prilaku siswa dapat dilihat pada saat KBM berlangsung, tugas yang diberikan 
dikerjakan dengan segera dan tepat waktu, tertib administrasi, siswa memperoleh 
pengalaman diindustri tentang cara mengelola salon, siswa aktif bertanya dan mencari 
tahu sendiri cara menjalankan usaha salon, siswa mampu mengelola teknologi dan 
informasi denan akurat. secara komprehensif  peningkatan rerata nilai yang dicapai oleh 
siswa pada proses pembelajaran. 3) Dengan terbentuknya entrepreneurship building 
pada siswa mampu mengantarkan siswa sukses diterima bekerja pada industri pengguna, 
dan dapat menciptakan lapangan kerja sendiri secara mandiri maupun berkelompok. 
 

 
Kata Kunci: Salon Edukasi, Metode Demonstrasi, Project Work, Metode Tri Sakti,  

         Entrepreneurship Building, Mengelola Usaha  

 

PENDAHULUAN  
Dalam pembelajaran siswa aktif, semua siswa diterima sebagai individu yang 

cerdas. Kecerdasan siswa berbeda sesuai dengan karakteristik kecerdasannya 

sebagaimana yang disebutkan Gardner (1983). Dalam potensi ini siswa dapat 

mengembangkan berbagai pengetahuan dan keterampilannya. Para industri pengguna 

pada saat ini tidak sekedar mencari lulusan SMK yang pandai dan terampil secara 

akademik, tetapi industri lebih mengutamakan siswa yang mandiri, bisa bekerjasama, 

bertanggung jawab, percaya diri, inovatif, loyal terhadap perusahaan dan sebagainya. 
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Dibeberapa perusahaan yang bergerak dalam bidang salon kecantikan maupun SPA juga 

memiliki pendapat yang sama dalam merekrut karyawan lulusan SMK, soft skills menjadi 

pondasi utama agar karyawan mudah dibentuk etos kerjanya, antara lain : percaya diri, 

jujur, bertanggung jawab, disiplin, mampu bekerjasama, dan inisiatif.   Atas dasar inilah 

maka sekolah secara tidak langsung bertanggung jawab dalam mempersiapkan 

lulusannya sebelum memasuki dunia kerja memiiki sikap-sikap yang dibutuhkan oleh 

industri sebagai pengguna tamatan. 

Akan tetapi kondisi yang dialami oleh siswa kompetensi keahlian tata kecantikan  

memiliki kecenderungan sebaliknya yaitu: 1) saling bergantung kepada teman atau tidak 

mandiri, 2)kurang memiliki rasa percaya diri, 3)lebih suka bermalas-malasan dalam 

praktek,  4)tidak disiplin dalam mengerjakan tugas dan sering menunda-nunda pekerjaan, 

5) suka terlambat,  tidak menghargai waktu dan kurang bertanggung jawab,  6) siswa 

selalu beralasan kesulitan dalam mencari model untuk mata pelajaran praktik.  

Keadaan siswa seperti yang disebutkan diatas telah dialami guru dalam beberapa 

semester ini, siswa selalu mengeluhkan bahwa untuk kegiatan yang berkaitan dengan 

praktek kejuruan menjadi kendala tersendiri apabila harus membawa model ke sekolah. 

Keadaan ini bukan karena siswa tidak terampil dalam melakukan praktik kejuruan tetapi 

lebih kepada sikap siswa cenderung bermalas-malasan dalam mengikutinya. 

Hal seperti ini jika tidak ada pemecahannya maka siswa yang akan mengikuti 

praktik kerja industri, lulusan yang akan bekerja, akan mengalami kesulitan dalam 

mengikuti ritme yang ada di dunia kerja. Oleh karena itu penting kiranya bahwa harus 

dilakukan variasi metode pembelajaran yang dapat merubah mindset siswa atas apa yang 

dialaminya secara perlahan-lahan. Siswa diberikan gambaran secara nyata tentang apa 

yang akan dialaminya di industri  kelak. bahwa industri  bukanlah tempat bagi orang-

orang yang pemalas dan tidak mandiri, melainkan dibutuhkan orang yang percaya diri, 

mandiri, inovatif, jujur, bertanggung jawab, dan memiliki loyalitas yang tinggi terhadap 

perusahaan. 

Variasi metode pembelajaran ini diimplementasikan pada mata pelajaran 

Mengelola Usaha Salon, sebab mata pelajaran ini berhubungan langsung dengan 

mengelola suatu usaha, keuangan, mencari dan melayani pelanggan. Salah satu tujuan 

dari mata pelajaran tersebut adalah untuk menumbuhkan jiwa tersebut diatas yang 

termasuk dalam jiwa kewirausahaan atau entrepreneurship pada diri siswa. Melihat 

kondisi diatas maka penting bagi guru untuk melakukan suatu pembelajaran yang 

berbasis pada penanaman sikap dan jiwa kewirausahaan atau entrepreneurship building 

pada diri siswa melalui salon edukasi, demonstrasi dan  project work ( Tri Sakti). 
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Rumusan masalah dari laporan best practice ini yaitu: (1) Apakah dengan 

implementasi metode pembelajaran Tri Sakti dapat membangun jiwa entrepreneurship 

bagi siswa ?, (2) Bagaimana implementasi metode pembelajaran Tri Sakti pada 

pembelajaran dapat sebagai pembangun jiwa entrepreneurship bagi siswa?. Tujuan dari 

penulisan laporan ini antara lain: (1) membangun minat siswa serta menumbuhkan sikap 

mandiri, jujur, bertanggung jawab dan rasa percaya diri siswa melalui pembelajaran 

mengelola usaha salon, (2) melalui pembelajaran metode tri sakti  dapat membekali siswa 

memiliki jiwa kewirausahaan untuk menghadapi dunia kerja dan mandiri dalam 

berwiraswasta. 

Manfaat yang diperoleh dari kegiatan ini antara lain Bagi siswa : memperoleh 

pemahaman konsep dan sikap yang dibangun melalui metode pembelajaran tri sakti 

dalam mata pelajaran pengelolaan usaha untuk menanamkan sikap positif (soft skills) dan 

meningkatkan pengetahuan siswa dalam kewirausahaan (entrepreneurship) dalam 

menghadapi dunia kerja. Bagi guru : meningkatkan kualitas pembelajaran dengan 

menanamkan sikap kewirausahaan serta memfasilitasi siswa secara optimal. Bagi 

sekolah: memberikan umpan balik dan dorongan bagi guru dalam upaya meningkatkan 

mutu pendidikan dan mutu tamatan sesuai dengan kebutuhan industri pengguna 

 

METODE 

Laporan ini disusun berdasarkan pengalaman terbaik guru sewaktu mengajar di 

kelas (empirik).  Metode pengumpulan data menggunakan angket dan kuisioner, interview 

atau wawancara dan studi dokumentasi.penyusunan laporan juga berdasarkan pada 

perencanaan pendidikan yang ada di kelas yaitu meliputi : penyusunan program 

pembelajaran, penentuan metode yang tepat, menyusun program kegiatan, 

mengumpulkan data, melaksanakan program kegiatan, melaksanakan evaluasi dan 

melaksanakan pemantauan kembali.  

Adapun setting dari kegiatan ini adalah siswa- siswa program keahlian Tata 

Kecantikan kelas XII, yang diimplementasikan dalam mata pelajaran mengelola usaha. 

Pada perencanaan diawal siswa akan diberikan pembelajaran melalui metode tri sakti, 

dengan uraian persiapan sebagai berikut: (1) Metode pembelajaran Salon Edukasi, 

metode sebelumnya yang digunakan oleh guru adalah ceramah dan praktek kejuruan. 

Untuk mengetahui perubahan dari prilaku siswa maka sebelum mulai diimplementasikan 

metode tri sakti ini guru melakukan pengamatan, wawancara dan pengisian angket. 

Implementasi metode ini dimulai dengan salon edukasi yaitu siswa diberikan tugas untuk 

mengunjungi salon terdekat dari rumah mereka. Dapat diambil sample salon minimal 3 

yang dianggap lengkap dan mewakili dari semua jenis pelayan yang ditawarkan. (2) 
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Metode demonstrasi, metode ini diterapkan ketika siswa telah mendapat pengalaman, 

pembelajaran dari salon edukasi dan menyimpulkan hasil yang telah mereka peroleh. 

Demontrasi yang dimaksud disini adalah siswa mempraktekkan jenis pelayanan yang ada 

disalon. Untuk demontrasinya dilakukan dengan teman sebaya dan dilaksanakan pada 

saat pelajaran praktek. Demontrasi ini digunakan sebagai batu pijakan penugasan 

selanjutnya yaitu siswa akan melakukan praktek dirumah dengan pelanggan. (3) 

Penilaian Project Work,  siswa diberikan waktu sesuai kesepakatan untuk dapat 

menyelesaikan penugasan demonstrasi dan penyusunan laporan tugas proyek. Siswa 

diberitahu teknik penyusunan laporan dan sistim penilaian project work, hal ini 

dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan kesalahan dalam pelaksanaannya. 

Metode pengumpulan data yang akan dilakukan antara lain: 

a. Penggunaan angket dan kuisioner 

Metode angket dapat digunakan untuk mengumpulkan data dalam jumlah yang 

banyak dengan waktu yang singkat. Keberhasilan metode ini sangat tergantung pada 

keahlian peneliti dalam menyusun pertanyaan-pertanyaan yang mudah dipahami, 

sehingga responden dapat mengetahui dan merasakan konteks permasalahan yang 

diteliti 

b. Interview atau wawancara 

Metode interview dapat digunakan untuk mengumpulkan data dimana diperlukan 

adanya penjelasan langsung tentang konteks atau area penelitian kepada responden. 

Unsur subjektifitas dari data yang diperoleh merupakan hal yang tidak dapat 

diabaikan. Keberhasilan metode ini sangat tergantung pada keahlian mengumpulkan 

data dalam berkomunikasi dan dalam menyusun daftar pertanyaan sehingga dicapai 

fokus kata yang diperoleh. 

c. Studi dokumentasi  

Studi dokumentasi ditujukan sebagai sebuah upaya untuk melengkapi data yang 

terkumpul dengan dokumen-dokumen yang dapat memperkuat keakuratan data. 

 

Perencanaan Kegiatan Pembelajaran 

Sesuai dengan perencanaan pendidikan, guru sebagai perencana pendidikan didalam 

kelas tidak bisa hanya mengamati siswa –siswa dalam mengikuti pembelajaran tetapi 

juga bertanggung jawab terhadap kelangsungan masa depan siswa setelah tamat. 

Pembelajaran yang diikuti pada Sekolah Menengah Kejuruan meliputi teori,  praktek, 

magang di industri, yang dalam setiap perencanaannya harus mempunyai tujuan siswa 

mampu secara afektif, kognitif maupun psikomotor. Adapun  perencanaan kegiatan 

adalah sebagai berikut : 
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1. Penyusunan program pembelajaran meliputi : program semester, program tahunan, 

analisis minggu efektif, silabus, RPP, lembar penilaian unjuk kerja,lembar  penilaian 

sikap 

2. Penyusunan metode pembelajaran yang akan diimplemetasikan dalam KBM tertuang 

dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

3. Menyusun program kegiatan yang akan dilaksanakan selama 2 semester 

4. Mengumpulkan data dari siswa dengan menggunakan angket  

5. Melaksanakan program kegiatan 

Pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada program yang telah dibuat oleh guru, semua 

kejadian dicatat dalam sebuah buku. Kemajuan siswa secara afektif, kognitif dan 

psikomotor diamati dan agar akurat dapat dilakukan interview dengan siswa yang 

bersangkutan. Kegiatan tidak berhenti pada akhir semester tetapi dilanjutkan dikelas 

XII bahkan akan dipantau terus setelah siswa tamat. 

6. Melaksanakan evaluasi 

Evaluasi kegiatan dilakukan dengan melihat kegagalan dan keberhasilan pada 

pelaksanaan kegiatan. 

7. Melaksanakan pemantauan kembali dengan siswa  

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengamati siswa yang telah tamat menentukan 

pilihan kearah mana, bekerja, melanjutkan studi, atau membuka usaha sendiri. 

Dapat digambarkan alur dari rencana kegiatan pembelajaran ini adalah sebagai berikut. 

 
Langkah Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran dengan Metode Tri sakti ini dilaksanakan pada siswa di semester 

3 sampai semester 6 sebagai berikut. 

a. Kegiatan implementasi metode Tri Sakti ini dimulai pada awal semester genap, siswa 

telah diberikan materi tentang kewirausahaan pada semester ganjil. Langkah pertama 

Kondisi Awal  
Siswa 

Perencanaan 
Kegiatan  

Penerapan 
Metode Tri Sakti 

Pada Siswa 

OUTPUT 
Pemantauan 

Setelah Tamat 
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yang diambil adalah (1) Mensosialisasikan kepada siswa tentang metode Tri Sakti, (2) 

Membagi siswa kedalam kelompok-kelompok kecil untuk mempermudah guru dalam 

mengawasi dan mengontrol perilaku siswa melalui ketua kelompok. Guru memberikan 

kebebasan pada siswa untuk memilih teman dalam kelompoknya dengan rambu-

rambu memilih teman yang tempat tinggalnya dekat. Hal ini dimaksudkan karena 

semua kegiatan yang akan dilaksanakan sebagian besar diluar jam pembelajaran. (3) 

Setelah terbentuk kelompok siswa juga disarankan memberikan nama pada 

kelompoknya yang nantinya akan dianggap sebagai sebuah salon kecil dalam kelas. 

Kemudian siswa juga menentukan ketua dan bendahara dalam kelompoknya. (4) 

Tugas selanjutnya adalah menyusun program kerja dan rencana kegiatan secara 

sederhana apa yang akan dilakukan dalam satu semester kedepan. Guru memandu 

siswa dengan memberikan contoh format untuk menyusun rencana tersebut. 

b. Langkah Kedua adalah memberikan penugasan pada siswa secara perorangan dan 

kelompok. Tugas perorangan dengan tujuan untuk melatih kemandirian dan disiplin 

siswa dalam mengerjakan tugas, sedangakan penugasan secara kelompok adalah 

dengan maksud membiasakan siswa untuk  bekerjasama dalam satu tim dan belajar 

bertanggung jawab dengan membagi pekerjaan sesama teman. Tugas yang diberikan 

adalah kunjungan ke salon dekat rumah, metode ini disebut dengan Salon Edukasi. 

Guru memberikan arahan pertanyaan bagi pemilik salon untuk mempermudah siswa 

dalam penyampaiannya. Hal yang perlu diketahui oleh siswa melalui kunjungan ini 

antara lain terlampir. Kunjungan ke salon dilakukan minimal 3 tempat yang berbeda 

dari segi pelayanan, tipe, dan lokasi salon. Setelah dilaksanakan wawancara siswa 

membuat laporan dan mempresentasikan di depan kelas.  

c. Langkah ketiga adalah siswa mendemonstrasikan hasil observasi dan pengamatan 

dari kunjungan salon edukasi yaitu berupa keterampilan dan kemampuan siswa. 

Setiap kelompok mendemontrasikan keterampilan yang  diperoleh misalnya siswa 

melakukan praktek creambath, cuci blow, dan facial. Mereka melakukan praktek 

dengan teman dalam kelompoknya. Guru mengamati dan memberikan penilaian. 

d. Langkah keempat siswa diberikan tugas mandiri yaitu berupa kegiatan praktek 

perorangan dengan pelanggan. Siswa tetap bekerja dalam kelompok untuk 

mempermudah guru dalam mengawasi jalannya pembelajaran. Penugasan ini 

berlangsung dalam waktu 3 bulan ( 12 x tatap muka) siswa diwajibkan melakukan 

pelayanan dengan pelanggan disekitar tempat tinggal. Untuk jenis pelayanan 

ditentukan ada 6 macam dengan jumlah pelanggan minimal @ 2 orang, jika lebih 

daripada itu merupakan prestasi tersendiri bagi siswa dengan diberikan nilai 

tambahan. Selama proses penugasan ini diimplementasikan penugasan proyek atau 
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project work. Siswa mengerjakan tugas dan pelayanan jasa berdasarkan program 

kerja yang sudah dibuat sebelumnya. 

e. Langkah kelima adalah pengumpulan tugas dan evaluasi kegiatan yang dilaksakanan 

pada akhir semester. Laporan siswa yang berupa tugas proyek dikerjakan sesuai 

dengan sistimatika yang diberikan oleh guru.  

 

KAJIAN PUSTAKA 

Metode pembelajaran tri sakti ini adalah istilah yang diberikan penulis berkaitan dengan 3 

rangkaian model pembelajaran yang berbeda dan diimplementasikan dalam kegiatan 

belajar mengajar di sekolah, yaitu salon edukasi, metode demonstrasi, dan project work. 

Untuk mendukung laporan best practice ini digunakan beberapa teori yang mendukung 

diantaranya :  

a. Salon edukasi Istilah salon edukasi bermula dari kegiatan kunjungan ke salon-salon 

bagi siswa dikelas X (siswa baru) sebagai awal pengenalan dan observasi siswa 

untuk mengetahui pelayanan yang ada disalon. Kegiatan salon edukasi ini sangat 

efektif karena siswa mencari tahu jenis pelayanan yang ada, berbagai macam 

peralatan dan kosmetik yang digunakan, tata letak dan pengaturan ruangan salon. 

Siswa dapat bertanya dan mengamati sejauhmana kegiatan kapster dan manajerial 

salon. Hal ini yang akan menjadi dasar  utama bahwa pembelajaran di sekolah tidak 

banyak berbeda dengan kegiatan yang dikerjakan di salon. 

b. Demonstrasi /peragaan merupakan salah satu strategi mengajar dimana guru 

memperlihatkan benda asli, benda tiruan, atau suatu proses dari materi yang 

diajarkan kepada seluruh siswa (Roestiyah,2008). Strategi demonstrasi adalah cara 

penyajian pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan suatu proses, 

situasi, atau benda tertentu yang sedang dipelajari baik dalam bentuk sebenarnya 

maupun dalam bentuk tiruan yang dipertunjukkan guru atau sumber lain di depan 

siswa (Miftahul Huda, 2013). Dengan strategi demonstrasi, siswa 

c. Teknik penilaian proyek atau project work. Penilaian proyek atau project work 

merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam 

periode/waktu tertentu. Tugas tersebut berupa kegiatan sejak dari perencanaan, 

pengumpulan data, pengorganisasian, pelaksanaan tugas, pengolahan, dan penyajian 

produk (dapat berupa barang atau jasa). Teknik ini dimaksudkan untuk menilai 

kemampuan peserta didik secara menyeluruh (comprehensive) dalam 

pengorganisasian dan pelaksanaan suatu kompetensi (Depdiknas Juknis Penilaian 

Hasil Belajar SMK:2008:25). Komponen kegiatan yang perlu dinilai ialah penyusunan 

disain atau proposal, unjuk kerja, produk (barang atau jasa), penyajian hasil/produk, 
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dan laporan tertulis. Dalam penilaian proyek setidaknya ada tiga hal yang perlu 

dipertimbangkan yaitu: (1) Kemampuan melaksanakan proyek, merupakan 

kemampuan peserta didik dalam memilih topik/mencari informasi, melaksanakan 

tugas/proyek, mengelola waktu, dan penulisan laporan.(2) Relevansi adalah 

kesesuaian antara standart kompetensi yang dipelajari dengan jenis pekerjaan di 

masyarakat (du/di). (3) Keaslian produk, produk yang dihasilkan peserta didik harus  

merupakan hasil karyanya. Penilaian produk biasanya menggunakan cara 

holistic/analitik. Cara holistik, yaitu berdasarkan kesan keseluruhan dari produk, 

biasanya dilakukan pada tahap appraisal. Cara analitik, yaitu berdasarkan aspek-

aspek produk, biasanya dilakukan terhadap suatu criteria yang terdapat pada semua 

tahap proses pengembangan.Pengolahan data penilaian proyek dalam buku petunjuk 

teknis dari Depdiknas tentang penilaian disebutkan bahwa data penilaian proyek 

(project work) meliputi skor perolehan dari penilaian perencanaan, pelaksanaan, 

kulminasi, produk, dan attitude. Dalam menilai setiap tahap, guru dapat menggunakan 

4 (empat) rentang skor. 

 

Status Skor Predikat 

Tidak Kompeten 0,00 – 6,99 Kurang 

Kompeten  7,00 – 7,90 
8,00 – 8,90 
9,00 – 10 

Baik 
Sangat Baik 
Istimewa 

 
 

d. Enterpreneurship Building. Seorang wirausaha adalah orang yang melihat adanya 

peluang kemudian menciptakan sebuah organisasi untuk memanfaatkan peluang 

tersebut. Pengertian wirausaha disini menekankan pada setiap orang yang memulai 

sesuatu bisnis baru (Buhcari Alma:2000). Soehardi Sigit (1980) menyatakan bahwa 

kata ‘enterpreneur’ secara tertulis digunakan pertama kali oleh Savary pada tahun 

1723 dalam bukunya kamus dagang. Menurut Savary, yang dimaksud dengan 

entrepreneur ialah orang yang membeli barang dengan harga pasti, meskipun orang 

itu belum tahu dengan harga berapakah barang (atau guna ekonomi) itu akan dijual 

kemudian. Istilah entrepreneur memberikan gambaran yang berbeda-beda. Misalnya 

dalam suatu kepustakaan yang dimaksud entrepreneurship ialah orang yang: 

mengambil resiko, berani menghadapi ketidakpastian, membuat rencana kegiatan 

sendiri, dengan semangat kebangsaan melakukan kebaktian dalam tugas, 

menciptakan kegiatan usaha dan industri yang sebelumnya tidak ada. Dalam 

kepustakaan bisnis Amerika memberikan arti entrepreneurship sebagai kegiatan 

individual atau kelompok yang membuka usaha baru dengan maksud memperoleh 
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keuntungan (laba), memelihara usaha itu dan membesarkannya, dalam bidang 

produksi atau distribusi barang-barang ekonomi atau jasa.  

e. Pembelajaran Enterpreneurship (Kewirausahaan) Dalam Pendidikan 

Dalam dunia pendidikan pembelajaran entrepreneurship diaplikasikan kedalam 

pelajaran kewirausahaan dan pengelolaan usaha. Pada KTSP tahun 2006 program 

keahlian tata kecantikan lebih disesuaikan lagi dengan kondisi dan kebutuhan industri 

pengguna, sehingga ada mata pelajaran membuka usaha salon (MUS) yang diberikan 

di kelas XI dan mengelola usaha dan jasa (MUJ) pada kelas XII. Penyampaian materi 

mata pelajaran MUS dan MUJ mengacu pada SKKD (Standart Kompetensi dan 

Kompetensi Dasar) yang telah disusun sesuai dengan kebutuhan industri atau du/di. 

Mata pelajaran ini diberikan selama 2 semester dengan pembelajaran teori dan 

praktek. Sedangkan pada kurikulum 2013 yang baru menginjak 3 semester di sekolah 

kegiatan ini diimplementasikan pada pembelajaran praktik peminatan kejuruan.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Langkah awal kegiatan yang dilakukan adalah menyusun instrumen pengukuran 

sikap merujuk dari kondisi siswa sebelum pembelajaran dan disesuaikan dengan sifat-

sifat kewirausahaan, pendidikan karakter dan budaya bangsa, dan soft skills yang 

dibutuhkan siswa. Dari ketiga bagian tersebut kemudian di tentukan dan dipilih sesuai 

kebutuhan. Penyusunan angket penilaian sikap untuk instrument mengacu pada hal 

tersebut diatas.  

Kegiatan pembelajaran dengan metode tri sakti ini lebih menekankan kepada 

sikap siswa dengan mengacu pada karakteristik yang ada pada entrepreneurship. Dalam 

pembelajaran ini guru mengamati perubahan prilaku pada siswa melalui tingkah laku 

selama kegiatan pembelajaran. Yang akan dilihat perubahan prilakunya adalah 

kemandirian siswa, percaya diri dan bertanggung jawab. Ketika hal tersebut merupakan 

ciri jiwa kewirausahaan / entrepreneurship.  

Pengamatan dilakukan setiap saat pada proses pembelajaran. Setiap kondisi yang 

siswa yang mengalami perubahan maupun kesulitan dicatat, setiap pertanyaan siswa 

ditampung dan diberikan alternatif saran untuk mendorong dan memotivasi siswa agar 

lebih berkembang terutama dalam menanamkan sikap-sikap kewirausahaan. Selain itu 

pada tiap akhir pertemuan, guru  menanyakan kepada siswa tentang proses 

pembelajaran yang telah dilakukan. Segala kelebihan dan kekurangan dicatat untuk 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan  pada pertemuan berikutnya. 

Pada kegiatan KBM digambarkan sebagai berikut: 
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1. Pertemuan 1 ( Membagikan angket dan sosialisasi metode tri sakti) 

Pelaksanaan kegiatan ini dimulai pada awal semester 5 tahun pelajaran 2010/2011. 

Pada pertemuan ini siswa disosialisasikan metode tri sakti, dan guru membagikan 

angket untuk diisi siswa. Isi dari angket adalah untuk mengetahui keadaan siswa 

sebelum aplikasi metode ini sekaligus untuk mengetahui kesiapan belajar siswa dan 

latar belakang keluarga (angket terlampir). Dari angket tersebut diperoleh data tentang 

kondisi siswa sebagai berikut: 

a. Siswa berasal dari keluarga dengan ekonomi menengah kebawah, cenderung 

rendah diri dan pemalu, hal ini menimbulkan rasa tidak percaya diri ketika akan 

berhadapan dengan orang lain. 

b. Jarak dari rumah ke sekolah jauh sehingga mengalami kesulitan jika hendak 

membawa model ke sekolah, sehingga membuat siswa sering tidak membawa 

model pada saat praktek,  

c. Kurang  bertanggung dengan tugas yang diberikan 

d. Input siswa pada saat masuk dikelas X dengan NEM yang rendah dan cenderung 

dibawah rata-rata 7 sehingga siswa cenderung pasif dengan hasil prestasi belajar 

yang dibawah KKM 

e. Dukungan orangtua terhadap fasilitas anak kurang terpenuhi seperti sarana 

pendukung belajar dirumah (buku pelajaran, modul, computer, printer, alat tulis, alat 

untuk praktek, dan sebagainya) mengakibatkan anak kurang bersemangat dalam 

mengerjakan tugas dirumah, menunda pekerjaan, dan selalu terlambat dalam 

mengumpulkan tugas. 

f. Materi pembelajaran yang diserap oleh siswa tidak maksimal sehingga membuat 

siswa kurang mampu menjawab pertanyaan secara lisan maupun tertulis. Hal ini 

menyebabkan siswa kurang percaya diri 

g. Siswa sangat tergantung dengan teman yang mengakibatkan ketidak mandirian. 

Dari temuan tersebut diatas guru kembali menanyakan kepada siswa (kroscek) 

dengan pertanyaan secara lisan. Dan hasil yang diperoleh sesuai dengan apa yang 

telah ditulis siswa. Langkah selanjutnya adalah guru memotivasi siswa dengan 

memberikan gambaran peluang usaha dirumah yang juga bertujuan untuk menambah 

kemandirian siswa dalam belajar. Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok 

kecil. Kaitannya dengan mata pelajaran mengelola usaha ini siswa diwajibkan 

melakukan salon edukasi. Setiap kelompok diberi batasan waktu selama 2 minggu 

kedepan untuk survei salon yang ada disekitar tempat tinggal siswa. Dengan panduan 

dari guru siswa melaksanakan tugas tersebut. 

2. Pertemuan ke 2 dan ke 3 (implementasi Salon edukasi dan sosialisasi project work) 
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Pada pertemuan ini untuk kegiatan disekolah siswa belajar menyusun proposal 

pendirian salon kecil. Siswa diberikan materi tentang cara membuka sebuah usaha 

salon, menyusun anggaran biaya, dan mempromosikan salon melalui berbagai media. 

Selain itu disampaikan juga kepada siswa diwajibkan pada akhir pembelajaran 

membuat laporan berupa tugas proyek. Sehingga tahapan perencanaannya dimulai 

dari pertemuan kedua ini. Salon edukasi dilaksanakan siswa setelah jam 

pembelajaran disekolah, waktunya menyesuaikan salon siswa melakukan Tanya 

jawab dan wawancara dengan pemilik salon, mengobservasi kegiatan dan jenis 

pelayanan yang ada disalon. Semua hasil wawancara tersebut dilaporkan kepada 

guru dan dipresentasikan didepan teman-teman sekelasnya. Dari  pendapat yang 

disampaikan siswa bahwa disalon seorang pekerja dituntut untuk selalu kreatif, 

bersemangat dan berinovasi dalam upaya memajukan salonnya. Yang diharapkan 

dari kegiatan salon edukasi ini adalah dimana siswa menjadi termotivasi untuk 

membiasakan dirinya mandiri, dan percaya diri. Dengan demikian di sekolah pun 

siswa akan menyenangi kegiatan belajar mengajar. 

3. Pertemuan ke 4 (sosialisasi metode demonstrasi) 

Setelah siswa melaksanakan salon edukasi selanjutnya akan diterapkan metode 

demontrasi. Metode ini dilakukan untuk memperlancar atau menambah percaya diri 

siswa dalam praktek kejuruan. Demontrasi keterampilan ini di lakukan dengan teman 

sekelompoknya. Guru menjelaskan kepada siswa dan membuat kesepakatan praktek 

keterampilan apa saja yang akan dilakukan. Misalnya creambath, lulur, facial, dan 

sebagainya. Diharapkan dari  kegiatan demontrasi ini siswa dapat mengaplikasikan di 

rumah dengan pelanggan.  

4. Pertemuan ke 5 s.d 7  (Metode demonstrasi) 

Kegiatan demontrasi ini diawali dengan siswa belajar bagaimana mengelola salon 

kecil disekolah. Jenis pelayanan yang telah disepakati akan dilaksanakan dengan 

teman. Dimulai dengan memilih kosmetik yang akan digunakan. Siswa diberikan 

target bahwa harus dapat melaksanakan praktek sesuai kesepakatan. Dibawah ini 

adalah gambar dari siswa sedang melaksanakan demontrasi praktik berbagai macam 

jenis perawatan wajah, rambut, badan, make-up, maupun nail art. 

5. Pertemuan ke 8 (evaluasi dan penilaian) 

Pada tahap ini yang dilakukan adalah: 

a. Penilaian Diri, Penilaian diri adalah suatu teknik penilaian dimana siswa diminta 

untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses, dan tingkat 

pencapaian kompetensi yang dipelajarinya dalam mata pelajaran tertentu. Teknik 



66 
 

penilaian ini digunakan untuk mengukur ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. 

Lembar penilaian ini terdiri dari :  

1) Penilaian ranah kognitif: siswa diminta untuk menilai penguasaan pengetahuan 

melalui hasil kerjanya 

2) Penilaian ranah afektif: siswa diminta melakukan penilaian terhadap penerapan 

metode salon edukasi dan metode demonstrasi 

3) Penilaian ranah psikomotorik: siswa diminta untuk menilai kecapakan dalam 

presentasi, wawancara, dengan kriteria yang telah ditetapkan. 

Penilaian ini dilakukan untuk mengamati perubahan kondisi siswa selama 

melakukan pembelajaran dengan metode tri sakti ini. Adapun lembar observasi 

untuk siswa terlampir. Lembar penilaian ini diisi oleh guru dan siswa itu sendiri. 

Guru menyarankan kepada siswa untuk menyatakan secara jujur sesuai 

kemampuan yang dimilikinya, karena tidak berpengaruh terhadap nilai akhir. Hanya 

bertujuan untuk perbaikan proses pembelajaran. 

b. Penilaian praktek / unjuk kerja. Penilaian ini digunakan untuk menilai hasil praktek 

dari metode demonstrasi. Lembar penilaian terlampir. 

6. Pertemuan ke 9 s.d 13 ( penyusunan project work dan penugasan praktek) 

Pada 5 pertemuan selanjutnya siswa diberi penugasan praktek dirumah dengan 

pelanggan, diberikan target selama 5 minggu siswa diwajibkan mencari pelanggan 

disekitar minimal 15 orang dengan 6 macam jenis pelayanan. Siswa dapat melakukan 

bersama kelompoknya atau sendiri, setiap minggunya siswa melaporkan kemajuan 

yang diperoleh kepada guru melalui ketua kelompoknya. Hal ini bertujuan untuk 

meningkatkan percaya diri siswa dalam menghadapi pelanggan, memupuk rasa 

kerjasama dengan teman dalam kelompoknya, bertanggung jawab secara pribadi 

dalam menyelesaikan tugas proyeknya masing-masing. 

Karena kegiatan ini diluar jam pembelajaran oleh karena itu siswa wajib 

memberitahukan kegiatan yang dilakukan kepada orang tua. Orang tua siswa disini 

berperan sebagai motivator sekaligus pengendali kegiatan siswa.  Pada tatap muka 

disekolah dengan guru siswa melaporkan kegiatannya dan guru memandu siswa 

dalam penyusunan laporan project work.  

7. Pertemuan ke 10 presentasi dan pelaporan 

Kegiatan dalam pertemuan ini adalah presentasi dari masing-masing kelompok, yang 

disampaikan adalah ketercapaian tindakan dan draft laporan  project work. Setiap 

siswa diberikan kesempatan untuk bertanya dan konsultasi tentang laporan yang telah 

mereka susun. Data dalam laporan dilengkapi dengan jobsheet dan foto kegiatan. 

Karena melalui foto ini guru dapat mengetahui apakah siswa melakukan praktek yang 
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sesungguhnya. Selain itu siswa diberikan kepuasan pelanggan berupa form yang 

harus diisi dan ditanda tangan oleh pelanggan yang telah dirawat oleh siswa. Untuk 

tahap penyelesaian dari laporan ini siswa diberikan waktu maksimal 3 minggu. Tetapi 

tidak menutup kemungkinan bahwa siswa yang sudah selesai mengerjakan dapat 

mengumpulkan lebih awal.  

8. Pertemuan ke 11 s.d 13 penyusunan dan revisi laporan  

3 kali tatap muka diakhir semester digunakan sebagai revisi dan penyusunan laporan 

project work sekaligus menyelesaikan tugas yang lain dan melaksanakan remidi jika 

diperlukan. 

 

Pelaksanaan kegiatan ini berlangsung selama 4 semester, tetapi pada semester 5 dan 6 

siswa sudah tidak melakukan salon edukasi. Kegiatan lebih banyak difokuskan pada 

keterampilan siswa untuk metode demonstrasi di sekolah dan praktek dengan model 

dirumah. Selanjutnya siswa juga menyusun kembali laporan project work di akhir 

semester 6.  

Dari hasil pembelajaran diatas diperoleh hasil bahwa siswa mengalami perubahan 

prilaku, data diperoleh dari hasil wawancara guru dengan siswa dan hasil nilai yang 

diperoleh siswa. Setelah siswa dinyatakan lulus dan tamat guru bekerja dengan BKK 

yang ada disekolah memprogramkan untuk industri yang hendak merekrut tenaga kerja 

mengadakan wawancara di sekolah. Antusias siswa untuk bekerja setelah tamat lebih 

banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Dan yang dinyatakan diterima juga lebih banyak 

bahkan siswa sudah siap bekerja sebelum menerima ijazah. Dari kegiatan diatas dapat 

ditarik kesimpulan bahwa industri lebih banyak memfokuskan pada siswa yang percaya 

diri, mandiri, bertanggung jawab, disiplin, dan loyal. Untuk keterampilan / hard skill akan 

dilakukan training sesuai standart industri yang ada.  

 

 

 
 

Gambar 1 siswa melakukan praktik merias wajah 
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Gambar 2 siswa melakukan praktik merawat wajah dengan teknologi 
 

Perbandingan penerapan metode pembelajaran yang dahulu dengan penerapan metode 

Tri Sakti, sebagai berikut dapat diamati kelebihan dan kekurangan dari metode ini. 

 
Tabel 1 

Perbandingan Metode Lama Dan Metode Tri Sakti 

 
Metode Pembelajaran Sebelumnya 

(Metode ceramah, praktik, penugasan) 

 
Metode Tri Sakti 

(Metode Salon Tri Sakti, Demontrasi 
dan Project Work) 

 

Metode Ceramah : 
1. Siswa memperoleh informasi 

langsung dari guru tanpa perlu repot 
ke salon untuk memperoleh 
informasi 
 

 

Metode Salon Edukasi : 
1. Siswa mengalami pembelajaran 

diluar kelas melalui penugasan 
mandiri, wawancara, kunjungan ke 
salon dan observasi salon.  

2. Siswa memperoleh pengalaman di 
industri tentang bagaimana bertahan 
dan menyiasati jika salon dalam 
kondisi ramai maupun sepi, 
mengetahui bagaimana kemampuan 
manajerial salon, melakukan promosi 
salon, dan sebagainya 

3. Siswa bertanggung jawab terhadap 
dirinya sendiri dan kelompok 

4. Siswa merasa berkewajiban untuk 
memajukan kelompknya dengan 
berusaha mencari pelanggan 
sebanyak-banyaknya 

5. Siswa mencaritahu sendiri 
bagaimana seharusnya bersikap 
sebagai seorang wirausaha, 
bermental baja dalam menjalankan 
suatu usaha 
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Metode Pembelajaran Sebelumnya 

(Metode ceramah, praktik, penugasan) 

 
Metode Tri Sakti 

(Metode Salon Tri Sakti, Demontrasi 
dan Project Work) 

 

 
Metode praktek : 
Siswa melakukan praktek dengan 
teman sebaya dalam kelompoknya 
secara terus menerus 

 
Metode Demontrasi : 
Siswa melakukan demontrasi dengan 
teman sebaya dalam kelompoknya dan 
kemudian jika sudah terampil 
dilanjutkan praktek dengan 
model/pelanggan sebenarnya 

 
Metode Penugasan : 
Siswa membuat jobsheet pada setiap 
praktek yang dilakukan, sistim 
penilaiannya dengan kriteria unjuk kerja 
dilakukan oleh guru. 

 
Project Work : 
Siswa menyusun laporan kegiatan 
dimulai dari merencanakan, 
melaksanakan, membuat laporan yang 
berisi tentang kegiatannya selama 1 
semester.  
Siswa menjadi aktif dan terampil tidak 
hanya dalam praktek kejuruan tetapi 
dalam mengelola teknologi dan 
informasi 

 
 
 

 
 

Gambar 3 siswa melakukan praktik nail art  
 

Pada setiap tahunnya kebutuhan industri salon kecantikan dan SPA selalu mampu 

menyerap semua lulusan tata kecantikan sebesar 100%. Mengapa bisa demikian 

karena jumlah tamatan dari program keahlian kecantikan hanya 2 kelas dengan 

rombel 30 siswa. Padahal kebutuhan untuk therapis pada 1 industri saja antara 

10-30 orang. Hal inilah yang membuat alumni program keahlian tata kecantikan 

menjadi sangat dibutuhkan industri karena tenaga sebagai seorang terapis tidak 

dapat digantikan oleh mesin.  
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  Dari hasil kegiatan salon edukasi yang dilakukan oleh siswa ditemukan 

siswa tamatan SMK Negeri 1 Sewon yang telah mandiri dan dapat membuka 

usaha sendiri di rumah. Di antaranya adalah Salon Adinda dan Az Zahra berikut 

gambar dibawah ini. 

 

 
 

Gambar 4 Tampak depan Salon Az Zahra milik Tamatan SMK yang digunakan 
sebagai tempat salon edukasi 

 
 
 
 

 

 
Gambar 5  Adinda Salon Milik Tamatan SMK N 1 Sewon 

 
 Dengan demikian, metode tri sakti sesuai dan efektif diterapkan pada mata 

pelajaran mengelola usaha dan jasa khususnya komptensi keahlian tata kecantikan. 

Siswa dapat dengan jelas mengetahui output/tamatam SMK selain siap bekerja juga 

dapat membuka usaha sendiri dan melanjtkan studi. Dengan banyaknya keterserapan 

siswa lulusan kecantikan di industri maka semakin memantapkan siswa bahwa masuk 

program keahlian kecantikan sangatlah tepat. 
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KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan dari Implementasi metode tri sakti pada kegiatan pembelajaran mata 

pelajaran mengelola usaha dan jasa terbukti dapat  membentuk jiwa kewirausahaan 

(entrepreneurship building) siswa,  hal ini nampak terlihat pada sikap dan prilaku selama 

pembelajaran berlangsung yaitu siswa menjadi mandiri tidak tergantung dengan teman, 

disiplin dalam mengerjakan tugas, percaya diri dalam berkomunikasi, dan bertanggung 

jawab terhadap diri sendiri dan kelompoknya. Perubahan prilaku siswa dapat dilihat pada 

saat KBM berlangsung, tugas yang diberikan dikerjakan dengan segera dan tepat waktu, 

tertib administrasi, siswa memperoleh pengalaman diindustri tentang cara mengelola 

salon, siswa aktif bertanya dan mencari tahu sendiri cara menjalankan usaha salon, siswa 

mampu mengelola teknologi dan informasi denan akurat. secara komprehensif  

peningkatan rerata nilai yang dicapai oleh siswa pada proses pembelajaran.Dengan 

terbentuknya entrepreneurship building pada siswa mampu mengantarkan siswa sukses 

diterima bekerja pada industri pengguna dan dapat menciptakan lapangan kerja sendiri 

secara mandiri maupun berkelompok. 

Adapun saran yang diperuntukkan oleh siswa yaitu: menambah pengalaman 

pembelajaran yang diperoleh dari metode tri sakti ini dapat dimanfaatkan, dikembangkan, 

dimodifikasi untuk dapat digunakan sebagai bekal setelah tamat. Jiwa kewirausahaan 

(entrepreneurship) membawa dampak positif pada diri siswa oleh karena itu wajib 

dipertahankan. Dapat menyebar luaskan ilmu dan pengalaman yang diperoleh tentang 

entrepreneurship building kepada masyarakat. Sedangkan untuk guru agar selalu 

meningkatkan kualitas pembelajaran melalui metode pembelajaran yang aktif dan 

menarik. Berupaya selalu mengembangkan kegiatan belajar mengajar untuk menjadi guru 

yang professional. Mendampingi siswa dalam pembelajaran dengan arif dan 

mengantarkan siswa tamat hingga mampu mandiri dan bekerja di industry. Masukan bagi 

sekolah adalah menjadikan metode tri sakti ini sebagai salah satu teknik pembelajaran 

yang dapat dicobakan pada mata pelajaran sejenis, memfasilitasi dan memotivasi bagi 

siswa dan guru yang berprestasi. 
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IMPLEMENTASI  MODEL PENDIDIKAN WIRAUSAHA   
BERBASIS  HYPNOMETACREATIVEPRENEUR UNTUK MENGHASILKAN 

WIRAUSAHA YANG MEMILIKI KEYAKINAN, MINDSET, SPIRITUAL,  DAN 
KREATIVITAS POSITIF KOMPETITIF 

 
Subiyono,  Moerdiyanto, dan Sutiyono 

Universitas Negeri Yogyakarta  
email: subiyonomp@yahoo.co.id 

 
 

Abstrak 

        Penelitian ini bertujuan  menanamkan  keyakinan, pola pikir,  spiritual , dan kreativitas 
positip kompetitif . Model  pendidikan wirausaha kreatif dengan produk – produk kompetetif   
mengoptimalkan sinergi  otak kiri , otak kanan, alam bawah sadar pada gelombang Alpa dan  
atau Teta. Sasaran wirausaha adalah wirausaha  dari DIY dan Jateng yang berjumlah 53 
orang yang terbagi dalam 17 macam industri.  
       Metode pengumpulan data dengan menggunakan teknik – teknik Hypnosis dan Neuro 
Language Programming,  melalui uji sugestibilitas, afirmasi, visualisasi, hipnosis masal dan 
hypnoself pada proses hypnometacreativepreneur. Tekniik analisis data menggunakan teknik 
analisis deskriptif  kuantatif dengan tinjaiaun analiasis  system. 
       Hasil yang diperoleh implementasi  model: pertama, peningkatan aspek keyakinan 
positip 84.9 % peserta, peningkatan pola pikir positip 92.43 % peserta,  peningkatan spiritual 
90 %, dan peningkatan produk yang laku 98.13 % peserta. Kedua, Jumlah peserta yang 
menguasai pengetahuan dan ketrampilan aspek keyakinan, 100 %, aspek pola pikir 100 %, 
afirmasi dan visdualisasi 100 %, dan hypnometacreativepreneur 67.9 %. Ketiga, Kreativtas 
yang dilakukan meliputi  produk 29 buah, pelayanan 1 buah, harga 1 buah, tempat  2 buah, 
promosi 5 buah, relasi public 2 buah, manajemen 6 buah, teknologi 4 buah, sumberdaya 
manusia 3 buah, pemasaran 5 buah, modal 5 buah, keyakinan 25 buah dan pola pikir 25 
buah. Keempat, peningkatan lakunya produk yang berkisar 1 % sampai dengan 75 % . ada 
21 wirausaha, yang betrkisar 76% sampai dengan 100 % berkisar 4 orang, yang 200 % 1 
orang, dan yang  laku tetapi tidak menyebutkan peningkatannya  ada 23 orang.. Adapun 
temuan kelemahan wirausaha yang menyolok sebelum mengikuti pelatihan  adalah pada 
aspek kurang sedekah 60.3% peserta, masih mengelih 86.99 %, dan  memandang bahwa 
nasib sudah ditentukan Tuhan 66.03 %. 
       Kesimpulan pertama yang perlu diperhatikan atau dibangun dalam pembinaan 
wirausaha pada umunya dan pembinaan kreativitas pada khususnya, tidak hanya yang 
terkait dengan bisnis langsung, tetapi juga pada keyakinan, pola pikir dan spiritual, kedua, 
semua peserta menikmasi peningktan lakunya produk. 
 
Kata kunci: hypnometacreativepreneur, kompetitif 
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PENDAHULUAN  

    Beberapa kasus  yang terjadi pada era globalisasi saat ini  menunjukkan arah bahwa 

negara yang mampu menerapkan prinsip ekonomi kreatif  dalam pembangunan mampu 

menjadi negara  yang menguasai ekonomi dunia  dan berkembang sangat pesat Wiko.S. 

(2010 : 24). Sementara ini, data dari Departemen Perdagangan, kontribusi industri kreatif di 

Indonesia baru  mencapai 7.3 % dari PDRB nasional dengan penyerapan tenaga kerja 7.6 

juta pekerja, jumlah unit usaha mencapai 3 juta dan nilai ekspor sebesar Rp. 119,9 triliun 

rupiah per tahun     ( Wiko.S , 2010, 51 ).. 

     Selanjutnya Instruksi Presiden  Republik Indonesia  Nomor 6 tahun 2009 tentang 

ekonomi kreatif  ( Wiko.S, 2010 : 214)  yang salah satu sasaran dari pengembangan industri 

kreatif  adalah insani kreatif dengan pola pikir  dan mIndset kreatif,  Yang mana  arah  

pengembangannya diantaranya adalah pengembangan peningkatan  jumlah sumberdaya 

kreatif yang berkualitas  serara berkesinambungan  dan tersebar merata di wilayah Indonesia 

, peningkatan jumlah dan perbaikan  kualitas lembaga pendidikan  dan pelatihan formal dan 

non formal  yang mendukung penciptaan insani  yang kreatif dalam pengembangan ekonomi.  

Berikutmya motivator otak kanan, Ippho.S (2010: 2)   mengatakan bahwa kreativitas semakin 

penting,  karena kondisi krisis ekonomi global maupun nasional ,  membanjirnya produk dan 

promosi dari luar negeri, masuknya  pemain bermodal kuat dan berani rugi, transparansi 

informasi yang membuat pesaing dapat meniru  produk, proses dan strategi dalam waktu 

cepat , gejolak teknologi yang mengakibatkan munculnya  segelintir pemain secara tiba – 

tiba, desentralisasi ekonomi, komsumen yang selalu well informed sehingga menuntut harga, 

mutu dan layanan  dengan standard  kepuasan yang baru dan tuntutan jangka pendek dari 

pemegang saham. 

     Penelitian Subiyono, dkk (2010) menunjukkan bahwa kelemahan dan kekurangan 

para wirausaha saat ini adalah minimnya dan atau salahnya  mindset dan spiritual bisnis   

yang dimiliki saat ini, yang mana dalam  penelitian ini juga didukung oleh pernyataan Direktur 

Asosiasi Pengusaha Kecil Republik Indonesia, yang mengatakan bahwa perlu ada 

rekonstrksi mindset dan spiritual bisnis bagi para wirausaha..  Dilain sisi diketemukan bahwa 

pembentukan mindset, spiritual bisnis, dan kreativitas masih banyak berbasis otak kiri 

padahal ketiga hal tersebut adalah wilayahnya otak kanan., dan sampai saat ini belum ada 

model pembentukan mindset dan spiritual bisnis yang memanfaatkan / mengoptimalkan  

sinergi antara otak kiri, otak kanan dan alam bawah sadar. 
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     Berpijak dari paparan diatas maka dalam  mengimplementasikan  sasaran, arah, 

maupun  strateginya dalam melahirkan insan-insan wirausaha kreatif yang memiliki mindset 

spiritual bisnis positip dengan produk – produknya yang kreatif kompetitif , salah satunya 

adalah mewujudkan model pendidikan yang berbasis otak kanan dan alam bawah sadar 

untuk menghasilkan insani kreatif yang pada gilirannya menghasilkan produk kreatif yang 

kompetetif dan  produk yang berpotensi paten.. 

    Dengan demikian rumusan  masalahnya :  (1). Bagaimanan  model  pendidikan 

wirausaha yang berbasis otak kanan dan alam bawah sadar yang mampu  menghasilkan  

wirausahawan yang kreatif dengan produk kompetitif, (2)..Keyakinan yang bagaimana yang 

perlu ditanamkan agar menjadi wirausahawan yang kreatif dengan produk kompetitif, (3).; 

.Pola pikir  yang bagaimana yang perlu ditanamkan agar menjadi wirausahawan yang kreatif 

dengan produk kompetitif. (4).Spiritual bisnis yang bagaimana yang perlu ditanamkan agar 

menjadi wirausahawan yang kreatif dengan produk kompetitif, dan (5). Metode apa yang 

dapat  membuat para   wirausahawan kreatif dengan produk kompetitif. 

      Penelitian ini ,  secara  umum bertujuan  mewujudkan model pendidikan wirausaha 

berbasis otak kanan dan alam bawah sadar yang menghasilkan wirausaha  wirausaha kreatif 

dengan  produk – produk kreatif  kompetif.sedangkan secara khusus penelitian ini dilakukan 

dengan tujuan untuk :  (1).Menguji efektivitas model  pendidikan wirausaha yang berbasis 

otak kanan dan alam bawah sadar untuk menghasilkan insani / wirausaha yang kreatif, 

(2).Menguji  efektivitas model pendidikan wirausaha yang berbasis otak kanan dan alam 

bawah sadar dalam menghasilkan produk – produk kreatif yang kompetetif, (3).Menguji  

efektivitas model dalam membentuk keyakinan  para wirausaha kreatif produtif. (4). .  Menguji 

efektivitas model dalam menanamkan spiritual bisnis pada para   wirausaha  kreatif produktif 

dan kompetetif. (5), . Menguji efektivitas  model  hypnocreativepreneur dalam  

mengoptimalkan sinergi otak kiri dan otak kanan, alam sadar  dan alam bawah sadar untuk 

menciptakan kreativitas yang kompetetif. .Manfaat bagi Depdiknas, hasil penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan kebijakan pendidikan, khususnya program 

kerjasama Pendidikan Tinggi dengan Disperindag  dalam menghasilkan wirausaha kreatif 

dan  produk produk kreatif kompetetif  yantg berbasis otak kanan alam bawah sadar. bagi  

Perguruan Tinggi, model baru hasil penelitian ini dapat dijadikan pijakan untuk 

menyempurnakan dan melengkapi   model pembelajaran matakuliah kewirausahaan, serta 

sebagai  pijakan kerjasama antara  perguruan tinggi dengan pihak Industri kreatif bagi 

Disperindag   ,  hasil penelitian ini dapat menjadi harapan dan jawaban nyata  untuk pijakan 
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dalam rangka  pembinaan untuk menghasilkan wirausaha yang kreatif , dan produk kreatif 

kompetetif baik bagi wirausaha pemula maupun wirausaha yang belum mapan.  berpijak dari 

hasil penelitian ini juga Disperindag  memiliki model  baru dalam membina wirausaha  

melaksanakan kebijakan  sesuai dengan visi ,  misi dan tujuannya, ..bagi Pelaku industri , 

yang mengikuti pelatihan dengan model pendidikan ini dapat mereformasi / mengubah  

keyakinan, pola pikir,  dan spiritual bisnis ,  meningkatkan kualitas profil   jiwa wirausahanya , 

dan menjadikan produk yang semakin kreatif dalam melahirkan produk yang kompetetif, .bagi  

Pemerintah  Daerah setempat, dengan diterapkannya model pendidikan wirausaha  ini, 

produk – produk kreatif akan bermunculan, yang pada gilirannya akan menaikan PDRB 

daerah setempat. Adapun secara umum manfaat lainnya adalah  (1) Peningkatan jumlah 

sumberdaya manusia kreatif  yang berkualitas  secara berkelanjutan  dan tersebar merata di 

seluruh wilayah Indonesia. (2) Reformasi keyakinan  dan spiritual bisnis yang positip dan 

kreatif  bagi  para insani wirausaha kreatif  di semua jenis produk industri kreatif. (3) 

Meningkatkan hasil kualitas pembelajaran di lembaga pendidikan wirausaha baik di dunia 

pendidikan  maupun  pelatihan. (4). Peningkatan wirausaha kreatif yang memiliki keyakinan 

dan spiritual bisnis yang positip  sebagai lokomotip industri di bidang ekonomi kreatif. 

(5),Menuju peningkatan PDRB melalui konstribusi Industri Kreatif.kompetitif.  
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METODE  

Kerangka berpikir 

                                                      DEFINE                       

 

 

 

 

 

 

 

                                                   DESAIN  

 

 

 

                                                  DEVELOP                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Berpikir Penelitian . 

Teori dasar 
1. Otak Kanan  
2. Alam bawah 

sadar. 
3. Gelombang Otak  
4. Hypnosis. 
5. NLP 
6. Metafisika  
7. Visualisasi dan 

Afirmasi 

Merancang Model Hypnocreativepreneur 

(Sinergi Model Osborn Parne dan Model Hypnosis) 

Output : 
Master model Hypnocreativepreneur yang mampu 
menghasilkan Wirausaha yang memiliki  :  Keyakinan 
positip, pola pikir positip, spiritual positip, dan kreativitas 
kompetitif. 

Teori Penunjang 
1. Law Of Atraction 
2. Bieleve 
3. Mindset 
4. Spriritual   
5. Metafora 

Uji coba model. 
Perlalukan Hipnosis. 

Sugestibilitas, afirmasi, visualisasai, hypnoself, 
hipnomasal. 

Perlakuan bisnis : 
(1) Pengetahuan  (2) Keterampilan Teknis. 

Review  :     Pakar Pendidkan , 
Kewirausahaa, dan Hipnotis 

Analisis dan 
Revisi Model 

Analisis 
dan Revisi 
Model  

Outcomes : Wirausaha kreatif yang menghasilkan Produk Kompetitif. 
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B. Langkah – langkah Pengambilan Data 
 
     1. Tahapan Pelaksanaan Model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  2. Tahapan Pelaksanaan 

 

B.  Pelaksanaan pendidikan  

( Lihat diagram alir Proses Pendidikkan  pada gambar   ) 

C. Pendampingan. 

( Kunjungan, SMS, Telpon, Konsultasi Tatap Muka ) 

D. Evaluasi   

(Wirausaha kreatif  dan Produk Kreatif ) 

Selesai    

A. Tahap Persiapan 
( Kreteria dan Lingkup ) 

1. Peserta . 
2. Materi. 
3. Metode 
4. Strategi. 
5. Pemateri 
6. Tempat Sarana dan Prasarana. 
7. Pendampingan 
8. Evaluasi 
9. Penjadwalan. 
10. Tolok Ukur Keberhasilan 

11. Undangan dan Pendaftaran.  

Mulai  
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       2. Proses  Pendidikan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tujuan Pendidikan Wirausaha Kreatif 
Pengarahan 

Pengisian Angket I 

   

Uji sugestivitas 
Latihan Praktek Afirmasi dan Visualisasi 

Disisipkan Teori  Tujuan , Afirmasi, Visualisasi,   

Keyakinan, Pola Pikir, Spiritual, dan Methapora. Terkait. 

Demo Hypnocreativepreneur  
Latihan Praktek Hypnocreativepreneur  

Disisipkan Teori otak kanan , alam bawah sadar , gelombang 
otak,   lambang bahasa alam bawah sadar, hukum tarik menarik, 

kreativitas  dan Methapora terkait. 

    

 

Praktek  Hypnocreativepreneur dengan bimbingan sesuai 
dengan tantangan usaha bisnisnya   

Penanaman keyakinan dan pola pikir  

 

Praktek bisnisnya  ( Tujuan, Afirmasi dan Visualisasi ) 

 dengan bimbingan sesuai dengan tantangan usaha  

Pengarahan Tugas Penerapan Dalam 3 Minggu  

Pengarahan Evaluasi Akhir 

Pendampingan  

( Kunjungan, SMS, Telpon : Permasalahan, Solusi, kemajuan ) 

Evaluasi 

Evaluasi 

Evaluasi  Wirausaha Kreatif dan Produk Kreatif 
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Gambar 3 . Proses Pendidikan Wirausaha Otak kanan dan Alam Bawah Sadar  

       3. Evaluasi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.  Tahapan  Evaluasi  

Angket Kondisi Awal  

( Saat Pelatihan )  
Rancangan Kreativitas dengan Hypnocreativepreneur  

. 

( Saat Pelatihan ) 
Evaluasi  : 

Rancangan tujuan  
Rancangan dan praktek Afirmsai  

Rancangan dan Praktek Visualisasi 

( Saat pelatihan ) 
 Pembuatan :  

Rancangan Tujuan. 
Rancangan  Afirmasi. 

Rancangan Visualisasi 

 

( Tugas 3 Minggu)  
Penerapan  Keyakinan, Pola Pikir , Spiritual, Afirmasi Visualisasi, dan 

Hypnocreative    di Lapangan  pada bisnisnya masing – masing 

( Dengan Monitoring  dan Pelayanan Konsultasi )  

Angket Kondisi Akhir ( 3 minggu Pasca Pelatihan) 

Evaluasi 
Keyakinan, pola pikir, spiritual, tujuan, afirmasi, visualisasi 
kreativitas, dan hypnocreativepreneur dan hasil kreativitas  

 

Produk kreatif dan Wirausaha Kreatif  ( 3 Minggu  Pasca Pelatihan ) 

Evaluasi Hasil Kreativitas dengan Hypnocreativepreneur  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil  

          Penelitian dengan judul  Model Pendidikan Wirausaha berbasis Potensi Otak Kanan 

dan Alam Bawah Sadar untuk Menghasilkan Wirausaha Kreatif dengan Produk Kompetitif 

diikuti oleh peserta dari 17 jenis industri dari DIY dan Jateng, seperti ditunjukkan pada tabel 1   

Tabel  1.  Jenis  dan Jumlah Industri 

No. Industri Jumlah  

1 Peternakan  2 

2 Perikanan  2 

3 Kerajinan  5 

4 Mebel  3 

5 Loundry 2 

6 Jasa ( copy, web, printing, desain ) 4 

7 Kuliner  7 

8 Busana dan Accesory  7 

9 Kerajinan Peci dan Tas  5 

10 Air Mineral  3 

11 Service Mobil , Sewa Mobil dan Bengkel 
Modifikasi Motor Balap 

3 

12 Alat – alat Laboratorium   1 

13 Komunikasi 1 

14 Agro  1 

15 Batako  1 

16 Rias, Sewa Pakaian dan Seni Pertunjukkan  2 

17 Pemasaran Obat  1 

      

 

          Paparan Tabel 1 menunjukkan bahwa peserta  dari industri kerajinan ada 10 orang, 

busana dan accessories 7 orang,  kuliner 7 orang , Jasa yang terkait dengan Web, Printing, 

Desain dan Copy 4 orang . sedangkan peserta yang terkait dengan bengkel , service dan 

modifikasi kendaraan ada 3 orang.  

         Hasil pendidikan wirausaha berbasis otak kanan dan alam bawah sadar, menghasilkan  

peningkatan aspek keyakinan, pola pikir, spiritual dan produk kompetitif seperti terlihat pada 

tabel 2. 
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Tabel  2. Peningkatan  Aspek  Keyakinan Pola Pikir Spiritual  dan Kompetitif  

No. Indikator Peningkatan ( % )  

1 Keyakinan  84.9  

2 Pola Pikir   92.43 

3 Spiritual 90 

4 Kompetitif  (Laku) 98.13 

                  . 

        Dari tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa  98.13 % peserta produknya menikmati 

peningkatan lakunya produk. Selain itu mengalami pada aspek keyakinan, pola pikir dan 

kegiatan spiritualnya.  Peningkatan keyakinan, pola pikir, dan kegiatan spiritual itulah yang 

memiliki andil dalam peningkatan lakunya produk. Adanya peningkatan keyakinan, pola pikir , 

spiritual dalam kreativitas dan pembenahan diri dapat dilihat pada tabel  8c 

Tabel  3.  Kelemahan Aspek  Spiritual  

No. Indikator Prosentase  
Sebelum  

Pendidikan  
(%) 

Prosentase  
Sesudah  

Pendidikan  
(%) 

Peningkatan 
positip 

(%) 

Jumlah 
Peserta 
Yang + 

(%) 

1 Kurang / tidak 
Melakukan Doa 

37.7 1.8 35.9 98.2 

2 Kurang / tidak 
Melakukan Sedekah  

60.3 22.6 37.7 77.4 

3 Masih / selalu 
Mengeluh 

86.99 56.60      30.39        43.4 

4 Kurang atau tidak 
melakukan Syukur  

26.4 7.5  18.9 92.5 

       

   Ket. : Jumlah peserta yang + adalah jumlah peserta yang telah memiliki aspek spiritual 

positip. 

     Kelemahan aspek spiritual sebelum peserta mengikuti pelatihan / pendidikan adalah  

aspek doa, sedekah, keluhan, dan syukur. Kelemahan pada aspek sedekah dan keluhan 

sangat menyolok, yakni berada pada kisaran 60.3 % ( sedekah ) dan 86.99 % ( keluhan ). 

Namun setelah pelatihan / pendidikan , kedua aspek tersebut mengalami peningkatan positip 

dalam arti   ada tambahan 35.9 % yang aktif berdoa,  ada tambahan  37.7 %  peserta rutin 

melakukan sedekah, penurunan 30.9 % peserta  sudah tidak mengeluh, dan ada tambahan 

pesedrta yang aktif bersyukur 18.9 %. . Sehingga secara ringkas setelah pelatihan / 

pendidikan yang aktif melakukan doa 98.2 %, yang aktif bersedekah 77.4 %, yang tidak 

mengeluh 43.4 %, dan yang aktif bersyukur 92.5 %. 
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Tabel  4.  Kelemahan  Aspek Keyakinan  

No. Indikator Prosentase  
Sebelum  

Pendidikan  
(%) 

Prosentase  
Sesudah  

Pendidikan 
(%)  

Peningkatan 
positip 

(%) 

Jumlah 
Peserta 
Yang + 

(%) 

1 ( Nasib ) 
Persepsi tentang 
Nasib telah 
ditentukan Tuhan 

66.03 39.62 26.41 60.38 

2 ( Keajaiban ) 
Menunggu 
Munculnya 
Keajaiban   

37.7 18.86 18.84 81.14 

3 (Tujuan )  
 Kurang Yakin 
bahwa Tujuan 
tercapai  

33.96 26.4 7.56 73.6 

       

   Ket. : Jumlah peserta yang + adalah jumlah peserta yang telah memiliki aspek keyakinan 

positip. 

 
        Dari tabel 4 dapat dilihat bahwa jumlah peserta yang memiliki persepsi keyakinan yang 

benar  tentang nasib, munculnya keajaiban, keyakinan akan tercapainya tujuan  stelah 

pelatihan / pendidikan , mengalami peningkatan   berturut – turut 26.41 %, 18.84 %, dan 7.56 

%. Pada aspek keyakinan terhadap tercapainya  tujuan peningkatnnya nya masih relative 

sedikit., yakni hanya 7.56 %. Dengan demikian jumlah peserta yang memiliki persepsi 

keyakinan yang benar tentrang nasib, munculnya keajaiban, dan keyakinan tercapainya 

tujuan menjadi 60.38 %, 81.14 %, dan  73.6 %.  
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Tabel  5.  Kelemahan  Aspek  Pola Pikir  

No. Indikator Prosentase  
Sebelum  

Pendidikan  
(%) 

Prosentase  
Sesudah  

Pendidikan 
(%)  

Peningkatan 
positip 

(%) 

Jumlah 
Peserta 
Yang + 

(%) 

1 (Doa ) 
Persepsi Doa tidak 
Harus Detail  

30.16 1.8 28.36 98.2 

2 ( Masalah ) 
Persepsi tentang 
masalah adalah 
batu sandungan  

37.7 30.18     7.52 69.82 

3 (khawatir /takut) 
Rasa Kekhawatir / 
Takut dalam 
melangkah 

33.96 9.43    24.53 90.57 

       

   Ket. : Jumlah peserta yang + adalah jumlah peserta yang telah memiliki aspek pola pikir  

positip. 

 
        Dari tabel 5 dapat dilihat bahwa  jumlah peserta yang memiliki pola pikir yang sudah 

benar  tentang doa, masalah dan khawatir, mengalami peningkatan berturut – turut sebesar 

28.36 %, 7.52 %, dan 24.53 %. Untuk aaspek persepsi terhadap masalah peningkannya  

masih relative sedikit, yakni hanya 7.52 %  Dengan demikian jumlah peserta yang memiliki 

pola pikir yang sudah benar  tentang doa, masalah dan khawatir,, berturut – turut menjadi 

98.2 %, 69.82 %, dan 90.57 %. 

Tabel  6. Kemampuan Yang  Dikuasai  Peserta 

No. Indikator Jumlah Peserta yang Menguasai  
( % ) 

1 Keyakinan  dan Pola Pikir 100 

2 Afirmasi ( sugesti ) dan 
Visualisasi 

100 

3 Hypnoself dalam 
hypnocreativepreneur 

67.9 

       

         Peserta yang menguasai materi teori dan praktek pada pendidikan wirausaha ini , untuk 

aspek keyakinan dan pola pikir 100%, kemampuan melakukan afirmasi ( sugesti ) dan 

imaginasi ( visualisasi ) 100 %, dan untuk kemampuan melakukan hypnoself dalam 

hypnocreativepreneur  baru sekitar 67.9 %. 
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Tabel  7. Peningkatan Produk Yang Laku 

No. Prosentase Produk Laku  Jumlah  Wirausaha  

1 1 - 25 7 

2 26 - 50 7 

3 51-75 7 

4 76 - 100 4 

5 100 1 

6 Tak Menyebutkan Prosentase  23 

       

         Peningkatan produk yang laku bervarias antara  1 s/d 200 %,   mode  kenaikan lakunya  

produk adalah antara 26 s/d 75 %. Sedangkan jumlah wirausaha yang tidak mencantumkan 

tingkat kenaikkan lakunya produk   ada 23 orang.  

Tabel  8.  Jenis Kreativitas dan Pembenahan Atas Petunjuk Nya 

No. Jenis Jumlah  

1 Produk 29 

2 Pelayanan 1 

3 Harga 1 

4 Tempat 2 

5 Promosi 5 

6 Relasi Publik 2 

7 Manajemen 6 

8 Teknologi 4 

9 Sumber Daya Manusia 3 

10 Pemasaran 5 

11 Modsal 5 

12 Keyakinan 25 

13 Pola Pikir  25 

. 

             Jenis kreativitas dan pembenahan diri yang dilakukan sesuai petunjuk Nya dapat 

dilihat pada tabel 8.  Tabel 8 menunjukkan bahwa yang menjadi mode kreativitas dari jenis 

kreativitas adalah aspek produk, yakni 29 buah.  Temuan jeis kreativitas sesuai dengan 

petunjuk Nya adalah pembenahan keyakinan dan pola pikir,  yang mana  masing – masing 

menunjukkan 25 buah sesuai dengan permasalahan usaha bisnis masing – masing. 

 

B. Pembahasan  

 1. Peserta berjumlah 53 orang dengan perincian dari DIY 49 orang, dari Jateng 3 orang 

dan dari Kalimantan Selatan 1 orang. Peserta yang hadir dari terdiri dari 17 macam 

industri. Dipilih industri kecil  karena para wirausaha industri kecil sangat mendambakan 

dan perlu pembinaan. Dengan demikian  pimpinan / pemilik  wirausaha industri kecil  

akan hadir sendiri tidak mewakilkan. Untuk wirausaha dari industri besar memang 
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belum diprioritaskan untuk diundang karena pimpinan industri besar biasanya sibuk 

sehingga dalam pelatihan sering diwakilkan, sehingga hasilnya menjadi kurang efektif 

dan kurang efisien..  

2. Model pendidikan wirausaha kreatif berbasis alam bawah sadar dan otak kanan 

menghasilkan peningkatan aspek keyakinan ( 84.9 %),  aspek  pola pikir (92.43 %),  

aspek spiritual  (90 %) dan aspek  lakunya produk ( 98.1 %).  Dari hasil pendidikan 

dapat dilihat bahwa ternyata untuk mengantarkan wirausaha sukses, perhatian 

pembinaan tidak hanya pada hal – hal yang terkait dengan bisnisnya, tetapi aspek  

keyakinan, pola pikir, spiritual perlu digarap.  Hal ini dapat dilihat bahwa  pada tabel 3, 

4 dan 5.  menunjukkan keyakinan, pola pikir, dan spiritualnya sebagian besar masih 

belum benar ataupun belum tepat.. , terutama dalam doa, sedekah,  keluhan, persepsi 

nasib, keyakinan akan tercapainya tujuan, dan kekhawatiran  melangkah.  

3. Spiritual  mengalami kenaikan setelah pelatihan / pendidikan wirausaha,  yakni 

kenaikan  35.9 % peserta yang melakukan doa, kenaikan 37.7 % melakukan sedekah, 

kenaikan 30.39 % sudah mampu menjalankan bisnis tanpa keluhan, dan   peserta 

yang melakukan syukur naik 18.9% .Aspek yang masih lemah dalam spiritual, pertama  

adalah belum adanya kesadaran / kebiasaan melakukan sedekah  dan kedua adalah 

kebiasaan mengeluh. Dalam teori alam bawah sadar, keluhan akan tertanam dan 

terprogram dalam alam bawah sadar sehingga situasi kondisi  itulah yang akan  

tercipta. Hal ini sejalan dengan  hukum tarik menarik yakni negative akan menarik yang 

negative, dan positip akan menghadirkan positip. Kecuali itu keluhan dapat 

menghambat tercapainya tujuan atau pun menghapus hasil tujuan.  Dalam penelitian 

ini, dampak keluhan dibuktikan dengan uji sugestibilitas, sehingga peserta menjadi 

semakin yakin bahwa berpikir negative akan menarik dampak negatif.  Dalam 

penelitian ini, aspek spiritual yag diteliti hanya doa, sedekah, keluhan dan syukur yang 

diungkap dalam kondisi Alpa. dan Teta melalui uji sugestibilitas dan hypnosis masal 

maupun hypnoself. 

4. Keyakinan dan pola pikir adalah aspek yang juga memiliki peran dominant dalam 

pencapaian tujuan,  Perubahan nasib  menurut Wuryanano (2009:21 ) adalah dimulai 

dari keyakinan, pola pikir, sikap, tindakan, kebiasaan, karakter, yang kemudian menuju 

level nasib. Setelah itu nasib juga akan mempengaruhi pola pikir, begitu seterusnya. 

Berjalan mencapai tujuan  tanpa keyakinan,  kurang / tidak membuahkan hasil, karena 

yang terbesit dalam pikirannya adalah kegagalan , dimana bayangan kegagalan itu 
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tertanam dan terprogram dalam alam bawah sadar. Hal ini sejalan dengan teori yang 

dipaparkan sebelumnya bahwa keyakinan adalah merupakan prinsip yang penting 

dalam hokum tarik menarik, sehingga  yang terjadi keraguan akan menarik keraguan,  

yang selanjutnnya kekhawatiran  menarik  juga kekhawatiran.. Sebelum  

pelathan/pendidikan, keyakinan yang setuju bahwa  nasib telah ditentukan Tuhan 

adalah keyakinan yang salah, dimana keyakinan ini  dimiliki oleh 66.03 % peserta dan 

setelah pendidikan,  peserta yang memiliki keyakinan yang salah itu tinggal dimiliki 

oleh 39.62 % peserta.  Berikutnya, keyakinan yang salah bahwa keajaiban harus 

ditunggu dimiliki oleh 37.7 % peserta sebelum pendidikan, namun setelah pendidikan 

baru mampu menurunkan jumlah peserta yang memiliki persepsi salah menjadi 18.86 

%, Keyakinan yang benar adalah keajaiban harus diciptakan bukan ditunggu.,  

Pernyataan ini dalam pelatihan / pendidikan juga dibuktikan dengan uji sugestibilitas. 

Selanjutnya  sebelum pelatihan / pendidikan peserta yang kurang yakin akan 

tercapainya tujuan  ada 33.96 %, namun setelah pendidikan, jumlah peserta yang 

kurang yakin akan tercapainya tujuan 26.4 %, jadi pendidikan tentang keyakinan 

tercapainya tujuan masih perlu ditekankan dalam pendidikan. Dari tabel 4 dan 5 dapat 

dilihat bahwa prosentase keyakinan akan tercapainya tujuan mirip dengan prosentase 

kekhawatiran untuk maju  

5. Pola pikir adalah kepercayaan atau sekumpulan kepercayaan atau cara berpikir yang 

memengaruhi perilaku pandangan dan sikap mental  seseorang  dalam menentukan 

level keberhasilannya. Pola pikir yang menjadi materi pendidikan dalam hal ini adalah 

doa harus SMARTFI, masalah adalah bukan batu sandungan, dan keberanian untuk 

maju tanpa rasa takut. Hasil menunjukkan bahwa sebelum pendidikan , peserta yang 

kurang    .setuju bahwa doa harus SMARTFI sekitar 30.16 %, namun setelah peserta 

melihat pembuktian melalui uji sugestibilitas dalam hypnotis bahwa doa yang SMARTFI 

terbukti manjur maka peserta yang kurang setujku bahwa doa harus SMARTFI hanya  

tinggal 1.8 %...Berikutnya .pola pikir yang kedua  peserta yang berpendapat bahwa  

masalah merupakan batu sandungan. Adalah 37.7 %, setelah melalui pelatihan  jumlah 

peserta yang mengatakan bahwa masalah adalah merupakan batu sandungan masih  

30.18 %, jadi masih perlu perhatian dalam pembinaan. Peserta yang berpikir masalah 

merupakan batu sandungan adalah peserta yang belum memandang nilai positip / 

berpikir positip secara utuh.  Posisi masalah ada kemungkian berstatus sebagai ujian, 

peringatan, pembelokan arah, jalan menuju, pendewasaan atau bahkan guru. 
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Selanjutnya pada aspek kekhawatiran atau takut maju dalam bisnisnya juga 

dipengaruhi oleh tingkat keyakinannya dalam pencapaian tujuan, yang dalam hal ini 

jumlah peserta yang masih merasa khawatir untuk maju sebelum pendidikan sekitar 

33.96 % namun setelah ditunjukkan bukti melalui uji sugestibilitas hypnotis bahwa 

sikap itu merugikan, jumlah peserta yang memiliki rasa khawatir untuk maju  hanya  

tinggal sekitar  9.43 %.. 

6. Kemampuan yang dikuasai peserta dari aspek keyakinan, pola pikir, afirmasi ( sugesti )  

imaginasi dan spiritual mencapai 100 % dalam arti semua bisa walau kualitasnya 

belum semua 100 % ( lihat tabel 3,4, dan 5 ). ,  Semua peserta telah menguasai 

karena dalam pelatihan / pendidikan, peserta dibimbing dengan uji sugestibilitas, 

hypnosis secara masal. dan metaphora yang terkait ( kisah – kisah nyata dan contoh – 

contoh yang dilakukan oleh orang sukses.).  . Sedangkan dalam aspek hypnocreative 

preneur baru 67.9 %,  hal ini karena untuk melakukan ini perlu persyaratan khusus : 

pertama ; mampu mengkondisikan diri dalam kondisi Alpha Tetha), kedua ; menon 

aktifkan pikiran sadar untuk sementara waktu, yakni  tidak menganalisis apa yang 

muncul dalam arti   menerima apa adanya, tidak menolak dan yakin. ..  Teori hypnosis 

mengatakan bahwa  jumlah  orang yang mudah dihipnosis / hypnoself 5 %,  moderat 

85 % ,  sedangkan yang sulit hanya 10 %. (  Ari Gunawan, 2007 : 13 ).. 

7. Semua peserta mengalami kenaikan jumlah produk yang laku, namun prosentase 

kenaikannya berlainan. Hal ini disebabkan beberapa kemungkinan : pertama,  :afirmasi 

( sugesti ) yang SMARTFI, kemampuan berimaginasi, kecerdasan dalam  minta 

petunjuk Nya dalam kondisi AlphaTetha. Selain itu juga ditentukan oleh keyakinan pola 

pikir dan spiritual yang dilakukan seperti doa, sedekah, dan hidup tanpa mengeluh. 

8. Kreativitas adalah peran dominant otak kanan. Program tujuan yang akan dicapai 

dikonsep / deprogram  dengan kecerdasan otak kiri. Yang selanjutnya  diproses oleh 

otak kanan.  Bila proses kreativitas dilakukan di alam bawah sadar pada gelombang 

Teta , jawaban kreativitas yang dicari akan banyak/ cepat / mudah diketemukan.  

Kreativitas bukan hanya pada produk, istilah produk kreativitas adalah produk 

kreativitas pada semua lini bisnis terutama pada bauran pemasaran, manajemen, 

teknologi, dan sumberdaya manusia.. Namun perlu disadari bahwa dalam bisnis, 

ketercapaian tujuan tidak hanya ditentukan ketrampilan dan pengetahuan bisnis, tetapi 

juga oleh keyakinan, pola pikir, dan spiritualnya. Dengan demikian ada kemungkinan 

yang muncul dalam berkreativitas dalam alam bawah sadar ,adalah pembenahan 
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spiritual., pola pikir, dan atau keyakinan.. Jenis kreativitas yang dilakukan peserta 

sesuai dengan petunjuk Nya yakni hasil proses  hypnocreatiovepreneur yang 

dilakukan. baik secara individu maupun secara masal . Jenis kreativitas yang harus 

dilakukan para peserta pada Tabel Daftar Petunjuk 7b, menunjukkan bahwa sebagian 

besar petunuk Nya adalah pada aspek keyakinan , pola pikir  dan spiritual sehingga 

konsekwensinya sebagian besar para wirausaha  perlu membenahi aspek – aspek 

tersebut..  Bagi wirausaha yang mendapat petunjuk tentang kreativitas bisnis,  juga 

telah melakukan kreativitasnya dan menghasilkan. Bagi wirausaha yang belum mampu 

melakukan hypnoself dalam hypnocreative preneur dapat melakukan afirmasi dan 

imaginasi yang dilandasi dengan keyakinan dan  pola pikir yang didukung dengan 

spiritual yang semakin berkualitas.  Pada tabel 7b, terlihat  masih ada beberapa 

peserta yang belum melakukan kreatvitasnya dalam bauran pemasaran,, namun 

mereka melakukan kegiatan keyakinan, pola pikir,  spiritual dan atau afirmasi 

imaginasi. Atas petunjukNya,  Kreativitas atas petunjuk Nya  bukan daerah logika, ini 

adalah kehendak dan kuasa Nya yang  berbasis permohonan, sehingga hal ini 

merupakan temuan, yang semula kreativitas yang muncul diprediksi kreativitas dalam 

produk, pelayanan, tempat, harga, relasi publick, promosi, pemasaran,  teknologi, 

sumberdaya manusia, dan manajemen , namun  ternyata kreatvitas  juga meliputi 

keyakinan, pola pikir, dan  spiritual. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

     1. Hasil kinerja model menunjukkan peningkatan aspek keyakinan 84.9 %, peningkatan 

aspek pola pikir 92.43 %, peningkatan spiritual 90 %, dan peningkatan lakunya produk ( 

kompetitif )  98.13%. 

    2. Kelemahan pokok pada wirausaha pada aspek keyakinan    sebelum pelatihan / 

pendidikan adalah  aspek  persepsi nasib  sebesar 66.03 %,  pada aspek menunggu 

keajaiban sebesar 37.7 %. Sedangkan pada aspek keyakinan terhadap tercapainya 

tujuan  33.96 %.  Dan setelah pelatihan  ada peningkatan dari aspek persepsi nasib, 

keajaiban, dan keyakinan akan tercapainya tujuan, berturut – turut 26.41 %,  18.86 .%,  

dan 7.56 %,sehingga jumlah wirausaha yang memiliki keyakinan positip pasca 

pelatihan / pendidikan, pada persepsi yang benar tentang nasib   60.38 %,  81.14 %, 

dan keyakinan akan terapainya tujuan 73.6 %. 
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   3. Kelemahan pokok pada wirausaha pada aspek pola pikir   sebelum pelatihan / 

pendidikan adalah  aspek  persepsi doa   sebesar  30.16 %,  pada aspek masalah 

sebesar 37.7 %. Sedangkan pada aspek khawatir / takut maju  33.96 %.  Dan setelah 

pelatihan  ada peningkatan dari aspek persepsi doa, masalah dan kehawairan berturut 

– turut 28.36%,  7.52 .%,  dan 24.53 %,sehingga jumlah wirausaha yang memiliki pola 

pikir  positip pasca pelatihan / pendidikan, pada persepsi yang benar tentang doa, 

masalah, dan kekhawatiran  98.2  %,  69.82 %, dan  keyakinan akan ercapainya tujuan 

90.57 % 

4.   Kelemahan pokok pada wirausaha pada aspek spiritual  sebelum pelatihan / pendidikan 

adalah  aspek  sedekah sebesar 60.3 % dan pada aspek keluhan sebesar 86.99 %. 

Sedangkan pada aspek doa dan syukur hanya 37.7 % dan 26.4 %.  Dan setelah 

pelatihan  ada peningkatan dari aspek doa, sedekah, keluhan dan sykur, berturut – turut 

35.9%,37.7%,30.349%, dan 18.9 % sehingga jumlah wirausaha yang melakukan 

spiritual  pasca pelatihan / pendidikan rutn melakukan doa 98.2 %, aktif bersedekah 

77.4 %,  tidaj mengeluh 43.4 %, dan melakukan kegiatan syukur 92.5 %. Dengan 

demikian aspek yang paling lemah masih pada keluhan. 

    5. Peningkatan lakunya produk berkisar antara 1 sampai dengtan 200 %, dimana yang 

menjadi mode peningkatan adalah peningkatan pada kisaran 1 sampai dengan 25 % , 

kisaran 26 % sampai dengan 50 %, dan kisaran antara 51 sampai dengan 75 %, yakni 

masing – masing 7 wirausaha. Sedangkan yang 23 wirausaha tidak menyebutkan 

tingkat kelipatan lakunya produk. Namun dari data menunjukkan semua menikmati 

peingkatan lakunya produk. 

    6. Temuan tentang kreativitas, ternyata atas petunjukNya kreativitas tidak hanya pada 

produk, harga, tempat, pelayanan, promosi, pemasaran, relasi public, teknologi,dan  

manajemen, namun  sebagian besar ditunjukkan untuk membenahi keyakinan dan pola 

pikir. Yang menjadi mode dari kreativitas adalah pada produk yakni 26 kreativitas 

prpduk, sedangkan yang petlu juga membenahi keyakinan dan pola pikir masing – 

masing ada 25 wirausaha. 

    7. Hasil hypnoself   dalam Hypnocreativepreneur menunjukkan bahwa petunjuk yang 

didapat  2 macam , tentang peningkatan keyakinan, 12 macam tentang pola pikir, 13  

tentang spiritual, sedangkan tentang bisnis 21 macam.  

    8. Semua peserta menyadari tentang pentingnya peningkatan kualitas keyakinan, pola 

pikir dan spiritual disamping pengetahuan , ketrampilan dan  an actions bisnis. 
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    9. Pengetahun dan ketrampilan yang dikuasai peserta 100 %  mampu meningkatkan 

keyakinan, 100 % mampu meningkatkan pola [pikir positip, 100 % mampu melakukan 

spiritual bisnis, dan baru 67.9 % mampu melakukan hypnoself dalam 

hypnocreativepreneur untuk minta petunjuk dari Nya.  

    10. Uji sugestibilitas yang menunjukkan bahwa bahwa pikiran, ucapan, perasaan, sikap , 

dan tindakan adalah doa, merupakan modal untuk memotivasi dan menanamkan 

pikiran, ucapan, perasaan, sikap , dan tindakan positip. 

 11. Methapora yang berisi kisah  nyata, pola bahasa yang positip dengan pola suara yang 

memenuhi syarat merupakan modal pokk pemateri. Data ini diperoleh dari analisis 

kesan, aran – saran dan kritik para peserta.  

B. Saran 

     1. Prosentase waktu, materi,  penanaman dan  motivasi mengatasi keluhan dan  

kesadaran bersedekah perlu diperbesar.  

     2. Suasana dan kondisi  critical factor para peserta terbuka perlu diciptakan,  pertahankan 

dan dioptimalkan selama pelatihan / pendidikan. 

     3. Dalam Pembnaan dan pengembangan  wirausaha, yang perlu dievaluasi lebih dulu 

adalah kualitas keyakinan, pola pikir dan spiritualnya  
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Abstrak  

Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk meningkatkan kualitas 
pembelajaran praktik pemesinan di perguruan tinggi vokasi, sebagaimana yang dituntut 
oleh industri manufaktur di bidang pemesinan.  Secara lebih rinci tujuan penelitian ini 
adalah: 1) untuk mengetahui sikap dan aktivitas belajar praktik mahasiswa yang diajar 
dengan menerapkan model pembelajaran praktik berbasis collaborative skill, dan 2) untuk 
mengetahui prestasi belajar mahasiswa yang diajar dengan menerapkan model 
pembelajaran praktik berbasis collaborative skill. 

Secara global penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan Research and 
Development.  Untuk mengetahui  pengaruh penerapan model pembelajaran praktik 
berbasis collaborative skill terhadap sikap atau aktivitas belajar  dan prestasi hasil belajar 
mahasiswa, digunakan metode quasi eksperimen. Lokasi kegiatan penelitian ini adalah 
industri manufaktur di bidang pemesinan dan Jurusan Pendidikan Teknik Mesin Fakultas 
Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Pengumpulan data menggunakan lembar 
observasi, dokumentasi, evaluasi hasil belajar dan wawancara. Pada penelitian ini data 
dianalisis dengan cara kualitatif dan kuantitatif, kemudian dipaparkan secara deskriptif. 
Untuk mengetahui pengaruh dari penggunaan model pembelajaran praktik berbasis 
collaborative skill digunakan teknik uji-t. 
 Hasil penelitian yang telah dilaksanakan adalah: 1) ada perbedaan antara sikap 
dan aktivitas belajar mahasiswa antara kelas yang diajar dengan model pembelajaran 
praktik berbasis collaborative skill, dibandingkan dengan kelas  yang tidak menerapkan 
model pembelajaran praktik berbasis collaborative skill (t = 7,211; p = 0,000); 2) ada 
perbedaan prestasi belajar mahasiswa antara kelas yang diajar dengan  model 
pembelajaran praktik berbasis collaborative skill, dibandingkan dengan kelas yang tidak 

menerapkan model pembelajaran praktik berbasis collaborative skill (t=10,573; p = 0,000). 

 
Kata kunci: Model pembelajaran praktik,  collaborative skill 
 
 

PENDAHULUAN  

Pendidikan vokasi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memainkan 

peran yang sangat strategis bagi terwujudnya tenaga kerja yang terampil dan siap kerja. 

Dari berbagai kajian bahwa peluang untuk memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan 

berkelanjutan dari suatu negara akan semakin besar jika didukung oleh SDM yang 

memiliki: (1) pengetahuan dan kemampuan dasar untuk menyesuaikan diri dengan 

tuntutan dan dinamika perkembangan yang tengah berlangsung; (2) jenjang pendidikan 

yang semakin tinggi; (3) keterampilan keahlian yang berlatar belakang ilmu pengetahuan 

dan teknologi (iptek); dan (4) kemampuan untuk menghasilkan produk-produk baik dari 

kualitas maupun harga, mampu bersaing dengan produk-produk lainnya di pasar global. 

mailto:dwi_rahdi@yahoo.com
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Berdasarkan data dari Badan Statistik Nasional (BPS) tahun 2011, terdapat 82,1 

juta tenaga kerja Indonesia diisi kelompok unskill workers (pekerja yang tidak punya skill 

atau kompetensi di bidangnya). Kelompok unskill workers ini mayoritas adalah lulusan 

sekolah umum. Sedangkan kelompok di atasnya diisi skill workers (pekerja dengan skill 

atau kompetensi dibidangnya) sebesar 20,4 juta orang. Serta komposisi teratas 

merupakan pekerja expert (ahli) dengan 4,8 juta orang. Melihat kondisi seperti ini 

Indonesia akan sulit bersaing dengan negara lain dalam era globalisasi dan persaingan 

yang ketat sekarang saat ini maupun di masa yang akan datang. 

Berdasarkan kenyataan tersebut, menjadi tanggung jawab dunia pendidikan 

khususnya pendidikan vokasi untuk dapat menghasilkan  lulusan yang kompeten. Oleh 

karena itu kompetensi yang akan dikembangkan melalui proses pembelajaran harus 

merujuk pada kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia industri. Salah satu mata kuliah di 

perguruan tinggi yang sangat penting dan strategis untuk pembentukan kompetensi 

adalah mata kuliah praktik. Oleh sebab itu dipandang sangat penting  untuk selalu 

meningkatkan mutu proses pembelajaran praktik.  Berdasarkan prasurvei yang telah 

dilaksanakan di industri manufaktur, diperoleh informasi bahwa proses pembuatan satu 

unit produk memerlukan kolaborasi (kerja sama) dari berbagai keterampilan (collaborative 

skill). Tanpa kerja sama yang baik maka hasil akhir dari produk yang diharapkan tidak 

dapat tercapai. Salah satu upaya untuk menanamkan sikap dan perilaku peserta didik 

terkait dengan kompetensi yang dituntut oleh dunia industri tersebut adalah dengan 

mengembangkan model pembelajaran praktik melalui pendekatan collaborative skill. 

Permasalahan yang akan dibahas adalah: 1) apakah ada perbedaan sikap dan 

tingkah laku antara mahasiswa yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran 

praktik berbasis collaborative skill (kelas eksperimen) dengan mahasiswa yang tidak 

menggu-nakan model pembelajaran praktik berbasis collaborative skill (kelas control), 2) 

apakah ada perbedaan prestasi belajar mahasiswa antara kelas eksperimen dengan 

kelas control, dan 3) apakah para mahasiswa yang diajar dengan model pembelajaran 

praktik berbasis collaborative skill memiliki kesiapan kerja di industri manufaktur yang 

lebih baik. 

Paradigma baru pembelajaran sebagai produk inovasi seyogyanya lebih 

menyediakan proses untuk mengembali-kan hakikat peserta didik ke fitrahnya sebagai 

manusia yang memiliki segenap potensi untuk mengalami becoming process dalam 

mengembang-kan kemanuasiaanya. Oleh sebab itu, apapun fasilitas yang dikreasi untuk 

memfasilitasi peserta didik dan siapapun fasilitator yang akan menemani peserta didik 

belajar, seyogyanya bertolak dari dan berorientasi pada apa yang menjadi tujuan belajar 
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peserta didik. Tujuan belajar yang orisinil muncul dari dorongan hati (mode = intrinsic 

motivati-on). Paradigma pembelajaran yang mampu mengusik hati peserta didik untuk 

membangkitkan mode mereka hendaknya menjadi fokus pertama dalam 

mengembangkan fasilitas belajar. Paradigma hati tersebut akan membangkitkan sikap 

positif terhadap belajar, sehingga peserta didik siap melakukan olah pikir, rasa, dan raga 

dalam menjalani ivent belajar. 

Marzano et al (1993), memformulasi dimensi belajar menjadi lima tingkatan; (1) 

sikap dan persepsi yang positif terhadap belajar, (2) perolehan dan pengintegrasian 

pengetahuan baru, (3) perluasan dan penyempurnaan pengetahuan, (4) penggunaan 

pengetahuan secara bermakna, dan (5) pembiasakan berpikir efektif dan produktif. Lima 

dimensi belajar tersebut akan terinternalisasi oleh peserta didik apabila mereka mampu 

melakukan oleh pikir, rasa, dan raga dalam belajar yang semuanya bersumber dari 

dorongan hati yang paling dalam. Asas quantum teaching (Bobbi de Porter et al., 2001; 

Bobbi de Porter, 2000) yang menyatakan: “bawalah dunia mereka ke dunia kita dan 

hantarkan dunia kita ke dunia mereka”, mungkin perlu diterjemahkan oleh para guru 

dalam mengembangkan fasilitas belajar yang mampu mengusik hati peserta didik untuk 

lebih bertanggung jawab terhadap belajarnya. Kompetensi tanggung jawab merupakan 

salah satu kompetensi sikap yang potensial dalam membangun kompetensi-kompetensi 

lainya, seperti berpikir kreatif-produktif, pengambilan keputusan, pemecahan masalah, 

belajar bagaimana belajar, kolaborasi, pengelolaan dan/atau pengendalian diri. 

Kompetensi-komepetensi tersebut mutlak diperlukan oleh peserta didik agar mampu 

menjadi manusia yang adatable, flexible, dan versatil dalam segala aspek kehidupan 

yang senantiasa berubah. 

Pembelajaran berbasis kompetensi adalah pembelajaran yang dilakukan dengan 

orientasi pencapaian kompetensi peserta didik. Sehingga muara akhir hasil pembelajaran 

adalah meningkatnya kompetensi peserta didik yang dapat diukur dalam pola sikap, 

pengetahuan, dan keterampilannya (Sidik Purnomo, http://kidispur.blogspot.com/ 

2009/01/prinsip-pembelajaran-berbasis. html) 

Konsep pembelajaran berbasis kompetensi mensyaratkan dirumuskan-nya secara 

jelas kompetensi yang harus dimiliki atau ditampilkan peserta didik setelah mengikuti 

kegiatan pembelajaran. Dengan tolok ukur pencapaian kompetensi maka dalam kegiatan 

pembelajaran  peserta didik akan terhindar dari mempelajari materi yang tidak perlu yaitu 

materi yang tidak menunjang tercapainya penguasaan kompetensi. 

Pencapaian setiap kompetensi tersebut terkait erat dengan sistem pembelajaran. 

Dengan demikian komponen minimal pembelajaran berbasis kompetensi adalah: 

a. pemilihan dan perumusan kompetensi yang tepat. 

http://kidispur.blogspot.com/%202009/
http://kidispur.blogspot.com/%202009/
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b. spesifikasi indikator penilaian untuk menentukan pencapaian kompetensi.  

c. pengembangan sistem penyampaian yang fungsional dan relevan dengan kompetensi 

dan sistem penilaian. 

Terkait dengan aspek pembelajaran, Depdiknas (2002) menyatakan bahwa  

pembelajaran berbasis kompetensi memiliki lima karakteristik sebagai berikut: (1) 

Menekankan pada ketercapaian kompetensi peserta didik baik secara individu maupun 

klasikal, (2) Berorientasi pada hasil belajar dan keragaman,  (3) Penyampaian dalam 

pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi, (4) Sumber belajar 

bukan hanya dosen tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif, 

dan  (5) Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan 

atau pencapaian kompetensi.  

Lebih lanjut menurut Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), yang dalam hal 

ini Lembaga Sertifikasi Profesi Logam dan Mesin Indonesia (LSPLMI), dinyatakan bahwa 

terdapat 4 (empat) dimensi kompetensi yang harus diperhatikan  yaitu: (1) Task Skill yaitu 

kemampuan untuk melaksanakan tugas utama dari suatu pekerjaan, (2) Task 

Management yaitu kemampuan untuk mengelola berbagai jenis tugas untuk mendukung 

suatu pekerjaan, (3) Contingency Management Skill yaitu kemampuan untuk merespon 

dan mengelola kejadian yang irregular atau masalah dari suatu pekerjaan, dan (4) 

Job/Roll Environment Managemen Skill yaitu kemampuan untuk menyesuaikan dengan 

tanggung jawab lingkungan kerja. Secara rinci judul unit kompetensi pada  

skema sertifikasi khususnya untuk operator bubut dan frais konvensional kompleks 

berdasarkan Standard Operation Procedure (SOP) Asesmen Kompetensi Bidang 

Pemesinan BNSP, dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

 

Tabel 1. Skema Sertifikasi Operator Bubut dan Frais Konvensional Komplek 

No. No. Unit Judul Unit Kompetensi Bobot 

1. LOG.OO01.002.01 
Menerapkan prinsip-prinsip K3 di lingkungan 
kerja 

0 

2. LOG.OO01.003.01 Menerapkan prosedur-prosedur mutu 0 

3. LOG.OO02.005.01 Mengukur dengan menggunakan alat ukur 2 

4. LOG.OO02.012.01 Melakukan perhitungan matematis 2 

5. LOG.OO09.002.00 Membaca gambar teknik 2 

6. LOG.OO07.006.00 Melakukan pekerjaan dengan mesin bubut 4 

7. LOG.OO07.007.00 Melakukan pekerjaan dengan mesin frais 4 

8. LOG.OO18.001.01 Menggunakan perkakas tangan 2 
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No. No. Unit Judul Unit Kompetensi Bobot 

9. LOG.OO12.003.01 Mengukur dengan alat ukur mekanik presisi 2 

10. LOG.OO07.020.00 Mempergunakan mesin bubut komplek 4 

11. LOG.OO07.011.00 Memfrais komplek 4 

 
 

Karakteristik pembelajaran berbasis kompetensi tersebut menuntut dosen untuk 

selalu berinovasi dan berimprovisasi dalam menentukan metode dan strategi 

pembelajaran yang sesuai. Dalam proses pembelajaran yang banyak mengalami kendala, 

dosen dituntut untuk mencari dan menemukan pendekatan baru yang efektif dan efisien. 

Namun pada saat ini guru/dosen dinilai masih kurang memilki bekal pengetahuan 

didaktik, metodik, materi dan kreativitas dalam pembelajaran (Dedi Supriyadi, 2001). 

Dalam kondisi seperti ini maka pemilihan model pembelajaran harus disesuaikan dengan 

kemampuan dosen, dan tidak memberatkan pekerjaan dosen.    

Ted Panitz (1996), menjelaskan bahwa pembelajaran kolaboratif adalah suatu 

filsafat personal, bukan sekadar teknik pembelajaran di kelas. Menurutnya, kolaborasi 

adalah filsafat interaksi dan gaya hidup yang menjadikan kerjasama sebagai suatu 

struktur interaksi yang dirancang sedemikian rupa guna memudahkan usaha kolektif 

untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, pembelajaran kolaboratif dapat 

didefinisikan sebagai filsafat pembelajaran yang memudahkan para peserta didik 

bekerjasama, saling membina, belajar dan berubah bersama, serta maju bersama pula. 

Inilah filsafat yang dibutuhkan dunia global saat ini. 

Pembelajaran kolaboratif memudahkan para peserta didik belajar dan bekerja 

bersama, saling menyumbangkan pemikiran dan bertanggung jawab terhadap 

pencapaian hasil belajar secara kelompok maupun individu. Berbeda dengan 

pembelajaran konvensional, tekanan utama pembelajaran kolaboratif maupun kooperatif 

adalah “belajar bersama”. 

Struktur tujuan kolaboratif dicirikan oleh jumlah saling ketergantungan yang begitu 

besar antar peserta didik dalam kelompok. Dalam pembelajaran kolaboratif, peserta didik 

mengatakan “we as well as you”, dan siwa akan mencapai tujuan hanya jika peserta didik 

lain dalam kelompok yang sama dapat mencapai tujuan mereka bersama (Arends, 1998; 

Heinich et al., 2002; Slavin, 1995; Qin & Johnson, 1995).  

Pembelajaran kolaboratif dapat menyediakan peluang untuk menuju pada 

kesuksesan praktek-praktek pembelajaran. Sebagai teknologi untuk pembelajaran 

(technology for instruction), pembelajaran kolaboratif melibatkan partisipasi aktif para 

peserta didik dan meminimisasi perbedaan-perbedaan antar individu. Pembelajaran 
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kolaboratif telah menambah momentum pendidikan formal dan informal dari dua kekuatan 

yang bertemu, yaitu: (1) realisasi praktek, bahwa hidup di luar kelas memerlukan aktivitas 

kolaboratif dalam kehidupan di dunia nyata; (2) menumbuhkan kesadaran berinteraksi 

sosial dalam upaya mewujudkan pembelajaran bermakna. 

Menurut Johnson (1995), sekurang-kurangnya terdapat lima unsur dasar agar 

dalam suatu kelompok terjadi pembelajaran kooperatif/ kolaboratif, yaitu: 

a. Saling ketergantungan positif. Dalam pembelajaran ini setiap peserta didik harus 

merasa bahwa ia bergantung secara positif dan terikat dengan antarsesama anggota 

kelompoknya dengan tanggung jawab: (1) menguasai bahan pelajaran; dan (2) 

memastikan bahwa semua anggota kelompoknya pun menguasainya. Mereka merasa 

tidak akan sukses bila peserta didik lain juga tidak sukses.  

b. Interaksi langsung antar peserta didik. Hasil belajar yang terbaik dapat diperoleh 

dengan adanya komunikasi verbal antarpeserta didik yang didukung oleh saling 

ketergantungan positif. Peserta didik harus saling berhadapan dan saling membantu 

dalam pencapaian tujuan belajar.  

c. Pertanggungajawaban individu. Agar dalam suatu kelompok peserta didik dapat 

menyumbang, mendukung dan membantu satu sama lain, setiap peserta didik dituntut 

harus menguasai materi yang dijadikan pokok bahasan. Dengan demikian setiap 

anggota kelompok bertanggung jawab untuk mempelajari pokok bahasan dan 

bertanggung jawab pula terhadap hasil belajar kelompok.  

d. Keterampilan berkolaborasi. 

 Keterampilan sosial peserta didik sangat penting dalam pembelajaran. Peserta didik 

dituntut mempunyai keterampilan berkolaborasi, sehingga dalam kelompok tercipta 

interaksi yang dinamis untuk saling belajar dan membelajarkan sebagai bagian dari 

proses belajar kolaboratif.  

e. Keefektifan proses kelompok. Peserta didik memproses keefektifan kelompok 

belajarnya dengan cara menjelaskan tindakan mana yang dapat menyumbang belajar 

dan mana yang tidak serta membuat keputusan-keputusan tindakan yang dapat 

dilanjutkan atau yang perlu diubah.  

Skill  menurut kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu keterampilan atau 

kemampuan  tertentu yang dimiliki oleh seseorang. Dalam bidang teknik pemesinan, skill 

yang dimaksud adalah  keterampilan atau kemampuan yang dibutuhkan untuk 

mengerjakan jenis-jenis pekerjaan pemesinan. Keterampilan tersebut adalah 

keterampilan membuat berbagai benda kerja yang berupa komponen mesin dengan 

menggunakan mesin-mesin perkakas, termasuk cara pengoperasian dan setting 

mesinnya.  
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Sehingga collaborative skill dapat diartikan sebagai perpaduan atau gabungan 

berbagai kemampuan atau keterampilan. Hal ini dapat dijelaskan bahwa produk 

collaborative skill merupakan produk yang dihasilkan dari beberapa jenis pekerjaan 

dengan keterampilan yang berbeda. Implikasinya dalam pembelajaran praktik adalah 

diwujudkan dalam materi pembelajaran atau bahan ajarnya. Dalam pembelajaran praktik 

pemesinan, peserta didik diberikan jobsheet untuk mengerjakan sebuah benda kerja 

dengan mesin perkakas. Untuk menerapkan pembelajaran praktik berbasis collaborative 

skill ini, maka materi pembelajaran yang berupa jobsheet harus dikembangkan agar 

memenuhi kriteria collaborative skill. Artinya job yang akan diberikan kepada mahasiswa 

merupakan job yang tersusun dari banyak komponen. Artinya dalam proses pembelajaran 

praktik, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok, dimana setiap anggota memiliki 

tugas mengerjakan satu komponen yang kemudian dapat dipasangkan dalam satu 

kelompoknya menjadi satu unit benda kerja. Dengan demikian peserta didik akan lebih 

termotivasi dalam melaksanakan pembelajaran dan benar-benar maksimal dalam 

berusaha menguasai kompetensi, karena keberhasilan kelompok merupakan 

keberhasilan setiap individu sehingga  mereka merasa tidak akan sukses bila peserta 

didik lain juga tidak sukses. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan “Penelitian Pengembangan” (Research 

and Development). Pada penelitian tahap pertama dilakukan kegiatan eksplorasi, yang 

terdiri dari studi pendahuluan, penyusunan model konseptual, validasi dan revisi, serta 

ujicoba model. Sedangkan penelitian pada tahap kedua ini dilakukan kegiatan 

implementasi dan diseminasi. 

Kegiatan implementasi model materi pembelajaran (konseptual) dilakukan dengan 

menggunakan desain ekperimen semu atau Quasi Experimental Design dua kelompok 

dengan pre-test dan post-test. (Borg & Gall, 1998:536, dan Fraenkel & Wallen, 1993:128). 

Tujuan penggunaan desain ini untuk menguji keefektifan model dan validasi model 

konseptual yang telah dihasilkan secara empirik. Pengujian keefektifan model dilakukan 

terhadap model konseptual yang dikembangkan sehingga dapat menjadi model empirik 

atau layak terap. 

Karena proses implementasi dilakukan pada pembelajaran praktik, sehingga 

desain penelitian yang digunakan adalah desain posttest-only control design. Hal ini 

disesuaikan dengan karakteristik pembelajaran praktik dimana untuk penilaian prestasi 

mahasiswa dilihat dari benda kerja hasil praktik, sehingga tidak diperlukan pretest. 

Adapun desain penelitian tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini:  
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                          R     X    O2  
                          R            O4  
 
             Gambar 1. Posttest-Only Control Design  

Keterangan :  
R  = kelas kontrol dan kelas uji coba diambil  
        secara random  
O2 = posttest kelas uji coba  
O4 = posttest kelas control  

 

Lokasi untuk kegiatan penelitian ini adalah di Jurusan Pendidikan Teknik Mesin 

Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta, dan industri manufakturing bidang 

pemesinan yang ada di Yogyakarta. 

  Metode dan teknik pengumpulan data pada penelitian adalah: (1) lembar 

observasi, (2) dokumentasi, (3) wawancara untuk menggali tanggapan baik dari 

mahasiswa maupun dosen pengajar, dan (4) lembar penilaian benda kerja secara self 

assessment.  

Data hasil penelitian  dianalisis dengan cara kualitatif dan kuantitatif. Untuk 

menguji keefektifan model yang dikembangkan dibandingkan dengan model yang lama, 

dianalisis dengan menggunakan metode t-test. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada mata kuliah Proses Pemesinan kompleks yang 

diajarkan pada mahasiswa semester 4 Jurusan Pendidikan Teknik Mesin FT-UNY. Proses 

penelitian dilaksanakan selama 8 pertemuan. Pertemuan ke-1 sampai dengan ke-3 

digunakan untuk penjelasan dan persiapan kegiatan pembelajaran, sedangkan 

pertemuan ke-4 sampai dengan ke-8 merupakan inti dari kegiatan penelitian, sehingga  

setiap pertemuan diamati perkembangan aktivitas mahasiswa terkait dengan penerapan 

aspek karakter maupun yang terkait dengan prestasi belajar atau kemampuan  

mahasiswa pada mata kuliah Proses Pemesinan Kompleks. Sesuai dengan karakteristik 

mata kuliah praktik, maka aspek karakter yang diterapkan adalah jujur, disiplin, tekun, 

teliti, mandiri, kerja keras dan peduli. Sedangkan aspek prestasi belajar mahasiswa 

tercermin dalam pengerjaan jobsheet pada mata kuliah Proses Pemesinan Kompleks 

yang telah ditetapkan. 

Data hasil observasi terhadap tingkah laku atau aktivitas mahasiswa terkait 

dengan penerapan aspek sikap pada kelas eksperimen, dapat dilihat dalam tabel 2 dan 
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data hasil observasi terhadap sikap atau aktivitas mahasiswa  pada kelas kontrol, dapat 

dilihat pada tabel 3 berikut ini. 

 
Tabel 2. Aktivitas mahasiswa kelas eksperimen 

Aspek 
Sikap/perilaku 

Jumlah Mahasiswa pada pertemuan ke Rata-
rata 

Prosentase 3 4 5 6 7 8 

Jujur 8 12 12 14 16 16 13.0 0.81 

Disiplin 13 15 15 15 16 16 15.0 0.94 

Tekun 7 11 12 12 14 16 12.0 0.75 

Teliti 7 11 12 11 14 15 11.7 0.73 

Mandiri 6 12 13 14 14 16 12.5 0.78 

Kerja  keras 5 10 12 15 14 14 11.7 0.73 

Peduli 12 13 14 15 14 15 13.8 0.86 

Rata-rata 12.81 0.80 

 
Tabel 3. Aktivitas mahasiswa kelas kontrol. 

Aspek 
Sikap/perilaku 

Jumlah Mahasiswa pada pertemuan ke Rata-

rata Prosentase 3 4 5 6 7 8 

Jujur 5 6 9 9 12 12 8.8 0.74 

Disiplin 7 10 9 12 10 12 10.0 0.83 

Tekun 4 5 6 6 8 10 6.5 0.54 

Teliti 5 6 6 4 7 9 6.2 0.51 

Mandiri 5 6 5 7 7 9 6.5 0.54 

Kerja  keras 6 5 7 5 5 7 5.8 0.49 

Peduli 4 6 6 8 11 12 7.8 0.65 

Rata-rata Keseluruhan 7.38 0.62 

 
Adapun data tentang prestasi belajar mahasiswa diambil dari penilaian benda kerja hasil 

praktik sebanyak  tiga (3) job praktik. Secara lengkap, data tersebut dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini. 

            Tabel 4. Prestasi belajar mahasiswa kelas eksperimen 

Mahasiswa 
Job Praktik 

Rata-rata 
I II III 

1 75 78 82 78,33 

2 78 78 75 77,00 
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Mahasiswa 
Job Praktik 

Rata-rata 
I II III 

3 77 73 78 76,00 

4 75 77 82 78,00 

5 78 76 77 77,00 

6 80 75 78 77,67 

7 82 68 76 75,33 

8 77 80 80 79,00 

9 78 80 78 78,67 

10 80 77 82 79,67 

11 76 76 80 77,33 

12 75 78 80 77,67 

13 73 68 78 73,00 

14 65 70 77 70,67 

15 65 70 75 70,00 

16 72 68 75 71,67 

 Nilai rata-rata prestasi Total 76,06 

 
Sedangkan prestasi belajar mahasiswa untuk kelas kontrol dapat dilihat pada tabel 5 

berikut ini. 

                  Tabel 5. Prestasi belajar mahasiswa kelas Kontrol 

Mahasiswa 
Job Praktik 

Rata-rata 
I II III 

1 65 66 70 67,00 

2 60 65 65 63,33 

3 70 68 68 68,67 

4 72 70 70 70,67 

5 68 70 66 68,00 

6 72 60 60 64,00 

7 68 62 65 65,00 

8 70 65 62 65,33 

9 70 60 66 67,33 

10 65 65 72 67,33 

11 60 72 68 66,67 

12 70 66 60 65,33 

13 65 70 65 66,67 

14 60 65 65 63,33 

15 60 65 65 63,33 

16 72 70 70 70,67 

12 72 60 60 64,00 

 Nilai rata-rata prestasi Total 66,33 

 

Tahap selanjutnya dilakukan uji persyaratan analisis sesuai dengan jenis analisis 

yang akan digunakan untuk mengetahui perbedaan baik sikap/aktivitas maupun prestasi 

belajar mahasiswa antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Adapun uji persyaratan 

analisis adalah uji normalitas dan homogenitas. 

Untuk menguji data berdistribusi normal atau tidak menggunakan metode nilai rasio 
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skewness dan rasio kurtosis. Data dapat dikatakan berdistribusi normal jika nilai rasio 

skewness dan nilai rasio kurtosis berada pada rentang -2 sampai dengan +2 (Muhammad 

Nisfiannoor, 2009).  Dari hasil uji normalitas diperoleh kesimpulan bahwa distribusi data 

baik untuk kelas kontrol maupun eksperimen berdistribusi normal. Dalam hal ini untuk 

data kelas eksperimen, nilai rasio skewness variabel (-1,748) dan rasio kurtosis (0,288), 

dan untuk kelas kontrol menunjukkan nilai rasio skewness variabel (0,821) dan rasio 

kurtosis (-0,370). 

Untuk menguji homogenitas data hasil penelitian dengan levene statistic diperoleh 

signifikansi 0,189 pada Based on Mean yang lebih besar 0,05. Demikian juga hasil 

pengujian data aktivitas belajar mahasiswa dengan levene statistic diperoleh signifikansi 

0,189 pada Based on Mean yang lebih besar 0,05. Dengan demikian data penelitian 

tersebut adalah homogen. Berdasarkan hasil uji persyaratan analisis tersebut, maka uji 

beda dapat dilakukan dengan uji parametris, sehingga teknik uji yang digunakan adalah 

uji–t.  

 

Prestasi Belajar Mahasiswa 

Dari hasil penelitian didapatkan nilai  rata-rata prestasi belajar kelas eksperimen 

adalah 76,06. Sedangkan nilai  rata-rata prestasi belajar kelas control adalah 66,33. 

Berdasarkan hasil uji beda, diketahui nilai t-hitung = 10,573 dengan p= 0,000. Dengan 

demikian terbukti bahwa terdapat perbedaaan yang signifikan antara prestasi belajar 

mahasiswa kelas eksperimen dengan kelas control. Dalam hal ini prestasi belajar kelas 

eksperimen lebih baik dari pada kelas kontrol. 

 

Aktivitas Belajar Mahasiswa 

Dari hasil penelitian mengenai aktivitas belajar mahasiswa, didapatkan bahwa 80 

% dari mahasiswa kelas eksperimen aktif,  sedangkan untuk kelas control hanya 62 % 

dari mahasiswa yang aktif. Berdasarkan hasil uji beda, diketahui nilai t-hitung = 7,211 

dengan p = 0,000. Dengan demikian terbukti bahwa terdapat perbedaaan aktivitas belajar 

antara mahasiswa kelas eksperimen dengan kelas kontrol. Dalam hal ini  aktivitas belajar 

mahasiswa kelas eksperimen lebih baik dibandingkan dengan aktivitas belajar mahasiswa 

pada kelas control. 

 

2. Pembahasan 

Berdasarkan hasil implementasi yang telah selesai dilaksanakan, secara 

kuantitatif terbukti bahwa dengan menerapkan model pembelajaran ini, mampu 

mengintegrasikan aspek sikap atau perilaku (karakter) sehingga terbentuk karakter 
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peserta didik yang tercermin dari aktivitas atau tingkah laku peserta didik selama proses 

pembelajaran. Berdasarkan hasil pengamatan selama proses implementasi, terlihat 

bahwa tahapan pembelajaran model pembelajaran praktik berbasis collaborative skill 

yang efektif dalam menggali kesadaran peserta didik adalah tahapan eksplorasi aspek 

sikap kerja. Dalam tahapan ini peserta didik dituntut untuk menyampaikan pendapatnya 

terkait dengan aspek sikap kerja yang mestinya dimiliki oleh seseorang khususnya dalam 

melaksanakan proses pembelajaran praktik. Maksud dari pelaksanaan tahapan ini adalah 

apabila seseorang telah memiliki kesadaran secara teoritis terkait dengan aspek karakter 

(yang dilihat dari proses diskusi penyampaian pendapat oleh peserta didik terkait dengan 

aspek karakter), maka secara logis seseorang tersebut tentunya akan melaksanakan 

aspek karakter tersebut khususnya dalam proses pembelajaran praktik.  

Hal tersebut terbukti dari hasil observasi terhadap aktivitas peserta didik selama 

proses pembelajaran berlangsung, peserta didik yang mampu atau aktif menyampaikan 

pendapatnya selama proses eksplorasi aspek sikap, ternyata selama proses 

pembelajaran berlangsung, peserta didik tersebut dengan tekun melaksanakan aspek-

aspek sikap terkait dengan karakter kerja dengan baik. Sehingga tahapan eksplorasi 

aspek karakter ini memang efektif dalam mengintegrasikan aspek karakter dalam proses 

pembelajaran.  

Tahapan selanjutnya dalam pembelajaran praktik berbasis collaborative skill 

adalah diskusi dalam menyusun Work Preparaation Sheet. Dalam tahapan ini peserta 

didik dituntut untuk dapat bekerjasama dan menghargai dengan teman sekelompoknya 

maupun kelompok lain. Sehingga dengan melewati tahapan ini mampu membiasakan 

peerta didik untuk memiliki aspek karakter berani berpendapat, menghargai pendapat 

orang lain, dan kerjasama.  

Tahapan lain dalam rangka proses integrasi aspek karakter adalah pada saat 

proses penilaian benda kerja hasil praktik, dimana sebelum dinilai oleh pengajar maka 

terlebih dahulu dilakukan self assessment oleh peserta didik. Dalam proses ini, peserta 

didik wajib melakukan pengukuran secara mandiri terhadap benda kerja mereka masing-

masing kemudian diisikan dalam lembar yang sudah disediakan. Tentunya kemudian 

dilakukan cross check oleh pengajar. Dari kegiatan ini dapat dilihat tingkat kejujuran 

peserta didik terutama dalam mereka melaksanakan self assessment.  

Berdasarkan hasil implementasi yang telah dilaksanakan, maka secara global 

tentang integrasi aspek karakter yang dijalankan, ada perbedaan antara kelas uji 

coba/eksperimen dengan kelas kontrol. Hal ini ditunjukkan dari perbedaan aktivitas 

peserta didik pada saat proses pembelajaran berlangsung. Pada kelas yang diujicobakan 

jauh lebih aktif atau lebih baik bila dibandingkan dengan kelas control.  
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Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan prestasi belajar peserta didik, maka 

hasil pengamatan pada aktivitas belajar berbanding lurus dengan prestasi belajar peserta 

didik. Berdasarkan data yang didapatkan, pada kelas eksperimen dimana tingkat 

aktivitasnya lebih baik maka capaian prestasi belajarnya juga jauh lebih tinggi 

dibandingkan dengan kelas kontrol. Beberapa fakta di atas, sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan oleh  Marvin Berkowitz (2000) dari University of Missouri-St. Louis, 

menunjukan adanya peningkatan motivasi peserta didik dalam meraih prestasi akademik 

pada sekolah-sekolah yang menerapkan pendidikan karakter.  

 Setelah proses implementasi selesai dilaksanakan, maka sesuai dengan tahapan 

penelitian, selanjutnya dilaksanakan proses diseminasi. Proses ini dilaksanakan dengan 

tujuan untuk mensosialisasikan model yang telah dikembangkan dan telah terbukti 

efektifitasnya secara empiris. Kegiatan diseminasi dilaksanakan dengan mengundang 

beberapa pihak terkait untuk melakukan diskusi secara mendalam (FGD), yaitu dari unsur 

Perguruan Tinggi (dosen), dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi DIY, LPMP, dan 

pihak Industri manufaktur.  

  Hasil dari kegiatan diseminasi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Peserta diskusi (FGD) dapat menerima dan memahami model pembelajaran praktik 

berbasis collaborative skill, sebagai model pembelajaran alternatif dalam rangka 

membentuk sikap atau perilaku (karakter) peserta didik.  

b. Perlu dibuat panduan aplikatif sehingga mudah dalam penerapannya dalam 

pembelajaran, khususnya pembelajaran praktik.  

c. Perlu dibuat rambu-rambu penerapan apabila akan diterapkan dalam matakuliah 

praktik yang lain.  

d. Penentuan aspek sikap/perilaku siswa yang akan diintegrasikan, disesuaikan dengan 

karakter kerja dari matakuliah yang akan memakai model pembelajaran ini.  

Model pembelajaran praktik berbasis collaborative skill, merupakan 

pengembangan dari model pembelajaran CBT dimana dalam proses pembelajarannya 

sekaligus mengintegrasikan aspek-aspek sikap atau perilaku. Model ini lebih dikhususkan 

untuk pembelajaran praktik, dimana dalam pembelajaran ini menonjolkan aspek 

kompetensi praktik atau keterampilan peserta didik. Aspek sikap/tingkah laku yang 

diintegrasikan tentunya dapat disesuaikan dengan karakter kerja mata kuliah yang akan 

diterapkan.  

 
 
 
 
 



106 
 

KESIMPULAN DAN SARAN  

1. Kesimpulan  

    Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut ini:  

a. Terdapat perbedaan sikap (aktivitas/perilaku) belajar antara mahasiswa yang diajar 

dengan menerapkan model pembelajaran praktik berbasis collaborative skill, 

dibandingkan dengan kelas yang tidak menerapkan model pembelajaran praktik 

berbasis collaborative skill (t = 7,211 ; p= 0,000). Aktivitas   mahasiswa setelah 

diterapkan model pembelajaran praktik berbasis collaborative skill mengalami 

peningkatan sebesar 50%.  

b. Ada perbedaan antara prestasi belajar mahasiswa dengan menerapkan model 

pembelajaran praktik berbasis collaborative skill, dibandingkan dengan kelas yang 

tidak menerapkan model pembelajaran praktik berbasis collaborative skill (t=10,573; p= 

0,000). Dalam hal ini rata-rata prestasi belajar mahasiswa yang diajar dengan  

menerapkan model pembelajaran praktik berbasis collaborative skill lebih tinggi 

dibandingkan dengan prestasi belajar mahasiswa yang diajar tidak menggunakan 

model pembelajaran praktik berbasis collaborative skill (Xeksperimen = 76,06>Xkonrol =  

66,33). 

2. Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan, maka ada beberapa hal yang dapat 

dijadikan sebagai saran, yaitu:  

a. Model pembelajaran yang telah dikembangkan ini telah terbukti keefektivitasnya 

dalam meningkatkan sikap kerja, khususnya dalam pembelajaran berbasis 

kompetensi, sehingga untuk waktu kedepan dapat diuji cobakan untuk matakuliah 

praktik selain Proses Pemesinan/manufaktur.  

b. Penerapan model pembelajaran praktik berbasis collaborative skill ini lebih banyak 

porsi penekanan pada aktivitas peserta didik pada saat proses pembelajaran 

berlangsung, sehingga peran dosen/pengajar hendaknya lebih fokus dalam proses 

pembimbingan dan pendampingan kepada peserta didik.  
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi latihan visualisasi 
apa saja yang sudah dilakukan oleh atlet selabora Senam FIK UNY. 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dimana penelitian ini akan 
mengungkap apakah latihan visualisasi sudah dilakukan, mengetahui model latihan 
visualisasi yang sudah dilakukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini   metode 
survai dengan teknik pengambilan data menggunakan angket. pengembangan instrumen 
pada penelitian ini terdiri 39 item dengan skor 1 sampai dengan 4 dan terbagi kedalam 5 
faktor, yaitu materi pelatihan(7 Item), model(6 Item), pelaksanaan (15 Item), evaluasi(4 
Item), dan impact/perkenaan (7 Item). Populasi dalam penelitian ini seluruh atlet selabora 
senam FIK UNY tahun 2014, sampel yang digunakan adalah seluruh atlet Selabora 
senam FIK UNY sehingga penelitian ini merupakan penelitian Populasi. Teknik analisis 
data dilakukan dengan menggunakan presentase. 

Hasil penelitian diperoleh  bahwa latihan visualisasi atlet Selabora Senam FIK 
UNY Tahun 2014 berada pada kategori cukup baik, dengan pencapaian rata-rata skor 
2,85 (skala 4). Dari 49 peserta latihan visualisasi; 14,3% menyatakan baik; 61,2% cukup 
baik; 22,4% kurang baik; dan 2,0% menyatakan tidak baik. Mayoritas responden 
menyatakan cukup baik (61,2%). 

 

Kata kunci: Identifikasi, Latihan Visualisasi, Atlet, Selabora 

 

PENDAHULUAN 

 Prestasi seseorang tidak akan datang begitu saja perlu latihan yang keras 

dengan proses yang panjang untuk pencapaian prestasi yang optimal. Dalam 

pengembangan olahraga prestasi secara umum ada empat pilar yang harus ada yakni 

fisik, teknik, taktik, dan juga mental. Namun pada kenyataannya pada opsi ke empat yakni 

mental kurang mendapat porsi yang memadai dan tidak begitu banyak diperhatikan oleh 

para pelatih.  

 Seorang Atlet perlu memiliki mental yang tangguh untuk dapat meningkatkan 

prestasi atau performa olahraganya, sehingga ia dapat berlatih dan bertanding dengan 

semangat tinggi, dedikasi total, pantang menyerah, tidak mudah terganggu oleh masalah-

masalah pribadi. Dengan demikian ia dapat menjalankan program latihannya dengan 

sungguh-sungguh, sehingga ia dapat memiliki fisik prima, teknik tinggi dan strategi 

bertanding yang tepat, sesuai dengan program latihan yang dirancang oleh pelatihnya. 

Dengan demikian terlihatlah bahwa latihan mental bertujuan agar atlet dapat mencapai 

prestasi puncak, atau prestasi yang lebih baik dari sebelumnya. 

 Atlet perlu melakukan latihan mental yang sistematis untuk membentuk mental 

atlet, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program latihan olahraga 
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secara umum dan tertuang dalam perencanaan latihan tahunan atau periodesasi latihan. 

Prestasi suatu cabang olahraga senam pada dasarnya dipengaruhi dari banyak faktor 

yang saling terkait, dan masing-masing menyumbangkan peranannya kepada pencapaian 

prestasi tersebut. Faktor-faktor di atas meliputi faktor atlet sendiri, faktor kualitas latihan 

dan faktor pendukung lainnya (DepDiknas, 2004:1). 

Menurut Komarudin (2013:5) latihan keterampilan mental adalah suatu program latihan 

yang disusun dan dirancang secara sistematis agar atlet dapat menguasai dan 

mempraktekkan keterampilan-keterampilan mental yang berguna untuk meningkatkan 

performa dalam olahraga   

Berdasarkan pengertian di atas secara garis besar latihan mental adalah: latihan yang 

bertujuan untuk menguatkan jiwa, yakni latihan yang tak tampak bisa dalam bentuk 

imajinasi ataupun memvisualisasikan mengenai suatu kejadian yang dapat membantu 

menguatkan jiwa yang berguna untuk meningkatkan performa olahraga. 

Latian visualisasi adalah suatu latihan dalam alam fikiran atlet, atlet melakukan gerakan 

yang benar-benar melalui imajinasinya dan setelah dimatangkan kemudian dilaksanakan.  

Istilah yang menggambarkan latihan mental untuk atlet meliputi visualisasi, imagery, 

meditation, mental rehearsial, mental practice. Semua istilah tersebut pada prinsipnya 

sama seperti dijelaskan oleh Quinn (2010) yang dikutip oleh Komarudin (2013) 

menjelaskan istilah tersebut mengungkapkan  “to creating or recreating an experience in 

the mind” yaitu menciptakan atau menciptaka kembali sebuah pengalaman didalam otak. 

Prosesnya meliputi mengingat kembali atau pengalaman yang disimpan di dalam memori 

dan membentuknya ke dalam bayangan pola gerak yang bermakna. Pengalaman 

tersebut merupakan produk penting pada memori yang dilihat dan dibentuk kembali 

berdasarkan peristiwa yang terjadi sebelumnya. 

Dalam latihan imagery akan terjadi proses visualisasi yaitu suatu keterampilan melihat diri 

sendiri dalam benak atau layar mata hatinya, dengan penuh kesadaran memanggil 

bayangan (gambaran) yang sudah dibayangkan dalam proses imagery. 

 

Bentuk Latihan Imagery atau Visualisasi 

Latihan imagery diklasifikasikan menjadi beberapa bentuk latihan menurut 

Komarudin (2013:88) 1).Cognitive Specific  (CS): khusus untuk keterampilan olahraga 

yang spesifik seperti tembakan bebas dalam bola basket, 2). Cognitive General (CG): 

merupakan strategi yang dilakukan secara rutin, seperti strategi pertahanan dan 

penyerangan yang dilakukan oleh team sepakbola, 3). Motivational specific (MS): 

dilakukan untuk menentukan tujuan secara spesifik atau membentuk perilaku yang 

berorientasi pada tujuan seperti pelari yang ingin memecahkan rekornya sendiri, 4). 
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Motivational general arausal (MGA): berhubungan dengan emosi dan performa seperti 

atlet senam merasa semangat bertanding ketika bertanding dilihat oleh ibunya, 5). 

Motivational general masery (MGM): terkait dengan pengasaan situasi olahraga seperti 

atlet senam tetap fokus ketika mendengar suara caci maki oleh penonton. Petunjuk 

praktis dalam melakukan latihan imagery atau visualisasi menurut Syer dan Cannolly 

(2011:144) yang dikutip oleh Komarudin (2013:96) bahwa, mulailah dengan latihan 

releksasi. Apabila atlet sudah belajar keterampilan tertentu dan diangap sulit dan sudah 

lama ditekuni maka latihan releksasi dalam waktu yang tepat dan dalam tempo yang 

singkat akan memberikan peningkatan dan kemajuan yang pesat. Dama visualisasi maka 

akan terjadi dialog yang tepat antara otak dengan tubuh selama berlangsung latihan 

visualisasi.  

Pelaksanaan latihan imagery atau visualisasi adalah “duduk senyaman mungkin 

dan menutup mata, mengusahakan tubuh releks terlebih dahulu, bernafas dalam dalam 

benerapa kali, lalu mengusahakan membuat bayangan atau imajinasi satu persatu 

pengalaman yang berhubungan dengan panca indra”.  

Atlet dilatih untuk membuat khayalan khayalan mental mengenai suatu gerakan 

atau keterampilan tertentu atau mengenai apa yang harus dilakukan dalam suatu situasi 

tertentu (membuat cognitiv image). Caranya adalah menyuruh atlet melihat, mengamati, 

memperhatikan dan membayangkan, dengan seksama pola gerak tertentu, selanjutnya 

mengingat ingat kembali gerakan tersebut dalam otak kita. Misalnya dalam aerobic 

gymnastics atlet membayangkan melakukan teknik turn to split dan atlet membayangkan 

rangkaian gerak yang akan dilakukan mulai dari awalan, irama, posisi kaki, posisi badan 

serta stearegi yang akan dilakukan dalam perlombaan. 

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai senam secara khusus, maka perlu 

dikemukakan  faktor-faktor pendukung yang dipandang sangat penting bagi keberhasilan 

penguasaan Keterampilan senam. Dalam hal ini ada dua aspek yang perlu dikemukakan  

yaitu aspek kualitas fisik dan aspek kualitas motorik. Yang termasuk aspek kualitas fisik 

seperti kelentukan, kekuatan, power dan daya tahan.(Agus Mahendra, 2001:43). Senam  

Prestasi merupakan olahraga kompetitif, merupakan olahraga yang diarahkan untuk 

mencapai prestasi olahraga yang setinggi-tingginya dari tingkatan yang paling rendah 

sampai tingkat Olimpiade. Untuk mencapai prestasi yang tinggi maka harus melalui 

tahapan-tahapan dari pembibitan, pembinaan. 

 Sekolah Laboratory Olahraga merupakan tempat untuk berlatih bagi calon-calon 

atlet yang ingin sukses mencapai prestasi yang tinggi yang dikelola langsung oleh 

Jurusan Pendidikan Kepelatihan. Latihan visualisasi adalah suatu latian dalam alam 
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fikiran atlet, atlet melakukan gerakan yang benar-benar melalui imajinasinya dan setelah 

dimatangkan kemudian dilaksanakan.  

Sampai saat ini berdasarkan pengamatan yang dilakukan di Selabora Senam 

belum pernah ada penelitian mengenai identifikasi latihan visualisasi pada anak selabora 

Senam sehingga penelitian ini perlu dilakukan supaya dapat diketahui apakah latihan 

visualisasi sudah dikenal,diketahui oleh anak senam di selabora.  

 

METODE 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode survai dengan teknik 

pengumpulan data menggunakan angket, Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif.  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh atlet selabora senam FIK UNY tahun 2014,  

Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh atlet selabora senam FIK UNY sehingga 

penelitian ini merupakan penelitihan populasi. Menurut Sugiyono (2011:102) instrumen 

adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam atau sosial yang diamati. 

Instrumen untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

angket. Setelah data terkumpul, maka data  diperoleh melalui  angket atau kuesioner, 

pada saat kegiatan uji coba, dianalisis dengan analisis kuantitatif deskriptif. 

Instrumen untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan angket. Pengembangan instrumen pada penelitian ini terdiri dari 39 item 

dengan skor 1 sampai dengan 4; dan terbagi ke dalam 5 faktor, yaitu: materi pelatihan (7 

item), model (6 item), pelaksanaan (15 item), evaluasi (4 item) dan impact/perkenaan (7 

item). Berikut disajikan hasil uji validitas dan reliabilitas intrumen tersebut. 

 

a.  Validitas 

Berdasarkan hasil uji validitas pada instrumen,secara ringkas disajikan pada tabel 

berikut ini dan hasil selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. 

 

 Tabel 4.1.  Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian 

No. Instrumen/Faktor 

Jumlah Item 
No. Item 

Gugur Semula Gugur 
Item 

Valid 

Identifikasi Latihan Visualisasi 39 3 36 5,15,26 

1. Materi Pelatihan 7 1 6 5 

2. Model 6 0 6 - 

3. Pelaksanaan 15 1 14 15 
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No. Instrumen/Faktor 

Jumlah Item 
No. Item 

Gugur Semula Gugur 
Item 

Valid 

4. Evaluasi 4 1 3 26 

5. Impact/Perkenaan 7 0 7 - 

 

b. Uji Reliabilitas 

 Hasil uji reliabilitas instrumen yang dikembangkan pada penelitian ini diperoleh 

koefisien reliabilitas Alpha Cronbach sebesar 0,9368 dan dinyatakan reliabel.  

 Berdasarkan uji validitas dan reliabilitas instrumen tersebut di atas, telah 

dinyatakan valid dan reliabel, dengan demikian instrumen ini telah memenuhi syarat 

validitas dan reliabilitas instrumen. Analisis selanjutnya, item-item yang dinyatakan gugur 

pada penelitian ini tidak diikutkan dalam analisis dan hanya dianalisis pada item-item 

yang dinyatakan valid saja. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, sehingga keadaan  objek akan 

digambarkan sesuai dengan data yang diperoleh. Dari hasil penelitian tentang identifikasi 

latihan visualisasi atlet Selabora Senam FIK UNY Tahun 2014, perlu dideskripsikan 

secara keseluruhan maupun masing-masing dari faktor-faktor yang diteliti dan dari subyek 

penelitian. Faktor-faktor identifikasi latihan visualisasi atlet Selabora Senam FIK UNY 

Tahun 2014 terdiri dari lima faktor, yaitu: materi pelatihan, model, pelaksanaan, evaluasi, 

dan impact/perkenaan. Berikut  dideskripsikan secara keseluruhan maupun deskripsi 

berdasarkan masing-masing faktor tersebut. 

 Dikarenakan jumlah item pertanyaan/pernyataan pada masing-masing faktor 

tersebut tidaklah sama, maka skor pada masing-masing faktor adalah jumlah skor dibagi 

dengan jumlah item pertanyaan/pernyataan, sehingga pada semua faktor diperoleh 

rentangan skor antara 1 sampai dengan 4. Dengan demikian rerata (mean) harapan= (4 + 

1)/2 = 2,5 dan standart deviasi harapan = (4-1)/6 = 0,5. Dari mean dan SD ideal tersebut 

dapat ditentukan kriteria penilaian tingkat kepuasan pada masing-masing faktor dan 

indikator, dan disajikan pada tabel berikut ini. 
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Tabel 1: Kriteria Penafsiran Latihan Visualisasi Atlet Selabora Senam FIK UNY Th 2014                     

No. 
Norma 

Penilaian 
Rentang Skor Interpretasi 

1. (Mi+1,5 SDi) < X <  (Mi +3SDi) 3,26 – 4,00 Baik 

2. (Mi) < X <  (Mi +1,5 SDi) 2,51 – 3,25 Cukup Baik 

3. (Mi -1,5 SDi < X < (Mi) 1,76 – 2,50 Kurang Baik 

4. (Mi - 3 SDi) < X < (Mi -1,5 SDi) 1,00 – 1,75 Tidak Baik 

 

 Berdasarkan analisis data dengan bantuan software komputer diperoleh rerata 

(mean) sebesar 2,85; median 2,88; modus 2,69; dan standart deviasi sebesar 0,458. 

Rerata skor tersebut berada pada interval kelas 2,51 s.d. 3,25 kategori cukup baik. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa latihan visualisasi atlet Selabora Senam FIK 

UNY Tahun 2014 berada pada kategori cukup baik. 

Latihan visualisasi atlet Selabora Senam FIK UNY Tahun 2014 berdasarkan 

pengkategoriannya dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 2: Distribusi Latihan Visualisasi Atlet Selabora Senam FIK UNY Tahun 2014 

No. Kategori 
Rentang 

Skor 

Frekuensi 

n % 

1. Baik 3,26 – 4,00 7 14,3 

2. Cukup Baik 2,51 – 3,25 30 61,2 

3. Kurang Baik 1,76 – 2,50 11 22,4 

4. Tidak Baik 1,00 – 1,75 1 2,0 

Total 49 100.0 

 

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa dari 49 peserta latihan visualisasi atlet 

Selabora Senam FIK UNY Tahun 2014 yang terpilih sebagai subyek penelitian; 14,3% 

menyatakan baik; 61,2% menyatakan cukup baik; 22,4% menyatakan kurang baik; dan 

2,0% menyatakan tidak baik. Mayoritas responden menyatakan cukup baik (61,2%). 

 Analisis berikutnya adalah menganalisis pada masing-masing sub variabel 

atau faktor dari latihan visualisasi atlet Selabora Senam FIK UNY Tahun 2014. Faktor-

faktor tersebut adalah: materi pelatihan, model, pelaksanaan, evaluasi, dan 

impact/perkenaan. Sebelum diuraikan lebih lanjut tentang hal tersebut, berikut diurakan 

perhitungan rerata skor pada setiap faktor/sub variabel dan hasil perhitungan rerata tiap-

tiap faktor disajikan pada tabel berikut ini. 
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Tabel 3: Hasil Perhitungan Rerata pada Tiap-tiap Sub Variabel Latihan Visualisasi Atlet 

Selabora Senam FIK UNY Tahun 2014 

No. Faktor n Rerata Kategori 

1. Materi Pelatihan 49 2,84 Cukup Baik 

2. Model 49 2,63 Cukup Baik 

3. Pelaksanaan 49 2,68 Cukup Baik 

4. Evaluasi 49 3,03 Cukup Baik 

5. Impact/Perkenaan 49 3,04 Cukup Baik 

Total (Latihan Visualisasi) 49 2,85 Cukup Baik 

  

a. Materi Pelatihan 

 Identifikasi latihan visualisasi atlet Selabora Senam FIK UNY Tahun 2014, sub 

variabel materi pelatihan pada penelitian ini diukur dengan 6 item pertanyaan (dari item 

yang dinyatakan valid) dengan skor antara 1 sampai dengan 4; selanjutnya skor akhir 

adalah jumlah skor dibagi dengan 6, sehingga diperoleh rentangan skor akhir 1 sampai 

dengan 4. 

   Berdasarkan analisis data  dengan bantuan software komputer diperoleh rerata 

(mean) sebesar 2,85; median 2,83; modus 2,17 dan standart deviasi sebesar 0,624. 

Rerata skor tersebut berada pada interval kelas 2,51  - 3,25 kategori cukup baik. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa latihan visualisasi atlet Selabora Senam FIK UNY Tahun 

2014, sub variabel materi pelatihan berada pada kategori cukup baik. 

Identifikasi latihan visualisasi atlet Selabora Senam FIK UNY Tahun 2014, sub 

variabel materi pelatihan berdasarkan pengkategoriannya dapat dilihat pada tabel berikut 

ini. 

 

Tabel 4: Distribusi Latihan Visualisasi Atlet Selabora Senam FIK UNY Tahun 2014, 

Faktor: Materi Pelatihan 

No. Kategori 
Rentang 

Skor 

Frekuensi 

n % 

1. Baik 3,26 – 4,00 14 28,6 

2. Cukup Baik 2,51 – 3,25 17 34,7 

3. Kurang Baik 1,76 – 2,50 17 34,7 

4. Tidak Baik 1,00 – 1,75 1 2,0 

Total 49 100.0 
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Berdasarkan tabel tersebut di atas, diketahui bahwa dari 49 peserta latihan 

visualisasi atlet Selabora Senam FIK UNY Tahun 2014; sebanyak 28,6% menyatakan 

materi pelatihan berada pada kategori baik; 34,7% menyatakan cukup baik; 34,7% 

menyatakan kurang baik; dan 2,0% menyatakan tidak baik. Mayoritas responden 

menyatakan cukup baik dan kurang baik (masing-masing 34,7%). 

 Latihan visualisasi atlet Selabora Senam FIK UNY Tahun 2014, sub variabel 

materi pelatihan, terdiri dari 3 indikator, yaitu: pengetahuan terhadap latihan visualisasi, 

jenis, dan bentuk latihan visualisasi dalam senam. Pencapaian rerata skor pada indikator-

indikator tersebut secara ringkas disajikan pada tabel berikut ini. 

Tabel 5: Pencapaian Rerata Skor pada Tiap-tiap Indikator Latihan Visualisasi Atlet 

Selabora Senam FIK UNY Tahun 2014, 

Faktor: Materi Pelatihan 

No. Indikator 
Rerata 

(Mean) 
Kategori 

1. Pengetahuan tentang latihan visualisasi 3,09 Cukup Baik 

2. Jenis 2,94 Cukup Baik 

3. Bentuk latihan visualisasi 2,51 Cukup Baik 

 

Ketiga indikator untuk mengukur latihan visualisasi atlet Selabora Senam FIK UNY 

Tahun 2014, sub variabel materi pelatihan, semuanya berada pada kategori cukup baik. 

 

2. Model 

 Identifikasi latihan visualisasi atlet Selabora Senam FIK UNY Tahun 2014, sub 

variabel model pada penelitian ini diukur dengan 6 item pertanyaan (semua dinyatakan 

valid pada uji instrumen) dengan skor antara 1 sampai dengan 4; selanjutnya skor akhir 

adalah jumlah skor dibagi dengan 6, sehingga diperoleh rentangan skor akhir 1 sampai 

dengan 4. 

   Hasil analisis data  dengan bantuan software komputer diperoleh rerata (mean) 

sebesar 2,63; median 2,63; modus 2,75 dan standart deviasi sebesar 0,552. Rerata skor 

tersebut berada pada interval kelas 2,51  - 3,25 kategori cukup baik. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa latihan visualisasi atlet Selabora Senam FIK UNY Tahun 2014, 

sub variabel model berada pada kategori cukup baik. 

Identifikasi latihan visualisasi atlet Selabora Senam FIK UNY Tahun 2014, sub 

variabel model berdasarkan pengkategoriannya dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
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Tabel 6 Distribusi Latihan Visualisasi Atlet Selabora Senam FIK UNY Tahun 2014,  

Faktor: Model 

No. Kategori 
Rentang 

Skor 

Frekuensi 

n % 

1. Baik 3,26 – 4,00 7 14,3 

2. Cukup Baik 2,51 – 3,25 21 42,9 

3. Kurang Baik 1,76 – 2,50 18 36,7 

4. Tidak Baik 1,00 – 1,75 3 6,1 

Total 49 100.0 

 

Tabel tersebut di atas, membuktikan bahwa dari 49 peserta latihan visualisasi atlet 

Selabora Senam FIK UNY Tahun 2014; sebanyak 14,3% menyatakan model berada pada 

kategori baik; 38,8% menyatakan cukup baik; 40,8% menyatakan kurang baik; dan 6,1% 

menyatakan tidak baik. Mayoritas responden menyatakan kurang  baik (40,8%). 

 Latihan visualisasi atlet Selabora Senam FIK UNY Tahun 2014, sub 

variabel model, terdiri dari 4 indikator, yaitu: satu model latihan, dua modal latihan, tiga 

model latihan, dan empat modal latihan. Pencapaian rerata skor pada indikator-indikator 

tersebut secara ringkas disajikan pada tabel berikut ini. 

Tabel 7 Pencapaian Rerata Skor pada Tiap-tiap Indikator Latihan Visualisasi Atlet 

Selabora Senam FIK UNY Tahun 2014, 

Faktor: Model 

No. Indikator 
Rerata 
(Mean) 

Kategori 

1. Satu model latihan 2,66 Cukup Baik 

2. Dua model latihan 2,65 Cukup Baik 

3. Tiga model latihan 2,57 Cukup Baik 

4. Empat model latihan 2,61 Cukup Baik 

 

Ketiga indikator untuk mengukur latihan visualisasi atlet Selabora Senam FIK UNY 

Tahun 2014, sub variabel model, semuanya berada pada kategori cukup baik. 

 

3. Pelaksanaan 

 Identifikasi latihan visualisasi atlet Selabora Senam FIK UNY Tahun 2014, sub 

variabel pelaksanaan pada penelitian ini diukur dengan 14 item pertanyaan (yang 

dinyatakan valid pada uji instrumen) dengan skor antara 1 sampai dengan 4; selanjutnya 

skor akhir adalah jumlah skor dibagi dengan 14, sehingga diperoleh rentangan skor akhir 

1 sampai dengan 4. 
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   Berdasarkan analisis data  dengan bantuan software komputer diperoleh rerata 

(mean) sebesar 2,68; median 2,69; modus 2,19 dan standart deviasi sebesar 0,447. 

Rerata skor tersebut berada pada interval kelas 2,51  - 3,25 kategori cukup baik. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa latihan visualisasi atlet Selabora Senam FIK UNY Tahun 

2014, sub variabel pelaksanaan berada pada kategori cukup baik.Identifikasi latihan 

visualisasi atlet Selabora Senam FIK UNY Tahun 2014, sub variabel pelaksanaan 

berdasarkan pengkategoriannya dapat dilihat pada tabel berikut ini 

Tabel 8 Distribusi Latihan Visualisasi Atlet Selabora Senam FIK UNY Tahun 2014,  

Faktor: Pelaksanaan 

No. Kategori 
Rentang 

Skor 

Frekuensi 

n % 

1. Baik 3,26 – 4,00 7 14,3 

2. Cukup Baik 2,51 – 3,25 23 46,9 

3. Kurang Baik 1,76 – 2,50 19 38,8 

4. Tidak Baik 1,00 – 1,75 0 0,0 

Total 49 100.0 

 

Dari tabel tersebut di atas, diketahui bahwa dari 49 peserta latihan visualisasi atlet 

Selabora Senam FIK UNY Tahun 2014; sebanyak 14,3% menyatakan pelaksanaan 

berada pada kategori baik; 46,9% menyatakan cukup baik; dan 38,8% menyatakan 

kurang baik; serta tidak ada responden yang menyatakan tidak baik. Mayoritas responden 

menyatakan cukup baik (46,9%). 

 Latihan visualisasi atlet Selabora Senam FIK UNY Tahun 2014, sub 

variabel pelaksanaan, terdiri dari 7 indikator, yaitu: waktu, tujuan, frekuensi latihan, 

motivasi, tempat, manfaat, dan sarana pendukung. Pencapaian rerata skor pada 

indikator-indikator tersebut secara ringkas disajikan pada tabel berikut ini. 

Tabel 9 Pencapaian Rerata Skor pada Tiap-tiap Indikator Latihan Visualisasi Atlet 

Selabora Senam FIK UNY Tahun 2014, 

Faktor: Pelaksanaan 

No. Indikator 
Rerata 

(Mean) 
Kategori 

1. Waktu 2,06 Kurang Baik 

2. Tujuan 2,82 Cukup Baik 

3. Frekuensi latihan 2,64 Cukup Baik 

4. Motivasi 2,87 Cukup Baik 
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No. Indikator 
Rerata 

(Mean) 
Kategori 

5. Tempat 2,59 Cukup Baik 

6. Manfaat 3,03 Cukup Baik 

7. Sarana pendukung 2,76 Cukup Baik 

 

Ketiga indikator untuk mengukur latihan visualisasi atlet Selabora Senam FIK UNY 

Tahun 2014, sub variabel pelaksanaan, hampir semuanya berada pada kategori cukup 

baik, hanya indikator waktu berada pada kategori kurang baik. 

 

4. Evaluasi 

 Faktor/sub variabel evaluasi dari variabel identifikasi latihan visualisasi atlet 

Selabora Senam FIK UNY Tahun 2014 pada penelitian ini diukur dengan 3 item 

pertanyaan (yang dinyatakan valid pada uji instrumen) dengan skor antara 1 sampai 

dengan 4; selanjutnya skor akhir adalah jumlah skor dibagi dengan 3, sehingga diperoleh 

rentangan skor akhir 1 sampai dengan 4. 

   Hasil analisis data  dengan bantuan software komputer diperoleh rerata (mean) 

sebesar 3,03; median 3,00; modus 3,00 dan standart deviasi sebesar 0,447. Rerata skor 

tersebut berada pada interval kelas 2,51  - 3,25 kategori cukup baik. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa latihan visualisasi atlet Selabora Senam FIK UNY Tahun 2014, 

sub variabel evaluasi berada pada kategori cukup baik. 

Identifikasi latihan visualisasi atlet Selabora Senam FIK UNY Tahun 2014, sub 

variabel evaluasi berdasarkan pengkategoriannya dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 10 Distribusi Latihan Visualisasi Atlet Selabora Senam FIK UNY Tahun 2014, 

Faktor: Evaluasi 

No. Kategori 
Rentang 

Skor 

Frekuensi 

n % 

1. Baik 3,26 – 4,00 16 36,7 

2. Cukup Baik 2,51 – 3,25 25 51,0 

3. Kurang Baik 1,76 – 2,50 5 10,2 

4. Tidak Baik 1,00 – 1,75 1 2,0 

Total 49 100.0 

 

Berdasarkan tabel tersebut di atas, diketahui bahwa dari 49 peserta latihan 

visualisasi atlet Selabora Senam FIK UNY Tahun 2014; sebanyak 36,7% menyatakan 
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bahwa evaluasi berada pada kategori baik; 51,0% menyatakan cukup baik; dan 88,2% 

menyatakan kurang baik; serta 2,0% responden yang menyatakan tidak baik. Mayoritas 

responden menyatakan cukup baik (51,0%). 

  

5. Impact/Perkenaan 

 Faktor impact/perkenaan pada identifikasi latihan visualisasi atlet Selabora Senam 

FIK UNY Tahun 2014 ini diukur dengan 7 item pertanyaan (yang dinyatakan valid pada uji 

instrumen) dengan skor antara 1 sampai dengan 4; selanjutnya skor akhir adalah jumlah 

skor dibagi dengan 7, sehingga diperoleh rentangan skor akhir 1 sampai dengan 4. 

   Berdasarkan analisis data  dengan bantuan software komputer diperoleh rerata 

(mean) sebesar 3,04; median 3,00; modus 3,00 dan standart deviasi sebesar 0,447. 

Rerata skor tersebut berada pada interval kelas 2,51- 3,25 kategori cukup baik. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa latihan visualisasi atlet Selabora Senam FIK UNY Tahun 

2014, sub variabel impact/perkenaan berada pada kategori cukup baik. 

Identifikasi latihan visualisasi atlet Selabora Senam FIK UNY Tahun 2014, sub 

variabel impact/perkenaan berdasarkan pengkategoriannya dapat dilihat pada tabel 

berikut ini. 

Tabel 11Distribusi Latihan Visualisasi Atlet Selabora Senam FIK UNY Tahun 2014, 
Faktor: Impact/Perkenaan 

No. Kategori 
Rentang 
Skor 

Frekuensi 

n % 

1. Baik 3,26 – 4,00 12 24,5 

2. Cukup Baik 2,51 – 3,25 33 67,3 

3. Kurang Baik 1,76 – 2,50 4 8,2 

4. Tidak Baik 1,00 – 1,75 0 0,0 

Total 49 100.0 

 

Dari tabel dan histogram tersebut di atas, diketahui bahwa dari 49 peserta latihan 

visualisasi atlet Selabora Senam FIK UNY Tahun 2014; sebanyak 24,5% menyatakan 

impact/perkenaan berada pada kategori baik; 67,3% menyatakan cukup baik; dan 8,2% 

menyatakan kurang baik; serta tidak ada responden yang menyatakan tidak baik. 

Mayoritas responden menyatakan cukup baik (67,3%). 

 Latihan visualisasi atlet Selabora Senam FIK UNY Tahun 2014, sub 

variabel impact/perkenaan, terdiri dari 2 indikator, yaitu: stress dan penampilan. 

Tabel 12:  Pencapaian Rerata Skor pada Tiap-tiap Indikator Latihan Visualisasi Atlet 

Selabora Senam FIK UNY Tahun 2014, 

Faktor: Impact/Perkenaan 
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No. Indikator 
Rerata 

(Mean) 
Kategori 

1. Stress 2,96 Cukup Baik 

2. Penampilan 3,13 Cukup Baik 

 

Keduaa indikator untuk mengukur latihan visualisasi atlet Selabora Senam FIK 

UNY Tahun 2014, sub variabel impact/perkenaan tersebut  semuanya berada pada 

kategori cukup baik. 

 

B. Pembahasan 

 Penelitian ini membuktikan bahwa latihan visualisasi atlet Selabora Senam FIK 

UNY Tahun 2014 berada pada kategori cukup baik, dengan pencapaian rata-rata skor 

2,85 (skala 4). Dari 49 peserta latihan visualisasi atlet Selabora Senam FIK UNY Tahun 

2014 yang terpilih sebagai subyek penelitian; 14,3% menyatakan baik; 61,2% 

menyatakan cukup baik; 22,4% menyatakan kurang baik; dan 2,0% menyatakan tidak 

baik. Mayoritas responden menyatakan cukup baik (61,2%). 

1. Materi Pelatihan 

 Identifikasi latihan visualisasi atlet Selabora Senam FIK UNY Tahun 2014, sub 

variabel materi pelatihan berada pada kategori cukup baik, dengan pencapaian skor 2,85. 

Dari 49 peserta latihan visualisasi atlet Selabora Senam FIK UNY Tahun 2014; sebanyak 

28,6% menyatakan materi pelatihan berada pada kategori baik; 34,7% menyatakan cukup 

baik; 34,7% menyatakan kurang baik; dan 2,0% menyatakan tidak baik. Mayoritas 

responden menyatakan cukup baik dan kurang baik (masing-masing 34,7%). 

2. Model 

 Identifikasi latihan visualisasi atlet Selabora Senam FIK UNY Tahun 2014, sub 

variabel model berada pada kategori cukup baik, dengan pencapaian skor 2,63 (skala 4). 

Dari 49 peserta latihan visualisasi atlet Selabora Senam FIK UNY Tahun 2014; sebanyak 

14,3% menyatakan model berada pada kategori baik; 38,8% menyatakan cukup baik; 

40,8% menyatakan kurang baik; dan 6,1% menyatakan tidak baik. Mayoritas responden 

menyatakan kurang  baik (40,8%). 

 

3. Pelaksanaan 

 Fakor pelaksanaan pada identifikasi latihan visualisasi atlet Selabora Senam FIK 

UNY Tahun 2014, berada pada kategori cukup baik, dengan pencapaian rerata skor 2,68 

(skala 4). Dari 49 peserta latihan visualisasi atlet Selabora Senam FIK UNY Tahun 2014; 

sebanyak 14,3% menyatakan pelaksanaan berada pada kategori baik; 46,9% 
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menyatakan cukup baik; dan 38,8% menyatakan kurang baik; serta tidak ada responden 

yang menyatakan tidak baik. Mayoritas responden menyatakan cukup baik (46,9%). 

 

4. Evaluasi 

 Faktor/sub variabel evaluasi dari variabel identifikasi latihan visualisasi atlet 

Selabora Senam FIK UNY Tahun 2014 berada pada kategori cukup baik, dengan 

pencapaian rerata skor 3,03 (skala 4). Dari 49 peserta latihan visualisasi atlet Selabora 

Senam FIK UNY Tahun 2014; sebanyak 36,7% menyatakan bahwa evaluasi berada pada 

kategori baik; 51,0% menyatakan cukup baik; dan 88,2% menyatakan kurang baik; serta 

2,0% responden yang menyatakan tidak baik. Mayoritas responden menyatakan cukup 

baik (51,0%). 

5. Impact/Perkenaan 

 Faktor impact/perkenaan pada identifikasi latihan visualisasi atlet Selabora 

Senam FIK UNY Tahun 2014 berada pada kategori cukup baik, dengan pencapaian 

rerata skor 3,04 (skala 4). Dari 49 peserta latihan visualisasi atlet Selabora Senam FIK 

UNY Tahun 2014; sebanyak 24,5% menyatakan impact/perkenaan berada pada kategori 

baik; 67,3% menyatakan cukup baik; dan 8,2% menyatakan kurang baik; serta tidak ada 

responden yang menyatakan tidak baik. Mayoritas responden menyatakan cukup baik 

(67,3%). 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa latihan 

visualisasi atlet Selabora Senam FIK UNY Tahun 2014 berada pada kategori cukup baik, 

dengan pencapaian rata-rata skor 2,85 (skala 4). Dari 49 peserta latihan visualisasi; 

14,3% menyatakan baik; 61,2% cukup baik; 22,4% kurang baik; dan 2,0% menyatakan 

tidak baik.  

      

Saran 

Setelah diketahui identifikasi latihan visualisasi maka  model latihan visualisasi 

dapat diberikan dan dikembangkan lagi sehingga anak mempunyai model-model latihan 

visualisasi yang mudah diterapkan dalam senam 
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Abstrak  

Asesmen merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil 
pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk menguji kelayakan dan mengidentifikasi kendala 
yang dihadapi dalam menggunakan software AnBuso. Penelitian dan pengembangan ini 
menggunakan dokumentasi, kuesioner dan wawancara untuk mengumpulkan data. Data 
yang terkumpul dianalisis secara deskriptif. Penelitian ini menghasilkan produk berupa 
software AnBuso yang dapat dimanfaatkan guru dalam melakukan analisis butir soal secara 
praktis dan aplikatif. Software tersebut dinilai sangat layak oleh guru dilihat dari aspek 
kepraktisan dan kemudahan, aspek kebermanfaatan dan aspek substansi isi serta aspek 
tampilan. Kendala yang dihadapi guru dalam menggunakan software ini terkait dengan 
kurangnya penguasaan guru terhadap program Microsoft Excel, kurang terbiasanya 
melakukan analisis butir soal, pemahaman konsep analisis butir soal yang terbatas, dan 
kendala teknis yang terdapat dalam software. 
 
Kata Kunci: AnBuso, kelayakan software, analisis butir soal 
 

PENDAHULUAN 

Keberhasilan pembangunan tidak semata-mata tergantung pada kekayaan alam dan 

investasi yang dimiliki tetapi juga membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. 

Peningkatan kualitas SDM ditentukan oleh sektor pendidikan. Namun demikian kondisi 

kualitas pendidikan di Indonesia masih dalam kondisi yang memprihatinkan. Survei UNESCO 

pada tahun 2011 melaporkan bahwa indeks Education Development Index (EDI) Indonesia 

belum beranjak dari kategori medium dan berada di peringkat ke-57 dari 115 (UNESCO, 

2011). Begitu juga laporan The United Nations Development Programme (UNDP) tentang 

Human Development Index (HDI) Indonesia yang menempati peringkat 108 dari 187 negara. 

Posisi tersebut kalah jauh dari Singapura, Malaysia, dan Thailand, yang masing-masing 

berada pada posisi 9, 62, dan 89 (UNDP, 2014).  

Kunci utama peningkatan kualitas pendidikan terletak pada proses pembelajaran dan 

guru memegang peranan yang penting dalam hal itu termasuk dalam melakukan asesmen. 

Asesmen merupakan komponen yang penting dalam pembelajaran (Russel & Airasian, 2012: 

2).  Asesmen memiliki pengaruh yang kuat dalam meningkatkan proses pembelajaran 

mailto:alimuchson@yahoo.com
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(Raymond, et.al., 2012; Bers, 2008: 32). Oleh karena itu, guru harus memiliki kemampuan 

yang memadai dalam melakukan asesmen. 

Asesmen merupakan upaya yang sistematis dalam mengumpulkan, mengkaji, dan 

menggunakan informasi tentang program-program pendidikan yang dilakukan untuk tujuan 

meningkatkan dan mengembangkan pembelajaran (Banta, Palomba, & Kinzie, 2014: 2). Agar 

asesmen menghasilkan informasi yang tepat maka perlu dilakukan dengan baik dengan cara 

mengumpulkan bukti akurat terkait pencapaian hasil belajar siswa dan menjadikan proses 

asesmen kelas dan hasilnya bermanfaat bagi siswa, yaitu mampu meningkatkan motivasi 

dan prestasi belajarnya (Stiggins & Chappuis, 2012: 3). Dengan demikian, asesmen harus 

dapat menilai kemajuan belajar siswa. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar 

untuk mengambil suatu keputusan tentang status siswa dalam kelompoknya dan 

menentukan langkah-langkah selanjutnya. Oleh karena itu dalam melakukan asesmen hasil 

pembelajaran perlu dirancang langkah-langkahnya secara rinci agar mampu memotret 

kompetensi siswa secara tepat. 

Prosedur asesmen yang digunakan dengan benar dapat memberikan kontribusi 

langsung kepada peningkatan belajar siswa, yakni (1) mengklarifikasi sifat hasil belajar yang 

dimaksud, (2) menyiapkan tujuan jangka pendek agar terarah, (3) memberikan umpan balik 

terhadap kemajuan belajar, (4) memberikan informasi dalam mengatasi kesulitan belajar dan 

untuk memilih pengalaman belajar masa depan, dan (5) mengidentifikasi tujuan 

pembelajaran berikutnya (Miller, Linn & Gronlund, 2009: 34). Prosedur tersebut merupakan 

langkah yang saling berkaitan dan menentukan langkah berikutnya. 

Asesmen membantu guru dalam memperjelas tujuan pembelajaran dan 

pencapaiannya, menciptakan pengalaman yang menerapkan pengetahuan dalam konteks 

kehidupan nyata, dan memberikan berbagai cara bagi siswa untuk menunjukkan kemampuan 

dan keterampilan mereka (Darling-Hammond, 2014: 54). Asesmen juga bertujuan menjaga 

keseimbangan kelas, merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, menempatkan siswa, 

memberikan umpan balik dan penghargaan, mendiagnosis masalah siswa, dan menilai 

tingkat kemajuan akademik (Russell & Airasian, 2012: 5-8). Hal ini mengindikasikan bahwa 

melalui asesmen dapat ditentukan rancangan pembelajaran berikutnya dengan cara 

mendiagnosis masalah yang dihadapi siswa agar prestasi akademik siswa dapat 

berkembang secara optimal. 

Dalam melakukan asesmen perlu memperhatikan beberapa prinsip umum, di 

antaranya (1) menentukan secara jelas bahwa hal yang akan dinilai memiliki prioritas dalam 
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proses asesmen, (2) prosedur asesmen yang dipilih harus relevan dengan karakteristik atau 

kinerja yang akan diukur, (3) asesmen yang komprehensif memerlukan berbagai prosedur, 

(4) penggunaan prosedur asesmen yang tepat memerlukan kesadaran akan keterbatasan 

prosedur tersebut, dan (5) asesmen adalah alat untuk mencapai tujuan, bukan tujuan itu 

sendiri (Miller, Linn, & Gronlund, 2009: 29-31). Dengan demikian, asesmen harus dilakukan 

secara jelas, relevan, komprehensif, serta menggunakan prosedur dan alat yang tepat. 

Pendapat lain juga mengemukakan ada sepuluh prinsip dalam asesmen, yakni (1) 

asesmen harus meningkatkan proses pembelajaran; (2) metode asesmen harus 

memfasilitasi dan melaporkan kemajuan semua tujuan pembelajaran; (3) prosedur asesmen 

harus mencakup proses jelas untuk memastikan diperoleh informasi yang valid dan andal; (4) 

asesmen harus menawarkan pemahaman masyarakat akan tujuan pembelajaran yang 

relevan dengan kehidupan sekarang dan masa depan siswa; (5) asesmen hasil belajar harus 

diperlakukan sebagai perkiraan, tunduk pada kesalahan yang tidak mungkin dihindari; (6) 

asesmen harus menjadi bagian dari proses pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk 

memahami tujuan pembelajaran dan kualitas prestasi belajar; (7) metode asesmen harus 

melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran dan asesmen; (8) asesmen harus 

mengaktifkan dan memotivasi siswa untuk menampilkan apa yang bisa mereka lakukan; (9) 

asesmen harus menggabungkan informasi dari berbagai sumber, termasuk asesmen diri, 

untuk menginformasikan keputusan tentang proses belajar belajar dan prestasi siswa; dan 

(10) metode asesmen harus memenuhi standar yang mencerminkan konsensus yang luas 

pada kualitas di semua tingkatan mulai dari kelas sampai pada kebijakan nasional (Harlen, 

2010: 30-31). Pendapat tersebut menunjukkan bahwa dalam melakukan asesmen harus 

mampu mengungkap proses, dilakukan dengan jelas, dilaporkan hasilnya, melibatkan 

peserta didik secara aktif, membangkitkan motivasi peserta didik, menggunakan berbagai 

sumber, dan memenuhi standar yang telah digariskan. 

Asesmen akan menghasilkan informasi yang tepat jika instrumen yang digunakan 

untuk melakukan pengukuran memenuhi beberapa kriteria seperti validitas, reliabilitas, dan 

objektivitas (Anderson, 2003: 10; Kubiszyn & Borich, 2013: 326). Analisis butir menjadi 

bagian yang penting dalam menjamin validitas butir soal (Nunnally & Bernstein, 1994: 304). 

Dengan demikian guru dituntut untuk mampu menguasai konsep analisis butir soal, sekaligus 

selalu melakukan analisis butir soal secara rutin.  

Pada kenyataannya kebiasaan guru untuk selalu melakukan analisis butir belum 

sepenuhnya dilakukan. Hasil studi menunjukkan bahwa kemauan dan kemampuan guru 
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untuk melakukan analisis butir soal masih rendah (Muhson, dkk, 2013). Hal ini dapat terjadi 

karena kurangnya pengetahuan dan kemampuan guru dalam melakukan analisis butir soal 

baik secara manual maupun menggunakan software analisis butir. Hal inilah yang 

mengakibatkan kualitas soal yang dikembangkan guru untuk mengukur kemampuan peserta 

didik menjadi kurang memenuhi standar.  

Analisis butir soal merupakan kegiatan untuk menguji tingkat kualitas soal yang telah 

dikembangkan dalam mengukur kemampuan peserta didik. Analisis butir soal biasanya 

dilakukan untuk mengukur tingkat kesukaran, daya beda dan efektivitas pengecoh. Tingkat 

kesukaran suatu butir soal merupakan salah satu parameter butir soal yang sangat berguna 

dalam analisis tes. Hal ini disebabkan karena dengan melihat parameter butir ini, akan 

diketahui seberapa baiknya kualitas suatu butir soal. Jika tingkat kesukaran mendekati 0, 

maka soal tersebut terlalu sukar, sedangkan jika tingkat kesukaran mendekati 1, maka soal 

tersebut terlalu mudah. Soal yang terlalu sukar dan terlalu mudah perlu dibuang karena butir 

tersebut tidak dapat membedakan kemampuan seorang siswa dengan siswa lainnya. Indeks 

kesukaran suatu butir yang baik terletak dalam kategori sedang yakni pada interval 0,30 – 

0,70 (Allen & Yen, 1979: 121; Kaplan & Saccuzzo, 2005: 170; Sudjana, 2011: 137). Pada 

interval ini, informasi tentang kemampuan siswa akan diperoleh secara maksimal.  

Daya beda butir berkaitan dengan kemampuan butir soal untuk membedakan peserta 

tes yang berkemampuan tinggi dan rendah. Indeks daya beda yang rendah menunjukkan 

adanya kemencengan distribusi skor dari populasi sehingga mengakibatkan validitas tes 

menjadi rendah. Indeks daya beda dikatakan baik jika lebih besar atau sama dengan 0,3 

(Nunnally & Bernstein, 2009: 304; Kaplan & Saccuzzo, 2005: 176; Azwar, 2003: 153). 

Sementara itu koefisien antara 0,20 – 0,29 dianggap cukup baik (Alagumalai & Curtis, 2005: 

8) dan koefisien di bawah 0,2 dianggap tidak baik sehingga perlu dibuang (Ebel & Frisbie, 

1991: 232; Crocker & Algina, 2006: 315). 

Berbagai pendapat di atas menunjukkan bahwa asesmen pembelajaran merupakan 

kegiatan yang penting dilakukan. Asesmen harus mampu mengukur secara tepat kompetensi 

peserta didik sehingga instrumen yang digunakan haruslah valid. Analisis butir soal memiliki 

peran penting untuk mengidentifikasi butir soal yang baik. Hasil asesmen juga memberikan 

informasi yang akurat tentang kemampuan peserta didik sehingga dapat diidentifikasi materi 

mana yang dianggap sulit, bahkan hasil analisis juga memberikan informasi tentang materi 

mana yang belum dikuasai oleh masing-masing peserta didik sehingga dapat dilakukan 

upaya perbaikan melalui kegiatan remedial.  
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Guna memenuhi hal tersebut perlu dikembangkan sebuah software analisis soal yang 

praktis dan aplikatif sehingga dapat memotivasi guru senantiasa melakukan analisis butir 

soal. Berbagai software analisis butir soal memang sudah banyak dikembangkan oleh para 

ahli namun belum dimanfaatkan secara optimal oleh guru. Hal itu terjadi karena sebagian 

besar software berbahasa asing sehingga sulit untuk memahami cara penggunaannya. 

Software tersebut juga cukup rumit untuk digunakan dan kurang praktis dan aplikatif. 

Informasi yang diberikan dalam software tersebut juga ditampilkan dalam format yang sangat 

beragam sehingga mempersulit guru untuk menguasainya. Oleh karena itu perlu 

dikembangkan software analisis butir soal yang praktis dan aplikatif sesuai dengan 

kebutuhan guru di lapangan.  

Penelitian Muhson, dkk (2013) telah berhasil mengembangkan software yang diberi 

nama AnBuso (Analisis Butir Soal). Penelitian tersebut menghasilkan juga flowchart diagram 

dan buku panduan penggunaan AnBuso. Flowchart tersebut menggambarkan proses 

pengembangan software yang dimulai dari input data, proses analisis, dan hasil analisis. 

Sementara itu buku panduan yang dihasilkan sangat berguna bagi user sebagai acuan dalam 

menggunakan software AnBuso. Semua petunjuk penggunaan software dan hasil analisisnya 

dituangkan secara lengkap dalam panduan tersebut. 

Fitur yang ditawarkan AnBuso juga sudah cukup lengkap. Dalam software AnBuso 

tersebut dapat diketahui baik tidaknya soal yang dibuat guru, baik dari sisi daya beda, tingkat 

kesulitan, maupun efektivitas distraktornya. Di samping itu dalam software tersebut juga 

memberikan informasi tentang kemampuan seluruh siswa dan tingkat ketercapaian KKM 

(Kriteria Ketuntasan Minimal). Software ini juga dirancang untuk mampu mengidentifikasi dan 

mengelompokkan siswa yang masuk dalam program remedial berdasarkan materi yang 

belum dikuasai sehingga akan mempermudah guru dalam pelaksanaan program remedial. 

Semua hasil analisis tersebut sudah ditampilkan dan dapat dicetak dalam format laporan 

yang sangat mudah untuk dibaca dan ditafsirkan.  

Hasil penelitian tersebut juga ditemukan bahwa keberadaan software AnBuso 

disambut positif oleh guru sebagai alternatif untuk melakukan analisis butir soal. Bahkan 

beberapa guru yang telah menggunakan AnBuso merasa bahwa software ini lebih mudah 

digunakan, praktis, dan aplikatif sehingga mereka mengaku selalu menggunakan software 

AnBuso dibandingkan dengan software lain (Muhson, dkk, 2013).  

Temuan di atas menunjukkan bahwa software AnBuso yang dikembangkan pada 

tahap awal ini telah direspon positif oleh guru serta sangat bermanfaat dan siap untuk 
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digunakan. Sebagai produk awal, perlu lebih dikembangkan dan disempurnakan lagi agar 

kelemahan dan kekurangan yang ada di software tersebut dapat diatasi. Oleh karena itu 

software tersebut perlu dikaji dan diujicoba lagi dengan melibatkan guru dan pengawas yang 

lebih banyak agar diperoleh masukan yang lebih kompehensif. Penelitian ini dimaksudkan 

untuk mengetahui kelayakan dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam 

menggunakan software AnBuso. Tujuan akhirnya adalah menghasilkan produk berupa 

software AnBuso yang siap untuk dipublish kepada khalayak sasaran. 

METODE  

Penelitian ini menggunakan model Research and Development (R & D). Prosedur 

pengembangan dilakukan dengan langkah perancangan dan pengembangan produk, validasi 

produk, uji coba produk, dan diseminasi produk. Kegiatan perancangan dan pengembangan 

produk sudah dilakukan sampai pada tahap ujicoba produk tetapi masih pada ujicoba 

terbatas. Penelitian ini berusaha untuk melanjutkan pengembangan produk dengan 

melakukan ujicoba produk pada khalayak yang lebih luas agar diperoleh informasi dan 

masukan yang lebih komprehensif untuk kepentingan penyempurnaan produk.  

Penelitian ini melibatkan guru-guru dan pengawas sekolah di DIY. Responden yang 

dilibatkan 65 orang yang berasal dari lima kabupaten/kota di provinsi DIY. Penentuan 

responden dilakukan secara purposive sampling dengan mempertimbangkan kemampuan 

guru dalam penguasaan komputer, khususnya program aplikasi Microsoft Excel. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, 

dokumentasi, angket, dan wawancara. Observasi digunakan untuk memperoleh data atau 

informasi tentang kemampuan guru dalam menggunakan program aplikasi yang telah 

dikembangkan. Hal ini diperlukan untuk diperoleh data tentang kemampuan guru dalam 

penggunaan software yang telah dikembangkan. 

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data tentang 

dokumen tes yang digunakan guru dalam mengukur kemampuan peserta didik, baik tes 

formatif maupun tes sumatif. Dokumen tersebut dapat berupa soal-soal ujian dan ulangan 

harian, program remedial, dan hasil analisis butir soal yang selama ini digunakan guru. 

Angket digunakan untuk mengungkap masukan-masukan yang diperlukan dari guru, 

pengawas, pejabat dinas pendidikan dan para pakar. Angket ini juga sekaligus digunakan 

untuk mengukur tingkat kelayakan dari software yang telah dikembangkan. Angket yang 

dikembangkan meliputi angket kelayakan software baik yang terkait dari sisi tampilan, 

substansi materi/isi, aspek kebermanfaatan, dan aspek kepraktisan dan kemudahan. Teknik 
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terakhir yang digunakan adalah wawancara yang dilakukan kepada guru, pengawas, pejabat 

Dinas Pendidikan dan para pakar. Teknik ini digunakan untuk mengungkap berbagai 

kelebihan dan kelemahan dari software yang dikembangkan agar dapat dijadikan sebagai 

masukan untuk penyempurnaan. 

Analisis data yang digunakan meliputi analisis deskriptif. Analisis yang dilakukan 

meliputi analisis kelayakan software baik dilihat dari sisi tampilan, substansi materi/isi, 

maupun kepraktisan dan kemudahan. Dalam melakukan analisis ini digunakan lima kategori 

seperti terlihat pada Tabel 1. 

 
Tabel 1. Kategorisasi Penilaian Kelayakan Software 

 

No Skor Kategori 

1 Lebih dari M + 1,8 SD Sangat layak 

2 M + 0,6 SD s.d. M + 1,8 SD Layak 

3 M – 0,6 SD s.d. M + 0,6 SD Cukup 

4 M – 1,8 SD s.d. M – 0,6 SD Tidak layak 

5 Kurang dari M – 1,8 SD Sangat tidak layak 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Untuk memperoleh gambaran tentang hasil pengembangan software dilakukan 

ujicoba luas yang melibatkan para user seperti guru, pengawas, dan pelaku pendidikan 

sebanyak 65 orang. Sebagian besar (72%) mereka mengajar di tingkat SLTA baik SMA, SMK 

maupun MA. Sebagian besar mereka 68% berasal dari sekolah negeri dan responden yang 

sudah PNS sebanyak 57%. Agar penelitian ini mampu memperoleh gambaran yang 

memadai maka guru-guru yang dilibatkan juga berasal dari berbagai bidang studi, di 

antaranya Ekonomi, Akuntansi, Matematika, IPS, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, 

Teknologi Informasi, Kimia, Fisika, Biologi, Geografi, Bahasa Arab, dan sebagainya. 

Jika dilihat dari kemauan guru dalam melakukan analisis butir soal tampaknya masih 

memprihatinkan. Sebagian besar guru 57% memang sudah melakukan analisis butir soal 

namun masih bersifat kadang-kadang. Hanya 11% saja yang selalu melakukan analisis butir 

soal sedangkan yang tidak pernah melakukan analisis butir soal sebanyak 12%. Hal ini tentu 

menjadi penting untuk dikaji mengapa guru sebagai pelaku pendidikan memiliki kemauan 

yang rendah dalam melakukan analisis butir soal. 

Pada umumnya guru hanya melakukan analisis butir soal jika memang dituntut oleh 

pengawas. Artinya kesadaran guru untuk melakukan analisis butir soal terhadap semua soal 
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yang sudah diujikan kepada siswa masih kurang. Hal ini terjadi karena umumnya guru kurang 

menguasai software analisis butir soal yang sudah ada. Kalaupun menguasai tampaknya 

tidak mampu membangkitkan minat dan kemauan guru dalam melakukan analisis butir soal 

secara terus menerus. Tentu saja hal ini akan berdampak pada rendahnya kualitas butir soal 

yang dikembangkan guru karena tidak selalu dilakukan analisis. 

Penelitian ini berhasil mengembangkan software AnBuso dan buku panduannya yang 

sudah diperbaiki sesuai masukan responden. Buku panduan dikembangkan untuk 

memudahkan pengguna dalam memanfaatkan software ini. Buku panduan ini sekaligus 

memberikan informasi tentang langkah-langkah dan cara menggunakan software ini 

sehingga memudahkan user untuk memanfaatkan software dalam melakukan analisis butir 

soal. Panduan ini berisi tentang pendahuluan, kerangka isi, data input, dan data laporan. 

Hasil uji kelayakan memperlihatkan bahwa software AnBuso yang dikembangkan 

dalam penelitian ini terbukti dinilai sangat layak. 51% responden menyatakan layak dan 46% 

menyatakan sangat layak sementara yang lainnya menyatakan cukup layak. Hal ini 

menunjukkan bahwa software yang dikembangkan ini memiliki kebermanfaatan yang tinggi 

dalam membantu guru untuk melakukan analisis butir soal. 

Aspek kelayakan yang dinilai paling tinggi adalah aspek kepraktisan dan kemudahan, 

dan aspek kebermanfaatan. Sementara aspek yang dinilai paling rendah adalah aspek 

tampilan (Gambar 1). Dilihat dari jenis kelamin guru juga tampak tidak menunjukkan adanya 

perbedaan yang signifikan terkait dengan penilaian mereka terhadap kelayakan software. 

Software AnBuso dianggap praktis dan mudah untuk digunakan serta bermanfaat dalam 

membantu melakukan analisis butir soal. AnBuso dikembangkan dengan Microsoft Excel 

sehingga mempermudah guru dalam menggunakannya. Hasil analisis yang dihasilkan juga 

memberikan informasi yang lengkap. AnBuso tidak hanya mampu menganalisis butir soal 

objektif saja melainkan juga soal essay. Hasil analisis juga sudah dibuat dalam format 

laporan sehingga mempermudah guru dalam menafsirkan hasilnya.  

 



 

131 
 

 

Gambar 1. Hasil Uji Kelayakan Software 

 

Dilihat dari aspek tampilan (Tabel 2) menunjukkan bahwa software yang 

dikembangkan dinilai layak oleh responden. Sebagian besar responden 57% menyatakan 

layak dan 35% menilai sangat layak dan selebihnya 8% menilai cukup layak. Tidak ada satu 

pun responden yang menilai tidak layak. Walaupun demikian aspek ini dinilai paling rendah 

karena adanya keterbatasan dalam mengatur tampilan karena program ini bukanlah program 

yang berdiri sendiri melainkan melekat dengan program Microsoft Excel. Akibatnya tampilan 

yang dihasilkan juga menyesuaikan dengan fitur yang tersedia dalam Mcrosoft Excel. 

 

Tabel 2. Kelayakan Aspek Tampilan 

No Kategori Penilaian Frekuensi Persentase 

1 Cukup layak 5 7.7 
2 Layak 37 56.9 
3 Sangat layak 23 35.4 

 Total 65 100.0 

 

Jika dilihat dari per komponen dari aspek tampilan yang dinilai paling baik adalah 

komunikatif, kejelasan perintah dan kesederhanaan (Gambar 2). Sementara itu komponen 

yang dinilai rendah adalah kesesuaian pemilihan warna, tata letak dan topografi (pemilihan 

jenis font). Hal ini mengindikasikan bahwa software ini perlu perbaikan dari sisi tampilan. 
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Variasi warna dan pemilihan font perlu dilakukan perubahan agar tampilannya menjadi lebih 

menarik. Bahkan bila perlu menggunakan program desain grafis dalam merancang tampilan. 

 

 

Gambar 2. Hasil Penilaian Tampilan Software 

 

Untuk aspek substansi isi, software ini dinilai sangat layak (Tabel 3). Sebagian besar 

responden (52%) menganggap bahwa substansi isi dari software ini sangat layak, sedangkan 

yang menilai layak 43%, cukup layak 5% dan tidak ada satu pun yang menilai tidak layak. Hal 

ini menunjukkan bahwa dilihat dari aspek substansi isi dari software dianggap sangat baik 

karena sesuai dengan kebutuhan guru. Informasi yang dihasilkan dari software ini sangat 

lengkap, tidak hanya menampilkan hasil analisis butir doal objektif dan essay melainkan juga 

menampilkan hasil pencapaian nilai dan KKM peserta didik. Bahkan dalam software ini dapat 

ditemukan materi-materi tertentu yang belum dikuasai oleh masing-masing peserta didik 

sehingga dapat memberikan informasi kepada guru dalam merancang program remedial dan 

pengayaan. 
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Tabel 3. Kelayakan Aspek Substansi Isi 

No Kategori Penilaian Frekuensi Persentase 

1 Cukup layak 3 4.6 
2 Layak 28 43.1 
3 Sangat layak 34 52.3 

 Total 65 100.0 

 

Jika dilihat per komponen seperti terlihat pada Gambar 3 tampak bahwa hampir 

semua komponen dinilai sangat layak. Komponen yang dinilai paling baik adalah kepraktisan 

untuk digunakan, kemenarikan, inovatif, kreatif dan interaktif. Sementara itu komponen 

keunikan nilai paling rendah dalam aspek substansi isi. 

 

 

Gambar 3. Hasil Penilaian Substansi Isi Software 

 

Untuk aspek kepraktisan dan kemudahan, software ini dinilai sangat layak. Sebagian 

besar responden (55%) menganggap bahwa substansi isi dari software ini sangat layak, 

sedangkan yang menilai layak 40%, cukup layak 5% dan tidak ada satu pun yang menilai 

tidak layak. Hal ini menunjukkan bahwa dilihat dari aspek kepraktisan dan kemudahan dari 

software dianggap sangat baik. Untuk memanfaatkan software ini tidak perlu belajar program 

baru namun cukup menggunakan pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan 

Microsoft Excel. Oleh karena program ini umumnya sudah dikuasai guru maka software ini 

menjadi mudah untuk dimanfaatkan dan diaplikasikan.  

 

3

3,2

3,4

3,6

3,8

4

4,2

4,4

4,6

Kemenarikan Inovatif Kreatif Keunikan Praktis untuk
digunakan

Interaktif

Batas layak

Batas Sangat Layak

Skor



 

134 
 

Tabel 4. Kelayakan Aspek Kepraktisan dan Kemudahan 

No Kategori Penilaian Frekuensi Persentase 

1 Cukup layak 3 4.6 
2 Layak 26 40.0 
3 Sangat layak 36 55.4 

 Total 65 100.0 

 

Jika dilihat per komponen seperti terlihat pada Gambar 4 tampak bahwa semua 

komponen dinilai sangat layak. Dengan demikian software ini dianggap praktis dan mudah 

untuk digunakan guru dalam melakukan analisis butir soal. 

 

 

Gambar 4. Hasil Penilaian Kepraktisan dan Kemudahan Software 

 

Software yang baik seharusnya memiliki nilai manfaat yang tinggi bagi penggunanya. 

Dilihat dari aspek kebermanfaatan menunjukkan bahwa software yang dikembangkan dinilai 

sangat layak oleh responden (Tabel 5). Sebagian besar responden 54% menilai sangat layak 

dan 42% menilai layak dan selebihnya 5% menilai cukup layak. Tidak ada satu pun 

responden yang menilai tidak layak. Hal ini menunjukkan bahwa software ini memiliki nilai 

manfaat yang tinggi bagi guru. Hasil analisis yang ditampilkan dari software ini sangat sesuai 

dengan kebutuhan guru karena dapat dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi terhadap 

instrumen dan soal yang dibuat guru dalam mengukur kompetensi peserta didik. Oleh karena 

tampilan hasil analisis sudah dibuat dalam format laporan maka hasil analisis ini juga dapat 

dipergunakan untuk keperluan membuat laporan administrasi guru. 
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Tabel 5. Kelayakan Aspek Kebermanfaatan 

No Kategori Penilaian Frekuensi Persentase 

1 Cukup layak 3 4.6 
2 Layak 27 41.5 
3 Sangat layak 35 53.8 

 Total 65 100.0 

 

Jika dilihat dari per komponen dari aspek kebermanfaatan memperlihatkan bahwa 

semua komponen dinilai sangat layak oleh responden (Gambar 5). Komponen yang dinilai 

paling unggul adalah kebermanfaatan sementara komponen yang dinilai rendah adalah 

kesesuaian dengan kebutuhan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan software ini memiliki 

kebermanfaatan yang tinggi dalam membantu guru untuk melakukan analisis butir soal. 

 

 

Gambar 5. Hasil Penilaian Kebermanfaatan Software 

 

Walaupun software AnBuso ini dinilai layak namun masih ada beberapa kendala yang 

dihadapi guru dalam menggunakan software ini. Dari sisi manfaat yang dihasilkan dari 

software ini memang sangat baik namun masih ada beberapa guru yang kurang mahir dalam 

penguasaan komputer, khususnya program Microsoft Excel. Umumnya pengetahuan guru 

terhadap program ini sangatlah terbatas. Masih banyak menu dan fasilitas yang disediakan 

Microsoft Excel namun belum dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena software ini 

terintegrasi dengan program Excel maka akibatnya guru kurang lancar dalam memanfaatkan 

software ini. 

3

3,2

3,4

3,6

3,8

4

4,2

4,4

4,6

Kemudahan Kebermanfaatan Aplikatif Sesuai kebutuhan

Batas layak

Batas Sangat Layak

Skor



 

136 
 

Kesediaan dan kebiasaan guru dalam melakukan analisis butir soal juga masih dalam 

kategori jarang. Hanya sedikit guru yang selalu melakukan analisis butir soal baik terhadap 

soal harian yang dibuatnya, soal semeseteran maupun soal ujian akhir. Karena kebiasaan 

mereka tersebut akibatnya guru kurang lancar dalam melakukan analisis butir soal karena 

memang belum terbiasa. 

Pengetahuan dan penguasaan guru tentang konsep analisis butir soal juga masih 

terbatas. Sementara pengembangan software ini juga didasarkan pada konsep analisis butir 

soal terutama analisis klasik, akibatnya pemahaman guru terhadap angka-angka yang 

dihasilkan dari software masih kurang. Walaupun hasil analisis sudah dikemas dalam bentuk 

laporan yang siap ditandatangani, namun masih perlu dijelaskan tentang arti dan makna dari 

hasil analisis tersebut. 

Masih ada beberapa tuntutan guru yang belum mampu diakomodasikan dalam 

software ini. Pertama, software ini belum merupakan program aplikasi yang berdiri sendiri 

yang cara menjalankannya harus melalui instalasi, namun software ini masih menjadi bagian 

integral dalam program Microsoft Excel. Akibatnya software ini tidak akan dapat dijalankan 

jika tidak menggunakan program Excel. 

Kedua, keterbatasan dalam hal jumlah peserta tes/siswa. Jumlah maksimal yang bisa 

dianalisis hanya sebanyak 50 siswa sehingga tidak dapat digunakan untuk analisis yang 

peserta tesnya melebihi 50. Ketiga, keterbatasan jumlah soal. Jumlah soal pilihan ganda 

hanya terbatas maksimal 50 soal dan soal essay maksimal 10 soal. Hal ini tentu membatasi 

pengguna jika soal yang dimiliki melebihi batas yang ditentukan. Keempat, tidak tersedia soal 

dengan kode yang berbeda (soal paralel) sehingga sulit diaplikasikan untuk keperluan soal 

yang memiliki lebih dari satu jenis soal paralel dengan seri yang berbeda. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Software AnBuso yang dihasilkan terbukti sangat layak oleh guru dilihat dari aspek 

kepraktisan dan kemudahan, aspek kebermanfaatan dan aspek substansi isi serta aspek 

tampilan. Walaupun demikian, ada beberapa kendala yang dihadapi guru dalam 

menggunakan software ini seperti lemahnya penguasaan guru terhadap program Microsoft 

Excel, kurang terbiasanya melakukan analisis butir soal, pemahaman konsep analisis butir 

soal yang terbatas, dan kendala teknis yang terdapat dalam software.  

Software ini terbukti sangat bermanfaat bagi guru karena itu perlu sosialisasi yang 

lebih luas tentang penggunaan software ini agar lebih dikenal oleh guru sehingga mampu 

meningkatkan kinerja guru dalam melakukan analisis butir soal. Pengembangan software ini 
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masih perlu terus dilakukan agar mampu memenuhi kebutuhan guru dalam melakukan 

analisis butir soal. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media komik berbasis karakter 
sebagai media pembelajaran IPA Terpadu, kelayakan media komik berbasis karakter 
sebagai media pembelajaran IPA Terpadu di SMP/MTs dan untuk mengetahui keefektifan 
media komik berbasis karakter terhadap perwujudan nilai karakter dan hasil belajar IPA 
Terpadu di SMP/MTs. 

Penelitian yang diusulkan ini merupakan penelitian riset dan pengembangan   (R & 
D), yang akan dilakukan selama tiga (3) tahun. Tahun pertama, penelitian ini melalui dua 
tahap. Tahap I, yaitu melakukan studi pustaka dan need assessment berupa studi 
lapangan pada subjek penelitian untuk mengetahui keberadaan dan tingkat pentingnya 
pemanfaatan media pembelajaran berupa komik sebagai salah satu media pembelajaran 
IPA Terpadu yang sekaligus potensial untuk mengembangkan karakter pada diri peserta 
didik.  

Hasil penelitian ini telah berhasil dikembangkan tiga buah media komik yang telah 
diujicobakan dalam rangka pemenuhan validitas ini melalui penilaian pakar dan 
dilanjutkan dengan pemenuhan validitas konstruk dengan mengujikan setiap media komik 
yang dihasilkan pada kelas eksperimen dan disertai dengan kelas kontrol sebagai 
pembanding. Ketiga media komik berbasis karakter yang dikembangkan mampu 
meningkatkan keefektifan pembelajaran IPA Terpadu di SMP/MTs yang ditunjukkan oleh 
perbedaan skor yang signifikan di mana skor kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas 
kontrol (p<0,05). 
 
Kata kunci: komik IPA terpadu, karakter, prestasi belajar 

 
 

PENDAHULUAN 

Upaya peningkatan kualitas pembelajaran menjadi tanggungjawab semua pihak 

terutama pendidik, yang merupakan ujung tombak dalam menciptakan sumber daya 

manusia berkualitas. Bambang Warsita (2008: 263) menyatakan bahwa peningkatan 

kualitas pembelajaran dimaksudkan agar tercapainya keunggulan dalam proses 

pembelajaran. Suatu pembelajaran yang unggul adalah pembelajaran yang 

mengutamakan hasil dan memberi peluang yang tinggi kepada peserta didik untuk lebih 

berperan aktif dalam proses pembelajaran.  

Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di SMP/MTs pada hakekatnya 

merupakan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya 

penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau 

prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan.  IPA Terpadu lebih 

memungkinkan membantu peserta didik menguasai konsep IPA secara holistik. Oleh 

karena itu, perlu dikembangkan berbagai ide baru agar pembelajaran IPA Terpadu dapat 
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terealisir di lapangan. Termasuk di dalamnya dalam mengembangkan media 

pembelajarannya.  

Keberadaan media pembelajaran sangat diperlukan untuk menunjang tugas-tugas 

pendidik guna memotivasi dan meningkatkan pemahaman peserta didik. Suatu media 

pembelajaran dikatakan bagus apabila dengan menggunakan media pembelajaran 

tersebut, peserta didik dapat dengan mudah memahami materi yang ada. Selain itu, 

peserta didik juga dapat dengan senang dan ringan dalam memahami materi yang ada. 

Selama ini mata pelajaran IPA Terpadu masih dianggap sulit oleh sebagian besar 

peserta didik. IPA Terpadu dianggap sebagai pendekatan yang abstrak dan rumit 

sehingga sebagian guru bersikap antipati terhadap mata pelajaran IPA dengan 

menggunakan model IPA Terpadu. Oleh karena itu, sudah menjadi tugas para pendidik 

untuk membuat suasana pembelajaran IPA Terpadu menjadi menyenangkan dan dapat 

mengajarkan penguasaan kompetensi IPA dengan lebih mudah. Salah satu pendekatan 

yang perlu diterapkan adalah mengubah anggapan konsep IPA yang abstrak dan rumit 

tersebut menjadi lebih konkret dan sederhana sehingga mudah dimengerti oleh peserta 

didik, yang yang lebih penting adalah membantu peserta didik untuk menguasai konsep 

IPA secara holistic melalui pendekatan IPA Terpadu. Hal ini dapat dilakukan dengan 

menggunakan media pembelajaran yang berupa komik IPA. 

Pendidikan karakter yang diintegrasikan dalam pembelajaran berbagai bidang studi, 

salah satunya bidang studi IPA (sains) dapat memberikan pengalaman yang bermakna 

bagi peserta didik. Nilai-nilai karakter dapat terserap secara alami melalui kegiatan sehari-

hari. 

Penelitian ini berusaha memberikan kontribusi pada proses pembelajaran IPA yaitu 

dengan mengembangkan media pembelajaran komik berbasis karakter untuk 

pembelajaran IPA Terpadu di SMP. 

 
METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah Research and Development (R&D). Orientasi dari 

penelitian dan pengembangan ini adalah media komik IPA Terpadu berbasis karakter 

untuk peserta didik SMP. Model pengembangan yang digunakan diadaptasi dari model 

Borg&Gall (1983: 772) dengan langkah-langkah pengembangan secara umum terdiri atas 

empat tahapan pokok yakni (a) perencanaan (studi pendahuluan), (b) pengembangan 

desain produk, (c) validasi dan revisi produk, dan (d)  diseminasi produk. Adapun secara 
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operasional tahapannya adalah studi pendahuluan, dan pengembangan produk (Tahun 

ke-1), validasi dan revisi produk (Tahun ke-2), serta diseminasi produk (Tahun ke-3).  

Responden yang terlibat dalam penelitian tahun pertama  adalah 250 peserta didik 

dan 25 guru yang berasal dari 5 SMP di Indonesia. Validator produk komik adalah 5 ahli 

media, 5 orang ahli materi, dan 5 orang guru dan 10 orang peserta didik dari tiap SMP. Uji 

coba produk komik IPA Terpadu Berbasis Karakter dilakukan kepada di sekolah dalam 

penelitian tahun pertama.  

Metode pengumpulan data adalah survei yang meliputi observasi, wawancara, 

pengisian lembar angket dan reviewer serta dokumen. Data yang terkumpulakan 

dianalisis dengan menggunakan teknik statistik deskriptif kuantitatif dan deskriptif 

kualitatif. Teknik statistik deskriptif kuantitatif  digunakan untuk mendeskripsikan jumlah 

responden yang memberikan informasi. Sementara itu, teknik statistik deskriptif kualitatif 

digunakan untuk mendeskripsikan kata, kalimat, dan atau substansi apa saja yang harus 

dihilangkan atau ditambahkan pada draf, sehingga memberikan data yang valid. Khusus 

untuk pengujian produk secara empiris, data capaian prestasi siswa dianalisis 

menggunakan pendekatan statistika nonparametrik. 

 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
Produk akhir penelitian pengembangan komik IPA berbasis karakter dengan 

tema “Sengsara Membawa Nikmat” dengan materi bahaya zat aditif dan psikotropika 

terhadap pernapasan dan kesehatan manusia untuk meningkatkan motivasi peserta 

didik kelas VIII SMP. Kualitas produk komik IPA didasarkan pada penilaian 2 orang  

ahli, 2 orang pendidik, dan 2 orang teman sejawat sebagai peer reviewer. Penilaian 

dilakukan dengan mengisi instrumen berupa check list yang berisi kriteria kualitas 

komik dari aspek media dan materi yang dijabarkan menjadi 7 kriteria. Hasil pengisian 

instrumen tersebut diperoleh data kuantitatif berupa skor nilai untuk kemudian dianalisis 

dan dikonversi menjadi tingkat kualitas produk dengan mengacu pada kriteria kategori 

penialian ideal untuk  menentukan kualitas komik. Skor akhir yang diperoleh dari 

gabungan aspek  media  dan   materi  adalah  189.  Skor  tersebut  dinyatakan  

dengan persentase keidealan sebesar  96,86%, dengan kategori kelayakan sangat baik 

(SB).  Selain  penilaian  kelayakan  komik  juga  dilakukan  penilaian  tentang motivasi 

dan karakter peserta didik sebelum dan sesudah dilakukan penelitian menggunakan 

media pembelajaran komik IPA. 

Penilaian karakter dan motivasi belajar dilakukan dengan dua cara yakni melalui   
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angket   dan   lembar   observasi.   Penilaian   dalam   bentuk   angket menggunakan  

skala 4  yakni  selalu,  sering,  jarang,  dan  tidak  pernah.  Perhitungan menggunakan 

Gain diperoleh rata-rata Gain untuk motivasi belajar adalah sebesar 0,48 sedangkan 

untuk karakter sebesar  0,54.  

Berdasarkan  hasil   tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  terjadi  peningkatan 

karakter dan motivasi dengan  kategori sedang. Hal ini dikarenakan keadaan motivasi 

belajar dan karakter peserta didik sudah dalam kategori cukup baik. Sedangkan hasil 

setelah penggunaan komik IPA berbasis karakter memberikan dampak kenaikan 

menjadi baik untuk variabel motivasi belajar dan sangat baik untuk variabel karakter 

peserta didik. Jadi dapat disimpulkan bahwa kenaikan yang terjadi tidak terlalu tinggi 

atau bisa dikatakan sedang. 

Hasil uji normalitas motivasi menunjukkan P-value uji normalitas  untuk  data  

motivasi  belajar  sebelum  dan  sesudah  penggunaan komik IPA lebih besar dari α 

(0,05) yaitu 0,200 dan 0,121 maka kesimpulan statistika  yang  diambil  adalah  H0   

diterima,  artinya  dapat  dikatakan  bahwa kedua data berasal dari populasi yang 

menyebar normal. Dengan demikian, uji- t berpasangan dapat diterapkan untuk variabel 

motivasi belajar peserta didik. 

Hasil uji normalitas karakter peserta menunjukkan  p-value uji normalitas untuk 

data karakter sebelum dan sesudah penggunaan komik  IPA  lebih  besar dari 0,05  

yaitu 0,200 dan 0,200  maka kesimpulan statistika yang diambil adalah H0  diterima, 

artinya dapat dikatakan bahwa  kedua  data  berasal  dari  populasi  yang  menyebar  

normal.  Dengan demikian, uji-t berpasangan dapat diterapkan untuk variabel  karakter 

peserta didik. Berdasarkan hal tersebut maka data bisa dilanjutkan ke uji t atau uji 

parametrik lainnya karena data yang dihasilkan terdistribusi normal. 

Analisis data menggunakan uji-t berpasangan (paired t-test)  menunjukkan p-value 

dari uji-t berpasangan di atas adalah 0,000, yaitu lebih kecil dari 0,05 baik untuk karakter 

maupun motivasi belajar. Dengan demikian, kesimpulan statistika yang kita ambil adalah 

H0 ditolak. Hal ini berarti bahwa: 

1. selisih karakter sebelum dan sesudah pembelajaran menggunakan komik IPA 

berbasis motivasi belajar peserta didik adalah tidak sama dengan nol. Atau dengan 

kata lain terjadi perubahan motivasi belajar dari peserta didik yang signifikan antara 

sebelum dan sesudah penggunaan komik IPA. 

2. selisih karakter sebelum dan sesudah pembelajaran menggunakan komik IPA 

berbasis  karakter peserta didik adalah tidak sama dengan nol. Atau dengan  kata  
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lain  terjadi   perubahan  karakter  dari  peserta  didik  yang signifikan antara 

sebelum dan sesudah penggunaan komik IPA. 

Dengan demikian komik IPA yang dikembangkan terbukti efektif meningkatkan  

motivasi  belajar  dan  karakter  peserta  didik  pada  tingkat kepercayaan sebesar 

95%. 

Penilaian motivasi  dan karakter peserta didik  yang dilakukan  dengan lembar   

observasi  menghasilkan  data  dikotomis.  Lembar  observasi  dibuat bentuk check list 

ya  dan tidak dengan skor 1 atau 0.  Hasilnya menunjukkan adanya kenaikan skor.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa   terjadi   perubahan berupa peningkatan 

motivasi dan   karakter   peserta   didik   pada   setiap pembelajaran IPA dengan 

menggunakan media komik. 

Hasil penilaian observasi mendukung data pada penilaian angket peserta didik 

tentang motivasi belajar dan karakter. Pada hasil uji-t berdasarkan data angket 

disimpulkan bahwa  terjadi perubahan motivasi belajar dan perubahan karakter yang 

signifikan. Hasil uji-t tersebut didukung oleh hasil perhitungan dengan Gain dan 

persentase penilaian observasi motivasi belajar dan karakter pada setiap pertemuan 

selama penelitian yang menunjukkan kenaikan.  

 
SIMPULAN 

Hasil yang diperoleh sebagai temuan di lapangan berdasarkan uji coba lapangan 

dari penelitian anak payung kedua adalah sebagai berikut.  

1. Media pembelajaran komik IPA yang dibutuhkan oleh sekolah mempunyai 

karakteristik yaitu berbasis pendidikan karakter dan berisi materi IPA yang 

merupakan perpaduan dari  beberapa standar kompetensi dan kompetensi dasar. 

2. Kelayakan   media  komik   IPA   yang  telah   dikembangkan   berdasarkan 

penilaian  ahli  media,  ahli  materi,  pendidik,  dan  teman  sejawat  adalah “sangat 

baik”. 

3. Berdasarkan  uji  coba  lapangan  menunjukkan  ada  peningkatan  motivasi belajar 

dan karakter pada peserta didik sebelum dan sesudah menggunakan media  komik  

IPA.  Berdasarkan  hasil  tersebut  maka  dapat  disimpulkan bahwa  media  komik  

IPA  yang   dikembangkan  layak  untuk  digunakan sebagai media pembelajaran 

IPA. 
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Abstrak 

Kebijakan pemerintah yang menyerahkan sepenuhnya kelulusan siswa berdasarkan 
hasil ujian yang dilaksanakan pada sekolah masing-masing, membawa implikasi pada 
sistem penerimaan mahasiswa baru di Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Sistem ujian 
SNMPTN yang menggunakan portofolio nilai  raport sekolah dan piagam prestasi   
dianggap kurang adil karena penerapan standar soal yang berbeda untuk setiap sekolah 
di Indonesia. Perbedaan ini terlihat dari adanya variasi tingkat kesukaran soal yang tidak 
pernah disetarakan antara satu sekolah dengan sekolah lainnya. Variasi kualitas soal ini 
semakin mencolok ketika berbeda daerah dan wilayah, misalnya di Indonesia Barat dan 
Indonesia Timur, sekolah di wilayah perkotaan dan sekolah diwilayah pedesaan apalagi 
pedalaman, sekolah swasta dan negeri, sekolah unggulan dan sekolah tertinggal.  Karena 
dalam kurikulum telah disertai silabus dan indikator pencapaian Standar Kompetensi / 
Kompetensi inti (SK/KI), Kompetensi Dasar (KD) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL), 
maka seharusnya ada standar kulitas soal tertentu yang harus diberikan pada siswa untuk 
mengukur pencapaian kompetensinya. Seharusnya kualitas terutama tingkat kesukaran 
soal yang digunakan di sekolah  tersebut sama atau setara.  Penyetaraan skor adalah 
suatu prosedur empiris yang diperlukan untuk mentransformasi skor suatu perangkat tes 
ke skor perangkat tes yang lain. Karena merupakan prosedur empiris maka penyetaraan 
skor didasarkan pada data skor tes (Weiss, 1983). Paket-paket soal yang digunakan 
secara empiris disetarakan skornya dengan menggunakan metode Test Score Equating, 
yang input datanya adalah dari hasil analisis butir soal menggunakan program Quest. 

Metode yang digunakan dalam penelitian terdiri dari penyiapan proses  penyetaraan 
vertikal memakai common-item nonequivalent groups design, penentuan koefisien 
penyetaraan dengan Program STUIRT, dan dalam penyetaraan kualitas tes digunakan 
Program WinGen2. Keakuratan metode penyetaraan diukur dengan (a) Root Mean 
Square Difference (RMSD) antara parameter hasil estimasi dan parameter hasil  
bangkitan; dan (b) Root Mean Square Error (RMSE) antara parameter butir hasil estimasi 
dan parameter sejatinya. 
 
Kata kunci: Standarisasi Kualitas Tes, Equating, Seleksi Masuk PTN 
 
PENDAHULUAN 

Salah satu pola penerimaan mahasiswa baru program sarjana pada perguruan 

tinggi dilakukan melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). 

SNMPTN dilakukan oleh masing-masing PTN menggunakan sistem nasional terpadu 

berdasarkan hasil penelusuran prestasi sekolah dan prestasi akademik siswa baik dalam 

bentuk rapor maupun portofolio akademik yang lain. Penerimaan mahasiswa baru harus 

memenuhi prinsip adil, akuntabel, transparan, dan tidak diskriminatif dengan tidak 

membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan 

ekonomi calon mahasiswa serta tetap memperhatikan potensi calon mahasiswa dan 

kekhususan perguruan tinggi. Perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan 

mailto:danrosana.uny@gmail.com


146 
 

setelah pendidikan menengah menerima calon mahasiswa yang berprestasi akademik 

tinggi dan diprediksi akan berhasil menyelesaikan studi di perguruan tinggi berdasarkan 

prestasi akademik. Siswa yang berprestasi tinggi dan secara konsisten menunjukkan 

prestasinya tersebut layak mendapatkan kesempatan untuk menjadi calon mahasiswa 

melalui SNMPTN.  

Dalam kerangka integrasi pendidikan menengah dengan pendidikan tinggi, sekolah 

diberi peran dalam proses seleksi SNMPTN dengan asumsi bahwa sekolah sebagai 

satuan pendidikan dan guru sebagai pendidik selalu menjunjung tinggi kehormatan dan 

kejujuran sebagai bagian dari prinsip pendidikan berkarakter. Dengan demikian, sekolah 

berkewajiban mengisi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) dengan lengkap dan 

benar, serta mendorong dan mendukung siswa dalam proses pendaftaran.  

Namu demikian, pada kenyataannya sistem ujian SNMPTN yang menggunakan 

portofolio nilai  raport sekolah dan piagam prestasi   dianggap kurang adil karena 

penerapan standar soal yang berbeda untuk setiap sekolah di Indonesia. Perbedaan ini 

terlihat dari adanya variasi tingkat kesukaran soal yang tidak pernah disetarakan antara 

satu sekolah dengan sekolah lainnya. Variasi kualitas soal ini semakin mencolok ketika 

berbeda daerah dan wilayah, misalnya di Indonesia Barat dan Indonesia Timur, sekolah di 

wilayah perkotaan dan sekolah diwilayah pedesaan apalagi pedalaman, sekolah swasta 

dan negeri, sekolah unggulan dan sekolah tertinggal.  Karena dalam kurikulum telah 

disertai silabus dan indikator pencapaian Standar Kompetensi / Kompetensi inti (SK/KI), 

Kompetensi Dasar (KD) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL), maka seharusnya ada 

standar kulitas soal tertentu yang harus diberikan pada siswa untuk mengukur 

pencapaian kompetensinya. Seharusnya kualitas terutama tingkat kesukaran soal yang 

digunakan di sekolah  tersebut sama atau setara.  Penyetaraan skor adalah suatu 

prosedur empiris yang diperlukan untuk mentransformasi skor suatu perangkat tes ke 

skor perangkat tes yang lain. Karena merupakan prosedur empiris maka penyetaraan 

skor didasarkan pada data skor tes (Weiss, 1983). Paket-paket soal yang digunakan 

secara empiris disetarakan skornya dengan menggunakan metode Test Score Equating, 

yang input datanya adalah dari hasil analisis butir soal menggunakan program Quest. 

 

METODE 

Metode yang digunakan dalam penelitian terdiri dari penyiapan proses  penyetaraan 

vertikal memakai common-item nonequivalent groups design, penentuan koefisien 

penyetaraan dengan Program STUIRT, dan dalam penyetaraan kualitas tes digunakan 

Program WinGen2. Keakuratan metode penyetaraan diukur dengan (a) Root Mean 

Square Difference (RMSD) antara parameter hasil estimasi dan parameter hasil  
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bangkitan; dan (b) Root Mean Square Error (RMSE) antara parameter butir hasil estimasi 

dan parameter sejatinya. 

Pada kebanyakan program tes dalam skala besar, penyusunan tes-tes yang setara 

merupakan kegiatan yang sangat penting. Hal ini harus dilakukan untuk penanganan 

yang cepat apabila terjadi kebocoran tes dan untuk membandingkan hasil tes peserta 

yang menggunakan tes-tes yang berbeda tersebut.  Kegiatan ini dapat dilakukan dengan 

menggunakan teori responsi butir (item response theory). Ada tiga asumsi yang harus 

dipenuhi dalam teori responsi butir, yaitu: 1) unidimensi, 2) independensi lokal, dan 3) 

invariansi. Langkah-langkah melakukan kegiatan penyetaraan tes berdasarkan teori 

responsi butir, yaitu: 1) mengestimasi parameter, 2) mengestimasi skala teori responsi 

butir dengan transformasi linear, dan 3) menyamakan sekor. Sedangkan rancangan 

penyetaraan tes yang digunakan menurut teori responsi butir ada tiga, yaitu: 1) rancangan 

kelompok tunggal, 2) rancangan kelompok equivalen, dan 3) rancangan tes jangkar. 

Metode-metode yang saat ini dikembangkan untuk melakukan penyetaraan tes menurut 

teori responsi butir adalah: 1) metode regresi, 2) metode rerata dan sigma (mean and 

sigma method), 3) metode tegar rerata dan sigma (robust mean and sigma method), dan 

4) metode kurva karakteristik.  

Menurut Hambleton, Swaminathan, & Roger (1991), pada teori tes klasik dikenal 

dua metode, yaitu penyetaraan linear (linear equating) dan pe-nyetaraan ekuipersentil 

(equipercentile equating). Penyetaraan linear akan menghubungkan skor konversi dengan 

skor asalnya melalui suatu fungsi linear. Prinsip dasar metode ini adalah distribusi skor 

pada dua perangkat tes sama dalam hal rerata dan simpangan baku. Angoff (1971) 

menyatakan bahwa definisi untuk penyetaraan linear adalah skor dua perangkat tes 

menjadi ekuivalen jika ada hubungan yang setara dengan standar skor deviasinya. 

Penyetaraan skor yang menggunakan metode linear memungkinkan adanya tingkat 

kesulitan relatif bervariasi pada skor di antara beberapa perangkat tes tersebut. Pada 

penyetaraan linear diperlukan kesamaan distribusi probabilitas antara skor X dan skor Y. 

Jika skor X dan skor Y memilki rerata dan simpangan baku yang berbeda, maka distribusi 

probabilitas yang sama dari kedua skor tersebut dapat digunakan untuk mentransformasi 

nilai dari satu distribusi probabilitas ke distribusi probabilitas berikutnya. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan untuk 

memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ujian 

tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian kenaikan kelas. Penilaian hasil belajar 

oleh pendidik digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik; bahan 
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penyusunan laporan hasil belajar; dan memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian hasil 

belajar oleh satuan pendidikan bertujuan menilai pencapaian standar kompetensi lulusan 

untuk semua mata pelajaran. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah dalam bentuk ujian 

nasional bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada 

mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Ujian nasional dilakukan secara objektif, berkeadilan, dan akuntabel.  

Permasalahan yang kemudian muncul berkaitan dengan hal ini adalah belum adanya 

kesetaraan kualitas assessment yang digunakan untuk penilaian di sekolah (semester 3 

(tiga) sampai dengan 5 (lima) untuk tingkat SLTP/SLTA/SMK), sehingga belum dapat 

menjamin rasa keadilan karena perbedaan kualitas tes yang diberikan. Hal ini sangat 

mendesak untuk dicarikan solusinya, karena nilai sekolah digunakan juga dalam sistem 

penerimaan mahasiswa baru (SNMPTN) jalur undangan. Karena itulah diperlukan 

penyataraan kualitas tes agar terstandar dan memenuhi rasa keadilan. Salah satu cara 

yang dapat dilakukan adalah dengan mengintegrasikan teori respon butir pada system 

penilaian sekolah melalui equating.  

Guru dapat mengembangkan tes sendiri untuk digunakan di kelasnya sendiri (teacher-

made test) atau guru dapat menggunakan tes standar (standardized test). Tes 

terstandarisasi dikembangkan dengan upaya untuk sejauh mungkin mengikuti prosedur 

dan memenuhi persyaratan secara ketat. Tes standar adalah tes yang berdasarkan 

kepada standar-standar yang telah ditentukan : standar teknis dan parktis, serta telah diuji 

kelayakannya oleh para ahli. Sementara tes buatan guru hanya berlaku untuk menilai dan 

membandingkan siswa di kelasnya sendiri sementara tes standar dapat digunakan untuk 

menilai dan membandingkan kemamuan siswa lintas kelas dan lintas sekolah. Dalam 

pengembangan tes terstandarisasi, ciri-ciri pokok dan persyaratan tes yang baik dikaji 

secara sadar dan terencana dan diusahakan pemenuhannya. Semua itu dilakukan untk 

memperoleh tes yang baik mutunya, sesuai dengan tujuan penuyusunan memiliki tingkat 

reliabilitas yang tinggi dan dapat digunakan secara praktis. Tes terstandar biasanya 

dilengkapi dengan sebuah pedoman yang berisi keterangan-keterangan, petunjuk-

petunjuk yang menjelaskan tentang pelaksanaan. 

Karena perangkat tes berbeda antar sekolah, maka diperlukan pengadministrasian 

lebih dari satu perangkat tes, perbedaan nilai antar peserta tes yang mendapat tes 

berbeda tidak dapat langsung disimpulkan adanya perbedaan kemampuan antarmereka, 

karena tingkat kesukaran perangkat yang digunakan akan mempengaruhi perbedaan 

tersebut. Untuk menanggulangi masalah tersebut, para ahli educational measurement 

mengembangkan metode statistik yang disebut equating (penyetaraan). Metode ini 

adalah metode ilmiah yang digunakan untuk menyetarakan nilai dari skor mentah satu 
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perangkat ke skor mentah perangkat lainnya, yang pada akhirnya akan diperoleh sebuah 

tabel konversi nilai. Menurut Suryabrata (1987) bahwa dalam pelaksanaan evaluasi yang 

menggunakan beberapa perangkat tes yang berbeda dan mengukur hal yang sama, perlu 

dilakukan penyetaraan dari perangkat-perangkat tes yang digunakan tersebut, karena 

dengan penyetaraan tersebut dapat dijamin keadilan bagi peserta tes. 

Aplikasi teori responsi butir dalam kegiatan penyetaraan tes harus memenuhi dua 

asumsi dasar yaitu unidimensi dan independensi lokal (Kollen dan Brennan, 2004). 

Sedangkan langkah-langkah melakukan kegiatan penyetaraan tes menurut teori responsi 

butir adalah: 1) melakukan estimasi parameter butir dan parameter kemampuan; 2) 

mengestimasi skala teori responsi butir dengan menggunakan transformasi linear; dan 3) 

menyamakan sekor, jika menggunakan sekor jawaban yang benar maka dilakukan 

konversi ke skala jawaban benar dan kemudian ke skala sekor. Oleh karena kegiatan 

penyetaraan tes memiliki prosedur yang empiris, maka kegiatan ini memerlukan 

rancangan tertentu yang harus diperhatikan. 

Penyetaraan dilakukan dengan cara mengkonversikan satu paket ke paket yang 

lain, dari paket yang mengukur kemampuan yang sama. Penyetaraan perangkat tes 

merupakan pembuatan sejumlah keputusan dari sekor yang diperoleh dari sebuah paket 

untuk disesuaikan ke bentuk yang berbeda tingkat kesukarannya. Jika ada paket X lebih 

sukar dari paket Y, maka penyetaraan paket X ke Y menghasilkan nilai paket X lebih 

tinggi atau berharga jika disetarakan ke paket Y (Crocker dan Algina, 1986). Ada tiga 

dasar dalam merancang data untuk diambil atau dianalisis dalam melakukan penyetaraan 

tes (Kolen & Brennan, 2004), yaitu: 1) desain data yang dikumpulkan dari dua kelompok 

yang dites pada paket berbeda dengan kisi-kisi sama, dimana pembagian kedua paket 

tersebut secara acak atau random;  2) untuk proses penyetaraan, salah satu kelompok 

tes diberikan paket A setelah itu dites kembali dengan paket B, dan satu kelompok lagi 

diberikan dulu paket B kemudian mengerjakan kembali paket A; dan 3) perbedaan 

instrumen tes yang diberikan kepada peserta ujian yang berbeda pula. Namun dalam 

kedua paket tersebut terdapat tes jangkar (anchor test) yang diberikan kepada seluruh 

peserta tes. Tes jangkar itulah yang dijadikan patokan untuk melakukan penyetaraan. 

Peserta tes dalam hal ini tidak perlu dibagi secara acak atau random walaupun 

pembagian dengan random juga tidak akan mempengaruhi model ini. 

Proses penyetaraan dari beberapa perangkat tes (equating) dapat dilakukan dengan 

dua cara, yaitu penyetaraan secara horizontal dan penyetaraan secara vertikal. Proses 

penyetaraan yang diperoleh dari dua perangkat tes yang berbeda tetapi mengukur hal 

yang sama dinamakan penyetaraan horizontal.  Adapun proses penyetaraan dari dua 

kelompok peserta tes yang berbeda dalam jenjang/tingkat pendidikannya, namun diberi 
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perangkat soal yang sama dinamakan penyetaraan vertikal (Crocker & Algina, 1986). 

Pada dasarnya penyetaraan (equating) bertujuan untuk menyetarakan sekor dengan cara 

membandingkan sekor yang diperoleh dari mengerjakan perangkat tes yang satu dengan 

sekor yang diperoleh dari mengerjakan perangkat tes lainnya yang dilakukan melalui 

proses penyetaraan sekor pada kedua perangkat tes tersebut (Hambleton & Swaminthan, 

1991). Menurut Zhu (1998), sekor-sekor pada tes A dan tes B dapat disetarakan jika 

memenuhi empat syarat, yaitu: 1) mengukur kemampuan atau karakteristik yang sama. 

Sehingga tes-tes yang disusun dari kisi-kisi yang berbeda tidak dapat disetarakan; 2) 

setelah penyetaraan, distribusi frekuensi sekor pada tes A harus sama seperti distribusi 

frekuensi sekor pada tes B, sehingga sekor pada tes A dan tes B dapat saling 

dipertukarkan setelah penyetaraan; 3) penyetaraan tes harus bebas dari data atau 

pekerjaan peserta tes dalam proses penyetaraan, dan konversi yang berasal dari 

penyetaraan harus berlaku bagi semua situasi yang serupa; dan 4) transformasinya harus 

sama tanpa memperhatikan tes mana yang digunakan sebagai dasar atau referensi 

konversi, artinya interpretasi sekor harus sama baik penyetaraan dari tes A ke tes B atau 

dari tes B ke tes A. 

Lord (1980) mengemukakan gagasan atau ide penyetaraan dalam beberapa 

implikasi, yaitu: 1) pengukuran tes dengan sifat yang berbeda tidak dapat disetarakan; 2) 

sekor mentah pada tes yang konsisten tidak sama, tidak dapat dilakukan proses 

penyetaraan; 3) sekor mentah pada tes dengan kesukaran yang bervariasi tidak dapat 

disetarakan karena tes tidak akan konsisten sama pada tingkat kesukaran yang sama; 4) 

kekeliruan atau kesalahan sekor pada tes atau paket A dan B tidak dapat disetarakan 

kecuali jika kedua tes tersebut benar-benar paralel; dan 5) tes yang sempurna 

reliabilitasnya dapat dilakukan penyetaraan. 

Metode penyetaraan tes yang pertama adalah metode regresi. Penentuan konstanta 

konversi a dan b menggunakan metode regresi dilakukan dengan memperhatikan 

respons peserta tes pada kedua perangkat tes X dan Y. Estimasi parameter butir dan 

parameter kemampuan peserta memenuhi persamaan regresi linier sebagai berikut: 

    y = ax + b + e                                                                   (1) 

dengan a = rxy Sy/Sx  dan b = ŷ – ax 

 Keterangan: 
y       : estimasi kemampuan atau estimasi parameter butir pada perangkat tes Y 
x       : estimasi kemampuan atau estimasi parameter butir pada perangkat tes X 
rxy     : koefisien korelasi antara X dan Y 
y,x     : rerata dari y dan x 
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Sy, Sx : simpangan baku dari x dan y 
e        : kesalahan dalam penaksiran galat regresi 
 

Penggunaan metode ini bersifat tidak timbal balik (asimetris) sehingga kurang 

memadai untuk penentuan konstanta konversi apalagi mengingat bahwa penyetaraan dua 

perangkat tes atau lebih sangat memerlukan syarat invariansi dan timbal balik dari 

perangkat tes yang disetarakan. 

Metode penyetaraan tes yang kedua adalah metode rerata sigma. Pada metode ini, 

penentuan konstanta konversi α dan β menurut metode rerata dan sigma dilakukan 

dengan memperhatikan nilai estimasi parameter tingkat kesukaran butir tes pada kedua 

perangkat tes yaitu bx dan by. Menurut Hambleton & Swaminathan (1985: 26), hubungan 

antara estimasi parameter butir tes atau parameter kemampuan peserta pada kedua 

perangkat tes yang akan disetarakan dan penentuan konstanta konversinya memenuhi 

persamaan sebagai berikut: 

  y = ax + b                                                                (2)  

dengan a = Sy/Sx  dan b = ŷ – ax 

Metode rerata dan sigma ini bersifat timbal balik sehingga dengan cara yang sama 

hubungan dari y ke x dapat ditentukan. Namun demikian, menurut Hambleton & 

Swaminathan (1991: 26) mengemukakan bahwa metode penyetaraan rerata dan sigma 

ini tidak mempertimbangkan variasi standar error estimasi parameter butir. 

Metode penyetaraan tes yang ketiga disebut dengan metode rerata dan sigma tegar. 

Hambleton dan Swaminathan (1991: 26), menyatakan bahwa dalam metode penyetaraan 

rerata dan sigma tidak mempertimbagkan variasi estimasi parameter butir. Metode 

penyetaraan rerata dan sigma tegar mempertimbangkan adanya variasi standard error 

estimasi parameter butir. Langkah-langkah dalam penentuan konstanta konversi guna 

penyetaraan tes dengan menggunakan metode ini adalah sebagai berikut (Sukirno, 2007: 

312): 

1. Penentuan bobot parameter butir (wi) pada setiap pasangan (bxi dan byi), yaitu: 

wi=[maks{v(xi),v(yi)}]
-1   di mana: i = 1,2,3,4….k,  v(xi) dan v(yi) adalah varian estimasi 

parameter tingkat kesulitan tes X dan Y. 

2. Penentuan penskalaan bobot skala wi dengan menggunakan rumus: 

    
  

  

∑   

 

   

          k = jumlah butir jangkar pada perangkat tes X dan Y. 
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3. Penghitungan estimasi berbobot tes X dan Y, dengan menggunakan rumus: xi`=wi`xi 

dan yi`=wi`xi 

4. Penentuan rerata dan simpangan baku dari estimasi berbobot tes X dan Y, yaitu x, y, 

Sx`, Sy`. 

5. Penentuan konstanta konversi α dan β dengan menggunakan rerata dan simpangan 

baku estimasi berbobot dilakukan dengan mensubstitusikan rerata dan simpangan 

baku bobot estimasi pada persamaan penyamaan skala. 

Menurut Stocking dan Lord (Hambleton, 1985) dalam metode penyetaraan rerata dan 

sigma, proses penentuan konstanta konversi tidak memperhatikan kemungkinan sekor 

kelompok ekstrim, sedangkan metode penyetaraan rerata dan sigma tegar dapat 

diperbaiki dengan jalan memperhatikan sekor kelompok ekstrim. 

Sedangkan metode keempat yang dapat digunakan dalam penyetaraan tes adalah 

metode kurva karakteristik. Penentuan konstanta konversi α dan β dengan metode kurva 

karakteristik, dilakukan dengan memperhatikan nilai estimasi parameter butir tes kedua 

perangkat soal yaitu x dan y. Metode penyetaraan rerata dan sigma serta metode rerata 

dan sigma tegar dalam penentuan konstanta konversi hanya memperhitungkan hubungan 

yang ada antara parameter-parameter kesukaran butir pada perangkat tes yang satu 

terhadap perangkat tes yang lain. Hubungan antara parameter-parameter daya beda 

pada kedua perangkat tes belum dipertimbangkan. 

Rahayu (2008), menyatakan bahwa metode kurva karakteristik mempertimbangkan 

informasi dari parameter daya beda butir dan tingkat kesukaran butir dalam penentuan 

konstanta konversi. Oleh karena itu, dalam metode penyetaraan kurva karakteristik 

diperhatikan hubungan antara parameter-parameter kesukaran daya beda dan hubungan 

antara parameter kesukaran butir tes yang akan disetarakan. Selain itu juga dalam 

metode kurva karakteristik diperhatikan sekor asli (true score) peserta tes pada kedua 

perangkat tes. 

True Score (τxa) dari peserta tes dengan kemampuan θa yang merespon k item dalam 

perangkat X dan Y adalah: 

τxa =∑                 
 

   
    dan     τya =∑                 

 

   
                       (3) 

Setiap item pada perangkat tes χ dan Υ memenuhi persamaan: 

byi = αbxi + β                                                                                                      (4) 

dengan   ayi = 
   

 
      atau  α =  

   

   
                       cyi = cxi             β = byi – αbxi 

Konstanta α dan β dipilih sedemikian sehingga fungsi F seperti tertera di bawah ini 

mencapai nilai minimal. 
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F =  
 

 
∑          

 

   

2                                                                                        (5) 

Keterangan : 

F          : fungsi dari α dan β , yang menunjukan ketidaksesuaian antara xa dan ya 

N         : jumlah peserta tes 

              : true score peserta tes pada kemampuan a pada perangkat tes X 

             : true score peserta tes pada kemampuan a pada perangkat tes Y 

Chong dan Osborn (2005) mengemukakan bahwa, ada empat aspek kesetaraan 

yang harus diperhatikan dalam penyetaraan tes, yaitu: 1. Interferensi. Seberapa jauh 

sekor dari kedua tes dapat digunakan untuk mengukur tujuan yang sama. Misalnya 

mengukur prestasi akuntansi, mengukur kemampuan berhitung. 2. Konstruk. Seberapa 

jauh kedua paket tes mengukur konstruk yang sama. 3. Populasi. Seberapa jauh populasi 

yang digunakan adalah homogen atau sama. Selain itu faktor-faktor kualitas dan kuantitas 

yang berhubungan dengan sistem pembelajaran yang harus disetarakan. Artinya sekolah 

yang memiliki siswa dengan latar belakang sosial ekonomi jauh di bawah, fasilitas sarana 

prasarana sekolah serba kekurangan, dan guru yang seadanya tidak tepat bila 

dibandingkan dengan keadaan yang tidak setara. 4. Karakteristik atau kondisi 

pengukuran. Seberapa jauh kesamaan kondisi pengukuran dilakukan untuk kedua paket 

tes, baik dari sisi panjang tes, bentuk tes, administrasi tes, waktu tes, tipe soal, dan 

prosedur tes. 

Penyetaraan dilakukan dengan cara mengkonversikan satu paket ke paket yang lain, 

dari paket yang mengukur kemampuan yang sama. Penyetaraan perangkat tes 

merupakan pembuatan sejumlah keputusan dari sekor yang diperoleh dari sebuah paket 

untuk disesuaikan ke bentuk yang berbeda tingkat kesukarannya. Jika ada paket X lebih 

sukar dari paket Y, maka penyetaraan paket X ke Y menghasilkan nilai paket X lebih 

tinggi atau berharga jika disetarakan ke paket Y (Crocker dan Algina, 1986). Ada tiga 

dasar dalam merancang data untuk diambil atau dianalisis dalam melakukan penyetaraan 

tes (Kolen & Brennan, 2004), yaitu: 1) desain data yang dikumpulkan dari dua kelompok 

yang dites pada paket berbeda dengan kisi-kisi sama, dimana pembagian kedua paket 

tersebut secara acak atau random;  2) untuk proses penyetaraan, salah satu kelompok 

tes diberikan paket A setelah itu dites kembali dengan paket B, dan satu kelompok lagi 

diberikan dulu paket B kemudian mengerjakan kembali paket A; dan 3) perbedaan 

instrumen tes yang diberikan kepada peserta ujian yang berbeda pula. Namun dalam 

kedua paket tersebut terdapat tes jangkar (anchor test) yang diberikan kepada seluruh 

peserta tes. Tes jangkar itulah yang dijadikan patokan untuk melakukan penyetaraan. 
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Peserta tes dalam hal ini tidak perlu dibagi secara acak atau random walaupun 

pembagian dengan random juga tidak akan mempengaruhi model ini. 

Program Quest digunakan karena menggunakan item response theory (IRT) atau 

teori respon butir. Metode penyetaraan dengan item response theory (IRT) atau teori 

respon butir, didasarkan asumsi bahwa ada sebuah fungsi matematika yang 

menggambarkan hubungan antara kemam-puan peserta tes dan kemungkinan peserta 

tes menjawab soal dengan benar. Ada tiga model penyetaraan dengan item response 

theory, yaitu Rasch Model (satu parameter logistik), model dua parameter logistik, dan 

model tiga parameter logistik (Hambleton, 1991). Model Rasch mengasumsikan tingkat 

kesukaran butir soal sebagai satu-satunya karakteristik yang mempengaruhi kemampuan 

peserta tes.    

Karena soal yang diujikan berbentuk tes paralel dan peserta tes berasal dari populasi 

yang beragam, maka untuk dapat menyetarakan satu paket tes dengan paket tes yang 

lain, digunakan anchor soal, yaitu soal-soal yang sama muncul di beberapa paket tes. 

Gambaran perbedaan kemampuan peserta didik dilihat dari proporsi peserta didik yang 

menjawab benar pada soal-soal anchor tersebut. Dengan mengacu pada proporsi 

tersebut, maka perbedaan tingkat kesukaran pada soal yang unik di setiap paket tes 

dapat disesuaikan. 

Pada pengembangan tes terstandarisasi ini, teknik equating yang digunakan adalah 

equipercentile equating. Paket tes dari sekolah A yang akan disetarakan dengan sekolah 

B, diasumsikan mengukur hal yang sama karena kedua paket tes tersebut berasal dari 

kisi-kisi yang sama, serta nilai persentil rank distribusi skor kedua paket tes hampir sama. 

Jika distribusi skor tidak beraturan sehingga nilai ranking persentil menjadi tidak stabil 

saat digenerali-sasikan ke populasi, maka dalam analisis ini dilakukan smoothing 

(penghalusan) distribusi skor. Selanjutnya diperoleh hasil transformasi skor paket tes baru 

terhadap paket tes acuan. Studi equating ini menggunakan software Common Item 

Program for Equating (CIPE) versi 2.0 yang dibuat oleh Kolen (2004). 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Sistem ujian SNMPTN yang menggunakan portofolio nilai  raport sekolah dan piagam 

prestasi   dianggap kurang adil karena penerapan standar soal yang berbeda untuk setiap 

sekolah di Indonesia. Perbedaan ini terlihat dari adanya variasi tingkat kesukaran soal 

yang tidak pernah disetarakan antara satu sekolah dengan sekolah lainnya. Karena 

dalam kurikulum telah disertai silabus dan indikator pencapaian Standar Kompetensi / 

Kompetensi inti (SK/KI), Kompetensi Dasar (KD) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL), 

maka seharusnya ada standar kulitas soal tertentu yang harus diberikan pada siswa untuk 
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mengukur pencapaian kompetensinya. Seharusnya kualitas terutama tingkat kesukaran 

soal yang digunakan di sekolah  tersebut sama atau setara.  

 Tujuan penyetaraan test adalah menentukan konversi nilai mata pelajaran yang 

diujikan secara nasional antarprovinsi, antarpaket yang digunakan di sekolah, dan 

mengetahui kemampuan sebenarnya dari peserta ujian sekolah berdasarkan konversi 

skor yang telah disetarakan. Penyetaraan skor adalah suatu prosedur empiris yang 

diperlukan untuk mentransformasi skor suatu perangkat tes ke skor perangkat tes yang 

lain. Karena merupakan prosedur empiris maka penyetaraan skor didasarkan pada data 

skor tes (Weiss, 1983). Paket-paket soal yang digunakan secara empiris disetarakan 

skornya dengan menggunakan metode Test Score Equating, yang input datanya adalah 

dari hasil analisis butir soal menggunakan program Quest. Guru dapat mengembangkan 

tes sendiri untuk digunakan di kelasnya sendiri (teacher-made test) atau guru dapat 

menggunakan tes standar (standardized test). Tes standar adalah tes yang berdasarkan 

kepada standar-standar yang telah ditentukan : standar teknis dan parktis, serta telah diuji 

kelayakannya oleh para ahli. Sementara tes buatan guru hanya berlaku untuk menilai dan 

membandingkan siswa di kelasnya sendiri sementara tes standar dapat digunakan untuk 

menilai dan membandingkan kemamuan siswa lintas kelas dan lintas sekolah. 
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Abstrak 

  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran kompetensi sosial 
mahasiswa calon guru Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) secara umum dan 
secara terperinci mencakup setiap indikator, kelompok keilmuan, tahun masuk, 
lingkungan sosial kampus dan masyarakat, keaktifan kegiatan di kampus dan di 
masyarakat. 
  Penelitian ini dilakukan dengan metode survey dengan tingkat eksplanasi 

deskriptif dan data kuantitatif. Populasi penelitian adalah mahasiswa UNY program 

S1 kependidikan berjumlah 15000. Jumlah sampel sebanyak 378 ditentukan 

dengan tabel Krejcie-Morgan. Teknik pengambilam sampel dengan cara multi stage. 

Langkah pertama dengan mengambil sampel 2 program studi kependidikan pada 

setiap Fakultas secara purposive. Jumlah sampel setiap program studi dan setiap 

angkatan-masuk ditentukan secara quota. Selanjutnya, sampel diambil secara 

random. Sesuai dengan tujuan penelitian ini, teknik analisis datanya adalah secara 

deskriptif dengan teknik Count-If dan Mean.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Secara keseluruhan kompetensi 

sosial mahasiswa UNY kategori baik (skor rerata 74,63, dalam skala 100). (2) 

Berdasarkan indikatornya, kompetensi sosial mahasiswa UNY yang tertinggi adalah 

“rasa hormat/penghargaan”, kategori baik (79,70), dan terendah “kerjasama dengan 

masyarakat” dalam kategori cukup baik (62,38). (3) Menurut bidang keilmuan,  

mahasiswa kelompok ilmu pengetahuan sosial (IPS) skor rerata kompetensi 

sosialnya 75,60, kategori baik, dan mahasiswa kelompok ilmu eksakta (IPA) skor 

rerata kompetensi sosialnya 73,34.  (4)  Skor rerata kompetensi sosial mahasiswa 

angkatan 2011 adalah 73,60 (baik), angkatan 2012 skor 75,99 (baik), dan angkatan 

2013 skor 74,30 (baik). (5) Mahasiswa dengan lingkungan sosial kampus dan 

masyarakat yang inspiratif cenderung memiliki kompetensi sosial lebih tinggi 

daripada lingkungan yang tidak inspiratif. (6) Mahasiswa yang aktif di kampus dan di 

masyarakat cenderung memiliki kompetensi sosial lebih tinggi daripada yang tidak 

aktif.  

 

Kata kunci: Kompetensi Sosial, Calon Guru, UNY 
 
 
PENDAHULUAN 

 Kedudukan guru adalah sangat penting dalam fungsinya sebagai katalisator 

perubahan dalam aspek keilmuan dan moral (Suyanto, 2007). Dalam aspek 

keilmuan, guru dapat menyampaikan ilmu yang dimiliki melalui pembelajaran. Ilmu 

yang disampaikan guru harus dapat mendukung pengembangan potensi, 

pengetahuan, dan keterampilan peserta didik dalam rangka bekal hidupnya dan 
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pembangunan bangsa. Dalam aspek moral, guru harus  menjadi teladan dan dapat 

menyampaikan  sesuatu kepada anak didiknya tentang kepribadian, sikap, dan 

moral yang baik. Pepatah mengatakan memo dat quodnon habet, artinya seseorang 

tidak dapat memberikan sesuatu manakala seseorang itu tidak memilikinya 

(Saliman, 2004). Bila seseorang itu guru, berarti guru tidak akan mampu mendidik 

tentang perilaku sosial yang baik apabila guru tidak memiliki perilaku sosial yang 

baik. Dengan kata lain guru harus menjadi teladan bagi anak didiknya. Guru dengan 

bekal perilaku sosial yang baik tidak serta merta datang sendirinya, namun perlu 

dididik sebelum mereka masih dalam bangku kuliah. Disinilah peran lembaga 

pendidikan penyedia guru membekali mahasiswa calon guru yang memiliki perilaku 

sosial yang baik.  

Banyak tokoh dunia yang berpendapat tentang pentingnya pendidikan moral. 

Martin Luther King berkata: “intelligence plus character….that is the goal of true 

education”  artinya; kecerdasan plus karakter….itu adalah tujuan akhir dari 

pendidikan sebenarnya. Sedangkan Theodore Roosevelt mengatakan: “to educate 

a person in mind and not in morals is to educate a menace to society” artinya; 

mendidik seseorang dalam aspek kecerdasan otak dan bukan aspek moral adalah 

ancaman mara-bahaya kepada masyarakat (Ghazali Bagus Ani Putra). Pentingnya 

pendidikan moral di sekolah membawa konsekuensi pendidikan calon guru tentang 

moral. Pendidikan moral adalah mencakup pendidikan kepribadian (intrapersonal) 

dan pendidikan sosial (interpersonal). Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan 

permasalahannya adalah:  “Bagaimana gambaran kompetensi sosial mahasiswa-

calon guru Universitas Negeri Yogyakarta berdasarkan pada pedoman yang dibuat 

dalam panduan microteaching?.” 

 Menurut M. Budiyatna dan Leila MG., komunikasi sosial dapat dibedakan 

menjadi dua yaitu (1) komunikasi antarpribadi dan (2) komunikasi non-antarpribadi.  

Komunikasi dalam proses pembelajaran, menurut M. Surya (2013: 334)  diartikan 

sebagai suatu proses pemindahan informasi antara dua orang manusia atau lebih 

dengan menggunakan simbol-simbol bersama. Selanjutnya dijelaskan bahwa 

komunikasi paling tidak mengandung 5 unsur yaitu (1) siapan yang menyampaikan 

(pemberi), (2) apa yang disampaikan  (pesan), (3) dengan cara apa (media), (4) 

kepada siapa (penerima), dan (5) (hasilnya apa) umpan balik. 

Ghazali Bagus Ani Putra menyatakan bahwa salah satu indikator manusia 

yang berkarakter moral adalah memiliki Social skill; yaitu mempunyai kepekaan 

sosial yang tinggi sehingga mampu mengutamakan kepentingan orang lain. Hal ini 

ditunjukkan dengan hubungan sosialnya yang harmonis. Setiap nilai atau aturan 
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universal akan mengarahkan manusia untuk menjaga hubungan baik dengan orang 

lain. Pendapat senada dinyatakan oleh Purwanto, bahwa kompetensi sosial bagi 

guru adalah kompetensi bidang hubungan dan pelayanan/pengabdian pada 

masyarakat. Guru seyogyanya dapat berkomunikasi dengan orang lain, mampu 

menyelesaikan masalah, dan mengabdi pada kepentingan masyarakat (Purwanto, 

dalam Hujaer A). 

Satori (2009 dalam Zaenuddin) mengemukakan bahwa kompetensi sosial 

guru merupakan kemampuan guru untuk memahami dirinya sebagai bagian yang 

tidak terpisahkan dari masyarakat dan mampu mengembangkan tugas sebagai 

anggota masyarakat dan warga negara. Kemampuan sosial ini mencakup 

kemampuan untuk menyesuaikan diri kepada tuntutan kerja dan lingkungan sekitar.  

Menurut buku Panduan Pengajaran Mikro Universitas Negeri Yogyakarta 

tahun 2014 disebutkan  ada 7 (tujuh) indikator yang dinilai dalam kegiatan tersebut 

yaitu (1) Kesimpatisan dan keempatian pada teman, (2) kepatuhan terhadap 

keputusan bersama, (3) kerjasama dalam kelompok/organisasi, (4) kerjasama 

dengan masyarakat, (5) ketertiban di kampus, (6) rasa hormat/penghargaan pada 

orang lain, dan (7) keluwesan dalam berkomunikasi.  

Pendidikan sosial dapat dilakukan baik secara formal di sekolah/perguruan 

tinggi dan secara nonformal di masyarakat. Kegiatan menyemai pendidikan karakter 

dan sosial di perguruan tinggi dapat dilakukan melalui kegiatan akademis (kurikuler) 

dalam mata kuliah tertentu atau pun diintegrasikan dalam mata kuliah;  dan kegiatan 

kemahasiswaan (ektra kurikuler) yang diwadahi dalam bentuk Unit Kegiatan 

Mahasiswa (UKM) tingkat Universitas, Fakultas, maupun Jurusan (Laporan Dies 

2012: 77). Kegiatan itu dapat berupa aktivitas keagamaan, sosial, dan akademik.  

 Berdasarkan uraian diatas, pertanyaan penelitian  dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut. (1) Bagaimana gambaran kompetensi sosial mahasiswa 

UNY secara umum?. (2) Bagaimana gambaran kompetensi sosial mahasiswa UNY 

menurut indikatornya?. (3) Bagaimana gambaran kompetensi sosial mahasiswa 

UNY menurut  bidangIPS & IPA?. (4) Bagaimana gambaran kompetensi sosial 

mahasiswa UNY menurut angkatan masuk?. (5) Bagaimana gambaran kompetensi 

sosial UNY menurut lingkungan sosial di kampus?. (6) Bagaimana gambaran 

kompetensi sosial mhs. UNY menurut lingkungan di masyarakat?. (7) Bagaimana 

gambaran kompetensi sosial mahasiswa UNY menurut kegiatan di kampus?. dan 

(8) Bagaimana gambaran kompetensi sosial mhs. UNY menurut keaktifan di 

masyarakat?. 
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METODE  

 Penelitian ini merupakan penelitian survey, dengan tingkat eksplanasi 

deskriptif, dan berjenis data kuantitatif. Penelitian ini mengkaji tentang kompetensi 

sosial mahasiswa calon guru melalui pengakuan mahasiswa calon guru yang 

bersangkutan. Dengan pendekatan ini memang ada kelemahan yaitu sangat 

ditentukan oleh kejujuran responden. Akan tetapi, kelebihannya adalah dapat lebih 

akurat karena kompetensi sosial mencakup kegiatan di kampus dan diluar kampus.  

 Populasi penelitian ini adalah mahasiswa UNY program S1 kependidikan 

berjumlah 15000. Jumlah sampel sebanyak 378 ditentukan dengan tabel Krejcie-

Morgan. Sedang teknik pengambilam sampel dilakukan dengan cara multi stage. 

Langkah pertama dengan mengambil sampel 2 program studi kependidikan pada 

setiap Fakultas secara purposive. Jumlah sampel setiap program studi dan setiap 

angkatan-masuk ditentukan secara quota,  selanjutnya sampel diambil secara 

random.Sementara itu, instrumen penelitian disusun berdasarkan pada panduan 

pengajaran mikro  tahun 2013 dan rambu-rambu pelaksanaan pendidikan dan 

latihan profesi guru (PLPG) serta berdasarkan kajian pustaka. Bentuk instrumen 

adalah model skala Likert dengan 4 (empat) alternatif.  

 Data dikumpulkan melalui angket tertutup. Angket tertutup untuk 

memperoleh informasi  data  tentang kompetensi sosial dan kegiatan yang 

dilakukan, dan lingkungan sosialnya. Data dari hasil angket tertutup dianalisis 

secara deskriptif dengan teknik Count-if dan rerata. Countif digunakan untuk 

menjelaskan frekuensi jawaban yang muncul. Sedang rerata untuk menentukan 

tingkat kompetensi sosial..       

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Kompetensi Sosial Mahasiswa UNY secara Keseluruhan 

  Dari  378 sampel  yang terpilih dengan 35 butir soal, frekuensi siswa yang 

menjawab tidak melakukan sebanyak 466 (3,52%), menjawab kadang  melakukan  

sebanyak 2631 (19,89%), menjawab melakukan sebanyak 6765 (51,14%), dan 

menjawab sering  melakukan sebanyak 3367 (25,45%), Dengan sebaran frekuensi 

skor diatas, rerata skor pilihan jawaban adalah 2,99 (74,63%).  Dengan demikian, 

kompetensi sosial mahasiswa UNY secara keseluruhan dalam  kategori baik.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa kompetensi sosial mahasiswa UNY 

secara keseluruhan, kategori baik (rerata 74,63 dari skala 100). Namun posisi rerata 

tersebut di daerah bawah dari rentang kategori baik (70 sampai dengan 85). Posisi 

itu menunjukan bahwa kompetensi sosial masih dalam posisi baik, tetapi mendekati 

kategori cukup (sedang). Hasil penelitian seperti ini sangat mungkin karena sistem 
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pembinaan kompetensi sosial yang ada di UNY belum direncanakan secara baik. 

Pendidikan masih mengandalkan pada pengintegrasian dengan kegiatan lain dan 

tidak mungkin tidak dilaksanakan dengan baik. Seyogyanya UNY sangat peduli 

dengan pendidikan kesosialan ini sesuai dengan semboyan “Leading in Character 

Education”. 

2. Kompetensi Sosial Mahasiswa UNY menurut Indikatornya 

Kompetensi sosial  ini terdiri atas 7 indikator, yaitu (a) kesimpatisan dan 

keempatian, (b) kepatuhan terhadap keputusan bersama, (c) kerjasama dalam 

kelompok/organisasi, (d) kerjasama dengan masyarakat, (e)  ketertiban di kampus, 

(f) rasa hormat/penghargaan pada orang lain, dan (g) keluwesan dalam 

berkomunikasi. Hasil penelitian dalam bentuk diagram batang sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

Hasil ini menunjukan bahwa rasa hormat pada orang lain mendekati kategori 

sangat baik. Hasil ini adalah wajar apabila dikaitkan dengan pergaulan sosial 

masyarakat Indonesia secara umum dikenal keramahannya dengan menjaga 

kehormatan orang lain, termasuk mahasiswa UNY. Sedang indikator kerjasama 

dengan masyarakat menempati posisi terbawah dengan skor rerata 62,38 (kategori 

cukup/sedang). Hasil penelitian ini adalah sesuai dengan kenyataan bahwa 

mahasiswa pada umumnya tidak banyak terlibat dalam kegiatan masyarakat seperti 

takziah bila ada tetangga yang meninggal dunia dan kerjabakti di kampung. 

Umumnya mereka sibuk dengan urusan kuliahnya.  

 

3. Kompetensi Sosial Mahasiswa UNY menurut Kelompok Keilmuan 

Mahasiswa kelompok ilmu sosial (IPS) terdiri atas FIP, FBS, FIS, FIK, dan 

FE, sedang mahasiswa  kelompok imu eksakta (IPA) adalah FMIPA dan FT. Jumlah 
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Keterangan Indikator 

1.  Kesimpatisan dan 

     Keempatian,  

2.  Kepatuhan terhadap 

     Keputusan Bersama, 

3.  Kerjasama dalam  

     Kelompok/Organisasi,  

4.  Kerjasama dengan 

     Masyarakat 

 5. Ketertiban Di Kampus  

 6.  Rasa Hormat/Penghargaan 

     pada Orang Lain, 

7.  Keluwesan dalam 

     Berkomunikasi.. 

Nomor Indikator 

Gambar  1 Kompetensi Sosial Mahasiswa UNY 

menurut Indikatornya 
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sampel mahasiswa masing-masing kelompok adalah 216 dan 162. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa skor rerata kompetensi sosial mahasiswa kelompok IPS adalah 

75,60 dan kelompok IPA 73,34. Berikut ini gambar diagram batangnya. 

 

 

 

 

 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kompetensi sosial mahasiswa 

kelompok IPS dan IPA dalam kategori baik, namun mahasiswa kelompok IPS 

cenderung lebih tinggi daripada mahasiswa kelompok IPA (skor rerata masing-

masing 75,60 dan 73,34). Hasil penelitian ini sesuai dengan sifat ilmu yang 

dipelajari mahasiswa, dimana kelompok ilmu sosial (IPS) lebih dekat dengan 

persoalan yang bersifat sosial. Sedang kelompok ilmu eksakta (IPA) lebih banyak 

mempelajari yang terkait dengan benda. Dengan kondisi seperti itu memungkinkan 

mahasiswa kelompok ilmu sosial cenderung memiliki kompetensi sosial yang lebih 

tinggi. Perbedaan skor rerata kompetensi sosial antara mahasiswa IPS dan IPA 

dalam penelitian ini adalah kecil, hal ini dimungkinkan karena kelompok IPA di UNY 

juga mempelajari tentang ilmu sosial/kependidikan, walaupun tidak sebanyak 

seperti kelompok IPS. 

 

4. Kompetensi Sosial Mahasiswa UNY menurut Angkatan-Masuk 

Jumlah sampel setiap angkatan ini diambil secara quota, maka jumlahnya 

masing-masing adalah sama yaitu 126 mahasiswa. Skor rerata kompetensi sosial 

mahasiswa UNY dalam bentuk diagram batang adalah sebagai berikut. 

Keterangan Kelompok 

1.  Kelompok Mahasiswa 

     Ilmu Sosial 

2.  Kelompok Mahasiswa 

     Ilmu Eksakta 
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Nomor  Kelompok Keilmuan 

Gambar  2. Kompetensi Sosial Mahasiswa UNY menurut 

Kelompok Keilmuan 
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Mencermati hasil penelitian yang terkait dengan angkatan-masuk, angkatan 

2011 memiliki kompetensi sosial justru terendah dengan skor rerata (73,60) disusul 

angkatan 2013 (74,30), dan angkatan 2012 (75,99), walaupun semua angkatan 

dalam kategori baik. Hasil penelitian ini  menunjukkan bahwa semakin senior 

mahasiswa, tidak terkait dengan kompetensi sosialnya. Padahal, menurut teori 

kematangan, (Surya, 2013:34), menyatakan bahwa salah satu faktor yang 

berpengaruh terhadap perkembangan perilaku individu adalah kematangan 

(maturation). Ini berarti bahwa mahasiswa semakin senior akan semakin dewasa 

atau baik kompetensi sosialnya. Penelitian ini menarik, karena ternyata hasilnya 

tidak sesuai dengan teori yang ada. Hal ini kemungkinan secara kebetulan angkatan 

2011 input kompetensi sosialnya relatif rendah, sedang angkatan 2012 input 

kompetensi sosialnya  relatif tinggi. Terlepas dari apa yang memberi konstribusi 

meningkatkan kompetensi sosial, perbedaan  skor rerata tersebut tidak banyak dan 

masih dalam satu kategori baik. Memang faktor-faktor tersebut berkontribusi, namun 

mengingat perbedaannya kecil, berarti faktor pendidikan di kampus belum efektif. 

Hal ini terjadi karena memang tidak ada usaha yang sistematis untuk mendidik 

calon guru memiliki kompetensi sosial yang lebih baik. Pendidikan sosial hanya 

dilakukan sewaktu pembekalan pada waktu akan Praktik Pengalaman Lapangan 

(PPL) dan lainnya dimasukan dalam kegiatan perkuliahan dan ekstrakurikuler. Hal 

ini didukung hasil penelitian ini bahwa mahasiswa angkatan 2011 yang baru saja 

selasai praktik mengajar di sekolah (PPL), namun skor reratanya kompetensi 

sosialnya di bawah angkatan 2012 dan angkatan 2013 yang belum melaksanakan 

PPL. 

 

Keterangan  

1.  Mahasiswa Angkatan 2011 

2.  Mahasiswa Angkatan 2012 

3.  Mahasiswa Angkatan 2013 
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Nomor  Angkatan Masuk 

Gambar  4. Kompetensi Sosial Mahasiswa UNY menurut 

Angkatan-Masuk 
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5. Kompetensi Sosial Mahasiswa UNY menurut Lingkungan Sosial Kampus 

Jumlah sampel mahasiswa yang memandang tidak inspiratif lingkungan 

sosial kampus adalah 8, agak aktif 89, cukup aktif  241, dan sangat aktif 40. 

Kompetensi sosial tiga kelompok terakhir dalam kategori baik, sedang satu 

kelompok pertama dalam kategori cukup baik. Dalam bentuk diagram batang skor 

reratanya adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

Kompetensi sosial mahasiswa dari hasil penelitian ini juga menunjukan bahwa 

lingkungan kampus yang semakin inspiratif  cenderung semakin tinggi pula 

kompetensi sosialnya. Mahasiswa yang menilai lingkungannya sangat inspiratif 

(skor rerata 81,96), cenderung paling tinggi kompetensi sosialnya disusul 

lingkungan  yang cukup inspiratif (skor rerata 75,36),  agak inspiratif (skor rerata 

70,14), dan tidak inspiratif  yang paling rendah (skor rerata 65,80). Hal ini berarti 

bahwa keteladanan warga kampus (pejabat, dosen, karyawan, dan mahasiswa lain) 

adalah terkait dengan kompetensi sosial mahasiswa. Hasil penelitian ini sesuai 

dengan pendapat Ivancevich and Matteson. (1999:126) yang menyatakan bahwa 

salah satu faktor yang terkait dengan sosial adalah lingkungan budaya (culture). 

 

6. Kompetensi Sosial Mahasiswa UNY menurut Lingkungan Sosial Masyarakat 

Jumlah sampel mahasiswa yang memandang tidak inspiratif lingkungan 

sosial masyarakatnya adalah 8, agak aktif 95, cukup aktif  235, dan sangat aktif 40. 

Kompetensi sosial tiga kelompok terakhir dalam kategori baik, sedang satu 

kelompok pertama dalam kategori cukup baik. Dalam bentuk diagram batang skor 

reratanya adalah sebagai berikut. 

Lingkungan Sosial Kampus 

1.  Tidak Inspiratif 

2.  Agak Inspiratif 

3.  Cukup Inspiratif 

4.  Sangat  Inspiratif 

 Sk
o

r 
 R

er
at

a 

 

Nomor  Urut  Lingkungan Sosial Kampus 

Gambar  4. Kompetensi Sosial Mahasiswa UNY menurut 

Lingkungan Sosial Kampus 
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Lingkungan sosial di masyarakat ternyata dalam penelitian ini juga 

menunjukkan adanya kecenderungan bahwa mahasiswa pada lingkungan 

masyarakat yang semakin inspiratif  cenderung semakin tinggi pula kompetensi 

sosialnya. Mahasiswa yang menilai lingkungannya sangat inspiratif cenderung 

paling tinggi kompetensi sosialnya (82,84) disusul lingkungan  yang cukup inspiratif 

(75,04),  agak inspiratif (71,17), dan tidak inspiratif  yang paling rendah (62,77). 

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian lingkungan kampus, bahkan skor 

reratanya hampir sama. Sisi lain dari hasil ini mengindikasikan bahwa pengisian 

data oleh responden ada konsistensinya.  

 

7. Kompetensi Sosial Mahasiswa UNY menurut Keaktifan Kegiatan di Kampus 

Mahasiswa yang kegiatannya tidak aktif  di kampus adalah 71, agak aktif 124, 

cukup aktif  123, dan sangat aktif 60. Kompetensi sosial keempat kelompok tersebut 

dalam kategori baik. Dalam bentuk diagram batang skor reratanya adalah sebagai 

berikut. 

 

Lingkungan Sosial Masyarakat 

1.  Tidak Inspiratif 

2.  Agak Inspiratif 

3.  Cukup Inspiratif 

4.  Sangat  Inspiratif 

 

Sk
o

r 
 R

er
at

a 

 

Nomor  Urut  Lingkungan Sosial Masyarakat 

Gambar  5. Kompetensi Sosial Mahasiswa UNY menurut 

               Lingkungan Sosial di Masyarakat 
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Keaktifan kegiatan di kampus dalam penelitian ini menunjukan bahwa 

semakin aktif mahasiswa dalam kegiatan di kampus ternyata semakin baik 

kompetensi sosialnya. Mahasiswa yang sangat aktif cenderung paling tinggi 

kompetensi sosialnya (80,07) disusul yang cukup aktif (75,33), agak aktif (72,73), 

dan tidak aktif  yang paling rendah (72,13). Hal ini menunjukan bahwa wahana 

untuk membentuk kompetensi sosial dapat melalui kegiatan ekstrakurikuler yang 

sekaligus merupakan kegiatan sosial. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori bahwa 

pendidikan merupakan cara sadar untuk membentuk kemampuan yang diinginkan. 

8. Kompetensi Sosial Mahasiswa UNY menurut Keaktifan Kegiatan di 
Masyarakat 

 
Jumlah mahasiswa yang kegiatannya tidak aktif  di masyarakat adalah 64, 

agak aktif 150, cukup aktif  117, dan sangat aktif 47. . Kompetensi sosial keempat 

kelompok tersebut dalam kategori baik. Dalam bentuk diagram batang skor 

reratanya adalah sebagai berikut. 

Kegiatan di Kampus 

1.  Tidak Aktif 

2.  Agak Aktif 

3.  Cukup Aktif 

4.  Sangat  Aktif 
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Nomor  Urut  Keaktifan Kegiatan di Kampus 

Gambar  6. Kompetensi Sosial Mahasiswa UNY menurut 

Keaktifan Kegiatan Kampus 
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Sejalan dengan hasil penelitian keaktifan kegiatan di kampus,  keaktifan 

kegiatan di masyarakat dalam penelitian ini menunjukan bahwa semakin aktif 

mahasiswa dalam kegiatan di masyarakat ternyata semakin baik kompetensi 

sosialnya. Mahasiswa yang sangat aktif di masyarakat cenderung paling tinggi 

kompetensi sosialnya (79,91) disusul yang cukup aktif (76,36),  agak aktif (72,74), 

dan tidak aktif  yang paling rendah (72,03). Hasil penelitian ini menunjukan adanya 

konsistensi antara aktivitas di masyarakat dengan aktivitas di kampus.  

 

SIMPULAN DAN SARAN 

 Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Secara keseluruhan kompetensi sosial mahasiswa UNY, kategori baik (rerata 

74,63 dari skala 100).  

2. Berdasarkan indikatornya, kompetensi sosial mahasiswa UNY, semuanya dalam 

kategori baik kecuali indikator “kerjasama dengan masyarakat” kategori cukup 

baik. Secara rinci berturut-turut dari yang tertinggi rerata skor kompetensi 

sosialnya  adalah (a)  kepatuhan terhadap  keputusan bersama, kategori baik 

(79,13), (b) rasa hormat/penghargaan pada orang lain, kategori baik (79,11), (c) 

ketertiban di kampus kategori baik (78,92), (d) kerjasama dalam 

kelompok/organisasi, kategori baik (75,81), (e) keluwesan dalam berkomunikasi, 

kategori baik (74,51), (f) kesimpatisan dan keempatian, kategori baik (72,55),  

dan (g) kerjasama dengan masyarakat, kategori cukup baik (62,38). 

3. Menurut bidang keilmuan, kompetensi sosial mahasiswa kelompok ilmu 

pengetahuan sosial (FIP, FBS, FIS, FIK, dan FE) skor reratanya 75,60, termasuk 

Kegiatan di Masyarakat 

1.  Tidak Aktif 

2.  Agak Aktif 

3.  Cukup Aktif 

4.  Sangat  Aktif 
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Nomor  Urut  Keaktifan Kegiatan di Masyarakat 

Gambar  7. Kompetensi Sosial Mahasiswa UNY menurut 

                  Keaktifan Kegiatan di Masyarakat 
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kategori baik. Kompetensi sosial mahasiswa kelompok ilmu eksakta (FMIPA dan 

FT) skor reratanya 73,34, juga kategori baik. 

4. Kompetensi sosial mahasiswa UNY menurut angkatan tahun-masuk seluruhnya 

dalam kategori baik. Rinciannya dari skor yang tertinggi  adalah angkatan 2012 

(75,99), angkatan 2013 (74,30), dan angkatan 2011 (73,60). 

5. Pada lingkungan kampus yang semakin inspiratif, mahasiswa cenderung memiliki 

kompetensi sosial semakin tinggi. Mahasiswa yang menilai lingkungan kampus 

sangat inspiratif skor reratanya tertinggi 81,96; disusul lingkungan  yang cukup 

inspiratif 75,36,  agak inspiratif 70,14, dan tidak inspiratif  65,80. 

6. Pada lingkungan masyarakat yang semakin inspiratif, mahasiswa  cenderung 

kompetensi sosialnya semakin tinggi. Mahasiswa yang menilai lingkungan 

masyarakat sangat inspiratif skor reratanya tertinggi 82,84, disusul lingkungan  

yang cukup inspiratif  75,04,  agak inspiratif 71,17, dan tidak inspiratif  62,77.  

7. Kompetensi sosial mahasiswa berdasar keaktifan kegiatan di kampus seluruh 

kelompok dalam kategori baik, berturut-turut dari yang skor tertinggi adalah 

sangat aktif 80,07 disusul yang cukup aktif 75,33, agak aktif 72,73, dan tidak aktif  

yang paling rendah 72,13.  

8. Kompetensi sosial mahasiswa berdasar keaktifan kegiatan di masyarakat seluruh 

kelompok dalam kategori baik, berturut-turut dari yang skornya tertinggi adalah 

yang sangat aktif di masyarakat cenderung paling tinggi 79,91 disusul yang 

cukup aktif 76,36,  agak aktif 72,74, dan tidak aktif  72,03.  

 

Implikasi 

 Hasil penelitian ini secara umum menunjukan bahwa kompetensi sosial 

mahasiswa UNY dalam kategori baik (rerata 74,63), namun skor rerata tersebut 

cenderung mendekati cukup/sedang. Walaupun dalam kategori baik, tidak serta 

merta bahwa kompetensi sosial ini sudah cukup bagi calon guru. Seharusnya, calon 

guru kompetensi sosialnya dalam kategori sangat baik, karena guru menjadi contoh 

dan inspirasi anak didiknya. Skor rerata kompetensi sosial ini merupakan hasil 

penelitian dengan sampel yang terpilih, oleh karena itu manakala sampel yang 

dipilih berbeda kemungkinan akan menunjukan hasil skor rerata yang berbeda, 

akan tetapi sampel ini dipilih secara random, kemungkinan perbedaannya tidak 

akan jauh.  
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Saran   

 Berdasarkan simpulan dan implikasi dalam penelitian ini maka, peneliti 

mengemukakan saran sebagai berikut. 

1. Kompetensi sosial dapat ditingkatkan melalui penciptaan lingkungan kampus 

yang kondusif/inspiratif melalui perilaku sivitas akademika yang baik pada 

semua lapisan baik pejabat kampus, dosen, tenaga administrasi, dan di 

masyarakat sekitar tempat tinggal mahasiswa. 

2. Kompetensi sosial perlu ditingkatkan melalui kegiatan ekstra kurikuler di kampus 

yang dapat melibatkan semua mahasiswa sesuai dengan karakter mahasiswa. 

Demikian juga, mahasiswa diharapkan aktif dalam kegiatan di masyarakat 

dalam rangka meningkatkan kompetensi sosialnya. 

3. Kompetensi sosial calon guru perlu mendapat perhatian universitas, dengan 

mengalokasikan kegiatan pendidikan sosial calon guru di dalam kelas, paling 

tidak direncanakan dengan baik bila diintegrasikan dalam matakuliah atau pun 

kegiatan ekstrakurikuler. 

4. Bagi peneliti dapat mengembangkan penelitian ini dengan alat ukur tes yang 

terstandar melalui observasi dan atau wawancara. 

D. Keterbatasan Penelitian 

      Pengukuran kompetensi sosial dalam penelitian ini menggunakan angket, 

dengan asumsi kejujuran dan pemahaman responden sudah baik bagi mahasiswa. 

Cara ini menurut M. Surya diperbolehkan, lebih-lebih dalam penelitian tahap awal 

dengan jumlah sampel yang besar. Dengan demikian, skor rerata hasil penelitian ini 

bergantung pada persepsi responden. Peneliti dalam hal ini tidak dapat 

menggunakan alat tes dalam menilai kompetensi sosial mahasiswa sehubungan 

tidak memiliki kewenangan dalam hal ini. Selama ini UNY belum pernah 

mengadakan tes tentang kompetensi sosial mahasiswa calon guru. 
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Abstrak 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan bahan ajar sastra krawitan melalui 
model eksibisi. Target hasil berupa bahan ajar teori dan bahan ajar praktik. Kualitas 
bahan ajar divalidasikan kepada ahlimateri, praktisi, guru, dan siswa. 
 Desain penelitian adalah penelitian dan pengembangan (R & D: Research & 
Development. Subjek penelitian adalah kelompok karawitan di SMA Negeri 9 Yogyakarta. 
Instrumen penelitian menggunakan lembar penilaian untuk memperoleh informasi kualitas 
bahan ajar. Data diperoleh dari validasi oleh ahli materi, praktisi, guru, dan siswa dengan 
mengisi lembar penilaian. Analisis data menggunakan teknis deskriptif. 
 Hasil penelitian berupa dua buah buku sastra karawitan, yakni buku Teori Sastra 
Karwitan dan buku Praktik Karawitan. Hasil penilian bahan ajar Sastra Karawitan oleh 
ahimateri  akademisi adalah 3.65 (4) berarti bagus; oleh praktisi 4.29 (4) berarti bagus; 
oleh  guru 4.58 (5) berarti sangat bagus; siswa 4.52 (5) berarti sangat bagus.  Secara 
rerata hasil penilaian bahan ajar Sastra Karawitan adalah 4.26, yang berarti bagus. 
 

Kata kunci: Bahan Ajar, Sastra Karawitan  

 

PENDAHULUAN 

Penelitian sastra karawitan dan strategi pembelajaran peka nada melalui model 

eksibisi seni, dalam kaitannya dengan pendidikan karakter belum banyak dilakukan. 

Kurniatun (2010, Jurnal Gelar) pernah membahas karya sastra karawitan hasil lomba 

tingkat SD, ditinjau dari aspek musikalisasinya. Penelitian ini cenderung menyoroti aspek 

kreativitas seni, bukan pada aspek pendidikan barakter yang menitikberatkan konsep 

sastra karawitan.  

Sastra karawitan adalah alat untuk menyampaikan ajaran (Teeuw, 1984:1-2) yang 

berupa gubahan bahasa yang bermaterikan kata-kata dan bersumber dari imajinasi atau 

emosi pengarang atau seniman.  Ajaran yang dimaksud adalah ajaran karakter atau budi 

pekerti luhur yang disampaikan secara halus dan indah (Sayuti, 2001:400). Untuk 

memahami ajaran karakter tersebut diperlukan kemampuan mambaca sastra (Brumfit dan 

Robert, 1983:246). Sumarsam (2002:22-23) mencontoh gending pada tradisi Sekaten 

memiliki muatan sastra karawitan. Gending dalam tradisi Sekaten mengandung sastra 

karawitan Jawa, yang sangat berguna untuk menanamkan pendidikan karakter. Sekaten 

merupakan upaya untuk penyebaran karya seni sebagai ekspresi kehidupan, emosi, dan 
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batiniah atau religius (Langar (2006:29). Pada mulanya Sekaten sebagai sarana dakwah 

Islam.  

Menurut Soetandyo (2002:58), karawitan adalah seni suara Jawa dengan laras 

slendro dan pelog yang menggunakan alat gamelan. Pengertian ini menandaskan bahwa 

karawitan memang khas Jawa.  Dalam seni gamelan terdapat aneka ragam suara vokal 

yang dikutip dari berbagai karya sastra. Karya sastra yang dinyanyikan bersama gamelan 

disebut sastra karawitan Jawa. Sastra karawitan Jawa sering berupa puisi (sekar) atau 

disebut tembang (lagu), oleh sebab itu sastra karawitan Jawa disebut juga sekar 

karawitan. Karawitan itu merangkai sebuah sajian gendhing, maka sastra karawitan Jawa 

dinamakan juga sekar gendhing. Jadi, penyebutan sastra karawitan Jawa, sekar 

karawitan, dan sekar  gending memiliki kesamaan makna. Rochkyatmo (1999:93) 

menyatakan bahwa setiap  gending memiliki kegunaan (tertentu). Walaupun seni dan 

sastra karawitan telah banyak mengalami inovasi (Rochkyatmo, 2004:24-26) namun 

kegunaan atau maksud tertentu dari suatu gending tetap ada, misalnya untuk ajaran budi 

pekeri atau pendidikan karakter. Seperti disampiakan oleh Levere (dalam Suwondo, 

2003:5) bahwa karya sastra yang dapat menjadi objek studi sastra adalah karya yang 

bernilai, yakni wawasan budi luhur Jawa. 

Dina Listiyana (2011, LPPM Unnes) pernah meneliti pembelajaran karawitan 

dikaitkan dengan pembentukan karakter bangsa. Namun penelitian ini belum mencoba 

mengembangkan strategi peka nada, terlebih lagi eksplorasi model eksibisi seni.  

Karakter dalam sastra krawitan yang diambil dari kutipan sastra Jawa klasik, yang 

ditekankan dalam penelitian Dina ini pun masih terbatas pada nilai pendidikan. Tegasnya, 

penelitian ini belum membahas apa dan bagaimana sastra krawitan. 

Yang telah mengarah pada penelitian sastra karawitan dikaitkan dengan pendidikan 

karakter adalah pembahasan Kamiran (2012, jurnal Humanity. Namun, penelitian ini 

belum mampu menunjukkan fenomena sastra karawitan secara komprehensif. Peneliti 

juga belum secara khusus membahas strategi peka nada sebagai teknik pembelajaran 

menabuh gamelan. Umumnya para pemerhati karawitan belum tertarik ke aspek konsep 

sastra karawitan dan startegi pembelajaran peka nada. Mereka cenderung menikmati 

keindahan karawitan saja. Konsep sastra karawitan Jawa itu sendiri masih perlu 

ditelusuri, sebab sering muncul asumsi ada yang bernilai sastra dan ada yang sekedar 

hiburan belaka.  

Namun peneliti yang secara langsung dan murni meneliti sastra karawitan belum 

pernah dilakukan. Oleh karena itu, perlu dirumuskan mengenai sastra karawitan itu 

sendiri dalam bentuk bahan ajar yang disebut sastra karawitan.  Hal ini juga didasarkan 
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atas prasurvei di SMA bahwa bahan ajar sastra karawitan di SMA belum ada. Bahan ajar 

ini sangat penting karena bahan ajar sebagai sumber informasi yang harus dikuasai oleh 

siswa. Bahan ajar juga sebagai panduan arah materi yang menuju kompetensi 

pembelajaran sastra karawitan. Bahan ajar juga dapat menjadi panduan bagi guru 

mengenai materi apa yang harus diajarkan kepada siswanya. Bahan ajar juga dapat 

menjadi tolor ukur kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa. 

Berdasarkan uraian di atas, di SMA perlu pengembangan bahan ajar sastra 

karawitan, baik teoritis dan praktis. Bahan ajar teoritis berisi tentang konsep, karakteristik, 

jenis gending, pendidikan budi pekerti/karakter, keindahan, harmoni dalam menabuh 

gamelan. Semua itu sebagai pengetahuan praktis bagi siswa. Untuk praktik atau latihan 

menabuh gamelan, perlu disusun bahan ajar yang berisi jenis-jenis gending dari lagu, 

ketawanang, dan ladrang. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan dan pengembangan (Research and 

development, selanjutnya disingkat R & D) yang bertujuan mengembangkan sebuah 

produk berkaitan dengan pembelajaran karawitan (menabuh gamelan). Penelitian dan 

pengembangan ini digunakan untuk mengatasi adanya kesenjangan antara hasil-hasil 

penelitian dasar yang bersifat teoritis dengan penelitian terapan yang bersifat praktik. 

Produk yang diharapkan dari penelitian ini adalah hasil analisis dan sintesis sejumlah 

konsep, prinsip, asumsi, dan prosedur yang telah ditemukan dari penelitian dasar. Untuk 

itu, pengembangan penelitian ini akan diuji melalui eksplorasi the art exibition model, yang 

akan diterapkan di SMA NEGERI 9  Yogyakarta. 

 Penelitian menggunakan prosedur yang dikembangkan oleh Borg dan Gall 

(1983:775). Adapun prosedur penelitian dan pengembangan penelitian (1) analisis 

kebutuhan, (2) perencanaan, (3) pengembangan produk bahan ajar, (4) validasi dan uji 

coba, (5) revisi. Instrumen yang digunakan adalah lembar penilaian (validasi) oleh ahli 

materi, guru, praktisi, dan siswa. Secara garis besar indikator validitas  dapat ditengarai 

oleh cakupan, keakuratan, kemutakhiran materi, kontribusi belajar, teknik penyajian, dna 

kebahasaan. Analisis data melalui tabulasi, memaknai, dan menginferensi. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian  adalah bahan ajar sastra karawitan untuk siswa SMA dengan 

judul bahan ajar “SASTRA KARAWITAN”. Bahan ajar terdiri dari dua buah bahan ajar, 
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yaitu bahan ajar teori sastra karawitan (teoritias) dan bahan  ajar untuk berlatih gending 

(praktis). Bahan ajar Sastra Karawitan teoritis terdiri atas  3 bagian terbagi dalam 6 bab. 

Bagian pertama terdiri atas  dua bab. Pada Bab I diuraikan kondisi seni karawitan, seni 

karawitan di sekolah, prospek, perkembangan, dan fungsi seni karawitan. Bab II diuraikan 

sejarah seni karawitan, pengertian seni karawitan, instrument gamelan, vokal dalam seni 

karawitan, dan bentuk dan struktur gending. Bagian kedua berisi jenis-jenis  gending. 

Bagian kedua terdiri atas tiga bab yang berisi lancaran, ladrang, dan ketawang. Masing-

masing gending dalam masing-masing bab diuraikan pengertian, karakteristik, jenis, dan 

contoh. Bagian ketiga berisi sastra karawitan. Pada Bab III diuraikan sastra karawitan, 

karawitan klasik hingga baru, fungsi sastra karawitan, sense of ngeng dalam karawitan, 

estetika, harmoni, muatan karakter dalam karawitan, dan model eksibisi. 

Bahan ajar praktis terdiri atas materi eksibisi. Materi eksibisi atau buku II bersifat 

parktis berisi bunyi-bunyi bel SMA N 9 Yogyakarta, Lancaran SMA 9 Maju, tabuhan 

gending lancaran, ladrang, dan ketawang. Sajian berupa tabuhan dan kendangan.  Hal ini 

melatih kepekaan nada (sense of ngeng). Sense of ngeng adalah istilah yang 

dipergunakan Djaduk Feriyanto (putra seniman kondang Bagong Kusudiaharjo) untuk 

berlatih kepekaan nada dalam menabuh gamelan.   

Validasi dilakukan oleh ahlimateri doctor karawitan dari ISI yogyakarta, guru 

karawitan SMA N 9 Yogyakarta, praktisi otodidak yang mengajar di berbagai  kelompok 

karawitan di DIY dan Jawa Tengah dan karya-karya tersebar di seluruh Indonesia serta 

luar negeri (Jepang, Inggris, Australia, Jerman, Suriname, Amerika), dan siswa kelompok 

karawitan di SMA N 9 Yogyakarta. 

 

Cakupan Materi  

Grafik  1a   Cakupan Materi Menurut Ahli Materi 

 

Grafik 1b  Cakupan Materi menurut Guru 
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Grafik 1c Cakupan Materi Menurut Praktisi 

 

 Hasil penilaian validator bahwa untuk cakupan materi yang terdiri atas 

kelengkapan dan kedalaman masing-masing dinilai 5 atau sangat baik. Kelengkapan 

telah memenuhi aspek teori dan praktik. Buku terdiri atas 2 buah buku, yakni 1 buku teori 

sastra karawitan dan 1 buku praktik karawitan. Sastra karawitan, yakni dari 

perkembangan karawitan, karawitan di sekolah, serta aspek pembelajaran dan 

pendidikan karakter telah terdapat dalam buku Sastra Karawitan.  Buku praktik telah 

menyentuk jenis tabuhan dang ending yakni  jenis tabuhan yang berupa titi laras dengan 

cara menabuhnya (dengan ditandai simbol-simbol). Selain  itu buku praktik juga disertai 

cara enabuh boning (bonangan) dan kendngan. Jenis gending meliputi lancaran, ladrang, 

dan ketawang. Nama gending dari yang untuk anak-anak, remaja, dewasa. Muatan isipun 

juga lengkap dari yang bersifat rekreatif, pendidikan, dan karakter. 

 Untuk kedalaman materi, teori sastra karawitan  disajikan dari topik diurai mejadi 

subtopik. Masing-masing subtopik diuraikan dengan konsep, karakterisik, contoh,  

ilustrasi, elaborasi. Konsep untuk memberikan kesamaan pemahaman sesuatu hal 

(khususnya sastra karawitan). Karakteristik untuk memberikan pemahaman akan 

berbagai jenis gending sehingga para pembaca memiliki pemahaman yang yang 

memadai tentang jenis gending. Dengan pemahaman karakteristik, pembaca dan 

pemerhati gending tidak akan keliru memahami jenis gending.  Contoh lebih memberikan 

kejelasan sehingga tidak verbalisme (tahu kata tidak tahu arti).  Contoh-contoh bersifat 
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aplikatif sehingga dapat dilaksanakan (ditabuh) oleh siswa-siswa SMA. Illustrasi 

memerikan kesan rekreatif dan kejelasan secara komprehensif. Illustrasi berupa foto, 

uraian kontekstual,  dan simbol-simbol  tabuhan. Elaborasi adalah penjelasan yang 

kontekstual, lengkap, mendalam, dan komprehensif. 

 

Keakuratan Materi 

Indikator keakuratan materi antara sumber data ahli materi dan guru adalah sama.  

Grafik 2a Keakuratan Materi Menurut Ahli Materi  

 

Grafik 2b Keakuratan materi menurut guru 

 

   

Grafik 2c Keakuratan materi menurut praktisi 
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Kekauratan materi konsep, ilustrasi, kesesuaian dengan tingkat berpikir siswa, 

kesesuaian dengan perkembangan jiwa siswa, dan nilai karakter. Sajian konsep dinilai 

bagus karena konsep telah dapat mewakili (representatif) pemahaman suatu hal, 

peristilahan dalam sastra karawitan. Ilustrasi dinilai kurang bagus karena (1) miskin 

gambar sehingga dinilai kurang menarik. Untuk siswa SMA, visualisasi gambar masih 

sangat diperlukan untuk pemahaman secara sempurna; (2) ilustrasi disampaikan dalam 

bentuk tulisan atau uraian, (3) ilustrasi titi laras masih kurang lengkap. Hal ini sesuai 

dengan pemahaman ahli praktisi yang menyarankan untuk ditambahkan simbol: kethuk- 

kenong- kempul- gong. Materi juga diupayakan sesuai tingkat berpikir siswa SMA 

sehingga materi, pilihan kata, teknik penyajian disesuaikan dengan tingkat kesesuaian 

tingkat berpikir.  Selain itu materi sastra karawitan juga disesuaikan dengan 

perkembangan jiwa. Perkembangan jiwa ini juga disesuaikan dengan karakter.  

Perkembangan jiwa dan karakter adalah dua hal yang kongruan saling mengisi saling 

melengkapi sehingga kedua dinilai sama yakni sangat bagus. 

 

Kemutakhiran  

Kemutakhiran terdiri dari indikator kesesuaian dengan perkembangan kesenian 

karawitan, kesesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta 

acuan/referensi/daftar pustaka. 
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Grafik 3a Kemutahiran menurut ahli materi 

 

Grafik 3b Kemutahiran  

 

 

 

 

menurut ahli guru 

 

 

Grafik 3c Kemutahiran menurut ahli guru 

 

Aspek kemutakhiran terdiri atas perkembangan kesenian karawitan, perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, dan referensi. Untuk kemutakhiran dinilai bagus. Artinya tidak 

ketinggalan zaman. Materi sasra karawitan sudah sesuai dengan perkembangan zaman, 

yakni perkembangan kesenian karawitan.  Kemutakhiran perlu dicapai agar tidak 

memberikan kesan bahwa karawitan mesti kuna atau  arkhais. Materi disesuaikan dengan 

perkembangan kesenian karawitan modern. Itulah sebabnya materi yang disajikan 

modern, variatif, dan akomodatif dengan perkembangan kesenian karawitan. 
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 Bahan ajar juga disesuiakan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi.  Untuk perkembangan IPTEK, buku sastra karawitan dinilai bagus. Artinya 

bahan ajar sudah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu 

pengetahuan yang dimaksud dalam hal ini terkait dengan perkembangan seni karawitan.  

 Referensi dinilai kurang bagus. Hal ini disebabkan (1) referensi sudah lebih dari 10 

tahun yang lalu, (2) referensi yang terkait dengan kawitan kurang dalam arti kuantitas, (3) 

referensi sastra karawitan belum ada. Untuk alasan ke-3, memang buku atau bahan ajar 

sastra karawitan belum ada. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk 

mengembangkan bahan ajar sastra karawitan. Pada karya berikutnya alasan ke-1 dan 2 

akan ditingkatkan kemutakhiran referensi atau diupayakan kurang dari lima tahun dan 

ditambah jumlahnya. 

 

Kontribusi Belajar 

Kontribusi ditengarai oleh indikator menumbuhkan motivasi/semangat belajar 

karawitan, mendorong tumbuhnya kreativitas, mendorong berpikir kritis, dan 

menumbuhkan budi pekerti baik bagi siswa. 

Grafik 4a Kontribusi belajar oleh ahli materi  

 

Grafik 4b Kontribusi belajar oleh guru 
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Grafik 4c Kontribusi belajar oleh praktisi 

 

 Buku Sastra Karawitan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam belajar. 

Kontribusi dalam belajar meliputi motivasi, kreativitas, sesuai dengan tingkat berpikri 

siswa, mengandung pendidikan budi pekerti, keruntutan, sistematika, deskripsi dan 

menunjukkan terjadinya keterampilan proses dalam belajar karawitan. Bahan ajar bagus 

dalam memberikan kontribusi motivasi. Kontribusi dinyatakan bagus karena kelengkapan 

dan kedalaman materi, konsep, ilustrasi, kesederhaan, kejelasan, isi gending, cara 

menabuh instrument, dan pendidikan karakter seseuai dengan tingkat berpikir siswa. 

Buku juga dinilai bagus dalam mendukung kreativitas. Hal ini tampak dari materi praktis 

yang masih memberikan peluang kepada siswa untuk dapat berkembang lebih baik. Buku 

ini bagus dalam penyesuaian dengan tingkat berpikir siswa sehingga siswa tidak 

mengalami hambatan yang berarti dalam mempelajari bahan ajar sastra karawitan, baik 

teori maupun praktik. Buku juga mengandung pendidikan budi pekerti, maka dinilai bagus. 

Menabuh menumbuhkan sikap disiplin, menghormati orang lain, kebersamaan, 
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keseriusan, fokus, dan sebagainya. Tanpa itu semua, gamelan tidak akan enak untuk 

dinikmati.  

Penyajian  

Penyajian terdiri dari indikator keruntutan, sistematika, deskripsi dan elaborasi 

materi, mengembangkan keterampilan proses belajar sastra dan atau karawitan, dan 

mendorong terjadinya interaksi belajar. 

 

Grafik  5a Penyajian menurut ahli materi 

 
Grafik  5b Penyajian menurut guru 
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Grafik 5c Penyajian menurut praktisi 

 

 

 

 

 

 

 

Keruntutan dinilai sangat bagus oleh ahli materi. Hal ini disebabkan buku disusun 

secara linear, dari dasar, argumen mengapa bahan ajar itu perlu ditulis, latar belakang 

pentingnya bahan ajar itu, kemudian sajian jenis gending dari lancaran, ketawang, 

ladrang  hingga muatan karakter dalam bahan ajar itu. Sistematika dinilai sangat bagus 

karena bahan ajar ditulis konsisten dengan urutan linear. Deskripsi dan elaborasi juga 

dinilai sangat bagus karena uraian, penjelasan,  bersifat komprehensif, kontekstual, dan 

sesuai dengan perkembangan atau taraf belajar siswa SMA. Deskripsi dan elaborasi 

diibaratkan analisis dan sintesis dari fenonema sastra karawitan. Bahan ajar juga 

menunjukkan keterampilan proses, yakni proses belajar sastra kawaitan dan karawitan, 

terutama pada materi praktiknya. Keterampilan proses yang dimaksud adalah proses 

belajar notasi, tabuhan, dan gerongan. Interaksi belajar juga terbangun dengan bahan 

ajar sastra karawitan. Interaksi belajar ini sangat menonjol pada bahan ajar praktik. 

Interaksi belajar yang dimaksud adalah interaksi antara guru dan siswa serta siswa 

dengan siswa. Interaksi guru dan siswa terjadi ketika proses mengajar dan 

membelajarkan karawitan. Interaksi antarsiswa terjadi ketika proses belajar (menabuh) 

berlangsung. Interaksi secara langsung maupun tidak langsung. Interaksi secara 

langsung apabila ada garapan yang membutuhkan interaksi beberapa intrumen gamelan. 

Interaksi secara tidak langsung terjadi ketika menabuh bersama. Dengan interaksi ini 

gamelan dapat dinikmati dan diapresiasi sehingga dapat menggugah semangat, 

kerjasama, ketenangan jiwa, dan sebagainya. 
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Pemahaman 

Pemahaman ditengarahi indikator kesederhanaan, kejelasan, dan kemudahan. 

 

Grafik 6a Pemahaman menurut ahli materi 

 

 

Grafik 6b Pemahaman menurut ahli guru 

 

Aspek pemahaman terdiri atas kesederhanaan, kejelasan, dan kemudahan. 

Kesederhanaan ditunjukkan oleh substansi materi, pilihan kata, sajian kalimat, deskripsi 

dan elaborasi, contoh. Menurut ahli materi kejelasan dan kemudahan kurang bagus. 

Melihat grafik tersebut menjadi yang kontra produktif, yakni keserhanaan  bagus. Artinya 

bahan ajar sastra sederhana, tetapi pada sisi lain ahli materi menilai kejelasan dan 

kemudahannya kurang. Buku yang sederhana mestinya jelas dan mudah. Peneliti 

memprediksi ada dua indicator yang terlintas pada ahli materi. Ketika indikator sederhana 

mengarah pada performansi buku yang masih berupa diktat. Ketika membaca indicator 

kejelasan dan kemudahan ahli materi berpikir masalah substansi (kompetensi). Dua hal 

yang berebda tersebut sehingga menimbulkan penilaian yang kontra produktif. 
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Kaidah Kebahasaan 

Kaidah kebahasaan ditengarai oleh indikator kebakuan bahasa, EYD  (Ejaan Yang 

Disempurnakan), penggunaan istilah, dan penggunakan symbol. 

Grafik  7a  Kaidah kebahasaan menurut ahli materi 

  

Grafik  7b  Kaidah kebahasaan menurut guru 

 

Dari segi kebahasaan, kaidah dan EYD dinilai bagus oleh ahli materi. Kaidah yang 

dimaksud adalah kaidah penulisan buku, terkait dengan bentuk, urutan penomoran, dan 

bentuk bahan ajar (diktat). EYD juga dinilai bagus berarti sudah tulisan dalam bahan ajr 

sudah mengikuti pedoman berbahasa Indonesia dengan Ejaan Yang Disempurnakan. 

Ejaan Yang disempurnakan lebih bersifat mekanik seperti tata tulis, tata ejaan, 

penggunaan symbol, lambang, singkatan, dan sebagainya. Namun untuk istilah dan 

simbol dinilai kurang oleh ahli materi. Bahan ajar belum menyajikan uraian tentang istilah 

secara memadai. Simbol yang digunakan (kethuk-kenong-kempul-gong) juga masih perlu 

dibenahi sehingga tulisan benar-benar siswa untuk menabuh gamelan. 

 Dari validasi akademisi, praktisi, guru, dan siswa diambil rerata sebesar 4.26 atau 

dibulatkan 4 atau bagus.  
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 Penilaian oleh para validator  dengan predikat bagus, maka bahan ajar sastra 

karawitan dapat digunakan dalam pembelajaran sastra karawitan dan latihan karawitan di 

SMA. Tentu saja pembelajarannya disesuaikan dengan konteks. 

 

Eksibisi dan Lomba Karawitan SMP se-DIY 

Hasil lain dari impelementasi sastra karawitan di SMA N 9 Yogyakarta adalah 

eksibisi dan lomba karawitan SMP se-DIY. Lomba diselenggarakan pada hari Minggu, 2 

November 2014 di halaman SMA N 9 Yogyakarta. Selain mendapatkan tropi, pemenang 

mendapatkan hadiah uang pembinaan. Tropi I dari Rektor UNY, II dari Ketua LPPMP 

UNY, tropi III dari Kepala Pusat Pengembangan Sekolah Laboratorium, IV dari IDB, dan 

IV dari Kepala Sekolah SMA N 9 Yogyakarta. Selain itu juga dipilih pembonang dan 

pengendang terbaik. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil analisis dan sintesis, dapat ditarik simpulan berikut.  Bahan ajar 

Sastra Karawitan dinilai  berarti bagus oleh akademisi, oleh praktisi dinilai bagus, oleh 

guru dinilai sangat bagus, dan oleh siswa dinilai sangat bagus.  
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Abstrak 
Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, mahasiswa Program Studi Bimbingan dan 

Konseling, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, semakin heterogen dilihat dari aspek 
budaya/tradisi, agama, kemampuan akademik, dan status sosial ekonomi keluarga. 
Heterogenitas dan disinyalir rendahnya penyesuaian diri mahasiswa, khususnya pada 
aspek budaya/tradisi, menuntut Program Studi Bimbingan dan Konseling (Prodi BK) perlu 
menyiapkan program pengembangan diri mahasiswa agar mereka mampu menyesuaikan 
diri baik secara sosial maupun akademik dengan baik 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas program Pemantapan Penyesuaian 
Diri Mahasiswa Baru dengan Bimbingan dan Konseling Kelompok Rational Emotive 
Behavior Therapy (REBT) dalam bentuk eksperimen One-Group Pretest-Posttest Design. 
Program Pemantapan Penyesuaian Diri terdiri dari 3 program secara berkesinambungan 
yaitu prokrastinasi akademik, resiliensi terhadap stress, dan kecerdasan emosi.  

Subjek penelitian adalah mahasiswa Angkatan 2013 Prodi BK, Universitas Sanata 
Dharma Yogyakarta, Tahun Akademik 2013/2014  berjumlah 43 orang. Dari total jumlah 
tersebut, 14-23 orang mengikuti program Pemantapan Penyesuaian Diri. Empat 
kuesioner berbentuk skala Likert digunakan dalam penelitian ini:  Prokrastinasi (Ferrari, 
Johnson, McCown, 1995; reliabilitas Cronbach Alpha=.921), Resiliensi Terhadap Stress 
(Reivich & Shatte, 2002, reliabilitas Cronbach Alpha= .906), Kecerdasan Emosi 
(Goleman, 1995, reliabilitas Cronbach Alpha= .872), Penyesuaian Diri (Schneiders, 1964,  
reliabilitas Cronbach Alpha= .919)  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Pemantapan Penyesuaian Diri 
Mahasiswa Baru dengan Bimbingan dan Konseling Kelompok Rational Emotive Behavior 
Therapy (REBT) efektif untuk memantapkan penyesuaian diri mahasiswa baru. Uji T 
dengan teknik Sample Paired Test menghasilkan skor t hitung 2, 553 (df 20), dengan 
tingkat signifikansi 0,019. Skor t hitung 2,553 > t table 2,086.   

 
Kata Kunci: Prokrastinasi Akademik, Resiliensi, Kecerdasan Emosi, Penyesuaian Diri 

 

PENDAHULUAN 

Mahasiswa baru mengalami transisi dari kehidupan pada masa pendidikan di SMA 

ke Perguruan Tinggi atau peralihan dari seorang siswa menjadi seorang mahasiswa. 

Transisi itu dapat menimbulkan stres bagi individu tersebut; lebih-lebih bagi individu yang 

harus berpindah kota untuk menempuh pendidikan tinggi. Hal ini terjadi karena mereka 

yang biasa tinggal bersama keluarga dengan latar budaya yang telah dijalaninya sejak 

kecil seperti, bahasa yang digunakan sehari-hari, komunitas pergaulan, harus pindah 

dan hidup di dalam  lingkungan yang baru dengan budaya yang baru pula. Mahasiswa 

yang hidup di lingkungan baru berarti hidup di dalam lingkungan akademik dan 

lingkungan sosial dengan aturan-aturan hidup yang baru pula. Kemungkinan besar 

mailto:rethahrd@gmail.com
mailto:donalsinaga@gmail.com
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Prokrastinasi 

Kecerdasan Emosi Penyesuaian 

Diri 

Resiliensi 

Kecerdasan Emosi 

mereka membawa pengetahuan yang kurang memadai tentang lingkungan hidup yang 

baru. Pittman (dalam Mc.Gillin, 2003) berpendapat bahwa mahasiswa yang menuntut 

ilmu di tempat yang jauh dari keluarga akan kehilangan aturan yang biasa mereka 

jalankan di rumah, dan menghadapi aturan baru yang mereka belum tahu dengan jelas 

bagaimana menjalankan aturan-aturan tersebut. Mereka mungkin  kehilangan dukungan 

dari teman-teman lama sehingga membuat mereka harus mencari teman baru.  

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, mahasiswa Program Studi Bimbingan dan 

Konseling, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, semakin heterogen dilihat dari 

aspek budaya/tradisi, agama, kemampuan akademik, dan status sosial ekonomi 

keluarga. Bahkan dalam tiga tahun terakhir ini jumlah mahasiswa yang berasal dari luar 

pulau Jawa cenderung meningkat. Heterogenitas dan disinyalir rendahnya penyesuaian 

diri mahasiswa, khususnya pada aspek budaya/tradisi, menuntut Program Studi 

Bimbingan dan Konseling perlu menyiapkan  program pengembangan diri mahasiswa 

agar mereka mampu menyesuaikan diri baik secara sosial maupun akademik dengan 

baik.  

Melihat tuntutan penyesuaian diri terhadap lingkungan sosial yang lebih bernuansa 

lintas budaya, tuntutan belajar di perguruan tinggi yang lebih menekankan pada 

kemandirian,  besarnya kemungkinan timbulnya stress akibat dari tuntutan belajar 

mandiri yang tinggi, maka dipikirkan isi program pengembangan diri mahasiswa lebih 

diprioritaskan pada 3 hal penting. Ketiga hal tersebut adalah (1) pengurangan 

kecenderungan menunda penyelesaian tugas-tugas/pekerjan akademik (prokrastinasi 

akademik). Hal ini berkaitan dengan tingginya tuntutan belajar mandiri.  (2) Peningkatan 

kelenturan menghadapi stress (resiliensi). Hal ini berkaitan dengan besarnya 

kemungkinan situasi stress yang dihadapi mahasiswa sebagai akibat dari tuntutan 

belajar mandiri yang tinggi. (3) Peningkatan kemampuan mengelola emosi (kecerdasan 

emosional). Hal ini berkaitan ini dengan semakin luasnya pergaulan sosial mahasiswa 

karena berhadapan dengan beragam budaya. Ketiga hal itu dapat disebut sebagai 

faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri mahasiswa baru dan dapat 

divisualisasikan dalam Gambar 1 dibawah ini.  

 

 

   

 

 

 

Gambar 1. Aspek-aspek Yang Mempengaruhi Penyesuaian Diri 
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Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa cara pandang seorang individu 

(pikiran) sangat berpengaruh terhadap kuat lemahnya kecenderungan melakukan 

prokrastinasi, kuat lemahnya resilensi terhadap stress, dan tinggi rendahnya kecerdasan 

emosi. Pada gilirannya, kuat lemahnya  kecenderungan melakukan prokrastinasi, kuat 

lemahnya resilensi terhadap stress, dan tinggi  rendahnya kecerdasan emosi akan 

berpengaruh terhadap baik tidaknya penyesuaian diri. Oleh karenanya, program 

pengembangan diri mahasiswa baru ini dirancang menjadi program Pemantapan 

Penyesuaian Diri Berbasis Kegiatan Bimbingan dan Konseling Kelompok Rational 

Emotive Behavior Therapy (REBT). Rational-Emotive Behavior Therapy (REBT) 

adalah pendekatan behavior kognitif yang menekankan pada keterkaitan antara 

perasaan, tingkah laku dan pikiran. Pendekatan Rational-Emotive Behavior Therapy 

(REBT) di kembangkan oleh Albert Ellis yang memandang manusia sebagai individu 

memiliki tendensi untuk berpikir irasional yang salah satunya didapat melalui belajar 

sosial. Individu juga memiliki kapasitas untuk belajar kembali sehingga mampu berpikir 

rasional (Winkel & Hastuti, 2012). 

Penyesuaian diri dapat dipandang sebagai bentuk interaksi antara diri individu 

dengan orang lain/lingkungan (Calhoun dan Acocella, dalam Satmoko, 1995: 14), suatu 

proses yang dinamis (Fahmy , 1982: 14), dan suatu usaha untuk memperoleh 

keharmonisan pada diri sendiri dan lingkungan (Sunarto dan Hartono (2002: 221-222).   

Penyesuaian diri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penyesuaian diri positif dan 

penyesuaian diri negatif. Menurut Sunarto & Hartono (2006), individu dengan 

penyesuaian diri positif bercirikan (1) tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional, 

(2) tidak menunjukkan adanya mekanisme-mekanisme psikologis, (3) tidak menunjukkan 

adanya frustrasi pribadi, (4) memiliki pertimbangan rasional dan pengarahan diri, (5) 

mampu belajar, (6) menghargai pengalaman, dan (7) bersikap realistik dan objektif. 

Lebih lanjut, Sunarto dan Hartono (2006), menguraikan tentang tiga bentuk reaksi dalam 

penyesuaian diri negatif. Pertama, reaksi bertahan (defence reaction) dengan cara 

individu berusaha untuk mempertahankan dirinya, seolah-olah tidak menghadapi 

kegagalan, dan selalu berusaha untuk menunjukkan dirinya tidak mengalami kegagalan 

dengan melakukan rasionalisasi, represi, proyeksi, dan sebagainya. Kedua, reaksi 

menyerang (aggressive reaction), dengan cara individu  berusaha  menutupi kesalahan 

dan tidak mau menyadari kegagalan. Individu yang bereaksi menyerang tampak dari 

perilaku selalu membenarkan diri sendiri, mau berkuasa dalam setiap situasi, keras 

kepala dalam perbuatan, menggertak baik dengan ucapan dan perbuatan, menunjukkan 

sikap permusuhan secara terbuka, dan sebagainya. Ketiga, reaksi melarikan diri dengan 
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cara individu melarikan diri dari situasi yang menimbulkan kegagalannya. Individu yang 

bereaksi melarikan diri tampak dari perilaku berfantasi, banyak tidur, minum-minuman 

keras, bunuh diri, regresi, dan sebagainya. 

Procrastination, the act of needlessly delaying tasks to the point of experiencing 

subjective discomfort, is an all-too-familiar problem (Solomon & Rothblum, 1984: 503). 

Prokrastinasi akademik adalah jenis penundaan yang dilakukan oleh individu pada jenis 

tugas formal yang berhubungan dengan tugas akademik, misalnya tugas sekolah atau 

tugas kursus. Prokrastinasi non-akademik adalah penundaan yang dilakukan oleh 

individu pada jenis tugas non-formal atau tugas yang berhubungan dengan kehidupan 

sehari-hari, misalnya tugas rumah tangga, tugas sosial, tugas kantor dan lain 

sebagainya (Ferrari, dkk., 1995 :5).  

Berkaitan dengan pikiran-pikiran irasional dan bagaimana kaitannya dengan 

penyesuaian diri, Burka dan Yuen (1983 dalam Ferrari et.al., 1995), berpendapat ada 

sejumlah keyakinan/pikiran irasional tentang prokrastinasi akademik seperti I must be 

perfect (saya harus sempurna), everything I do should go easy and without effort (segala 

sesuatu yang saya kerjakan haruslah berjalan dengan mudah dan tanpa usaha keras), 

it’s safer to do nothing than to take risk and fail (lebih baik tidak melakukan apapun 

daripada mendapatkan resiko dan kegagalan). Selanjutnya, Bridges and Roig (1997 

dalam Sirin 2011) berpendapat ketika tingkat pikiran/keyakinan irasional mahasiswa 

tinggi, maka perilaku prokrastinasi akademik juga meningkat. Milgram et al. (1995 dalam 

Sirin, 2011 ) berpendapat bahwa mahasiswa yang memiliki manajemen waktu yang 

buruk akan lebih memperlihatkan perilaku prokrastinasi 

Resiliensi merupakan kemampuan seseorang untuk bertahan, bangkit, dan 

menyesuaikan dengan kondisi yang sulit. Dengan kata lain, resiliensi berarti kemampuan 

untuk pulih kembali dari suatu keadaan, kembali ke bentuk semula setelah 

dibengkokkan, ditekan, atau diregangkan (Reivich, Shatte dan Norman dalam Helton & 

Smith, 2004). Berkaitan dengan ciri khas  resilien,  menurut Gore & Eckenrode (1994, 

dalam Mc.Gillin 2003) mahasiswa yang resilien adalah mahasiswa yang berhasil keluar 

dari masalah-masalah yang dihadapi dan sukses dalam menjalani masa studinya serta 

menganggap masalah tersebut adalah bagian dari tantangan masa studinya, dan bukan 

hal yang harus dijadikan alasan untuk terpuruk.  

Berkaitan dengan pikiran irasional dan resiliensi, khususnya resiliensi karier, 

penelitian yang dilakukan oleh Liu (2003) menemukan bahwa skor resiliensi karier 

berkorelasi negatif dengan skor total pikiran/keyakinan karier yang mengindikasikan 

partisipan yang memiliki resiliensi karier yang tinggi cenderung memiliki sedikit 

pikiran/keyakinan irasional karier (r = –.22, p < .01). Skor resiliensi karier berkorelasi 
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positif dengan keyakinan bahwa seseorang akan menemukan karier yang cocok dan 

pekerjaan penting bagi kehidupan seorang.     

Para peneliti Goleman, 1995; Baron, 1997; Mayer & Salovey, 1990 (dalam Noor-

Azniza et al., 2011) mendefinisikan kecerdasan emosional sebagai suatu kesadaran 

terhadap emosi dan pentingnya dalam relasi dan kehidupan kita. Goleman (2002) 

menyebutkan bahwa kecerdasan emosi terdiri dari 4 komponen yaitu kesadaran diri, 

manajemen diri, kesadaran sosial, dan manajemen relasi. Kesadaran diri berarti 

kemampuan individu untuk mengolah emosinya sendiri. Manajemen diri berarti 

kemampuan individu untuk mengendalikan atau mengolah perasaannya. Kesadaran 

sosial berarti kemampuan individu untuk mengatasi hubungan (relasi) dan menjadi sadar 

terhadap perasaan-perasaannya terhadap orang lain. Manajemen relasi adalah 

ketrampilan interpersonal dan sosial atau kemahiran merespon hal-hal yang diinginkan 

oleh orang lain. Individu yang cerdas emosi adalah individu yang memiliki kemampuan: 

(1) mengenali dan memahami mood, emosi, drives dan pengaruhnya terhadap orang 

lain, (2) mengatur diri sendiri; 

kemampuan mengendalikan secara tidak langsung impuls-impuls yang mengganggu, 

mood, dan kecenderungan untuk menilai/mengeritik—berpikir sebelum bertindak, (3) 

keinginan yang besar untuk bekerja dengan berbagai alasan yang tidak sekedar hanya 

untuk mengumpulkan uang atau status dan kecenderungan untuk meraih tujuan dengan 

usaha dan ketekunan. (4) memahami emosi dan ketrampilan melayani (treating) orang 

lain sesuai dengan reaksi emosi mereka, dan (5) memelihara jaringan sosial dan 

kemampuan membangun relasi hangat dengan orang lain.    

Studi yang dilakukan oleh Yip dan Martin (2006, dalam Noor-Azniza et al., 2011) 

menunjukkan bahwa kecerdasaan emosi menyumbang secara positif kompetensi sosial 

dan juga memegang peran penting terhadap kesuksesan akademik. Abadallah et al 

(2004 dalam Noor-Azniza, 2011) menemukan adanya relasi yang positif dan signifikan 

antara tingkat kecerdasan emosi dan penyesuaian akademik pada mahasiswa tahun 

pertama. Hasil studi yang dilakukan oleh Noor-Azniza (2011) menemukan tidak adanya 

relasi yang signifikan antara kecerdasan emosi baik dengan penyesuaian sosial maupun 

akademik pada mahasiswa tahun pertama. Namun, usia sebagai moderating effect 

terhadap relasi kecerdasan emosi baik dengan penyesuaian sosial maupun akademik.       

Perumusan Masalah 

Merujuk pada keadaan mahasiswa baru seperti yang telah diuraikan dan 

dilengkapi dengan sejumlah hasil penelitian yang berkaitan dengan penyesuaian diri, 

terdapat 5 masalah yang hendak dicari pemecahannya: (1) Bagaimanakah gambaran 

prokrastinasi akademik mahasiswa baru? (2) Bagaimanakah gambaran resiliensi 
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terhadap stres mahasiswa baru? (3)  Bagaimanakah gambaran kecerdasaan emosi 

mahasiswa baru? (4) Bagaimanakah gambaran penyesuaian diri mahasiswa baru? (5) 

Bagaimanakah efektivitas Program Pemantapan Penyesuaian Diri Mahasiswa Baru 

dengan Bimbingan dan Konseling Kelompok Rational Emotive Behavior Therapy (REBT) 

pada Mahasiswa Baru?   

Tujuan penelitian 

 Penelitian ini memiliki 2 tujuan. Pertama, untuk memperoleh gambaran tentang 

prokrastinasi akademik, resiliensi terhadap stres, kecerdasan emosi, dan penyesuaian 

diri mahasiswa baru Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Sanata 

Dharma Tahun Ajaran 2013/2014. Kedua, menguji efektivitas Program Pemantapan 

Penyesuaian Diri Mahasiswa Baru dengan Bimbingan dan Konseling Kelompok Rational 

Emotive Behavior Therapy (REBT) pada Mahasiswa Baru Program Studi Bimbingan dan 

Konseling Universitas Sanata Dharma Tahun Ajaran 2013/2014. 

 

METODE  PENELITIAN 

Program Pemantapan Penyesuaian Diri Mahasiswa Baru dengan Bimbingan dan 

Konseling Kelompok Rational Emotive Behavior Therapy (REBT) dilaksanakan dalam 

suatu penelitian eksperimen dengan menggunakan One-Group Pretest-Posttest Design. 

Subjek penelitian adalah mahasiswa Angkatan 2013 kelas A Program Studi Bimbingan 

dan Konseling (BK), Universitas Sanata Dharma Yogyakarta  berjumlah 43 orang. 

Namun, dari total jumlah tersebut, 14-23 orang yang aktif mengikuti program 

Pemantapan Penyesuaian Diri ini.  

Program Pemantapan Penyesuaian Diri ini dilaksanakan secara 

berkesinambungan. Dimulai dari program prokrastinasi akademik, disusul program 

resiliensi terhadap stress, dan akhirnya program kecerdasan emosi. Setiap program 

berisikan aktivitas-aktivitas yang bertujuan untuk mengembangkan pikiran-pikiran 

rasional subjek terhadap prokrastinasi, resiliensi, dan kecerdasan emosi.  

Ada dua aktivitas utama di dalam program yaitu layanan konseling kelompok dan 

layanan bimbingan kelompok dengan pendekatan konseling REBT. Pada minggu 

pertama diberikan program Prokrastinasi Akademik yaitu layanan konseling kelompok 

kepada mahasiswa yang teridentifikasi memiliki prokrastinasi akademiknya tinggi. 

Sedangkan mahasiswa yang prokrastinasi akademiknya berada pada kategori sedang, 

rendah dan sangat rendah diberikan layanan bimbingan kelompok. Pada minggu kedua 

mahasiswa mendapatkan program Resiliensi Terhadap Stres. Bagi mahasiswa yang 

teridentifikasi resiliensi terhadap stres tinggi dan sangat tinggi diberikan layanan 

konseling kelompok. Sedangkan mahasiswa yang teridentifikasi resiliensi terhadap stres 
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sedang, rendah dan sangat rendah diberikan layanan bimbingan kelompok. Pada 

minggu ketiga diberikan program Kecerdasan Emosi. Kepada mahasiswa yang 

teridentifikasi kecerdasan emosinya sangat rendah dan rendah diberikan layanan 

konseling kelompok. Sedangkan mahasiswa yang teridentifikasi kecerdasan emosinya 

sedang, tinggi, dan sangat tinggi diberikan layanan bimbingan kelompok.  

Layanan konseling disetiap program diberikan oleh seorang dosen Program Studi 

Bimbingan dan Konseling yang berperan sebagai konselor. Sedangkan layanan 

bimbingan kelompok diberikan oleh 4 orang mahasiswa Program Studi Bimbingan dan 

Konseling semester 7. Antara satu program dengan program lainnya ada jeda waktu 

selama 1 minggu. Selama satu minggu tersebut mahasiswa menjalankan tugas-tugas 

pribadi mereka yang disepakati di akhir sesi konseling dan bimbingan. Hal ini 

dimaksudkan agar mahasiswa menerapkan pikiran-pikiran rasional yang telah mereka 

bangun untuk menghadapi situasi-situasi nyata. Melalui penerapan itu diharapkan 

pikiran-pikiran rasional tersebut semakin mapan.      

Penelitian ini menggunakan empat kuesioner berbentuk skala Likert sebagai alat 

pengumpul data. Keempat kuesioner tersebut adalah kuesioner Prokrastinasi berbasis 

konsep Ferrari, Johnson, McCown (1995), dengan koefisien reliabilitas Cronbach Alpha= 

.921. Kuesioner Resiliensi Terhadap Stress berbasis konsep Reivich & Shatte (2002), 

dengan koefisien reliabilitas Cronbach Alpha= .906. Kecerdasan Emosi berbasis konsep 

Goleman (1995), dengan koefisien reliabilitas Cronbach Alpha= . 872. Kuesioner 

Penyesuaian Diri berbasis konsep Schneiders (1964) dengan koefisien reliabilitas 

Cronbach Alpha= .919.  

Untuk memperoleh gambaran tingkat prokrastinasi akademik, resiliensi terhadap 

stres, kecerdasan emosi, dan penyesuaian diri mahasiswa digunakan teknik analisis 

data kategorisasi distribusi normal dengan 5 (lima) kategori, yaitu sangat tinggi, tinggi, 

sedang, rendah, dan sangat rendah.  Sedangkan untuk pengujian efektivitas  program 

Pemantapan Penyesuaian Diri dengan statistik nonparametrik uji T dengan teknik 

sample paired test. Perhitungan uji T dilakukan melalui perbandingan skor penyesuaian 

diri sebelum dan sesudah pemberian program (prokrastinasi akademik, resiliensi 

terhadap stress dan kecerdasan emosi).   

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Hasil Penelitian 

 Sejumlah pikiran rasional tentang prokrastinasi yang muncul yaitu  (1) prioritaskan 

waktu untuk mengerjakan tugas-tugas yang utama, penting, dan mendesak, (2) 

mendahulukan hal-hal yang penting karena dengan tidak menunda-nunda pengerjaan 
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maka hasilnya akan maksimal, (3) tugas-tugas kuliah adalah yang hal yang utama, 

penting, dan wajib untuk dikerjakan,(4) kerjakan tugas-tugas utama meskipun harus 

melalui susah payah, (5) berani melawan ketakutan agar tidak terjadi prokrastinasi 

karena waktu kita itu adalah masa depan kita, (6) setiap usaha yang baik dan melakukan 

sesuatu dengan baik akan menghasilkan sesuatu yang baik pula, (7) manusia yang 

mengatur waktu bukan sebaliknya, waktu yang mengatur manusia. 

Sejumlah pikiran rasional tentang resiliensi terhadap stress yang muncul yaitu (1)  

masalah hidup sebagai suatu tantangan yang harus dihadapi, (2) kesulitan hidup dapat 

diatasi dengan penuh perjuangan, keberanian, kesabaran, ketenangan, kreativitas, dan 

penuh semangat bukannya dengan kesedihan yang berlarut-larut atau keputus asaan, 

(3) kesulitan hidup dapat diatasi dengan mengelola perasaan negatif. 

 Sejumlah pikiran rasional tentang kecerdasan emosi yang muncul yaitu (1) 

mengenal, memahami, dan menerima emosi diri untuk menghadapi masalah hidup, (2) 

berpikiran positif  dalam menghadapi masalah/kesulitan hidup, (3) mengatasi masalah 

hidup dengan penuh kepercayaan diri dan kesabaran. 

 

1. Gambaran Tentang Prokrastinasi Akademik 

Tabel 1  Frekuensi dan Persentase Subjek Program Prokrastinasi Akademik 

Kategori 
Frekuensi Persentase 

Pre Tes 
Post 
Tes 

Pre Tes 
Post 
Tes 

Sangat rendah 1 4 7.14 28.57 

Rendah 3 2 21.43 14.29 

Sedang 5 1 35.71 7.14 

Tinggi 2 5 14.29 35.71 

Sangat Tinggi 3 2 21.43 14.29 

Jumlah 14 14 100.00 100.00 
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Gambar 2. Grafik Tingkat Prokrastinasi Akademik 

 

Dalam grafik tampak setelah program Prokrastinasi Akademik, pada tingkat sangat 

rendah terjadi peningkatan jumlah subjek (28.57%). Hal ini berarti bahwa sebagian besar 

mahasiswa telah memiliki kecenderungan untuk tidak melakukan prokrastinasi.  Namun, 

pada tingkat tinggi, terjadi peningkatan jumlah subjek (35.71%). Hal ini berarti bahwa 

sebagian besar mahasiswa memiliki kecenderungan untuk melakukan prokrastinasi. 

Pada tingkat rendah, sedang, hingga tinggi tampak suatu gambaran bahwa mahasiswa 

masih memiliki kecenderungan untuk melakukan prokrastinasi.    

 

2. Gambaran Tentang Resiliensi Terhadap Stress 

Tabel 2. Frekuensi dan Persentase Subjek Program Resiliensi Terhadap Stres 

Kategori 
Frekuensi Persentase 

Pre Tes 
Post 
Tes 

Pre Tes Post Tes 

Sangat rendah 1 3 6.67 20.00 

Rendah 4 3 26.67 20.00 

Sedang 6 4 40.00 26.67 

Tinggi 2 3 13.33 20.00 

Sangat Tinggi 2 2 13.33 13.33 

Jumlah 15 15 100.00 100.00 

Gambar 3. Grafik Tingkat Resiliensi Terhadap Stres 

 

Dalam grafik tampak untuk tingkat sangat rendah, dan tinggi terjadi peningkatan 

jumlah subjek (20%) setelah pemberian program  Resiliensi Terhadap Stres. Untuk 

tingkat yang rendah berarti bahwa mahasiswa memiliki daya pegas/lentur yang rendah 
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terhadap stres. Artinya, mahasiswa cenderung tidak mampu bertahan dalam situasi 

stress. Sedangkan bagi mahasiswa yang berada pada tingkat yang tinggi berarti 

mahasiswa ini memiliki daya pegas/lentur yang tinggi terhadap stress. Hal ini berarti 

bahwa mahasiswa mampu bertahan dalam situasi stress. Program Resiliensi Terhadap 

Stres, untuk sebagian mahasiswa, telah   membantu meningkatkan kemampuan diri 

untuk bertahan dalam situasi stres. Namun untuk sebagian lainnya, program ini kurang 

membantu meningkatkan resilensi mereka. Dalam grafik juga tampak, tingkat resiliensi 

justru semakin rendah dan sedang. Hal ini berarti program Resiliensi Terhadap Stres 

kurang membantu mahasiswa untuk meningkatkan resilensi. Namun, bagi sebagian 

mahasiswa lainnya, program Resiliensi Terhadap Stres tidak mengubah tingkat resilensi 

mereka yang sudah sangat tinggi sebelum pemberian program.  

3. Gambaran Tentang Kecerdasan Emosi 

Tabel 3. Frekuensi dan Prosentase Subjek Program Kecerdasan Emosi 

Kategori 
Frekuensi Presentase 

Pre 
Tes 

Post 
Tes 

Pre Tes Post Tes 

Sangat rendah 7 8 30.43 34.78 

Rendah 4 2 17.39 8.70 

Sedang 5 4 21.74 17.39 

Tinggi 6 6 26.09 26.09 

Sangat Tinggi 1 3 4.35 13.04 

Jumlah 23 23 100.00 100.00 

 

Gambar 4. Grafik Tingkat Kecerdasan Emosi 

 Dalam grafik tampak, setelah pemberian program Kecerdasan Emosi sebagian 

mahasiswa memiliki kecerdasan emosi yang tinggi (26%) dan sangat tinggi (13%). 
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Namun, bagi sebagian besar mahasiswa lainnya pemberian program ini belum mampu 

meningkatkan kecerdasan emosi mereka (lihat tingkat sangat rendah, rendah, dan 

sedang). Semakin tinggi tingkat kecerdasan emosi berarti semakin cerdas mahasiswa 

dalam mengelola emosi. Demikian sebaliknya, semakin rendah tingkat kecerdasan 

emosi berarti semakin kurang cerdas mahasiswa dalam mengelola emosi 

4. Gambaran tentang penyesuaian diri 

Tabel 4. Frekuensi dan Prosentase Subjek Penyesuaian Diri 

Kategori 
Frekuensi Presentase 

Pre Tes 
Post 
Tes 

Pre Tes Post Tes 

Sangat rendah 3 5 13.64 22.73 

Rendah 8 4 36.36 18.18 

Sedang 1 3 4.55 13.64 

Tinggi 3 5 13.64 22.73 

Sangat Tinggi 7 5 31.82 22.73 

Jumlah 22 22 100.00 100.00 

 

Gambar 5. Grafik Tingkat Penyesuaian Diri 

 

Dalam grafik tampak bahwa setelah rangkaian ketiga program diberikan 

penyesuaian diri bagi sebagian mahasiswa berada pada tingkat sedang (13%) dan tinggi 

(22%). Hal ini berarti bahwa penyesuaian diri mahasiswa ini terhadap suasana 

kehidupan dan akademik di Yogyakarta/Universitas, baik. Namun demikian, untuk 

sebagian mahasiswa lainnya, rangkaian program penyesuaian diri belum membantu 

mereka untuk memiliki penyesuaian diri yang baik; mereka masih berada ditingkat 

sangat rendah dan rendah. Bagi mahasiswa yang berada pada tingkat sangat tinggi, 
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rangkaian program juga kurang membuat mereka semakin baik penyesuaian dirinya. 

Mereka telah memiliki penyesuaian diri yang sangat tinggi sebelum program diberikan. 

 

5. Efektivitas Program Pemantapan Penyesuaian Diri  

Uji T dengan teknik Sample Paired Test menghasilkan skor t hitung 2, 553 (df 20), 

dengan tingkat signifikansi 0,019. Skor t hitung 2,553 > t table 2,086. Hal ini berarti ada 

perbedaan yang signifikan antara skor sebelum dan sesudah Program Pemantapan 

Penyesuaian Diri terhadap penyesuaian diri. Jadi, program Pemantapan Penyesuaian 

Diri itu efektif.  

 

Pembahasan 

Secara keseluruhan, penyesuaian diri mahasiswa angkatan 2013 A semester ke-2 

semakin baik setelah mengikuti ketiga program Pemantapan Penyesuaian Diri. Pada 

program Prokrastinasi Akademik, program ini baru berhasil membantu sebagian 

mahasiswa (28,57%). Mencermati pikiran-pikiran rasional yang berhasil dirumuskan oleh 

mahasiswa selama mengikuti program Prokrastinasi Akademik, hal itu dapat diartikan 

bahwa prokrastinasi akademik baru sampai tingkat kesadaran (perubahan kognisi) dan 

belum sampai kepada perubahan perilaku/kebiasaan. Ada 3 kemungkinan penyebab, 

yaitu pertama, mahasiswa- mahasiswa ini memerlukan waktu yang cukup panjang untuk 

sampai kepada perubahan perilaku apalagi sampai pada pembentukan kebiasaan baru. 

Kedua, selama masa eksperimen ini berlangsung (kurang lebih 2 minggu) mahasiswa 

tidak berhadapan dengan situasi akademik yang penuh dengan tekanan. Ketiga, tipe 

prokrastinator. Menurut Chu & Choi (2005: 250) ada tipe prokrastinator aktif dan 

prokrastionator pasif yang berpengaruh terhadap kemampuan untuk membuat 

keputusan dan melaksanakan tugas pada waktunya. Bagi prokrastinator aktif, mereka 

mampu membuat keputusan dengan cepat dan melaksanakan tugas tepat waktu. Bagi 

prokrastinator pasif mereka tidak mempunyai niat untuk menunda namun pada 

kenyataannya mereka menunda. Kemungkinan besar mahasiswa yang berada pada 

tingkat prokrastinasi yang tinggi tergolong prokratinator pasif, sedangkan yang berada 

pada tingkat sangat rendah tergolong procrastinator aktif.  

Pada program Resiliensi Terhadap Stress telah terjadi peningkatan jumlah subjek 

(masing-masing 20%) pada tingkat sangat rendah dan tinggi. Pada sebagian besar 

mahasiswa lainnya, resiliensi terhadap stress berada tingkat resiliensi rendah dan 

sedang. Hasil ini memberikan gambaran bahwa sebagian kecil mahasiswa (20%) 

memiliki kemampuan untuk bertahan, bangkit, dan menyesuaikan dengan kondisi yang 

sulit (Reivich, Shatte dan Norman, dalam Helton & Smith, 2004). Sedangkan sebagian 
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besar mahasiswa lainnya belum memiliki kemampuan yang cukup untuk dapat bertahan 

dalam kondisi sulit yang kemungkinan penuh dengan stres. Jadi, mereka mudah stress.  

 Bagi mahasiswa dengan tingkat resilensi yang tinggi kemungkinannya karena 

mereka menggunakan pikiran rasional ketika menghadapi situasi yang sulit. Salah satu 

pikiran rasional yang telah dirumuskan yaitu berpikir secara positif tentang masalah 

hidup sebagai suatu tantangan yang harus dihadapi. Pendapat ini diperkuat oleh Gore & 

Eckenrode (1994, dalam Mc.Gillin 2003) bahwa mahasiswa yang resilien adalah 

mahasiswa yang berhasil keluar dari masalah-masalah yang dihadapi dan sukses dalam 

menjalani masa studinya serta menganggap masalah tersebut adalah bagian dari 

tantangan masa studinya, dan bukan hal yang harus dijadikan alasan untuk terpuruk. 

Dengan cara seperti apa tantangan hidup itu perlu dihadapi kiranya menjadi suatu 

proses lain lagi. Agar mampu bertahan dalam kesulitan hidup, individu harus mampu 

mengelola perasaan negatif dan memiliki hal-hal seperti perjuangan, keberanian, 

kesabaran, ketenangan, kreativitas, dan penuh semangat. Oleh karena itu, kemungkinan 

besar penyebab mahasiswa berada dalam tingkat sangat rendah, rendah, hingga tingkat 

sedang karena mereka belum mampu mengelola perasaan negatif dan atau belum 

cukup memiliki perjuangan, keberanian, kesabaran, ketenangan, kreativitas, semangat. 

Mereka baru sampai tahap menyadari bahwa kesulitan hidup itu adalah suatu tantangan 

bukan masalah.    

Hasil program Kecerdasan Emosi menunjukkan bahwa sebagian mahasiswa 

memiliki kecerdasan emosi yang tinggi (26%) dan sangat tinggi (13%). Namun, bagi 

sebagian besar mahasiswa lainnya pemberian program ini belum mampu meningkatkan 

kecerdasan emosi mereka (lihat tingkat sangat rendah, rendah, dan sedang). Pikiran-

pikiran rasional yang telah dirumuskan oleh mahasiswa selama program Kecerdasan 

Emosi yaitu berpikir positif ketika menghadapi masalah/kesulitan hidup dan untuk 

menghadapi masalah hidup dengan cara mengenal, memahami, dan menerima emosi. 

Pikiran-pikiran rasional tersebut ini kiranya dapat merupakan suatu proses untuk 

memperoleh kecerdasan emosi. Goleman (1995) berpendapat bahwa pengolahan emosi 

menjadi unsur penting dalam kecerdasan emosi. Dengan demikian kecerdasan emosi 

bukan hanya persoalan kesadaran terhadap emosi tetapi juga sampai kepada 

ketrampilan mengolah emosi agar relasi individu dengan orang lain berjalan dengan 

baik.  

Menurut Goleman (1995) ada 4 komponen kecerdasan emosi yaitu kesadaran diri, 

manajemen diri, kesadaran sosial, dan manajemen relasi. Individu yang cerdas secara 

emosi memiliki karakteristik seperti yang dimaksudkan oleh  komponen kecerdasan 

emosi tersebut. Penelitian yang berjalan 3 minggu dengan 3 kali pertemuan bagi 
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sebagian besar mahasiswa (dalam tingkat tinggi dan sangat tinggi) telah memberikan 

kesempatan untuk melatih ketrampilan menyadari, menerima, dan mengolah emosi, 

namun bagi sebagian besar mahasiswa lainnya (pada tingkat sangat rendah, rendah, 

dan sedang) belum sampai pada dimiliknya ketrampilan tersebut. Mungkin mereka telah 

mengenal dan memahami emosi mereka (tahap kesadaran diri) tetapi belum sampai 

pada tahap penerimaan dan pengolahan emosi (tahap manajemen diri, kesadaran 

sosial, dan manajemen relasi). Pikiran-pikiran rasional yang telah terumuskan selama 

masa pelatihan kiranya baru sampai kepada komponen kesadaran diri. Bagi sebagian 

mahasiswa yang tergolong tinggi dan sangat tinggi  mungkin mereka telah mampu 

mengolah emosi mereka sendiri. Namun , bagi mahasiswa-mahasiswa yang masih 

berada dalam tingkat sangat rendah, rendah, dan sedang kiranya masih diperlukan 

waktu yang cukup untuk sampai pada kemampuan melakukan manajemen diri, 

kesadaran sosial, dan manajemen relasi. Hasil penelitian ini baru menekankan pada 

hasil secara keseluruhan berdasarkan perolehan skor kuesioner Kecerdasan Emosi. 

Masih diperlukan kajian lebih mendalam seberapa banyak komponen kecerdasan emosi 

yang telah mereka miliki terutama bagi mahasiswa dalam golongan sangat rendah, 

rendah, dan sedang.    

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil-hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik 3 kesimpulan. 

Pertama, pikiran-pikiran rasional tentang prokrastinasi akademik, resiliensi terhadap 

stres, dan kecerdasan emosi memiliki pengaruh terhadap tinggi rendahnya tingkat 

prokrastinasi akademik, resiliensi terhadap stress, dan kecerdasan emosi. Kedua, 

pemantapan pikiran-pikiran rasional tentang prokrastinasi akademik, resiliensi terhadap 

stress, dan kecerdasan emosi melalui lingkungan hidup (sosial dan akademik) yang 

nyata sehingga tidak berhenti sampai pada tahap kesadaran saja. Ketiga, prokrastinasi 

akademik, resiliensi terhadap stress, dan kecerdasan emosi secara bersama-sama 

mempengaruhi berhasilnya tidaknya mahasiswa melakukan penyesuaian diri terhadap 

masa transisi dari kehidupan sekolah menengah ke perguruan tinggi; atau dari 

kehidupan bersama keluarga dan kehidupan sendiri.  

Untuk penyempurnaan model program pemantapan penyesuaian diri mahasiswa 

baru diusulkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Karena program Prokrastinasi Akademik, Resiliensi Terhadap Stress, dan  

Kecerdasan Emosi dilakukan secara berkesinambungan, maka perlu dirancang 

aktivitas yang harus dilakukan oleh semua mahasiswa sehingga mereka mempunyai 
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kesempatan yang memadai untuk mengaplikasikan pikiran-pikiran rasional yang 

telah terbentuk dalam situasi nyata yang menuntut penyesuaian diri.  

2. Berkaitan dengan rancangan aktivitas, diperlukan durasi waktu yang memadai untuk 

antar program dari ketiga program tersebut. Waktu 1 bulan untuk antar program 

kiranya lebih baik, sehingga diakhir semester (selama 6 bulan) mahasiswa telah 

mampu menyesuaikan diri dengan baik.  

3. Diperlukan penelitian yang lebih cermat dengan memasukkan tipe-tipe prokrastinator 

(pasif dan aktif) agar dapat terdeteksi dengan cermat pula siapa yang berada pada 

tingkatan prokrastinasi yang mana. 

4. Untuk kecerdasan emosi perlu dilakukan penelitian yang lebih cermat dengan 

memasukkan perolehan kemampuan kecerdasan emosi untuk setiap komponen 

kecerdasan emosi menurut Goleman (1995). Jadi hasil penelitian dapat menjelaskan 

pada komponen manakah seorang mahasiswa dikatakan sangat cerdas, dan 

sebaliknya pada komponen manakah dikatakan kurang cerdas. Goleman (1995) 

membagi 5 komponen kecerdasan emosi yaitu mengenali emosi diri, mengelola 

emosi, memotivasi diri sendiri, mengelola emosi orang lain, membina hubungan.    

5. Berkaitan dengan jumlah subjek penelitian, sebaiknya semua mahasiswa baru 

semester 1 dilibatkan dalam penelitian. Artinya, penelitian ini menggunakan 

penelitian populasi.  
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Abstrak 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) mengembangkan perangkat keras robot 
manipulator dengan sistem kendali keseimbangan gerak menggunakan NN model 
backpropagation; 2) mengembangkan perangkat dan panduan pembelajaran sistem 
kendali robot manipulator; 3) mengetahui efektivitas metode problem based learning 
berbantuan robot manipulator dalam upaya meningkatkan penguasaan kompetensi 
mahasiswa bidang robotika. 

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu 3 tahun di Jurusan Pendidikan 
Teknik Elektro (JPTE) FT UNY. Langkah-langkah dalam penelitian meliputi: 1) Tahun 
Pertama Pengembangan perangkat robot manipulator dengan keras sistem kendali 
keseimbangan gerak menggunakan neural network (NN) model backpropagation yang 
meliputi hardware dan software yang akan digunakan sebagai media pembelajaran pada 
matakuliah Sistem Robotika. 2) Tahun kedua, mengembangkan perangkat pembelajaran 
robot manipulator dengan sistem kendali keseimbangan menggunakan NN model 
backpropagation yang berupa rencana program pembelajaran (RPP), modul, hand-out, 
job-sheet, panduan pembelajaran berbasis problem based learning, dan panduan 
pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. 3) Tahun ketiga, implementasi 
pembelajaran dengan strategi pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, dengan 
metode problem based learning pada studi sistem kendali kesimbangan robot manipulator 
menggunakan NN model backpropagation untuk memperoleh pembelajaran yang efektif. 
Penelitian dilakukan pada Program Studi Pendidikan Mekatronika FT UNY untuk 
matakuliah Robotika. Teknik pengambilan data dilakukan dengan observasi/pengamatan, 
tes, dokumentasi dan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif 
kualitatif dan statistik inferensial untuk megetahui efektivitas media pembelajaran robot. 

Hasil penelitian pada tahun pertama adalah: (1) telah diperoleh  skala laboratorium 
robot manipulator dengan sistem kendali kesimbangan menggunakan NN model 
backpropagation. Selanjutnya untuk tahun ke-2 direncanakan diperolehnya perangkat dan 
panduan pembelajaran sistem kendali robot manipulator untuk pembelajaran Robotika. 
Pada tahun ke-3 direncanakan diperoleh gambaran bukti peningkatan kemampuan 
mahasiswa yang ditunjukkan dengan peningkatan pencapaian kompetensi mahasiswa 
dalam perkuliahan. 
 

Kata Kunci: media pembelajaran, NN model backpropagation, problem based learning, 
sistem kendali, robot manipulator. 

 

PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi semakin menuntut dunia pendidikan untuk dapat 

meningkatkan relevansinya. Dengan kata lain dunia pendidikan perlu banyak upgrade 

tentang kualitas dan kuantitas pertumbuhannya. Dampaknya terhadap proses pendidikan 

adalah diperlukan pembelajaran yang menuntut adanya upaya pengembangan kapasitas 

mailto:moh_khairudin@uny.ac.id
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dan kualitas para pelaku pendidikan (mahasiswa, dosen, masyarakat pengguna 

pendidikan) secara optimal dan kreatif dalam memanfaatkan lingkungan sekitar.  

 Berdasarkan tuntutan ini maka perlu adanya migrasi model pembelajaran dari 

mulai pembelajaran egosentris (teacher centered learning) kepada pembelajaran yang 

berorientasi pada kreatifitas dan aktifitas mahasiswa (student centered learning, SCL). 

Perlu banyak perubahan paradigma saat ujicoba migrasi menuju SCL ini. Pada sisi 

mahasiswa sangat dituntut kedewasaan dan kemapanan dalam berfikir dan bertindak 

sehingga mampu beradaptasi dengan kecerdasan emosional, intellektual dan 

mental/spiritual. Di sisi lain dosen perlu ekstra mengusahakan pembelajaran agar 

mahasiswa dapat secara yang aktif dalam proses pencarian pengetahuan sehingga akan 

sangat membekas dalam diri mahasiswa. 

 Bertumpu pada stressing point perlu adanya proses belajar mengajar (PBM) yang 

aktif dari dosen dan mahasiswa maka dalam penelitian ini mengangkat satu mata kuliah 

yang relatif sulit untuk kalangan mahasiswa Jurusan Pendidikan Teknik Elektro (JPTE), 

FT, UNY yaitu matakuliah Sistem Robotika. Pada kenyataannya kondisi yang ideal belum 

sepenuhnya terpenuhi, pembelajaran Sistem Robotika belum bisa menghasilkan 

mahasiswa yang berkapasitas dan berkualitas dalam intelektual dan emosional. Hal ini 

dimungkinkan karena proses dan model pembelajaran belum sepenuhnya menggunakan 

SCL mengingat untuk itu sangat diperlukan media pendidikan atau media pembelajaran 

yang dekat dengan lingkungan belajar mahasiswa sehingga mampu menginspirasi dan 

mengasah kemampuannya. Oleh sebab itulah dalam penelitian ini mengusulkan 

pengembangan media pendidikan yang sarat dan akrab dengan kondisi lingkungan 

mahasiswa sehingga dimungkinkan pembelajaran akan berjalan dengan aktif, inovatif, 

kreatif, efektif dan menyenangkan. 

Sehubungan dengan permasalahan seperti yang dijelaskan di atas, metode 

pembelajaran yang diusulkan untuk diterapkan dalam matakuliah Sistem Robotika adalah 

problem based learning. Alasan utama pembelalajaran problem based learning dalam 

perkuliahan ini adalah (1) Pembelajaran memerlukan ilustrasi langsung terhadap masalah 

yang dihadapi dalam dunia sesungguhnya sehingga terdapat korelasi dengan buku teks, 

(2) Pembelajaran berbasis kuliah saja seringkali membosankan, (3) Proses belajar yang 

efektif adalah yang melibatkan refleksi (double loop learning). Diharapkan dengan 

melibatkan mahasiswa dalam proses problem based learning, mahasiswa akan memiliki 

pemahaman yang lebih baik. 

Fasilitas dan infrastruktur untuk pembelajaran mata kuliah Sitem Robotika seperti 

kit modul untuk demontrasi dalam mata kuliah teori Sistem Robotika maupun kit modul 

aplikasi dalam mata kuliah Sistem Robotika di JPTE masih kurang. Hal ini merupakan 
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salah satu faktor yang menyebabkan sangat minimnya kemampuan mahasiswa dalam 

mengembangkan ide untuk mengaitkan kemampuannya dengan permasalahan dunia 

nyata. Hal yang riil mahasiswa masih relatif kesulitan menggali ide untuk dapat 

mengerjakan project akhir kuliah, padahal mata kuliah Sistem Robotika adalah matakuliah 

pengembangan perangkat keras bagi project akhir kuliah di JPTE. Oleh karena itu pada 

penelitian ini akan dirancang media pendidikan berupa sistem kendali keseimbangan 

robot manipulator menggunakan Neural Network (NN) dengan fungsi aktivasi 

backpropagation.  

Ketidakseimbangan gerakan lengan robot pada robot manipulator pada saat 

membawa barang bawaan yang bervariasi selalu akan terjadi. Hal ini mengakibatkan 

susah untuk mendapatkan posisi tujuan yang ditargetkan. Oleh karena itu perlu dilakukan 

pengembangan sistem kendali keseimbangan yang cerdas menggunakan NN dengan 

fungsi aktivasi backpropagation, agar diperoleh gerakan robot yang handal terhadap 

semua keseimbangan gerakan saat terjadi perubahan barang bawaan. Sistem kendali 

cerdas menggunakan NN dengan fungsi aktivasi backpropagation yang akan dilakukan 

dalam penelitian ini adalah untuk menjaga keseimbangan gerakan pada saat terjadi 

perubahan variasi beban.  

 Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian 

sebagai berikut: (1) bagaimanakah robot manipulator dengan sistem kendali 

keseimbangan menggunakan NN dengan fungsi aktivasi backpropagation yang baik, 

yang dapat digunakan untuk media pembelajaran matakuliah Sistem Robotika agar 

mahasiswa dapat mengembangkan kecerdasan intelektual dan emosional? (dilakukan 

pada tahun pertama), (2) bagaimanakah perangkat pembelajaran dan panduan media 

pembelajaran sistem kendali keseimbangan robot manipulator yang dapat diterapkan 

untuk pembelajaran berbasis problem based learning dan pembelajaran yang berpusat 

pada aktivitas mahasiswa guna meningkatkan kecerdasan intelektual dan emosional 

mahasiswa terhadap matakuliah Sistem Robotika? (dilakukan pada tahun kedua), (3) 

bagaimanakah pengaruh penerapan metode pembelajaran berbasis problem based 

learning dengan permasalahan yang ada pada sistem kendali keseimbangan robot 

manipulator dengan sistem kendali cerdas NN terhadap efektifitas pembelajaran 

matakuliah Sistem Robotika? (dilakukan pada tahun ketiga). 

Selanjutnya penelitian bertujuan sebagai berikut: (1) memperoleh media pembelajaran 

berupa robot manipulator dengan sistem kendali keseimbangan menggunakan NN 

dengan fungsi aktivasi backpropagation yang baik, (2) memperoleh perangkat 

pembelajaran dan panduan media pembelajaran sistem kendali keseimbangan robot 

manipulator untuk pembelajaran berbasis problem based learning dan pembelejaran yang 
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dapat meningkatkan prestasi mahasiswa dalam matakuliah Sistem Robotika, (2) 

mengetahui pengaruh penerapan metode pembelajaran berbasis problem based learning 

berbantuan robot manipulator dengan sistem kendali menggunakan NN terhadap 

efektivitas pembelajaran matakuliah Sistem Robotika. 

Selain itu, manfaat penelitian yang dapat diperoleh sebagai bentuk kontribusi 

penelitian bagi Jurusan Pendidikan Teknik Elektro dan stakeholder UNY adalah perbaikan 

pada media pembelajaran, strategi proses pembelajaran matakuliah Sistem Robotika. 

Selanjutnya diharapkan dapat memberikan manfaat: 1) bagi mahasiswa untuk 

meningkatkan pemahaman materi dan hasil belajar yang sesuai dengan kondisi riil 

(kontekstual); 2) bagi dosen diperoleh media model robot cerdas pada robot manipulator 

dengan sistem kendali menggunakan NN backpropagation yang meeliputi hardware, 

software, manual instruction dan jobsheet serta model pembelajaran yang sesuai untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran matakuliah system robotika dan kualitas prestasi 

hasil belajar; 3) bagi lembaga (Jurusan Pendidikan Teknik Elektro) untuk meningkatkan 

kualitas layanan terhadap mahasiswa melalui proses pembelajaran yang tepat dan 

kualitas lulusan yang kompeten dan kompetitif. 

 
METODE 

Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu 3 tahun. Penelitian tahun pertama 

adalah mengembangkan media pembelajaran dan telah diperoleh sebuah robot 

manipulator dengan sistem kendali keseimbangan menggunakan NN dengan fungsi 

aktivasi backpropagation. Tahun kedua mengembangkan produk perangkat 

pembelajaran dan panduan media pembelajaran sistem kendali keseimbangan robot 

manipulator. Tahun ketiga adalah impelementasi produk tahun pertama dan kedua 

dalam proses pembelajaran. 

Pada tahap implementasi produk adalah menerapkan produk robot dan produk 

perangkat pembelajaran serta panduan praktikum dalam proses pembelajaran dengan 

metode problem based learning dengan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada 

mahasiswa. Pada tahap ini, tujuannya adalah untuk memperoleh bukti efektifitas proses 

pembelajaran dalam meningkatkan kemampuan hasil belajar. 

Pada tahap pertama atau tahun pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan 

Research and Development. Dalam pelaksanaannya, terdapat tiga tahap yang dilakukan 

yaitu, (1) tahap pengembangan produk media media pembelajaran robot manipulator 

dengan sistem kendali keseimbangan menggunakan NN dengan fungsi aktivasi 

backpropagation, (2) tahap pengembangan perangkt pembelajaran adapun langkah-

langkah yang dilakukan pada intiya ada 4 langkah, yaitu: (a) analisis kebutuhan 
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perangkat lunak.pembelajaran dan perangkat keras robot, (b) desain perangkat 

lunak/pembelajaran dan perangkat keras, (c) pembuatan perangkat pembelajaran robot 

dan panduan praktikum robot, dan (d) pengujian perangkat pembelajaran dan robot 

manipulator dan (3) tahap implementasi produk dalam proses PBM. Pada tahap 

pengembangan produk, proses yang dilakukan adalah mengembangkan hardware dan 

software robot manipulator dengan berbagai komponen pendukungnya.  

 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengembangan produk media 

pembelajaran sesuai dengan yang dijelaskan oleh Pressman (1997:37) dan Rolston 

(1988:40) yang meliputi emilihan dan analisis kebutuhan sistem (perangkat keras dan 

perangkat lunak model robot). Perancangan model perangkat keras robot dan algoritma, 

pengujian produk. Gambar berikut ini menunjukkan blok diagram sistem secara umum 

pada robot manipulator yang akan dirancang. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tahap pengembangan software Sistem Kendali Cerdas Jaringan Syaraf Tiruan 

(NN). Tahap ini adalah perancangan sistem kendali cerdas JST dengan metode 

backpropagation. Tahap ini dilakukan dengan beberapa langkah berikut ini: (a) Tahap ini 

dimulai dengan menentukan posisi sudut yang menjadi acuan dan target dari gerakan 

robot lengan manipulator. (b) Melakukan perhitungan untuk mencari Error (c) Melakukan 

perhitungan Feedforward pada JST untuk mencari nilai PWM (d). Memeriksa setiap 

pergerakan motor, Gambar 4 berikut ini menunjukan flowchart cara kerja sistem kendali 

JST. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram Blok secara Umum Robot Manipulator 

PC Mikrokontroller Motor 

Sensor (rotary 

encoder & Zero 

Position) 
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Tahap selanjutnya adalah mengembangkan produk perangkat pembelajaran dan 

panduan media pembelajaran sistem kendali keseimbangan robot manipulator. Pada 

tahap ini hasil yang diharapakan meliputi hand out, jobsheet, dan prosedur penilaian 

untuk hasil belajar mahasiswa. Tahap ini belum dilaksanakan dan akan dilaksanakan 

pada tahun kedua. 

Tahap implementasi produk adalah menerapkan produk robot dan produk 

perangkat pembelajaran serta panduan praktikum dalam proses pembelajaran dengan 

metode problem based learning dengan pendekatan pembelajaran student centered 

learning. Pada tahap ini bertujuan untuk memperoleh hasil tentang efektivitas proses 

pembelajaran dalam meningkatkan kemampuan hasil belajar khususnya pada ranah 

intelektual dan emesional mahasiswa. Tahap ini belum dilaksanakan dan akan 

dilaksanakan pada tahun ketiga. 

Untuk pengembangan perangkat pembelajaran menggunakan observasi, dan 

angket. Pelaksanaan sebagian besar dengan cara Focus Group Design. Tim peneliti 

mendatangkan nara sumber yang ahli tentang media pendidikan, materi pendidikan, dan 

strategi pendidikan, guna memperoleh perangkat pebelajaran yang baik. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, tes dan 

angket. Observasi dilakukan untuk memperoleh data proses pembelajaran yang dilakukan 

oleh dosen maupun mahasiswa. Tes digunakan untuk mengukur kemampuan 

pemahaman mahasiswa terhadap materi kuliah sistem kendali keseimbangan robot yang 

telah dijelaskan sebelum dilakukan tes. Angket digunakan untuk menjaring data mengenai 

pembelajaran yang dilakukan oleh dosen. 

Sedangkan instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah daftar check list. 

Instrument ini digunakan untuk mencatat dan mengamati proses pembelajaran yang 

Gambar 2. Cara Kerja NN 

Letakkan benda 
bawaan End 

Start 

Input Degree (SP) 

Hitung: 
Error=SP-PV 

DError= Errorn – Errorn-1 

JST : FeedForward 

Kirim nilai PWM & gerakan lengan Apakah 
Error=0 ? 
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terjadi selama penelitian berlangsung. Tes yang berupa butir-butir pertanyaan yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan pemahaman mahasiswa dalam matakuliah 

Sistem Robotika. Instrumen angket/kuisioner berupa pertanyaan ataupun pernyataan 

yang memiliki empat alternatif jawaban disusun berdasarkan skala Likert. 

Teknik analisis untuk, 1) pengembangan media pembelajaran robot manipulator 

dengan sistem kendali keseimbangan menggunakan NN dengan fungsi aktivasi 

backpropagation dan pengembangan perangkat pembelajaran, serta panduan praktikum, 

2) mengevaluasi pengaruh peneraan metode pembelajaran kooperatif berbasis problem 

based learning yang berpusat pada mahasiswa terhadap efektifitas pembelajaran mata 

kuliah Sistem Robotika, dilakukan secara deskriftif kualitatif dengan menelaah kesan 

mahasiswa, tingkat kehadiran dan sebaran nilai akhir mahasiswa. Di samping itu, 

dilakukan penyebaran kuesioner kepada mahasiswa peserta kuliah pada pertemuan akhir 

perkuliahan. Teknik analisis data untuk mengetahui efektivitas penerapan problem based 

learning menggunakan metode statistik korelasional. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada tahun pertama ini fokus dari penelitian adalah pembuatan media 

pembelajaran yang berbentuk robot. Proses perakitan robot dilaksanakan dengan 

beberapa tahap. Tahap pertama adalah perancangan dan desain mekanik (body) robot, 

selanjutnya tahap kedua adalah perancangan elektronik dan yang ketiga adalah 

perancangan dan desain sistem software (sistem kendali) pada robot.  

 
Desain dan Manufaktur Mekanik Robot 

Pada tahap awal telah dilakukan desain dan perancangan secara mekanik untuk 

robot lengan. Adapun hasil desain dan perancangan mekanik seperti pada Gambar 

berikut. 

 

 
 

 

 

 

  

Gambar 3. Desain dan 

Perancangan Mekanik 

Robot 
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Desain dan rancangan mekanik meliputi: (1) base untuk robot, (2) lengan 1 robot, (3) 

lengan 2 robot, (4) siku robot (elbow), (5) griper robot (penjapit benda). Penjelasan bagian 

robot dapat dilihat seperti pada Gambar berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perancangan Rangkaian Elektronika 

Perancangan rangkaian elektronika diperlukan sebagai interfacing antara mekanik 

robot dan software robot. Rangkaian elektronika yang dimaksud meliputi: (1) power 

supply untuk motor dan rangkaian driver serta rangkaian mikrokontroller, (2) Driver motor 

untuk semua penggerak bagian robot, (3) ADC dan DAC sebagai pembaca sensor. 

 Rangkaian power supply pada project ini dibuat dengan tiga (3) bagian. Bagian 

pertama untuk supply motor servo pada base robot dan griper robot dengan keluaran 12 

volt, sedangkan bagian kedua adalah power supply dengan keluaran 12 volt untuk 

Lengan 1 dan Lengan 2 serta untuk siku robot. Adapun power supply untuk rangkaian 

mikrokontroller dibuat dengan voltage keluaran adalah 5 volt. Bagian kedua, rangkaian 

driver motor didesain untuk menggerakkan semua motor yang digunakan. Ada lima motor 

servo yang dipakai sebagai penggeraka base, siku, lengan 1, lengan 2 serta untuk 

gripper. Oleh karena itu telah dibuat rangkaian driver motor untuk kelima motor servo 

tersebut. Sekanjutnya, bagian ketiga yaitu rangkaian analog to digital converter (ADC) 

telah dirancang untuk mengkonversi bacaan encoder pada motor. Rangkaian ini berupa 

kombinasi mikrokontroller dan input-output dari encoder untuk dapat membaca gerakan 

motor terutama pada motor penggerak lengan 1 dan lengan 2. Rangkaian ini diperlukan 

untuk mendapatkan signal analog dari encoder sehingga akan dikonversi menjadi digital 

sebagai feedback dari motor. Signal Feedback ini akan digunakan sebagai bahan 

masukan sebagai pengurang input (reference) sehingga didapatkan signal error. 

Gambar 4. Penjelasan Bagian Robot 
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Perancangan software. 

 Perancangan software ini meliputi uji coba interfacing input-output robot dengan 

komputer menggunakan arduino software maupun menggunakan matlab. Selanjutnya 

telah dibuat juga software untuk sistem kendali robot lengan berbasis NN dengan metode 

backpropagation. Adapun software untuk pengujian akses interfacing input-output pada 

robot telah digunakan software arduino dengan hasil script pemrograman sebagai berikut. 

 
#include <VarSpeedServo.h> 
 
VarSpeedServo servo0;  // motor servo aktuator base robot 
VarSpeedServo servo1;  // motor servo1 aktuator lengan robot 
VarSpeedServo servo2;  // motor servo2 aktuator lengan robot 
VarSpeedServo servo3;  // motor servo aktuator siku robot 
VarSpeedServo servo4;  // motor servo aktuator gripper robot 
 
const int servo0Pin = 0; // base 
const int servo1Pin = 12; // lengan1 
const int servo2Pin = 13; // lengan2 
const int servo3Pin = 8; // siku/elbow 
const int servo4Pin = 4; // gripper 
 
void setup(){ 
  servo0.attach(servo0Pin); // base 
  servo1.attach(servo1Pin); // lengan1   
  servo2.attach(servo2Pin); // lengan2 
  servo3.attach(servo3Pin); // elbow 
  servo4.attach(servo4Pin); // gripper 
    
  servo0.write(0,255,true);  
  servo1.write(0,255,true);  
  servo2.write(0,255,true);  
  servo3.write(0,255,true); 
  servo4.write(0,255,true);  
  delay(2000); 
} 
 
void loop(){ 
  servo4.write(150,70,true); // gripper tutup 
  delay(1000);  
    servo3.write(35,70,true); // elbow angkat 
  delay(1000); 
    servo0.write(70,70,true); // base 
  delay(1000); 
    servo3.write(0,70,true); // elbow turun 
  delay(1000); 
    servo4.write(180,70,true); // gripper buka 
  delay(1000); 
    servo0.write(178,70,true); // base 
  delay(1000); 

 

 Script pemrograman di atas telah mampu menggerakkan semua elemen robot dari 

base, Lengan 1, Lengan 2, siku serta gripper robot. Adapun gerakan robot untuk setiap 

elemen adalah 2 gerakan putar kanan dan kiri, sehingga robot manipulator yang telah 

didesain ini mempunyai tiga derajat kebebasan (3 degree of freedom, 3 DOF). Dengan 

cara yang sama, robot dapat digerakkan menggunakan software Matlab. Adapun software 

ujicoba gerakan robot menggunakan matlab seperti pada script berikut ini. 
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clear a; 
global a; 
delete(instrfind({'Port'},{'COM1'})) 
a=arduino('COM1'); % nomor port COM interface MATLAB - Arduino 
  
a.servoAttach(2);        % Base robot 
a.servoAttach(4);        % Lengan-1 
a.servoAttach(8);        % Lengan-2 
a.servoAttach(9);        % Siku/elbow 
a.servoAttach(7);        % Gripper 
  
while(1) 
    % Skenario-1 
    a.servoWrite(2, 178)    % Base putar kiri 
    pause(1); 
    a.servoWrite(7, 180)    % Gripper buka 
    pause(1); 
    a.servoWrite(9,  35)    % Siku angkat         
    pause(1); 
    a.servoWrite(4, 155)    % Lengan-1 maju 
    a.servoWrite(8, 155)    % Lengan-2 maju 
    pause(1);     
    %------------------------------------------- 
    % Skenario-2 
    a.servoWrite(7, 145)    % Gripper tutup -- ambil obyek 
    pause(1); 
    a.servoWrite(9,  35)    % Siku angkat (diam pada posisi terakhir) 
    pause(1) 
    a.servoWrite(4, 180)    % Lengan-1 mundur 
    a.servoWrite(8, 180)    % Lengan-2 mundur 
    pause(1);     
    a.servoWrite(9,   0)    % Siku turun 
    pause(1); 
    a.servoWrite(2,  70)    % Base putar kanan     
    pause(1);  
    %------------------------------------------- 
    % Skenario-3 
    a.servoWrite(9,  35)    % Siku angkat 
    pause(1); 
    a.servoWrite(4, 155)    % Lengan-1 maju 
    a.servoWrite(8, 155)    % Lengan-2 maju 
    pause(1); 
    a.servoWrite(7, 180)    % Gripper buka -- meletakkan obyek 
    pause(1);     
    a.servoWrite(4, 180)    % Lengan-1 mundur 
    a.servoWrite(8, 180)    % Lengan-2 mundur 
    pause(1); 
    a.servoWrite(9,   0)    % Siku turun 
    pause(1); 
    a.servoWrite(2,  70)    % Base putar kanan (diam pada posisi terakhir)     
    pause(1);    
end  
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Adapun software untuk sistem kendali berbasis NN dengan metode 

backpropagation seperti terlihat pada script berikut ini: 

 
clear a; 
global a; 
  
% Koneksi MATLAB - Arduino 
%delete(instrfind({'Port'},{'COM1'})) 
a=arduino('COM1'); % --> nomor port COM interface MATLAB - Arduino 
  
% Koneksi motor DC Servo pada board Arduino UNO 
a.servoAttach(2);  
a.servoAttach(3);  
a.servoAttach(4); 
  
% Posisi sudut servo input/target network-1 
P=[a.servoRead(2) a.servoRead(3) a.servoRead(4)];  % sudut putar servo input 
T=[45 90 180];  % sudut putar servo target-1 
  
% Posisi sudut servo input/target network-2 
P1=[a.servoRead(2) a.servoRead(3) a.servoRead(4)];  % sudut putar servo input 
T1=[0 0 0];  % sudut putar servo target 
  
while(1) 
    %-----neural network-1 
    net = newff(P, T, 25); 
    Y = sim(net,P);     % Nilai elemen matriks Y masih pecahan desimal 
     
    net.trainParam.show = 50;  
    net.trainParam.epochs = 1000;  
    net.trainParam.lr = 0.05;  
    net.trainParam.goal = 1e-5;  
    net = init(net);          % Initialize neural network 
    net = train(net,P,T); 
     
    C = int8(Y);        % mengubah nilai elemen matriks Y jadi matrik 16bit integer (bil. bulat) 
    S = mat2str(C);     % konversi matriks C jadi matriks string dgn kurung kotak [] 
    W = eval(S);        % eval menjadikan elemen matriks S tidak di dlm kurung kotak [] 
     
    a.servoWrite(2,W(1,1)); 
    pause(.5); 
    a.servoWrite(3,W(1,2)); 
    pause(.5); 
    a.servoWrite(4,W(1,3));   
    pause(1); 
     
    %-----neural network-2 
    net1 = newff(P1, T1, 25); 
    Y1 = sim(net1,P1); 
     
    net1.trainParam.show = 50;  
    net1.trainParam.epochs = 1000;  
    net1.trainParam.lr = 0.05;  
    net1.trainParam.goal = 1e-5;  
    net1 = init(net1);          % Initialize neural network 
    net1 = train(net1,P1,T1); 
     
    C1 = int8(Y1); 
    S1 = mat2str(C1); 
    W1 = eval(S1); 
     
    a.servoWrite(2,W1(1,1)); 
    pause(.5); 
    a.servoWrite(3,W1(1,2)); 
    pause(.5); 
    a.servoWrite(4,W1(1,3));   
    pause(1); 
     
    %plot(P,T,'bo',P,Y1,'r*'); 
    %title('Perbandingan antara target (o) dan Output Jaringan(*)'); 
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    %xlabel('input'); 
    %ylabel('Target atau Output'); 
    %grid; 
end 

 Pada pengujian NN didapatkan data sebagai berikut: (1) pada proses training 

dengan initial condition berikut ini. 

Permintaan data output 
Pembacaan servo2=300 

Pembacaan servo3=300 

Pembacaan servo4=300 
Parameter training=50; 
Jumlah traininng =1000 epoch; 
Learning rate=0.05; 
Sedangkan target yang ingin dicapai dengan error=1x10-5. 

 
(2) Pada saat pembelajaran didapat hasil 

Pembacaan servo2=300 

Pembacaan servo3=300 

Pembacaan servo4=300 
Hal ini menunjukkan error adalah nol, sehingga antara target dan reference dapat 
tercapai dengan baik. 

 
KESIMPULAN 

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa penelitian ini direncanakan 

pelaksanaannya dalam tiga (3) tahap atau tiga (3) tahun. Dari ketiga tahap tersebut, 

proses penelitian tahap pertama telah dilakukan dengan pendekatan Research and 

Development. Tahap pertama menghasilkan sebuah media pebelajaran yang berupa 

robot manipulator dengan sistem kendali keseimbangan gerak menggunakan neural 

network (NN) model backpropagation yang meliputi hardware dan software skala 

laboratorium.  

Selanjutnya rencana penelitian pada tahap kedua (tahun kedua) adalah 

mengembangkan perangkat pembelajaran robot manipulator lengkap beserta perangkat 

penilaian hasil belajarnya. Perangkat pembelajaran tersebut meliputi: silabus, RPP, modul 

atau diktat, labsheet, dan perangkat penilaian hasil belajar. Pendekatan yang dilakukan 

pada tahap kedua ini masih menggunakan Research and Development untuk 

pengembangan perangkat pembelajaran. Pada tahap kedua ini tim peneliti merencanakan 

untuk melakukan focus group discussion (FGD) dengan mendatangkan berbagai 

narasumber media, materi pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Adapun model 

pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Four-D (define, design, 

develop, and disseminate) yang dikembangkan oleh Sivasailam Thiagarajan, etc. 
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Abstrak 

 Komik merupakan media pembelajaran alternatif yang interaktif dan membuai 

penikmatnya untuk menyelami realitas yang dituangkan dalam cerita bergambar. Komik 

menjadi jembatan antara konsep dengan realita sosial masyarakat. Komik 

mengkonkretkan konsep abstrak melalui visuaisasi potret kehidupan dalam bentuk cerita 

bergambar. Komik merupakan media pembelajaran yang dekat dengan dunia remaja dan 

mendorong remaja untuk mengembangkan sosiologi sehingga menjadi lebih bermakna 

dan mudah dipahami. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas dan efektivitas 

komik dalam proses pembelajaran sosiologi pokok bahasan nilai dan norma sosial di 

SMA. 

Penelitian ini merupakan penelitian research and development, dimana untuk 
mengetahui kehandalan produk digunakan desain ekperimen dengan membandingkan 
hasil belajar kelas kontrol dan kelas ekperimen. Subjek penelitian ini adalah siswa SMA 
kelas X IPS di 3 SMA, yaitu SMA N 1 Jetis Bantul, SMA Muhammadiyah Borobudur 
Magelang dan SMA N 1 Kebumen. Untuk melakukan uji perbedaan digunakan uji t 
independen (independent sample t-test). 

Hasil penelitian menunjukkan keterpahaman siswa terkait materi nilai dan norma 
sosial pada khususnya mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan hal-hal kecil yang ada 
yang sebenarnya merupakan penerapan nilai dan norma mampu dimunculkan di media 
komik sehingga siswa memahaminya secara lebih sederhana. Pemahaman siswa yang 
meningkat dibuktikan dengan peningkatan nilai rata-rata siswa ketika dibandingkan antara 
sebelum dan sesudah membaca komik. Hasil uji perbedaan antara kelas eksperimen 
(menggunakan komik) dengan kelas kontrol yang tidak menggunakan komik tampak ada 
perbedaan signifikan yang diuji dengan uji t independen (independent sample t-test). 
Dalam pengujian yang dilakukan didapatkan hasil bahwa ada perbedaan hasil belajar 
antara kelas ekperimen dan kelas kontrol (t=-2.38; p<0.05). Artinya penggunaan komik 
sosiologi di sekolah mampu meningkatkan hasil belajar secara signifikan dibandingkan 
kelas kontrol. Sehingga secara umum penggunaan komik dalam pembelajaran sosiologi 
mampu meningkatkan pemahaman peserta didik akan materi sosiologi. 
 

Kata Kunci: Komik, Sosiologi, Media Pembelajaran 

 

PENDAHULUAN 

Belajar merupakan kegiatan yang terus menerus dilakukan. Belajar merupakan inti 

dari proses pembelajaran yang banyak dilakukan di sekolah. Melalui proses 

pembelajaran, siswa akan mempelajari berbagai macam materi ajar yang akan 

menambah pengetahuan siswa terhadap subyek pembelajaran yang diajarkan. Proses 

pembelajaran diartikan sebagai suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur 

manusiawi, material, fasilitas dan prosedur yang saling mempengaruhi satu sama lain 

untuk mencapai tujuan (Hamalik, 2004). Proses pembelajaran merupakan kegiatan yang 

melibatkan guru, siswa, materi ajar, lingkungan belajar, sumber belajar, media 

mailto:ghendrastomo@uny.ac.id
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pembelajaran dan sarana pendukung lainya. Pembelajaran yang efektif perlu melibatkan 

semua komponen atau setidaknya dapat dilakukan dengan mengoptimalkan beberapa 

komponen. Salah satu komponen yang sangat dinamis dan bisa didorong optimalisasinya 

adalah media pembelajaran. 

Dalam proses belajar mengajar kedudukan media pembelajaran sangat penting, 

karena dalam kegiatan tersebut ketidak jelasan bahan yang disampaikan dapat dibantu 

dengan menggunakan media sebagai perantara. Kerumitan bahan ajar dapat lebih 

disederhanakan dengan bantuan media. Media pembelajaran dapat mewakili apa yang 

kurang mampu dosen sampaikan melalui kata-kata tertentu. Media pembelajaran juga 

dapat membantu dalam hal mengkonkretkan bahan yang abstrak. Dengan demikian 

siswa lebih mudah mencerna bahan daripada tanpa bantuan media (Mediawati, 2011:70) 

Proses pembelajaran mengenai ilmu sosial mengalami penurunan motivasi yang 

dikarenakan ketidakpaduan antar komponen pembelajaran. Salah satu mata ajar yang 

dikeluhkan karena materinya yang sulit dipahami adalah mata pelajaran sosiologi di 

Sekolah Menengah Atas (SMA). Pembelajaran Sosiologi di Sekolah Menengah Atas 

(SMA), pada umumnya dirasa membosankan dan disepelekan oleh sebagian besar 

siswa. Ada anggapan bahwa sosiologi mudah dipelajari dan tidak menarik karena hanya 

berisi teori-teori. Materi pembelajaran sosiologi terutama berkenaan dengan kehidupan 

sosial siswa ketika berada di lingkungan masyarakat. Berbagai kasus yang berkaitan 

dengan lingkungan sosial, misalnya penurunan pemahaman akan nilai dan norma, 

melunturnya jiwa sosial masyarakat, menjadi problem klasik yang bisa diminimalisir ketika 

pembelajaran ilmu sosial khususnya sosiologi diajarkan dengan menyenangkan. 

Pembelajaran yang menyenangkan mutlak diperlukan agar pemahaman siswa tentang 

materi mampu ditangkap secara maksimal.   

Kesan mudah dan sepele menyebabkan materi pembelajaran sosiologi 

dikesampingkan sehingga nilai siswa cenderung standar. Padahal sosiologi menjadi salah 

satu mata ujian nasional yang diharapkan selain menghasilkan nilai yang tinggi, materinya 

juga menjadi pegangan siswa dalam menganalisis permasalahan sosial yang sering 

muncul di masyarakat. Kondisi ini semakin diperparah dengan metode pengajaran yang 

masih mengandalkan ceramah, one-way communication, tidak tersedianya alternative 

sumber belajar dan media pembelajaran yang menarik, menyebabkan siswa menjadi 

cepat bosan dan tidak paham akan apa yang diajarkan. Apabila hal ini terus terjadi maka 

menyebabkan pelajaran sosiologi menjadi membosankan, siswa mengantuk, kurang 

perhatian dan materi yang disampaikan guru tidak sampai pada tujuannya. 

Untuk mengatasi hal tersebut dan sekaligus untuk memodernisasi serta 

memperbaharui kegiatan belajar mengajar maka dikembangkanlah alternative media 
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pembelajaran berbentuk komik. Komik yang dikembangkan merupakan pilihan materi 

sosiologi yang sulit untuk dipahami oleh siswa. Pada penelitian yang dikembangkan 

sebelumnya, telah berhasil dibuat produk komik yang pengerjaannya dimulai dengan studi 

pendahuluan, dimana pada tahapan ini dilakukan kajian mengenai materi pembelajaran 

sosiologi yang dianggap susah, rancu dalam hal konsep. Studi pendahuluan 

memunculkan beberapa materi yang dianggap perlu dipermudah pemahamannya, salah 

satunya adalah materi mengenai nilai dan norma sosial. Materi ini digunakan sebagai 

tema komik.  

Pada proses pengembangan komik dimulai dari membuat draft, sketsa hingga 

gambar komik jadi. Setelah itu dilakukan validasi produk oleh ahli dan ujicoba terbatas. 

Tahapan yang telah dilakukan hanya memenuhi beberapa tahapan dalam total tahapan 

penelitian ini, masih diperlukan pengembangan lanjutan beruba uji coba produk 

(implementasi) dalam skala luas yang hasilnya akan diuji untuk mengetahui keampuhan 

produk komik ini dalam meningkatkan ketuntasan belajar sosiologi SMA. Perlu ada media 

pembelajaran yang dapat menarik perhatian siswa dan menjadikan proses pembelajaran 

menjadi lebih hidup. Implementasi komik sosiologi ini juga dimaksudkan untuk 

mengetahui kebenaran efektifitas komik, seperti yang telah dilakukan oleh penelitian-

penelitian sebelumnya dimana pilihan media pembelajaran berbasis komik mampu 

meningkatkan kegiatan pembelajaran kearah yang lebih baik (lihat penelitian yang 

dilakukan Wahyuningsih, 2011;Mediawati, 2011;Novianti & Syaichudin, 2010), dimana 

menurut penelitian tersebut ada peningkatan keaktifan dan partisipasi siswa dalam 

diskusi, respon dan minat yang positif pada proses pembelajaran dan meningkatkan 

pemahaman siswa.  

 

METODE 

Desain Penelitian   

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan (research and 

development). Research and development adalah metode penelitian yang digunakan 

untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. (Sugiyono, 

2009: 297). Uji kehandalan produk yang telah dihasilkan digunakan desain eksperimen. 

Dalam model desain ini beberapa perlakuan, pretest dan postest diberikan (Nana, 2005). 

Desain ekperimen yang dikembangkan dengan membandingkan antara kelompok 

eksperimen dengan kelompok control dan membandingkan antara pre dengan post test. 

Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di tiga SMA di Yogyakarta dan Jawa tengah, yaitu SMA 

N 1 Jetis Bantul, SMA N 1 Kebumen dan SMA Muhammadiyah Borobudur. Sekolah yang 
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dipilih mewakili beberapa karakteristik sekolah mulai dari ketercakupan wilayah, 

karakteristik siswa, dan prestasi siswa dalam proses pembelajaran. Implementasi komik 

dalam pembelajaran dilakukan pada bulan Agustus – Oktober 2014 menyesuaikan 

dengan materi yang disampaikan ke siswa.  

 

Populasi dan Sampling 

Sekolah yang dipilih baik sebagai eksperimen maupun kontrol, dipilih berdasarkan 

beberapa kategori, salah satunya didasarkan pada kualitas dan prestasi siswa dalam 

proses pembelajaran. Penentuan sampel dilakukan berdasarkan stratified random 

sampling yang dipadukan dengan cluster random sampling. Pilihan ini dilakukan untuk 

memberikan kesempatan perwakilan untuk semua tipe sekolah. Sekolah juga dipilih 

berdasarkan jumlah kelas kelompok peminatan, sekolah yang dipilih minimal memiliki 2 

kelas kelompok peminatan. Sesuai dengan materi yang dikomikkan yaitu nilai dan norma 

social, maka kelas yang digunakan adalah kelas X peminatan IIS (Ilmu-ilmu Sosial). 

Setiap sekolah dipilih satu kelas kontrol dan satu kelas eksperimen. Pemilihan kelas 

control dan eksperimen di satu sekolah dilandasasi sifat dan karakteristik siswa yang 

sama, sehingga apabila ada perbedaan maka akan terlihat di dalam penggunaan komik 

sebagai media pembelajaran. Kelas control dan eksperimen dipilih secara random.  

Populasi penelitian meliputi siswa kelas X peminatan ilmu-ilmu social. Untuk setiap 

sekolah dipilih 2 kelas secara random untuk ditetapkan sebagai kelas control maupun 

kelas eksperimen. Dalam proses penelitian ini waktu yang digunakan untuk 2 kelas 

(kelompok) adalah 6 jam pelajaran dimana untuk satu jam pelajaran alokasi waktunya 45 

menit. Skema penggunaan jam pelajaran, untuk post test 1 jam pelajaran, 4 jam pelajaran 

proses pembelajaran dan 1 jam pelajaran untuk post test. Strategi dan model 

pembelajaran untuk kelas control menggunakan ceramah dan diskusi (ceramah variatif) 

sedangkan kelas eksperimen menggunakan komik. 

 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Proses pembelajaran dengan menggunakan media Komik 

Pembelajaran berbasis komik dilakukan di kelas X peminatan ilmu-ilmu sosial, 

dengan materi/pokok bahasan terkait dengan nilai dan norma sosial. Pembelajaran 

sosiologi berbasis komik dilakukan sesuai dengan rancangan materi yang harus 

disampaikan, sehingga rancangan pembelajaran menyesuaikan penyampaian materi 

yang dilakukan guru. Kegiatan pembelajaran menggunakan model saintifik sesuai dengan 

kurikulum 2013 dimana komik dijadikan sebagai media pembelajaran. Kegiatan 

pembelajaran meliputi kegiatan mengamati, menanya, pengumpulan data, 
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mengasosiasikan dan mengkomunikasikaN. Penyampaian pembelajaran berbeda antara 

kelas kontrol dengan kelas eksperimen. Media komik digunakan di kelas eksperimen, 

sedangkan di kelas kontrol pembelajaran dilakukan sesuai dengan yang biasa dilakukan 

oleh guru. 

Pembelajaran di kelas kontrol di sekolah yang digunakan dalam penelitian ini guru 

menggunakan model ceramah bervariasi dengan diskusi dilakukan ditengah-tengah 

proses pembelajaran. Sedangkan proses pembelajaran di kelas ekperimen dilakukan 

dengan model rancangan diskusi dengan media komik. Proses pembelajaran pada kelas 

eksperimen diawali dengan meminta siswa melakukan diskusi terkait dengan materi nilai 

norma pada pertemuan pertama, membaca dan mencermati komik baru dilakukan pada 

pertemuan kedua dan meminta siswa untuk memaparkan hasil kerja kelompoknya terkait 

materi nilai dan norma.  

Pemahaman dan Ketuntasan Belajar Siswa 

Pembelajaran sosiologi di sekolah menengah atas pada kurikulum 2013 termasuk 

didalam peminatan ilmu-ilmu sosial. Secara umum input siswa yang masuk ke peminatan 

ilmu-ilmu sosial tergolong lebih rendah dibandingkan dengan peminatan matematika dan 

ilmu alam. Karakteristik siswa ilmu-ilmu sosial juga cenderung aktif dalam artian dalam 

proses pembelajaran siswa cenderung tidak terlalu suka mendengarkan pembelajaran 

tetapi melakukan kegiatan. Kecenderungan itu mengakibatkan dalam proses 

pembelajaran siswa menjadi kurang memahami materi/pokok bahasan apabila proses 

pembelajaran di dominasi dalam bentuk ceramah, sehingga proses pembelajaran lebih 

dititik beratkan pada aktivitas. Dengan aktifitas siswa menjadi aktif, karena pada 

hakekatnya proses belajar merupakan kegiatan, tanpa kegiatan siswa cenderung tidak 

belajar (Nugroho, 2009). 

Hal tersebut ditunjukkan dengan peningkatan nilai yang berbeda antara kelas 

kontrol dengan kelas ekperimen. 

Tabel 1. Perbandingan Nilai Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Sekolah Kelas Indikator Pre test Post test 

SMA N 1 Jetis 
Bantul 

Kelas kontrol Skor tertinggi 65 75 

Skor Terendah 30 25 

Rata-rata 50 52.41 

Kelas 
Ekperimen 

Skor tertinggi 70 80 

Skor Terendah 25 25 

Rata-rata 53.54 55.96 

SMA N 1 
Kebumen 

Kelas Kontrol Skor tertinggi 85 75 

Skor Terendah 40 45 

Rata-rata 61.42 64.42 

Kelas 
Eksperimen 

Skor tertinggi 90 85 

Skor Terendah 50 40 

Rata-rata 65.4 66.08 
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Sekolah Kelas Indikator Pre test Post test 

SMA Muh. 
Borobudur 

Kelas kontrol Skor tertinggi 60 65 

Skor Terendah 25 25 

Rata-rata 41.87 44.73 

Kelas 
Ekperimen 

Skor tertinggi 50 70 

Skor Terendah 20 45 

Rata-rata 41.25 52.63 

   

Dari tabel diatas menunjukkan ada peningkatan dalam proses pembelajaran baik 

di kelas kontrol maupun kelas ekperimen antara pre dan post test. Apabila dibandingkan 

peningkatan nilai dikelas kontrol dan kelas ekperimen menunjukkan ada perbedaan 

dimana nilai rata-rata kelas ekperimen lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata kelas 

kontrol baik di SMA N 1 Jetis maupun di SMA Muhammadiyah Borobudur. Dari 

pengamatan yang dilakukan peneliti, pemahaman siswa akan materi nilai dan norma 

sosial mengalami peningkatan karena dengan membaca komik, siswa dapat menyelami 

realitas kehidupan sehari-hari yang ditampilkan dalam wujud cerita. Pemahaman siswa 

juga akan semakin meningkat dengan melakukan diskusi setelah membaca komik, 

karena komik menjembatani antara konsep dengan realita. Menurut Karutu (Nugroho, 

2009) siswa akan mudah menemukan dan memahami konsep-konsep yang sukar ketika 

siswa mendiskusikan konsep itu dengan seksama dan mendapat tambahan pemahaman 

dari media yang memberikan gambaran nyata. 

1. Uji perbedaan sebelum dan sesudah proses pembelajaran sosiologi 

Uji Perbedaan hasil sebelum dan sesudah proses pembelajaran dilakukan untuk 

mengetahui ada tidaknya perbedaan. Uji perbedaan antara pre test dan post test 

dilakukan dengan menggunakan uji t berpasangan (paired sample t-test). Dari hasil uji 

dengan menggunakan spps 20, terlihat bahwa ada peningkatan nilai rata-rata antara 

sebelum dan sesudah proses pembelajaran (mean pretest=52.53; mean posttest=54.40), 

tetapi uji perbedaan tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. 

 

Tabel 2. Uji Perbedaan Pretest dan Posttest Kelas Kontrol 

 Paired Differences 

t df 
Sig. 

(2tailed) mean 
Std. 
Dev 

Std. 
error 
mean 

95% confidence 

Lower Upper 

Posttest-
pretest 

1.866 12.781 1.475 -1.074 4.807 1.265 74 .210 

 
Dari tabel diatas terlihat bahwa t hitung untuk perbandingan pre test dan post test 

di kelas kontrol tidak signifikan (t=1.26; p>0.05). Hal ini menunjukkan tidak adanya 

perbedaan, dengan kata lain bahwa antara hasil test sebelum proses pembelajaran dan 
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sesudah proses pembelajaran sosiologi materi nilai dan norma sosial tidak ada 

perbedaan yang signifikan. Hal ini menunjukkan beberapa hal terkait dengan tidak 

maksimalnya proses pembelajaran. Pada kasus ini yang terjadi adalah siswa telah 

memiliki latar belakang pengetahuan yang baik sehingga mereka bisa mengerjakan soal 

pendahuluan dengan baik, perlakukan guru yang berbeda dimana guru telah 

mempersiapkan materi pada pertemuan sebelumnya juga telah mendorong siswa untuk 

belajar secara mandiri. Proses pembelajaran setelah test pendahuluan berjalan dengan 

wajar dimana guru menerapkan metode saintifik dalam proses pembelajaran.   

Sedangkan hasil uji perbedaan di kelas ekperimen juga tidak menunjukkan 

adanya perbedaan, walaupun kalau diperbandingkan rata-rata antara test pendahuluan 

dengan test akhir juga memperlihatkan perbaikan secara keseluruhan (mean 

pretest=56.42; mean posttest=58.57). Rata-rata nilai yang naik juga tidak didukung 

dengan uji perbedaan dimana terlihat tidak ada perbedaan antara pre dan post test.  

 
Tabel 3. Uji Perbedaan Pretest dan Posttest Kelas Eksperimen 

 Paired Differences 

t df 
Sig. 

(2tailed) mean 
Std. 
Dev 

Std. 
error 
mean 

95% confidence 

Lower Upper 

Posttest-
pretest 

2.142 13.627 1.486 -.814 5.100 1.441 83 .153 

 
Dari tabel terlihat bahwa perbandingan antara pre test dan post test di kelas 

ekperimen tidak menunjukkan adanya perbedaan (t=1.441; p>0.05). Hal tersebut 

menunjukkan bahwa komik pembelajaran yang digunakan secara umum baik dalam 

meningkatkan nilai-rata-rata siswa tetapi kurang mampu mendorong pencapaian 

ketuntasan belajar. Hal ini disebabkan komik sosiologi lebih menitikberatkan pada 

pemahaman siswa untuk mengekplorasi kondisi lingkungan yang ada disekitar. Menurut 

Johana (dalam Wardani, 2012) komik mudah dipelajari, karena kata-katanya mudah 

dimengerti dan gambarnya menarik, tetapi akan lebih bermakna ketika komik juga dibuat 

langsung oleh siswa. Dalam proses penelitian, proses pembelajaran juga belum tampak 

optimal karena minimnya pemahaman guru sebagai pelaksana/praktikan dalam 

pembelajaran dalam penerapan komik sebagai media pembelajaran. Di SMA N 1 Jetis 

tampak bahwa guru kesulitan untuk membawa siswa menyelami komik, sehingga komik 

yang seharusnya diberikan dan membiarkan siswa memahami komik justru tidak 

dilakukan. Guru justru membacakan komik, sehingga pemahaman ke siswa tidak 

tersampaikan dengan baik.  

Dari hasil pencermatan data yang muncul, justru ditemukan hal menarik terkait 

dengan hasil penelitian. Apabila dibandingkan antara pre test dan post test di sekolah-
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sekolah terlihat bahwa komik justru bisa meningkatkan pemahaman dan nilai siswa 

secara signifikan di sekolah-sekolah yang memiliki karakteristik siswa di kategori bawah. 

Siswa kategori bawah dalam hal ini siswa yang memiliki akses yang terbatas pada 

bacaan (minat baca yang rendah dan keterbatasan bacaan). Hal ini terlihat di SMA 

Muhammadiyah Borobudur, dimana dari hasil uji perbedaan antara pre test dan post test 

terlihat adanya perbedaan antara sebelum dan sesudah proses pembelajaran dengan 

media komik. 

Tabel 4. Uji Perbedaan Pretest dan Posttest di SMA Muhammadiyah Borobudur 

 Paired Differences 

t df 
Sig. 

(2tailed) mean 
Std. 
Dev 

Std. 
error 
mean 

95% confidence 

Lower Upper 

Posttest-
pretest 
(kontrol) 

3.437 13.628 3.407 -3.824 10.699 1.009 15 .329 

Posttest-
pretest 
(eksperime
n) 

10.00 11.547 2.886 3.847 16.152 3.464 15 .003 

 
Terlihat di table bahwa di kelas kontrol tidak ada perbedaan yang signifikan antara 

sebelum dan sesudah pembelajaran (t=1.009; p>0.05), sedangkan di kelas eksperimen 

terlihat ada perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah proses pembelajaran 

dengan media komik (t=3.464; p<0.01). Hal ini menunjukkan bahwa di kalangan siswa 

dengan tingkat pemahaman yang rendah, komik bisa dijadikan alternative pembelajaran 

untuk mendorong peningkatan pemahaman siswa. Hal tersebut sesuai dengan hasil 

penelitian Negrete (2013), yang menyimpulkan bahwa narasi komik menjadi jalan terbaik 

untuk merangkul komunitas (siswa) yang memiliki akses bacaan (minat baca dan 

ketersediaan bacaan) yang rendah, sehingga mampu meningkatkan minat baca siswa 

yang berujung pada peningkatan keinginan untuk mengembangkan pengetahuan. 

Dari informasi yang digali terkait dengan pengalaman belajar, diketahui bahwa 

setelah membaca komik sosiologi, pemahaman siswa menjadi lebih baik. Dari penuturan 

beberapa siswa, mereka merasa dengan membaca komik sosiologi pengalaman mereka 

terutama terkait dengan nilai dan norma semakin banyak, selama ini mereka 

menganggap nilai dan norma adalah sesuatu yang abstrak dan jauh dari kehidupan 

mereka sehari-hari, tetapi dengan membaca komik, siswa menyadari bahwa nilai dan 

norma justru banyak yang terdapat di sekitar mereka, selama ini siswa tidak menyadari 

bahwa apa yang mereka lakukan termasuk bagian dari nilai dan norma sosial.  

Secara kualitatif dari penuturan beberapa siswa tampak bahwa komik membawa 

perubahan atau peningkatan pada pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan. 
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Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Tuncel dan Ayva (2010) dimana 

pembelajaran dengan komik mampu mendorong kreativitas dan mengubah suasana 

pembelajaran. Pembelajaran menjadi lebih bermakna dikarenakan siswa memahami dan 

mengaplikasikan dalam kehidupan nyata. Dengan kata lain komik mampu menjembatani 

antara konsep dengan realita. Pembelajaran dengan komik juga menjadikan ada 

perubahan baru dalam proses belajar kearah yang lebih menyenangkan dan tidak 

membosankan.  

Hanya saja pemahaman terkait dengan materi tidak selalu berbanding lurus 

dengan hasil belajar. Hasil belajar siswa baik menunjukkan nilai peserta didik dalam 

materi nilai dan norma masih dibawah angka ketuntasan yang diharapkan, walaupun 

secara keseluruhan meningkat dan beberapa siswa memenuhi kriteria, tetapi tampaknya 

apa yang disampaikan oleh guru sosiologi di dalam focus group discussion terkait dengan 

sulitnya pemahaman materi nilai dan norma, tampak nyata dalam evaluasi pembelajaran 

2. Uji perbedaan antara kelas kontrol dan kelas ekperimen  

Perbedaan antara kelas kontrol dan kelas eksperimen terlihat dari proses 

pembelajaran yang dilakukan. Di 3 sekolah yang digunakan sebagai lokasi penelitian, 

masing-masing sekolah dipilih secara acak kelas X yang digunakan sebagai kelas 

ekperimen maupun kelas kontrol. Antara kelas ekperimen dan kelas kontrol pada posisi 

awal diharapkan tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Kondisi awal yang 

sama menjadi salah satu syarat agar tidak terjadi bias antara kelas kontrol dan kelas 

ekperimen dan hasil kedua bisa diperbandingkan bahwa apabila terjadi perbedaan maka 

yang membedakan buka input atau karakteristik siswa yang berbeda, tetapi karena 

perlakukan dalam proses pembelajaran yang berbeda. Untuk melihat homogenitas data 

diperbandingkan data hasil test permulaan dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 5. Uji Homogenitas dan Uji Perbedaan Kelas Kontrol dan Eksperimen berdasarkan 

Pre Test 

 Levene’s 
test for 

equality of 
variances 

t-test for equality of means 

F Sig. t df 
Sig. (2 
tailed) 

Mean 
Diff. 

Std. 
Error 
Diff. 

95% 
confidence 

Interval 

Lower Upper 

Equal 
variances 
assumed 

.270 .604 -1.896 157 .060 -3.895 2.054 -7.952 .1619 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  -1.910 156.98 .058 -3.895 2.039 -7.924 .1335 
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Dari table diatas terlihat bahwa uji homogenitas dengan Levene’s test 

menunjukkan bahwa data awal homogen antara kelas kontrol dengan kelas eksperimen 

(F=0.270; p>0.05). Dari perhitungan tersebut karakteristik antara kelas kontrol dengan 

kelas ekperemen terlihat sama, sehingga dengan hasil ini menunjukkan tidak adanya 

perbedaan karateristik antara kelas kontrol dan kelas ekperimen. 

Dari data diatas juga menunjukkan dari hasil uji t (independent sampel t-test) 

menunjukkan tidak adanya perbedaan hasil belajar pada permulaan antara kelas kontrol 

dengan kelas ekperimen (t=-1.896; p>0.05). Kondisi ini jelas mendukung penelitian 

dengan penggunaan media yang berbeda antara kelas kontrol dengan kelas eksperimen. 

Hasil yang sama dan tidak adanya perbedaan antara kelas kontrol dan kelas ekperimen 

menunjukkan bahwa pada awal permulaaan kondisi siswa benar-benar sama antara kelas 

kontrol dengan kelas ekperimen. Dengan kondisi demikian maka kelas ekperimen yang 

diberi perlakukan dengan media komik nantinya akan diberbandingkan dengan kelas 

kontrol yang tidak menggunakan media komik. 

Setelah dilakukan proses pembelajaran dimana masing-masing kelas mengalami 

perlakuan yang berbeda, kelas kontrol dengan model diskusi sedangkan kelas ekperimen 

dengan model komik yang dibarengi dengan diskusi menunjukkan hasil sebagai berikut: 

Tabel 6. Hasil Uji Perbedaan Post Test antara Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 

 Levene’s 
test for 

equality of 
variances 

t-test for equality of means 

F Sig. t df 
Sig. (2 
tailed) 

Mean 
Diff. 

Std. 
Error 
Diff. 

95% 
confidence 

Interval 

Lower Upper 

Equal 
variances 
assumed 

.985 .323 -2.386 162 .018 -4.542 1.903 -8.302 -.7826 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  -2.373 154.64 .019 -4.542 1.913 -8.323 -.7615 

 
Dari hasil perhitungan dengan menggunakan uji t (independen sample t test) 

menunjukkan bahwa ada perbedaan antara kelas kontrol dengan kelas ekperimen (t=-

2.38; p<0.05), dimana sebelumnya data telah dinyatakan homogen (F=0.985; p>0.05). 

Hal ini didukung dengan perbedaan nilai rata-rata antara kelas kontrol dengan kelas 

ekperimen.  

 



228 
 

Tabel 7. Perbandingan Rata-rata Nilai Kelas Kontrol dan Kelas Ekperimen 

Grup N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error Mean 

Kelas Kontrol 76 54.6053 12.61647 1.44721 

Kelas 
Ekperimen 

88 59.1477 11.74982 1.25254 

 
Nilai rata-rata kelas ekperimen (mean=59.14) lebih tinggi dibandingan nilai rata-

rata kelas kontrol (mean=54.14) hal ini menunjukkan efektifitas pembelajaran dengan 

menggunakan komik sebagai media pembelajaran. 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa media pembelajaran komik sosiologi 

mampu meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi nilai dan norma, hanya saja 

nilai yang dihasilkan belum sesuai dengan harapan. Dengan kata lain ketuntasan belajar 

siswa SMA untuk materi nilai dan norma sosial belum sesuai dengan yang diharapkan. 

Media komik memberikan alternative pembelajaran lainnya yang lebih menonjolkan 

kontruksi konsep, memberikan pengetahuan terkait dengan sikap, pengetahuan dan 

keterampilan yang sesuai dengan karakteristik dasar kurikulum 2013. 

 

KESIMPULAN 

Proses pembelajaran sosiologi materi nilai dan norma sosial yang dilakukan di 

Sekolah Menengah Atas di tiga kota kabupaten dengan menggunakan komik 

menunjukkan pola perbedaan dibandingkan dengan proses pembelajaran biasa. Komik 

dengan segala keunikannya, gabungan antara teks dengan gambar, membawa 

perubahan dalam usaha siswa untuk memahami materi pelajaran. Komik mampu 

meningkatkan motivasi dan minat baca siswa, yang pada akhirnya mampu mendorong 

peserta didik untuk mengoptimalkan pemahaman mereka pada materi pelajaran. 

Pembelajaran nilai dan norma sosial di mata pelajaran sosiologi dimulai dengan 

memberi penjelasan terkait dengan nilai dan norma, setelah itu memberikan penugasan 

kepada siswa untuk mengamati dan mengobservasi nilai dan norma di lingkungan sekitar. 

Guru kemudian menyiapkan lembar kerja siswa untuk membantu siswa nantinya 

mengidentifikasi implementasi nilai dan norma yang ada di lingkungan sekitar. Setelah 

melakukan identifikasi guru memintas siswa mendiskusikan hasil pengamatan dengan 

angota kelompok yang lain, setelah itu guru meminta siswa membaca komik yang telah 

dibagikan, hasil dari diskusi kelompok dibandingkan dan dilengkapi dengan hasil dari 

membaca komik. Guru meminta siswa untuk menceritakan terkait dengan komik, nilai dan 

norma apa yang muncul di komik, kemudian guru meminta siswa menuliskan di lembar 

kerja siswa. 
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Dari hasil diskusi siswa tampak bahwa banyak diantara kelompok siswa yang 

cenderung memberi penekanan berbeda terkait dengan nilai dan norma setelah siswa 

membaca komik. Setelah membaca komik, siswa sadar bahwa ternyata penerapan nilai 

dan norma justru dimulai dari hal-hal kecil yang sebenarnya sudah sering dilakukanoleh 

peserta didik, tetapi salama ini mereka tidak sadar bahwa siswa telah menerapkan nilai 

dan norma dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini yang membuat siswa menjadi semakin 

paham akan implementasi nilai dan norma dalam lingkungan sosial. 

Pembelajaran sosiologi dengan menggunakan media pembelajaran komik 

merupakan bagian dari pengembangan pembelajaran sosiologi yang berusaha 

menemukan cara untuk meningkatkan pemahaman siswa pada materi sosiologi. Dengan 

menggunakan media komik pemahaman siswa akan meningkat karena komik menyajikan 

ilustrasi kehidupan sehari-hari dalam bentuk cerita bergambar yang mendorong siswa 

menyelami realita masyarakat sesuai dengan kehidupan yang sesungguhnya. Dengan 

membaca komik keterpahaman siswa terkait materi nilai dan norma sosial pada 

khususnya mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan hal-hal kecil yang ada yang 

sebenarnya merupakan penerapan nilai dan norma mampu dimunculkan di media komik 

sehingga siswa memahaminya secara lebih sederhana. 

Pemahaman siswa yang meningkat dibuktikan dengan peningkatan nilai rata-rata 

siswa ketika dibandingkan antara sebelum dan sesudah membaca komik. Hasil penelitian 

menunjukkan ada peningkatan nilai rata-rata (mean pretest=52.53; mean posttest=54.40) 

walaupun apabila dilakukan uji sampel berpasangan (paired sample t-test) tidak 

menunjukkan perbedaan yang signifikan (t=1.441; p>0.05). Tetapi yang menarik di SMA 

Muhammadiyah Borobudur dengan karakteristik siswa dengan input yang rendah justru 

penggunaan komik signifikan mendorong peningkatan pemahaman siswa yang dilihat dari 

uji sampel berpasangan (t=3.464; p<0.01). Hal ini menunjukkan bahwa komik mendorong 

pembelajaran kearah kegembiraan (joyful learning), mendorong siswa yang pasif untuk 

secara aktif memotivasi diri menuju ke arah perbaikan. 

Apabila diperbandingkan antara kelas eksperimen (menggunakan komik) dengan 

kelas kontrol yang tidak menggunakan komik tampak ada perbedaan signifikan yang diuji 

dengan uji t independen (independent sample t-test). Dalam pengujian yang dilakukan 

didapatkan hasil bahwa ada perbedaan hasil belajar antara kelas ekperimen dan kelas 

kontrol (t=-2.38; p<0.05). Artinya penggunaan komik sosiologi di sekolah mampu 

meningkatkan hasil belajar secara signifikan dibandingkan kelas kontrol. 

 

 

 



230 
 

DAFTAR PUSTAKA 
 
Abdul Gafur, 1998. Pemanfaatan Teknologi dan Media Pendidikan untuk Meningkatkan 

Kemampuan Profesional Tenaga Kependidikan, Yogyakarta: IKIP 
 
Arifin, Zaenal. 2010. Evaluasi Pembelajaran. Bandung: Rosda Karya 
 
Arysad, Azhar. 2003. Media Pembelajaran. Jakarta : Rajawali Press 
 
Borg, W. R., & Gall, M. D. 1989. Educational research. New York: Longman. 
Budiningsih, C. Asri, 1995. Strategi Menggunakan Media Pengajaran bagi Pendidikan 

Dasar, Yogyakarta: LPM IKIP Yogyakarta. 
 
Fleming, Malcom dan W Howard Levie, 1988. Instructional Masage Design, New Jersey: 

Educational Technology Publications. 
 
Gagne, R.M, 1974. Essentials of Learning for Instruction, Hindsdal: The Dryden Press. 
Hamalik, Oemar. 2002. Psikologi Belajar dan Mengajar. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 
______________. 2004. Proses Belajar Mengajar. Bandung: Bumi Aksara 
 
Kinder, J.S, 1973. Using Instructional Media, New York: D. Van Nostradn Company. 
 
Mediawati, Elis. 2011. Pembelajaran Akuntansi Keuangan Melalui Media Komik Untuk 

Meningkatkan Prestasi Mahasiswa. Jurnal Penelitian Pendidikan Vol. 12 No. 1, 
April 2011 hal 68-76 

 
Nana Syaodih Sukmadinata. 2005. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Rosda Karya 
 
Negrete, Aquiles. 2013. Constructing A Comic To Communicate Scientific Information 

About Sustainable Development And Natural Resources In Mexico. Social and 
Behavioral Science. Volume 103 pp. 200-209. 

 
Novianti & Syaichudin, 2010. Pengembangan Media Komik Pembelajaran Matematika 

untuk meningkatkan Pemahaman bentuk Soal Cerita Bab Pecahan Pada Siswa 
Kelas V SDN Ngembung. Jurnal Teknologi Pendidikan. Vol 10 No 1, April 2010 
Hal 74-85 

 
Nugroho, Hartono, Edi. 2009. Penerapan Pembelajaran Kooperatif tipe STAD berorientasi 

keterampilan proses. Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia. No 5. Hal 108-112 
 
Scout McCloud, 2001. Understanding Comic, Jakarta: Gramedia 
 
Soedjono, Soeprapto, 2005. Pot-Pourri Fotografi, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti. 
 
Sukardi, MS. 2009. Evaluasi Pendidikan, Prinsip dan Operationalnya. Jakarta: Bumi 

Aksara. 
 
Tuncel & Ayva. 2010. The utilization of comics in the teaching of the “human rights” 

concept. Social and Behavioral Sciences. Volume 2. Pp. 1447–1451 
 
Wahyuningsih, Ari Nur. 2011. Pengembangan Media Komik Bergambar Materi Sistem 

Saraf Untuk Pembelajaran Yang Menggunakan Strategi PQ4R. Jurnal Pp.Volume 
1, No. 2, Desember 2011. Hal 102-110 

 



231 
 

Wardani, Tri Kurnia. 2012. Penggunaan Media Komik dalam Pembelajaran Sosiologi 
Pada Pokok Bahasan Masyarakat Multikultural. Jurnal Komunitas. Vol 4, No. 2, 
2012. Hal 230-243. 

 
Wenger, Win, 2004. Beyond Teaching & Learning, Bandung: Nuansa. 
 

 

 

 



232 
 

PENGEMBANGAN SISTEM TES DIAGNOSTIK  KESULITAN BELAJAR 
KOMPETENSI DASAR KEJURUAN SISWA SMK 

 
 

Samsul Hadi K., Ima Ismara, Effendie Tanumihardja 
Universitas Negeri Yogyakarta 

email: samsul_hd@uny.ac.id, imaismara@uny.ac.id, effendie_t@uny.ac.id 
 
 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk: a) mengembangkan sistem tes diagnostik   kesulitan 

belajar kompetensi dasar kejuruan, dan b) mengetahui  kinerja sistem tes diagnostik 

kesulitan belajar kompetensi dasar kejuruan siswa SMK yang dikembangkan. 

Penelitian ini merupakan penelitian tahun kedua dari tiga tahun yang 

direncanakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan Research and Development 

perangkat lunak. Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

model modifikasi linear sequential yang disebut juga sebagai classic life cycle atau model 

waterfall yang memiliki 4 langkah. Analisis kebutuhan sistem dan perancangan sistem 

telah dilakukan pada tahun pertama. Implementasi dan validasi program dilakukan pada 

tahun kedua. Langkah terakhir, evaluasi pemanfaatan sistem, akan dilaksanakan pada 

tahun ketiga. 

Sistem tes diagnostik  kesulitan belajar kompetensi dasar kejuruan siswa SMK 

telah dikembangkan dengan arsitektur web client-server menggunakan bahasa 

pemrograman PHP, HTML, dan Java dengan perangkat lunak pendukung web server 

Apache, MySQL, dan web browser Chrome. Sistem ini memiliki tiga kelompok pengguna, 

yaitu admin, guru, dan siswa. Validasi sistem oleh 35 guru SMK terhadap aspek kinerja 

(performance), rancangan (design), dan adaptabilitas (adaptability) secara keseluruhan 

mempunyai rata-rata penilaian sebesar 3.57 dari skala 1 – 4, sehingga termasuk kategori 

sangat baik. Karena itu sistem yang telah dikembangkan dapat digunakan pada penelitian 

tahun ketiga, yaitu evaluasi pemanfaatan sistem. 

 

Kata Kunci: kompetensi dasar kejuruan,  tes diagnostic 

 

PENDAHULUAN 

 Selama ini kesulitan belajar siswa SMK dalam mata pelajaran Kompetensi Dasar 

Kejuruan jarang dilakukan oleh guru karena panduan kurang jelas dari pusat. Depdiknas 

(2007) misalnya, memberikan 7 langkah diagnosis kesulit-an belajar dengan urut-

urutannya sulit diikuti, karena guru belum melakukan tes tetapi sudah diminta untuk 

mengiden-tifikasi kompetensi dasar yang belum dicapai ketuntasannya oleh siswa. 

 Karena itu perlu dikembangkan perangkat lunak sistem tes diagnostik  kesulitan 

belajar yang mudah digunakan oleh guru dan siswa. Sistem ini di-harapkan dapat 

menunjukkan kesulitan belajar setiap siswa pada Kompetensi Dasar Kejuruan. Dengan 

diketahui kesulitan belajar setiap siswa pada Kompetensi Dasar Kejuruan, maka guru 

dapat melakukan pembelajaran remidi kepada setiap siswa secara tepat, sehingga semua 

siswa dapat menguasai kompetensi dasar kejuruan secara me-nyeluruh. 

mailto:samsul_hd@uny.ac.id
mailto:imaismara@uny.ac.id
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 Pengembangan perangkat lunak sistem tes diagnostik  kesulitan belajar tidak akan 

mempermudah guru dalam mendiagnosis kesulitan belajar siswa jika tidak disertai 

panduan penggunaan sistm tes diagnostik, karena itu penelitian ini juga bermaksud 

mengembangkan pan-duan penggunaan sistem tes diagnostik. 

Masalah penelitian ini adalah: a) Seperti apakah sistem tes diagnostik kesulitan 

belajar Kompetensi Dasar Kejuruan yang baik menurut guru? b) Bagaimanakah 

mengembangkan sistem tes diagnostik kesulitan belajar Kompe-tensi Dasar Kejuruan? c) 

Bagaimanakah kinerja sistem tes diagnostik kesulitan belajar Kompetensi Dasar 

Kejuruan? d) Bagaimana dampak penerapan sistem tes diagnostik kesulitan belajar 

Kompetensi Dasar Kejuruan? 

Penelitian ini merupakan pene-litian tahun jamak. Rumusan masalah pertama 

telah terjawab pada penelitian tahun pertama. Rumusan masalah kedua dan ketiga 

dijawab pada pelaksanaan penelitian tahun kedua, sedangkan rumusan masalah yang 

terakhir akan dijawab melalui penelitian tahun ketiga. 

Tujuan penelitian ini adalah: a) mengetahui sistem tes diagnostik diag-nostik  

kesulitan belajar Kompetensi Dasar Kejuruan yang baik menurut guru, b) 

mengembangkan sistem tes diagnostik diagnostik  kesulitan belajar Kompetensi Dasar 

Kejuruan sesuai masukan guru, c) mengetahui kinerja sistem tes diagnostik diagnostik  

kesulitan belajar Kompetensi Dasar Kejuruan yang dikembangkan, dan d) mengetahui 

dampak penerapan sistem tes diagnostik diagnostik  kesulitan belajar Kompetensi Dasar 

Kejuruan di sekolah.  

Kata diagnostik banyak diguna-kan dalam dunia kedokteran, psikologi, dan 

pendidikan. Rupp et al. (2010) menyatakan diagnostik berarti untuk mengetahui secara 

tepat (to know precisely), untuk memutuskan (to decide), dan untuk sependapat (to agree 

upon). Yang & Embretson (2007) mengartikan diagnosis ke dalam tiga aspek, yaitu 

deskripsi tentang karak-teristik sesuatu atau fenomena, meng-identifikasi sifat dari 

sesuatu atau penyebab dari fenomena, dan keputusan atau kesimpulan yang dibuat 

melalui deskripsi atau analisis. 

Berdasarkan dua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa diagnostik berarti 

suatu tindakan menganalisis suatu permasalahan, mengidentifikasi penye-babnya secara 

tepat untuk tujuan pengambilan keputusan, dan hasil kepu-tusan tersebut dilaporkan 

dalam bentuk deskriptif. 

Scriven (Gierl., 2007) menyata-kan diagnostik mengandung tiga aspek. Pertama, 

diagnostik mencakup proses menentukan kemampuan (performance) seorang anak dan 

melaporkan dari proses itu.  Tes diagnostik harus dapat memberi-kan informasi tentang 

kemampuan kognitif peserta tes. Kedua, proses diagnostik harus memungkinkan untuk 
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mengklasifikasikan kemampuan kognitif peserta tes dengan menggunakan sistem 

pelaporan yang mudah diterima. Untuk itu, hasil tes diagnostik harus mampu 

mendeskripsikan pola pikir peserta tes dengan menggunakan bahasa yang mudah 

dipahami. Selain itu, hasil tes diagnostik juga harus memberikan infor-masi tentang 

kendala-kendala yang dialami peserta tes dalam menyelesaikan tes. Ketiga, diagnostik 

merupakan bagian dari suatu proses pembelajaran dengan tujuan utama mengidentifikasi 

perma-salahan pembelajaran dan membantu mengatasi permasalahan tersebut.  

Tes diagnostik yang efektif harus terintegrasi dengan baik dalam ling-kungan 

pembelajaran, dan dikembangkan untuk membantu guru memahami bagaimana siswa 

berpikir dan menyele-saikan masalah. Dengan demikian, skor yang didapatkan dari tes 

diagnostik harus dipandang sebagai informasi tentang peserta tes  untuk membuat 

keputusan pembelajaran. 

Depdiknas (2007) memaknai tes diagnostik sebagai tes yang dapat digunakan 

untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan siswa. Dengan demikian hasil tes diagnostik 

dapat digunakan sebagai dasar memberikan tindak lanjut berupa perlakuan yang tepat 

dan sesuai dengan kelemahan yang dimiliki siswa. Mengacu dua pengertian terakhir, 

maka tes diagnostik memiliki dua fungsi utama, yaitu: mengidentifikasi masalah atau 

kesalahan yang dialami siswa dan meren-canakan tindak lanjut berupa upaya-upaya 

pemecahan sesuai masalah atau kesalahan yang telah teridentifikasi. 

Hasil tes diagnostik dapat diguna-kan untuk melakukan intervensi yang efektif 

kepada siswa secara individual atau klasikal, dalam upaya mengevaluasi proses 

pembelajaran. Tes diagnostik tidak hanya memberikan informasi berupa angka sebagai 

indikator kemampuan siswa, namun juga mendeskripsikan penguasaan siswa pada sub 

kemampuan tertentu. 

 

METODE PENELITIAN 

Hasil penelitian ini merupakan hasil penelitian tahun pertama dari tiga tahun yang 

direncanakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Research and 

Development perangkat lunak. Model pengembangan yang di-gunakan dalam penelitian 

ini adalah model modifikasi linear sequential yang disebut juga sebagai classic life cycle 

atau model waterfall yang memiliki 4 langkah, yaitu analisis, desain, imple-mentasi, dan 

evaluasi (Sharma, 2012). 

Penelitian tahun pertama meliputi kegiatan: menganalisis kebutuhan dan 

merancangan sistem. Analisis kebutuhan, untuk mengidentifikasi kebutuhan guru SMK 

akan sistem yang diharapkan dapat digunakan untuk mengidentifikasi ke-sulitan belajar 

siswa SMK pada mata pelajaran Kompetensi Dasar Kejuruan dari berbagai Bidang 
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Keahlian. Kegiatan ini dilakukan melalui Focus Discussion Group (FGD) yang melibatkan 

25 guru SMK di Daerah Istimewa Yogyakarta dan 5 dosen yang memahami SMK dan 

aplikasi komputer. Data hasil FGD kemudian digunakan untuk merancang tampilan 

program, mekanisme kerja program, dan algoritma programan.  

Penelitian tahun kedua adalah mengimplementasikan rancangan hasil penelitian 

tahun pertama menjadi pro-gram komputer dan validasi program. Sistem yang 

dikembangkan dalam penelitian ini adalah menggunakan arsitektur client-server berbasis 

web. Bahasa pemrograman yang digunakan dalam penelitian ini adalah PHP, HTML, dan 

Java. Perangkat lunak pendukung adalah web server Apache, MySQL, dan web browser 

Chrome yang dijalankan pada komputer dengan sistem operasi Windows. 

Validasi sistem melibatkan 35 guru SMK yang sudah terbiasa meng-gunakan 

komputer untuk keperluan administrasi dan pembelajaran. Cakupan validasi mengikuti 

pendapat McCall dkk. (1977) dan Bowen, dkk. (1985) yaitu meliputi aspek kinerja, 

rancangan, dan adaptabilitas program. Aspek kinerja mencakup efficiency, integrity, 

reliability, survivability, dan usability. Aspek rancangan dilihat dari correctness, 

maintainability, dan verifiability/testibi-lity. Aspek adaptabilitas program men-cakup 

expandability, flexibility, inter-operability, portability, dan reusability.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sesuai hasil FGD tahun pertama, sistem dibuat untuk tiga kelompok pengguna,  

yaitu admin, guru, dan siswa. Admin memiliki kewenangan mengelola sistem dan semua 

data. Guru memiliki kewenangan mengembangkan soal, mengatur pelaksanaan tes 

diagnostik, menentukan siswa yang dapat mengikuti tes, dan melihat hasil tes siswa. 

Siswa memiliki kewenangan yang paling terbatas, yaitu hanya dapat mengikuti tes sesuai 

dengan mata pelajaran yang mereka ikuti dan melihat hasil tes. Sebagai sistem client-

server dengan kewenangan pengguna yang berbeda-beda, sistem ini menggunakan 

halaman login  untuk mengidentifikasi pengguna.  

Setelah memasukkan Username dan Password dengan benar, maka pengguna 

akan ditunjukkan menu yang tersedia sesuai dengan kewenangannnya. Gambar 1 

menunjukkan menu untuk admin. Gambar 2 adalah tampilan untuk  guru, sedangkan 

Gambar 3 merupakan tampilan jika seseorang login sebagai siswa. 
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Gambar 1. Menu untuk Admin 

 

 

Gambar 2. Menu untuk Guru 

 

 

Gambar 3. Menu untuk Siswa 

Gambar 1 sampai dengan Gambar 3 memunjukkan bahwa menu untuk setiap 

pengguna berbeda-beda tergantung dari pengguna sistem tersebut. Menu admin adalah 

yang banyak. Menu untuk guru terlihat cukup sedikit. Tetapi jika menu tersebut diklik, 

maka akan muncul submenu. Gambar 4 merupakan contoh submenu untuk guru.  

Menu siswa adalah yang paling sedikit. Setelah login, siswa dapat memilih tes 

yang akan diikuti. Gambar 5 merupakan contoh tampilan tes untuk siswa, sedangkan 

Gambar 6 merupakan tampilan hasil tes siswa. 
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Gambar 4. Submenu untuk Guru 

 

Gambar 5. Tampilan Tes untuk Siswa 

Gambar 6 menunjukkan bahwa KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) mata pelajaran 

yang diujikan adalah 70 atau 70%. Gambar 6 juga menunjukkan bahwa persen jawaban 

benar pada semua indikator yang diujikan adalah 0% yang berarti lebih kecil dari KKM 

mata pelajaran. Capaian indikator yang lebih kecil dari KKM akan ditamplikan dengan 

warna merah supaya mendapat perhatian siswa dan guru. 

 

Gambar 6. Tampilan Hasil Tes untuk Siswa 

Validasi sistem dimaksudkan untuk mengetahui kualitas sistem. Dalam penelitian 

ini kualitas sistem dilihat dari rata-rata penilaian aspek dan indikatornya. Rangkuman 
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penilaian aspek dan indikator kualitas sistem berdasarkan pernyataan tertutup yang ada 

dalam angket memperoleh hasil seperti ditunjukkan pada Gambar 7, Gambar 8, dan 

Gambar 9.  

 

Gambar 7. Diagram Radar Kinerja Sistem 

Gambar 7 menunjukkan bahwa indikator kinerja sistem yang rata-rata 

penilaiannya paling rendah adalah efficieny (3.21) dan yang paling tinggi adalah 

survivability(3.87). Efficieny menilai apakah sistem dapat dijalankan pada komputer 

dengan spesifikasi hardware dan software yang berbeda-beda tanpa perlu mengubah 

kode pro-gram, sedangkan survivability menilai apakah sistem tetap berfungsi meskipun 

diakses oleh banyak pengguna.  

Jika dihitung berdasarkan angka-angka yang ada di Gambar 7,  rata-rata penilaian 

aspek kinerja sistem adalah 3.524 dari skala 1 – 4. Jika ¼ bagian pertama skala 

dikategorikan tidak baik, ¼ bagian kedua dikategorikan kurang baik, ¼ bagian ketiga 

dikategorikan baik, dan ¼ bagian keempat dikategorikan sangat baik; maka penilaian 

validator terhadap kinerja sistem termasuk kategori sangat baik. 

 

Gambar 8. Diagram Radar Rancangan Sistem 

Gambar 8 menunjukkan bahwa indikator rancangan sistem yang rata-rata 

penilaiannya paling rendah adalah verifiability/testibility (3.31) dan yang paling tinggi 

adalah correcness (4.0). Verifiability/testibility menilai apakah pengguna dapat mencoba 

fungsi sistem dengan mudah, sedangkan correcness menilai apakah sistem dapat 

membantu tugas guru melakukan tes diagnostik dan apakah sistem dapat membantu 

siswa mengetahui kesulitan belajar yang dialami.  
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Berdasarkan angka-angka yang ada pada Gambar 8 diperoleh rata-rata penilaian 

aspek rancangan sistem 3.64 dari skala 1 – 4. Jika digunakan kategorisasi yang sama 

dengan yang digunakan pada aspek kinerja sistem, maka penilaian validator terhadap 

rancangan sistem termasuk kategori sangat baik. 

 

Gambar 9. Diagram Radar Adaptabilitas Sistem 

Gambar 9 menunjukkan bahwa indikator adaptabilitas sistem yang rata-rata 

penilaiannya paling rendah adalah reuseability (3.3) dan yang paling tinggi adalah 

flexibility (3.97). Reuseability menilai apakah output sistem dapat disimpan dalam bentuk 

file yang dapat dibuka dengan program komputer yang relevan, sedangkan flexibility 

menilai apakah sistem dapat akses dengan berbagai web browser tanpa masalah. 

Menggunakan angka-angka yang ada paga Gambar 9 diperoleh rata-rata penilaian aspek 

adaptabilitas sistem 3.546 dari skala 1 – 4. Jika digunakan kategorisasi yang sama 

dengan aspek kinerja sistem, maka penilaian validator terhadap adaptabilitas sistem 

termasuk kategori sangat baik. Jika digunakan kategorisasi yang sama dengan aspek 

kinerja sistem, maka penilaian validator terhadap adaptabilitas sistem termasuk kategori 

sangat baik. 

Terhadap pertanyaan terbuka yang meminta masukan terhadap sistem yang telah 

dikembangkan, ternyata tidak semua validator memberi masukan. Beberapa masukan 

yang ada adalah sistem sudah bagus dan perlu pelatihan serta sosialisasi bagi calon 

pengguna di tingkat sekolah. Hal ini sejalan dengan data kuantitatif yang menunjukkan 

bahwa aspek kinerja (performance), rancangan (design), dan adaptabilitas (adaptability) 

sistem rata-rata penilainnya cukup tinggi. 

Secara keseluruhan, kualitas sistem yang ditandai aspek kinerja (performance), 

rancangan (design), dan adaptabilitas (adaptability) sistem (McCall dkk., 1977 dan 

Bowen, dkk., 1985) mempunyai rata-rata penilaian sebesar 3.57 dari skala 1 – 4. Jika 

digunakan kategorisasi yang sama dengan yang digunakan sebelumnya, maka penilaian 

validator terhadap kualitas sistem termasuk kategori sangat baik. Karena itu dapat 

digunakan pada penelitian tahun ketiga. 
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KESIMPULAN 

Sistem tes diagnostik  kesulitan belajar kompetensi dasar kejuruan siswa SMK 

dengan arsitektur web client-server dapat dikembahangkan dengan bahasa pemrograman 

PHP, HTML, dan Java dengan perangkat lunak pendukungnya adalah web server 

Apache, MySQL, dan web browser Chrome. Sistem ini memiliki tiga kelompok pengguna, 

yaitu admin, guru, dan siswa. Admin memiliki kewenangan paling banyak, guru memiliki 

kewenangan mengembangkan soal, mengatur pelaksanaan tes diagnostik, menentukan 

siswa yang dapat mengikuti tes, dan melihat hasil tes siswa. Siswa memiliki kewenangan 

yang paling terbatas, yaitu hanya dapat mengikuti tes sesuai dengan mata pelajaran yang 

mereka ikuti dan melihat hasil tes. 

Secara keseluruhan, kualitas sistem yang ditandai aspek kinerja (performance), 

rancangan (design), dan adaptabilitas (adaptability) mempunyai rata-rata penilaian 

sebesar 3.57 dan termasuk kategori sangat baik. Karena itu sistem dapat digunakan pada 

penelitian tahun ketiga. 
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Abstrak 
  Tantangan masa depan akan lebih berat daripada tantangan masa kini.  
Sumberdaya alam semakin berkurang, sedangkan jumlah penduduk  semakin bertambah. 
Kompetisi di berbagai lini bertambah berat. Problem ekonomi pun   akan semakin pelik. 
Sementara itu, perkembangan ilmu dan teknologi dapat berdampak negatif  di tangan 
manusia yang kurang bermoral. Masa depan membutuhkan insan yang unggul yaitu 
manusia yang berilmu, profesional, dan bermoral. Generasi masa kini memiliki tanggung 
jawab besar untuk mempersiapkannya. Pendidikan di lingkungan keluarga, sekolah, dan 
masyarakat dapat memberdayakan lingkungan dan teknologi untuk mewujudkan insan 
yang unggul. Lingkungan dapat memberikan kontribusi dalam  pendidikaan karakter. 
Sementara itu, teknologi dapat memperluas wawasan keilmuan, sekaligus meningkatkan 
keprofesionalan seseorang. Hal ini dapat terwujud apabila lingkungan dan teknologi 
menjadi sumber belajar dan media pendidikan. 
Kata Kunci: Pemberdayaan, Lingkungan, Teknologi 
 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang  

Tantangan masa depan akan lebih berat daripada tantangan masa kini.  Di bidang 

pendidikan seleksi masuk semakin ketat, karena animo jauh lebih besar daripada daya 

tampung. Di bidang ketenagakerjaan, lowongan pekerjaan tidak sebanding dengan 

pencari kerja.  Sumberdaya alam semakin berkurang. Hutan ditebangi tanpa diimbangi 

usaha reboisasi. Minyak, emas, batubara, dan tambang lainnya sudah  terkuras tanpa 

bisa diperbaharui. Sawah lahan pertanian lainnya sudah banyak yang berubah fungsi 

menjadi pemukiman dan perkantoraan. Ikan dan biota laut semakin langka, karena 

selama ini penangkapannya  membabi buta tanpa memperhatikan pelestarian lingkungan.   

Pertambahan jumlah penduduk di berbagai wilayah tidak terbendung, sedangkan harapan 

hidup seseorang makin bertambah. Dengan demikian, kompetisi di berbagai lini 

bertambah berat. Problem ekonomi pun   akan semakin pelik.  

Sementara itu, perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin pesat dapat 

berdampak negatif  di tangan manusia yang kurang bermoral. Masa depan membutuhkan 

insan yang unggul yaitu manusia yang berilmu, profesional, dan bermoral. Generasi masa 

kini memiliki tanggung jawab besar untuk mempersiapkannya. Pendidikan di lingkungan 

keluarga, sekolah, dan masyarakat dapat memberdayakan lingkungan dan teknologi 

untuk mewujudkan insan yang unggul. Lingkungan dapat memberikan kontribusi dalam  

pendidikan karakter. Sementara itu, teknologi dapat memperluas wawasan keilmuan, 

mailto:masrubiman@gmail.com
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sekaligus meningkatkan keprofesionalan seseorang. Hal ini dapat terwujud apabila 

lingkungan dan teknologi menjadi sumber belajar dan media pendidikan.   

 Media pendidikan memiliki arti dan pengaruh yang besar, terutama terkait dengan 

indera siswa. Penggunaan media dalam proses kegiatan belajar-mengajar lebih menjamin 

terjadinya pemahaman yang lebih baik pada siswa. Peserta didik yang belajar melalui 

indera pendengar saja akan memiliki tingkat pemahaman dan kekuatan memori yang 

berbeda dengan peserta didik yang belajar melalui dua indera sekaligus, yakni indera 

mata dan telinga.  

Media bukan sekedar penghantar materi, tetapi juga sarana membangkitkan 

imajinasi, minat, dan membawa peserta didik agar mampu tercipta suasana yang 

menyenangkan dan menggembirakan. Media mampu memantik keterlibatan emosi dan 

mental. Media mampu memberikan semangat belajar dan menghidupan suasana 

pembelajaran sehingga pemahaman peserta didik terhadap materi ajar meningkat. 

Kehadiran media, dengan demikian, memperjelas informasi pada waktu tatap muka 

sekaligus memperkaya materi, meningkatkan efektivitas dan efisiensi, menambah variasi, 

dan memberikan cakrawala yang lebih luas dari apa yang diberikan guru tanpa media. 

Media juga dapat mengkonkretkan materi yang relatif abstrak, serta menambah perhatian 

peserta didik. Pendek kata, media memiliki peran yang besar dalam pembelajaran. 

Meskipun media memiliki banyak kelebihan, fakta di lapangan menunjukkan hal 

sebaliknya. Media belum dimanfaatkan secara optimal, pendidik masih banyak 

menggunakan media konvensional. Mereka belum banyak  menciptakan dan 

menggunakan media alternatif yang sesuai dengan kebutuhan. Lingkungan sebagai salah 

satu sumber pembelajaran belum banyak diolah sebagai media yang “appropriate”, 

demikian halnya dengan komputer dan internet. Padahal, perkembangan zaman 

menuntut  mereka untuk memberikan materi yang menarik, baru, dan berdaya guna. 

Dengan kata lain, perputaran informasi yang demikian pesat menuntut para pendidik 

untuk  memanfaatkan teknologi. Apabila tidak, dipastikan pembelajaran akan 

membosankan karena terjadi gap antara materi dengan  interes peserta didik. 

Pembelajaran bahasa, baik bahasa Indonesia, bahasa Inggris, maupun bahasa 

daerah, merupakan mata pelajaran yang bertumpu pada abilitas kognisi dalam dua ranah 

utama, yakni aktif reseptif dan aktif produktif. Abilitas ini menuntut kemampuan 

subkognitif, kognitif, dan komunikatif. Membaca, misalnya, sebagai bagian dari kegiatan 

aktif reseptif, menuntut kemampuan yang kompleks, dari mengetahui bentuk satuan 

lingual, memahami maknanya, mengambil makna dalam konteks, mengkomunikasikan, 

memberikan sanggahan, hingga memberikan argumentasi. Paradigma expert ke novice 

dari behaviouristik tidak  mungkin mampu melayani kebutuhan dengan baik dalam hal ini. 
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Bagaimana pun, paradigma baru, bahwa pengetahuan dan abilitas adalah sebuah 

konstruksi individu yang lebih berterima. Hal ini berarti peran media tidak dapat diabaikan. 

Apabila tidak terpenuhi, pembelajaran akan menjadi ajang doktrinasi, penjinakan kognitif; 

suatu kondisi yang menghalangi perkembangan kreativitas siswa dan menghambat 

pencapaian higher order thinking. 

Proses konstruksi ilmu melalui asimilasi dan akomodasi. Berdasarkan paradigma 

ini, maka prinsip media mediated instruction menjadi penting dan cukup strategis. Dalam 

konteks ini, dibutuhkan pendidik yang mampu dan siap berperan secara profesional 

(Heinich et.al., 2002). Dalam era perkembangan Iptek yang begitu pesat dewasa ini, 

pendidik diharapkan mampu mengelola informasi dan lingkungan untuk memfasilitasi 

kegiatan belajar siswa (Ibrahim, dkk., 2001). Mereka  diharapkan mampu mengolah 

tempat belajar, metode, media, sistem penilaian, serta sarana dan prasarana yang 

diperlukan untuk mengemas pembelajaran dan mengatur bimbingan belajar sehingga 

memudahkan peserta didik belajar.  

Perkembangan Iptek, sebenarnya, dapat membawa dampak positif terhadap 

proses pembelajaran  yakni memperkaya  sumber dan media pembelajaran, seperti buku 

teks, modul, film, video, overhead transparansi, televisi, slide, hypertext, webblog dan 

website. Pendidik profesional diharapkan mampu memilih, menggunakan, bahkan 

menciptakan berbagai jenis media pembelajaran yang ada di sekitarnya. Dengan 

demikian, media membawa dampak positif, bukan hanya ekstensi materi tetapi juga 

kedalamannya, serta membantu proses konstruksi karena keterlibatan berbagai indera 

siswa selama proses belajar-mengajar terjadi.  

Selain media artifisial, pendidik pun dituntut mampu memanfaatkan media natural  

(seperti peristiwa, lingkungan, proses alam) dalam proses pembelajaran. Apa pun yang 

ada di sekitar lingkungan sekolah, sepanjang terjangkau dan relevan dengan tujuan 

pendidikan dapat dimanfaatkan. Dengan kata lain, para pendidik dituntut mampu 

memanfaatkan media, baik media berbasis lingkungan maupun media berbasis teknologi. 

Keberadaan keduanya menjadi penting mengingat media merupakan salah satu 

komponen komunikasi, yaitu sebagai pembawa pesan dari komunikator menuju 

komunikan (Criticos, 1996). 

  

Rumusan Masalah 

Fokus pembahasan dalam makalah ini adalah mengembangkan   media 

pembelajaran bahasa berbasis lingkungan, mengembangkan media pembelajaran 

bahasa berbasis teknologi, dan outline panduan pemanfaatan media. Dengan demikian, 

masalah utamanya adalah  adalah (1) bagaimana media pembelajaran yang tepat untuk 
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pembelajaran bahasa berbasis lingkungan, dan  teknologi, dan (2) bagaimana dampak 

penggunaannya untuk mewujudkan insan yang unggul. 

Tujuan 

 Tujuan yang ingin dicapai adalah mewujudkan media pembelajaran bahasa 

dengan memberdayakan lingkungan dan teknologi. Di samping itu, pembahasan ini ingin 

menyampaikaan justifikasi teoretik tentang dampak penggunaan media tersebut untuk 

mewujudkan insan yang unggul.  

Manfaat 

 Dua hal yang dapat dipetik dari pembahasan ini. Pertama, pemanfaatan 

lingkungan dan teknologi sebagai basis media penbelajaran bahasa. Kedua, pemperluas 

wawasan dan memotivasi para pendidik untuk memberdayakan lingkungan dan teknologi 

sebagai media pembelajaran bahasa.  

 

METODE 

     Makalah ini didasarkan pada temuan dari penelitian riset dan pengembangan 

(R&D) yang dilakukan secara   multy years selama tiga tahun.  Tahun pertama, mengkaji 

penggunaan media pembelajaran bahasa di sekolah dan kendala operasionalnya, serta 

merancang draf media berbasis lingkungan dan teknologi untuk pembelajaran bahasa 

secara integratiif.  Tahun kedua, mewujudkan draf media tahun pertama menjadi produk 

awal dan mengembangkan panduan penggunaannya, serta menvalidasi dan 

mengujicobakan media tersebut dalam lingkup terbatas.   

  Penelitian ini melibatkan para pengajar bahasa dari beberapa sekolah.  

Pengumpulan data dilakukian dengan diskusi, wawancara, observasi, dan angket. 

Wawancara dan obsevasi digunakan untuk menemukan kebutuhan riil media 

pembelajaran bahasa lengkap dengan kendala yang ada. Selanjutnya, angket digunakan 

untuk validasi pengguna dan uji-coba. Analisis data menggunakan teknik deskriptif 

kualitatif dan kuantitatif. Teknik deskriptif kualitatif   digunakan untuk mendeskripsikan 

data verbal hasil wawaqncara dan observasi, sedangkan teknik statistik deskriptif 

kuantitatif untuk mendeskripsikan data numerik yang dihasilkan dari angket dan ujicoba.   

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian  

Dalam penelitian ini dihasilkan empat media pembekajaran bahasa, yaitu (1) kartu 

kata untuk pembelkajaraan hasa Indonesia; (2) Solikata untuk pembe;lajaran bahasa 

Indonesia; (3) media pembelajaran diskusi; (4) media pembelajaran bahasa Jawa 
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berbasis geguritan. Salah satu contoh media yang dihasilkan adalah kartu kata, yang 

bentuk dan cara permainannya sebagai berikut.    

a. Bentuk Media:Kartu Kata 

1) Kartu remi yang terdiri dari empat kelompok (sekop, waru, kriting, dan wajik, dan setiap 

kelompoknya terdiri dari  13 lembar, yaitu angka 2-10 ditambah J, K, Q dan A) 

dimodifikasi sehingga dihasilkan media pembelajaran bahasa Indonesia berbasis 

permainan remi.  

2) Kartu yang telah dimodifikasi bermuka dua dengan motif yang berbeda dengan remi. 

Muka pertama bermotif batik dengan tulisan KAMI BANGGA, CINTA, SADAR, SETIA 

TERHADAP BAHASA INDONESIA. Muka kedua di tengahnya kosong, sedangkan di 

tepinya terdapat motif  ukiran dan lambing bilangan sesuai dengan jumlah motif ukiran 

yaitu 2 sampai 10, sedangkan sebagian lagi bermotif ukiran dengan huruf B,C,S, dan BI. 

3) Kartu permainan terdiri dari 52 kartu dengan rincian:36 kartu bermotif ukiran dengan 

lambing bilangan 2 sampai 10 sebanyak 4 set;  16 kartu kartu dengan motif ukiran 

berkode huruf B (bangga), C (cinta), S (sadar/setia) BI (Bahasa Indonesia) masing-

masing 4 set.   

4) Kartu permainan dapat ditulisi huruf, suku kata, kata, dan kalimat sesuai dengan materi 

pembelajaran yang akan disampaikan. Tulisan dapat dihapus atau diganti. 

5) Kartu dengan tulisan huruf untuk pembelajaran merangkai huruf menjadi kata; suku 

kata untuk pembelajaran kata, kata untuk pembelajaran kalimat, dan kalimat untuk 

pembelajaran paragraf.  

b. Cara Bermain dengan Kartu Kata 

1) Pemain terdiri dari 4 orang, yang selanjutnya dapat dimodifikasi antara 2-5 orang 

sesuai kebutuhan.  

2) Kartu yang sudah dimodifikasi dandiberitulisansesuaikeperluandiacak dengan cara 

dikasut oleh salah seorang pemain.  

3) Pengasut membagikan kartu satu per satu kepada setiap pemain dengan urutan 

seperti perputaran jarum jam atau sebaliknya, dimulai dari pemain di sebelah 

kanan/kiripengasut sehingga setiap pemain mendapatkan tujuh kartu. 

4) Sisa kartu diletakkan di tengah meja permainan dengan posisi tertutup, artinya bagian 

bawahbermotifukirandengantulisan suku kata, kata atau kalimat, danbagianatasbermotif 

batik.  

5) Permainan selanjutnyaadalahpengambilan kartu perdana oleh pengasut dari tumpukan 

kartu, yang kemudian dibanting atau diletakkan dalam posisi terbuka (dibeber).  

6) Permainan dilanjutkan dengan pengambilan satu kartu dari tumpukan atau dari 

beberapa kartu bantingan (beberankartuterbuka). 
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7) Setiap pemain berusaha menyusun kartu-kartu yang diambil atau dimiliki menjadi kata, 

kalimat atau paragraf.  

8) Kartu-kartu yang sudah dapat dirangkai menjadi kata, kalimat atau paragraf dianggap 

sudah jadi (satu set) dan kemudian diletakkan di atas meja  dalam  posisi terbuka.  

9)  Kartu yang terletak di tangan tidak boleh lebih dari tujuh kartu, sehingga pemain yang 

kartu di tangannya lebih dari tujuh kartu terkena sanksi tidak boleh melanjutkan 

permainan dan atau permainan dianggap selesai dan pemain tersebut dianggap kalah 

dengan terkena sanksi pengurangan nilai  50 butir.  

10)  Permainan berlanjut sampai dengan tumpukan kartu itu habis terambil oleh pemain.   

11)  Pemenang dalam permainan ditentukan berdasarkan jumlah kartu yang mampu 

disusun oleh para  pemain menjadi kata, kalimat atau paragraf.  

c. Modifikasi Permainan: 

1) Jumlah pemain dapat ditambah atau dikurangi yaitu dari empat orang menjadi dua atau 

lima orang.  

2) Bentuk bahasa yang dituliskan dapat dimodifikasi sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

Kartu suku kata untuk pembelajaran kosakata, katu kata untuk pembelajaran kalimat, dan 

kartu kalimat untuk pembelajaran paragraf.  

3) Jumlah bentuk susunan bahasa yang disiapkan oleh guru dapat bervariasi  misalnya 

satu set, dua set,atau empat set. Bahkan,  apabila diperlukan dapat dimodifikasi menjadi 

beberapa set.  

4) Kartu pemain yang sudah jadi dan diletakkan dalam posisi terbuka di atas meja   boleh 

diambil oleh pemain lain bila diperlukan atas dasar persetujuan sebelum permainan 

dimulai. 

5) Kartu bantingan (beberan) yang diambil hanya dapat digunakanuntuk melengkapi 

posisi awal atau akhir susunan bahasa yang akan dibentuk atau disepakati untuk 

sembarang posisi.  

6) Apabila diperlukan untuk pengintegrasian dengan berhitung/matematika (CALISTUNG) 

penentuan pemenang berdasarkan jumlah kartu yang tersusun atau berdasarkan 

penjumlahan angka yang kartu yang tersusun.  

7) Permainan dapat dimulai dengan membaca Sumpah Pemuda butir 3 “Kami putra dan 

putri   Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia” dan diakhiri dengan 

menyanyikan lagu Padamu Negeri.  

 

2.   Hasil Uji-Coba Media 

 Hasil uji-coba media dilakukan untuk mengukur kualitas media dari berbagai 

aspek. Media “kartu kata” diuji-coba dengan 18 butir kriteria penilaian, media “solikata” 



247 
 

diuji-coba dengan 20  butir criteria, media “menyimak diskusi” diuji-coba dengan 5 

komponen, yakni format, tampilan, isi, bahasa, dan pembelajaran. Tiap-tiap komponen 

terdiri atas beberapa butir kriteria. Demikian pula dengan media “menulis bahasa Jawa”, 

penilaian uji-coba didasarkan pada 5 komponen dengan beberapa butir kriteria. 

Untuk dapat diinterpretasikan, skor hasil pengukuran   dikonversikan ke dalam 

tabel konversi berikut ini. 

                             Tabel 1. Konversi Skor 

Skor Predikat 

4,1 ke atas Sangat baik 

3,4 - 4,0 Baik 

2,7 - 3,3 Cukup 

1,9 - 2,6 Buruk 

Kurang dari 1,8 Sangat buruk 

 
Hasil uji coba keempat media yang disebutkan, selengkapnya dapat dilihat analisis 

berikut ini.  

1. Media Kartu Kata 

Hasil uji coba media kartu kata menunjukkan rerata keseluruhan 3.67 (baik). Dari 

delapan belas komponen, yang mendapatkan predikat sangat baik (skor 4,1-5,0) ialah 

komponen (1) penggunaan bahasa, (2) kemudahan dalam evaluasi. Komponen yang 

mendapat predikat baik (skor 3,4-4,0) ialah  (1) kemudahan memilih menu, (2) 

kemenarikan untuk pembelajaran, (3) kejelasan petunjuk penggunaan,  (4) tampilan teks, 

(5) tata letak, (6) komposisi dan kombinasi warna, (7) alur kegiatan, (8) relevansi dan 

sistematika materi, (9) kegiatan memotivasi siswa, (10) kesesuaian dengan 

perkembangan kejiwaan, (11) fleksibilitas penggunaan, (12 kemudahan penggunaan, (13) 

kebermaknaan dalam pemahaman materi, (14) kemanfaatan dalam pencapaian 

kompetensi. Komponen yang berpredikat cukup  (skor 2,7-3,3) ialah (2) relevansi gambar. 

Komponen yang berpredikat buruk (skor 1,9-2,6) ialah  (1) kesesuaian waktu dalam 

proses pembelajaran. Setelah direrata, media kartu kata termasuk dalam kategori baik.   

Kesesuaian waktu yang proses pembelajaran mendapatkan skor rendah sehingga 

berpredikat buruk. Hal ini dapat dimaklumi sebab pembelajaran di kelas dibatasi waktu 

sementara dalam permainan kartu kata sangat bergantung pada kemampuan setiap 

pemain atau kelompok bermain. Untuk mengatasi hal ini, kartu kata dapat digunakan 

dengan ketentuan waktu seperti berlaku di kelas yaitu 40 menit.  Konsekuensinya, ada 

kemungkinan permainaan belum selesai. Meskipun demikian, permainan dapat diakhiri. 

Penentuan pemenang didasarkan pada banyak sedikitnya kartu yang dapat dirangkai.   
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2. Media Solikata 

Uji coba penggunaan media permainan solikata mendapat rerata 3.70 (baik). Dari 

dua puluh komponen, yang berpredikat sangat baik (skor >4,1) ialah komponen (1) 

relevansi gambar penggunaan bahasa, (2) kemenarikan media. Komponen yang 

berpredikat baik (skor 3,3-4,0) ialah  (1) kemudahan memilih menu, (2) alur kegiatan, (3) 

kegiatan memotivasi siswa, (4) kemudahan penggunaan media, (5) kebermaknaan dalam 

pemahaman materi, (6) kemanfaatan dalam pencapaian kompetensi, (7) fleksibilitas 

media, (8) kejelasan petunjuk , (9) tampilan teks, (10) tampilan video, (11) tampilan suara, 

(12) tata letak, (13) komposisi dan kombinasi warna. Komponen yang berpredikat cukup ( 

skor 2,7-3,3) ialah (1) relevansi dan sistematika materi, (2) kemudahan dalam evaluasi. 

Sementara itu,  komponen yang berpredikat buruk (skor <2,6) ialah (1)  kesesuaian waktu 

dalam proses belajar. Secara keseluruhan rerata yang dihasilkan berkategori baik, yakni 

3,70.  

Kesesuaian waktu dalam  proses pembelajaran mendapatkan skor rendah 

sehingga berpredikat buruk. Hal ini dapat dimaklumi sebab waktu pembelajaran di kelas 

belum tentu cukup untuk menyelesaikan keseluruhan permainan. Hal ini sangat 

bergantung pada kemampuan para pemain. Mereka yang sudah mahir dapar 

menyelesaikan permainan lebih cepat daripada mereka yang kurang mahir. Bahkan, 

untuk mereka yang belum mahir kadang harus mengulang permainan sejak awal (resert) 

berkali-kali.   

Untuk mengatasi hal ini, permainan solikata dapat dimodifikasi. Waktu untuk 

bermain solikata ditentukan lebih dahulu misalnya 40 menit.  Setelah waktu yang 

disediakan habis, permainan solikata harus segera diakhiri. Dalam hal ini  ada   

kemungkinan permainan belum selesai. Meskipun demikian, keberhasilan setiap pemain 

dalam permainan ini tetap dapat diketahui, dengan  cara  menjumlahkan kartu yang 

sudah dapat tersusun dengan baik.   

 

3. Media Pembelajaran Diskusi 

Uji coba media pembelajaran “Menyimak Diskusi” dilakukan untuk mengukur 

kualitas dari aspek tampilan, format, isi, bahasa, serta penerapannya dalam 

pembelajaran. Uji coba ini dilakukan di hadapan 10 orang guru SMP pada tahap sebelum 

revisi dan 10 orang guru SMP lain setelah melalui revisi. Hasil uji coba selengkapnya 

dapat dilihat pada halaman lampiran. 
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Tabel 2. Interpretasi Hasil Uji Coba Media Menyimak Diskusi 

Aspek 
Penilaian 

Hasil 

Sebelum Revisi Sesudah Revisi 

skor predikat skor predikat 

Tampilan 2,94 Cukup 3,7 Baik 

Format 3,04 Cukup 3,74 Baik 

Isi 3,53 Baik 4,1 Sangat Baik 

Bahasa  3,7 Baik 4,28 Sangat Baik 

Pembelajaran 3,07 Cukup 4,4 Sangat Baik 

 

Dari hasil uji coba tersebut  terlihat peningkatan kualitas media cukup signifikan 

dari aspek tampilan dan format dari „cukup‟ menjadi „baik‟.  Aspek isi dan bahasa 

meningkat pula  dari „baik‟ menjadi „sangat baik‟. Aspek pembelajaran meningkat tajam 

dari „cukup‟ menjadi sangat baik 

 

4.  Media Pembelajaran Menulis Bahasa Jawa 

Media “Menulis Bahasa Jawa” juga diuji coba, dua kali yakni sebelum revisi dan 

setelah revisi. Uji coba media ini dilakukan untuk mengukur kualitas dari aspek tampilan, 

format, isi, bahasa, serta penerapannya dalam pembelajaran. Uji coba ini dilakukan di 

hadapan 5 orang guru SMP pada tahap sebelum revisi dan 5 orang guru SMP lain setelah 

melalui revisi. Hasil uji-coba selengkapnya dapat dilihat pada halaman lampiran. 

Tabel 3. Interpretasi Hasil Uji Coba Media Menulis Bahasa Jawa 

Aspek 
Penilaian 

Hasil 

Sebelum Revisi Sesudah Revisi 

skor predikat skor predikat 

Tampilan 2,94 Cukup 3,4 Baik 

Format 2,97 Cukup 3,5 Baik 

Isi 3,53 Baik 4,1 Sangat Baik 

Bahasa  2,86 Cukup 3,5 Baik 

Pembelajaran 3,00 Cukup 3,8 Baik 

 
Dari hasil uji coba tersebut terlihat peningkatan kualitas media cukup signifikan 

dari aspek tampilan, format, Bahasa, dan Pembelajaran dari „cukup‟ menjadi „baik‟.  

Aspek isi meningkat pula  dari „baik‟ menjadi „sangat baik‟.  

 

Pemberdayaan Media Pembelajaran untuk Menghasilkan Insan yang Unggul 

Tantangan masa depan akan lebih berat daripada tantangan masa kini.  Masa 

depan membutuhkan insan yang unggul yaitu manusia yang berilmu, profesional, dan 

bermoral.  Secara simbolik insan unggul adalah insan yang ber-HOT yaitu mereka yang 

memiliki Hati (karakter yang baik), Otak (berpengetahuan luas dan mendalam), Tangan 

(memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan). Dengan istilah lain, mereka harus 
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memiliki 3 H, yaitu Heart (hati), Head (otak), Hand (tangan). Dalam hal ini, pendidikan 

baik di sekolah, rumah, maupun masyarakat memiliki tanggung jawab yang besar.  

Pendidikan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat dapat 

memberdayakan lingkungan dan teknologi untuk mewujudkan insan yang unggul. 

Lingkungan dapat memberikan kontribusi dalam pendidikan karakter dan sumber belajar. 

Sementara itu, teknologi dapat memperluas wawasan keilmuan, sekaligus meningkatkan 

keprofesionalan seseorang.     

Empat media pendidikan yang telah dihasilkan yaitu kartu kata, solikata, media 

pembelajaran diskusi, dan media pembelajaran geguritan adalah media pembelajaran 

bahasa yang berbasis lingkungan dan teknologi. Permainan remi dan solitaire yang sudah 

banyak dikenal masyarakat diberdayakan sebagai media pendidikan dengan cara 

memodifikasi sehingga dihasilkan media kartu kata dan solikata.  Komputer sebagai  

perangkat teknologi informasi diberdayakan sebagai basis pembuatan media diskusi. 

Demikian halnya tembang (nyanyian dalam bahasa Jawa) sebagai khasalah budaya 

berbasis lingkungan diberdayakan untuk membuat media pembelajaran geguritan (bentuk 

puisi bahasa Jawa).    

Media pendidikan memiliki arti dan pengaruh yang besar, terutama terkait dengan 

penggunaan indera siswa. Semakin banyak indera yang digunakan dalam proses 

pembelajaran, dimungkinkan terjadinya pemahaman yang lebih baik pada siswa. Peserta 

didik yang belajar melalui satu indera yaitu pendengar saja akan memiliki tingkat 

pemahaman dan kekuatan memori yang berbeda dengan mereka  yang belajar melalui 

banyak  indera sekaligus. Media yang diciptakan memungkinkan peserta didik belajar 

dengan multiindera.    

Keempat media yang dihasilkan sebenarnya bukan sekedar penghantar materi, 

tetapi juga sarana membangkitkan imajinasi, minat, dan membawa peserta didik agar 

mampu tercipta suasana yang menyenangkan dan menggembirakan. Media mampu 

memantik keterlibatan emosi dan mental. Media mampu memberikan semangat belajar 

dan menghidupan suasana pembelajaran sehingga pemahaman peserta didik terhadap 

materi ajar meningkat. Kehadiran media, memperjelas informasi, memperkaya materi, 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi, menambah variasi, dan memberikan cakrawala 

yang lebih luas. Media juga dapat mengkonkretkan materi yang relatif abstrak, menambah 

perhatian peserta didik, dan menanamkan pendidikan karakter.   

Empat media pengajaran bahasa yang dihasilkan memiliki karakteristik dalam 

bentuk dan cara penggunaan.  Bentuknya menarik karena berbasis teknologi, sedangkan 

penggunaan  dengan cara bermain, baik individu maupun kolaboratif.  Karakteristik 

tersebut memungkinan peserta didik  memperoleh banyak hal yang dapat digunakan 
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menyongsong masa depan yang penuh tantangan. Nilai-nilai yang dapat dipetik dari 

media tersebut adalah: 

1. peduli terhadap lingkungan; 

2. melek teknologi (tidak gaptek atau gagap teknologi); 

3. selektif  dalam pemanfatan lingkungan dan teknologi; 

4. kreatif sehingga tercipta media baru; 

5. kerja sama    

6. kompetitif   

7. kepekaan  indra  

8. rekreasi dan relaksasi 

9. disiplin dan sportif 

10. mandiri 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Tantangan masa depan akan lebih berat daripada tantangan masa kini.  Kompetisi 

di berbagai lini bertambah berat. Problem ekonomi pun   akan semakin pelik. Sementara 

itu, perkembangan ilmu dan teknologi dapat berdampak negatif  di tangan manusia yang 

kurang bermoral. Masa depan membutuhkan insan yang unggul yaitu manusia yang 

berilmu, profesional, dan bermoral.  

Generasi masa kini memiliki tanggung jawab besar untuk mempersiapkannya. 

Pendidikan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat dapat memberdayakan 

lingkungan dan teknologi untuk mewujudkan insan yang unggul. Salah bentuk 

pemberdayaan lingkungan dan teknologi adalah terciptanya media kartu kata, solikata, 

media pengajaran diskusi, dan media pembelajaran dengan geguritan. Keempat media 

tersebut memiliki karakteristik dalam bentuk dan cara penggunaan. Bentuknya menarik 

dan berbasis teknologi. Penggunaanya dengan bermain.   

Keempat media tersebut dapat memberikan kontribusi untuk mempersiapkan insan 

yang unggul. pendidikaan karakter. Teknologi informasi yang digunakan dapat 

memperluas wawasan keilmuan, sekaligus meningkatkan keprofesionalan seseorang. 

Sementara itu, dalam sisi lain media itu dapat menjadi sarana pembelajaran dan pelatihan 

karakter. Sejumlah karakter yang dapat dilatihkan melalui media tersebut, misalnya  sikap 

peduli lingkungan, melek teknologi (tidak gaptek atau gagap teknologi), selektif, kreatif, 

kerja sama, kompetitif, kepekaan indra, rekreasi/relaksasi, disiplin/sportif, dan mandiri.  

Media sangat dibutuhkan dalam bidang pendidikan. Media bukan saja berfungsi 

membantu siswa memahami mataeri tetapi juga membuat suasana belajar yang 
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menyenangkan. Semoga keempat media  dapat menjadi alternatif dalam mempersiapkan 

generasi unggul untuk masa depan.  
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Abstrak 

 
     Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan multimedia pendidikan karakter untuk SD. 
Pengembangan multimedia menggunakan pendekatan kognitif-struktural dialogal-komuni-
katif dalam interaksi nilai, sehingga nilai-nilai karakter anak berkembang secara bertahap 
menuju terbentuknya nilai-nilai yang otonom.  
     Penelitian pengembangan (Research and Development) ini dilakukan di SD-SD 
wilayah Yogyakarta dengan langkah-langkah; 1) studi pendahuluan, 2) perencanaan 
pembelajaran nilai, 3) pengembangan prototipe produk, 4) uji prototipe produk oleh ahli, 
5) uji pengguna lapangan permulaan, 6) uji pengguna lapangan utama. Subyek penelitian 
meliputi ahli materi, ahli media, guru dan peserta didik SD. Pengumpulan data 
menggunakan wawan-cara, angket, observasi dan seminar. Analisis data secara 
kuantitatif dan kualitatif. 
     Hasil penelitian berupa produk multimedia pendidikan nilai karakter untuk SD yang 
terdiri dari 5 tema meliputi tema-tema nilai “Persatuan, “Keadilan”, “Kejujuran”, 
“Kepedulian”, dan “Kemanusiaan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa multimedia yang 
dikembangkan dalam kategori baik. 
 
Kata kunci: Pendidikan Karakter, Multimedia, SD 
 

 
PENDAHULUAN 

     Merupakan kebutuhan mendesak untuk mengajarkan kepada kaum muda nilai-nilai 

fundamental kemanusiaan dan akhlak mulia, agar kaum muda tidak terkotak-kotak dalam 

budaya, suku dan agama yang saling bertentangan yang dapat memecah kesatuan 

bangsa. Menurut Azyumardi Azra (2007) harus diupayakan secara sistematis, 

programatis, integrated, dan berkesinambungan pendidikan multikultural dan karakter 

bangsa melalui seluruh lembaga pendidikan baik formal, non formal, bahkan informal. 

Untuk keperluan tersebut perlu memadukan aspek-aspek pendukung agar penyelesaian 

masalah strategis nasional ini lebih fokus, komprehensif, efisien sumber daya manusia, 

waktu, dan biaya.     

    Mulai tahun 2010 Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa sebagai kebijakan baru 

bidang pendidikan di Indonesia sudah harus masuk di dalam kurikulum dan dilaksanakan 

pada berbagai jenjang dan jalur pendidikan. Program ini menjadi salah satu program 

unggulan pemerintah paling tidak untuk 5 tahun terakhir (Kemendiknas, Balitbang, 

Puskur; 2010). Demikian juga dengan diberlakukannya kurikulum 2013, yang sangat 

menekankan pada aspek afektif dengan memasukkan pengembangan kemampuan 

spirituanl dan sosial di dalamnya. Guru sebagai pelaksana kebijakan tersebut perlu 
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dipersiapkan. Namun, secara umum masalah utama yang dihadapi guru adalah; 1) guru 

belum siap menghadapi berbagai perubahan, 2) keterbatasan akses pada materi 

mutakhir, dan 3) keterbatasan wawasan serta ketrampilan pembelajaran (PKP, 2011).  

     Paket multimedia (CD) pmbelajaran nilai-nilai karakter penting dikembangkan sebagai 

upaya mengatasi masalah tersebut, sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran serta 

melakukan reorganisasi pendidikan karakter, agar terbentuk generasi yang memiliki 

kekuatan moral otonom, memiliki sikap juang demi tegaknya nilai-nilai kemanusiaan 

universal, terbuka terhadap umat lain, mau bekerja sama dan menghargai sesamanya 

demi terwujudnya perdamaian dan masa depan bangsa yang lebih baik.  

     Sebagai pijakan dalam mengembangkan multimedia pembelajaran nilai-nilai karakter 

perlu diketahui bagaimana pendidikan nilai karakter ditinjau dari aspek why sebagai 

rujukan normatif yang berupa tujuan utuh pendidikan, aspek how sebagai rujukan 

prosedural dalam melaksanakan pendidikan karakter, dan aspek when sebagai rujukan 

kontekstual pengambilan keputusan dan tindakan pembelajaran pendidikan karakter. 

Berdasarkan temuan penelitian terdahulu, ditetapkanlah ada 5 nilai karakter yang perlu 

dikembangkan melalui multimedia pembelajaran bagi peserta didik SD, yaitu nilai 

persatuan, keadilan, kejujuran, kepedulian, dan kemanusiaan. LPTK khususnya Prodi 

Teknolog Pendidikan turut bertanggungjawab dan terpanggil untuk menyediakan sarana 

pendukung berupa penyediaan media dan sumber-sumber belajar yang relevan. 

Multimedia (CD) pembelajaran nilai-nilai karakter ini dikembangkan bersama dengan 

rumah produksi serta penerbit mitra. 

     Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan multimedia pembelajaran nilai-nilai karakter 

bagi peserta didik SD yang disajikan dan dikemas dalam bentuk gabungan antara teks, 

gambar, suara, musik, animasi dan berisi cerita-cerita yang menggambarkan konteks 

kehidupan anak. Tema-tema dipilih sesuai atau dimodifikasi dari nilai-nilai yang telah 

ditemukan pada penelitian terdahulu, meliputi tema-tema persatuan, keadilan, kejujuran, 

kepedulian, dan kemanusiaan di mana masing-masing tema terdiri dari 5 sub tema cerita 

sesuai kehidupan anak sehari-hari. Tema-tema yang dipilih memiliki nilai-nilai strategis. 

1.  Multimedia mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dan budaya bangsa karena selama 

ini Pancasila dan budaya bangsa mulai ditinggalkan sebagai rujukan normatif 

pendidikan karakter. Oleh sebab itu, nilai-nilai yang dikembangkan dalam multimedia 

ini adalah nilai kejujuran, keadilan, persatuan, kepedulian dan kemanusiaan. 

2.  Multimedia memuat aktifitas-aktifitas yang menggambarkan kolaborasi antara sekolah, 

keluarga, dan masyarakat dalam mengembangkan nilai-nilai karakter anak. Hal ini 

tampak dari cerita-cerita yang ditampilkan. Pesan-pesan dirancang bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan menalar, merasakan dan melakukan tindakan secara 
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komprehensif melalui strategi penataan lingkungan yang kondusif dan keteladanan 

sebagai rujukan prosedural. 

3.  Multimedia didesain secara kontekstual memuat pesan-pesan dalam kehidupan nyata 

sehari-hari peserta didik. Kegiatan belajar ditunjukkan dengan memberi kesempatan 

kepada peserta didik untuk melakukan tindakan-tindakan dalam konteks keluarga, 

sekolah, dan masyarakatnya. 

     Multimedia diseting sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir dan karakteristik 

peserta didik. Suasana gembira, bersahabat, adanya interaksi yang dapat merangsang 

perkembangan penalaran dan perasaan, sehingga dapat memunculkan tindakan-tindakan 

yang relevan. Media ini untuk membantu guru mengajarkan materi-materi berat, sulit dan 

abstrak, mengembangkan struktur kognitif peserta didik secara bertahap mengarah pada 

terbentuknya nilai-nilai karakter yang otonom dalam mencapai misi dan tujuan pendidikan. 

     Multimedia ini dikembangkan guna meningkatkan kualitas pembelajaran nilai, 

melakukan reorientasi/reorganisasi pendidikan nilai agar terbentuk generasi yang memiliki 

kekuatan nilai yang otonom, memiliki sikap juang demi tegaknya nilai-nilai kemanusiaan 

universal, semakin terbuka terhadap umat lain, mau bekerjasama dan menghargai satu 

sama lain demi terwujudnya perdamaian dan masa depan bangsa yang lebih baik. 

Multimedia ini dapat digunakan sebagai suplemen mata pelajaran yang terkait dengan 

pendidikan nilai di SD seperti PKn, Agama, IPS, dan sebagainya. Sebagai media mandiri, 

program multimedia ini terhubung oleh satu kepentingan yaitu pembentukan karakter 

peserta didik yang riang gembira, bersahabat, serta mampu bersikap dan bertindak 

sesuai perkembangannya.  

     Media ini dikembangkan guna menambah koleksi sumber-sumber belajar di SD. 

Manfaat akhir adalah menjawab permasalahan strategis bangsa dalam jangka pendek, 

menengah dan jangka panjang terkait pembinaan karakter bangsa. Media ini juga 

disosialisasikan dan didesiminasikan melalui program-program PPM dosen dan KKN-PPL 

mahasiswa, serta ditawarkan ke toko-toko buku dan pengusaha bidang media/alat-alat 

pelajaran. 

METODE PENELITIAN 

     Penelitian pengembangan (research and development) ini menggunakan prosedur 

yang dikembangkan oleh Borg dan Gall (1983), model pengembangan pembelajaran oleh 

C. M. Reigeluth (1987), dan model pengembangan media oleh Arief S. Sadiman (2007) 

yang dipadukan dengan model yang dikembangkan oleh E. L. Criswell & Luther. Target 

yang dihasilkan adalah terciptanya 5 tema multimedia pembelajaran nilai karakter meliputi 
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nilai persatuan, keadilan, kejujuran, kepedulian, dan kemanusiaan sebagai suplementasi 

pesan-pesan pembelajaran yang kurang dikembangkan di sekolah.  

     Luaran kegiatan ini berupa terciptanya 5 tema multimedia pembelajaran nilai-nilai 

karakter untuk SD yang memiliki spesifikasi: 

1. Ada 5 (lima) tema yang dikembangkan ke dalam multimedia pembelajaran nilai-nilai 

karakter meliputi nilai-nilai persatuan, keadilan, kejujuran, kepedulian, dan 

kemanusiaan. Seluruh tema dikemas dalam bentuk gabungan antara teks, gambar, 

animasi, musik dan suara. Setiap tema merupakan gambaran utuh dari seluruh 

rangkaian tema pesan-pesan yang dipelajari. 

2. Teks, gambar, musik, suara dan animasi sebagai ilustrasi ditampilkan di dalam 

multimedia, masing-masing menampilkan setiap sub pesan atau sub nilai yang 

dipelajari.  

3.  Setiap tema terdiri dari petunjuk belajar, pengantar, 5 cerita yang disertai dengan 

ilustrasi teks, gambar, animasi, musik dan suara dimana setiap cerita diikuti dengan 

tugas, pertanyaan-pertayaan atau latihan-latihan. Pada setiap akhir penyelesaian 

tugas atau setelah peserta didik menjawab pertanyaan, diikuti dengan komponen 

pemberian motivasional. Setiap tema mengandung suatu peristiwa berkaitan dengan 

pesan atau nilai yang ada di dalam cerita.  

4.  Setiap tema terdiri dari 5 cerita, yaitu 3 cerita positif terkait dengan nilai karakter yang 

dipelajari dan 2 cerita negatif yang tidak sesuai dengan nilai karakter yang dipelajari 

(example non example).    

     Prosedur utama penelitian ini meliputi a) melakukan analisis produk yang 

dikembangkan, b) mengembangkan produk awal, c) validasi ahli, d) uji coba lapangan, 

dan e) revisi produk. Secara lebih rinci, langkah-langkah penelitian yang dilakukan 

adalah; a) melakukan penelitian pendahuluan yang telah dilakukan tahun 2012, b) 

mengadakan perencanaan (pendefinisian kemampuan, perumusan tujuan, penentuan 

bahan/isi dan urutan pembelajaran, serta uji coba skala kecil), c) mengembangkan draf 

(prototipe) media, d) uji ahli materi (2 orang) dan uji ahli media (2 orang), dilanjutkan 

revisi, e) uji kepada pengguna (2 orang guru SD), f) uji lapangan permulaan (5 peserta 

didik SD) dipilih secara acak, diikuti dengan revisi, g) uji lapangan utama (10 peserta didik 

SD) dilanjutkan revisi, h) uji lapangan operasional ke kelas yang sedang melaksanakan 

pembelajaran terkait dengan pengem-bangan nilai-nilai karakter. i) 

desiminasi/implementasi ke sasaran pengguna.  

     Kegiatan pengembangan dan penelitian ini dilakukan di SD-SD di Wilayah Yogyakarta. 

Informasi digali dari ahli materi dan ahli media, sedangkan subyek penelitiannya adalah 
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guru-guru dan peserta didik SD. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, 

angket, seminar dan observasi. Angket dan wawancara digunakan sebagai need 

assignment  dan validasi keefektifan, efisiensi dan kemenarikan multimedia bagi 

pengguna. Pengamatan dan wawancara untuk mengetahui tingkat komprehensi literal 

peserta didik yang diperoleh melalui penggunaan multimedia. Observasi untuk melihat 

seluruh proses yang dilakukan peserta didik dan guru dalam menggunakan multimedia. 

Seminar untuk mengetahui kebermaknaan seluruh proses penelitian bagi peserta didik 

dan guru serta kemungkinan untuk dapat didesiminasikan dan diimplementasikan ke SD-

SD di wilayah lain.  

Data yang dikumpulkan meliputi sbb:  

1.   Data aspek materi/pesan/nilai-nilai karakter yang dikembangkan digali dari 2 orang 

ahli materi yang karena kualifikasi, kompetensi dan karya-karyanya terkait dengan 

nilai-nilai atau materi yang dikembangkan. Penggalian data meliputi: 

       a. aspek pembelajaran yaitu;  kesesuaian kompetensi dasar dengan indikator, kese-

suaian kompetensi dasar dengan materi program, kesesuaian kompetensi dasar 

dengan standar kompetensi, kejelasan judul program, kejelasan sasaran 

pengguna, kejelasan petunjuk belajar (petunjuk penggunaan), ketepatan pemilihan 

strategi belajar (belajar mandiri), variasi penyampaian jenis informasi/data, 

ketepatan dalam penjelasan materi konseptual, ketepatan dalam penjelasan 

materi praktis, keme-narikan materi dalam memotivasi pengguna, kejelasan 

petunjuk mengerjakan latihan, kejelasan rumusan latihan, tingkat kesulitan, 

ketepatan pemberian feedback atas jawaban pengguna.  

      b. aspek isi (materi) yaitu; cakupan (keluasan dan kedalaman) isi materi, kejelasan isi 

materi, struktur organisasi/urutan isi materi, faktualisasi isi materi, aktualisasi isi 

materi, kejelasan contoh yang disertakan, kecukupan contoh yang disertakan, 

kejelasan bahasa yang digunakan, kesesuaian bahasa dengan sasaran 

pengguna, kejelasan informasi pada ilustrasi gambar, kejelasan informasi pada 

ilustrasi animasi, kesesuaian latihan dengan kompetensi, keseimbangan proporsi 

latihan dengan materi, serta runtutan latihan yang disajikan. 

2.  Data aspek media diperoleh dari 2 orang ahli media atau Teknologi Pendidikan yang 

karena kualifikasi, kompetensi dan karya-karyanya terkait dengan media ini.  

       Data yang digali meliputi: 

a. aspek tampilan yaitu; proporsional layout (tata letak teks dan gambar), 

kesesuaian pemilihan background, kesesuaian proporsi warna, kesesuaian 

pemilihan jenis huruf, kesesuaian pemilihan ukuran font (ukuran huruf & angka), 
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kejelasan musik/suara, kesesuaian pemilihan musik/suara, kemenarikan sajian 

animasi, kesesuaian animasi dengan materi, kejelasan tampilan gambar, 

kemenarikan bentuk button/navigator, konsistensi tampilan button, kemenarikan 

desain cover, kelengkapan informasi pada kemasan luar.  

b. aspek pemrograman yaitu; kemudahan pemakaian program, kemudahan 

memilih menu program, kebebasan memilih materi untuk dipelajari, kemudahan 

berinteraksi dengan program, kemudahan ke luar dari program, kemudahan 

memahami struktur navigasi, kecepatan fungsi tombol (kinerja navigasi), 

ketepatan reaksi button (tombol navigator), kemudahan pengaturan pencarian 

halaman, kemudahan pengaturan menjalankan animasi, kecepatan akses 

gambar, kompatibilitas sistem operasi, kecepatan akses sistem operasi, 

kapasitas file program untuk kemudahan duplikasi, kekuatan/keawetan kepingan 

program.  

3. Data yang digali dari pengguna yaitu peserta didik SD dan guru SD meliputi: kejelasan 

nama media, kejelasan sasaran pengguna, kejelasan petunjuk belajar, kemudahan 

dalam persiapan pembelajaran, kemudahan dalam pembelajaran, kejelasan isi materi, 

tingkat kesulitan materi, kemudahan memahami isi materi, kemenarikan materi dalam 

memotivasi pengguna, kesesuaian pemilihan jenis font (jenis huruf), kesesuaian 

pemilihan ukuran font (ukuran huruf), kemenarikan bentuk, kesederhanaan ukuran 

program, kesederhanaan bentuk kemasan (fleksibilitas), kemenarikan tampilan 

kemasan, kemenarikan bentuk kemasan, kejelasan petunjuk penggunaan, kemudahan 

dalam penggunaan. 

     Kredibilitas penelitian dengan cara: 1) pengamatan dan wawancara dilakukan oleh 

peneliti secara berpasangan (antar rater), 2) trianggulasi diungkap melalui proses refleksi 

dan diskusi terfokus melibatkan representasi peserta didik, expert team, dan guru. 3) 

tanya jawab dengan teman sejawat (peer briefeing) dan expert team serta pengguna 

produk.  

Validasi instrumen dan validasi produk 

     Penyusunan dan uji coba instrumen penelitian dilakukan kepada ahli materi dan ahli 

media. Uji coba instrumen juga dilakukan kepada 2 orang guru dan 5 peserta didik SD 

untuk mengetahui; 1) apakah responden memahami item-item yang dikembangkan di 

dalam instrumen, 2) apakah responden dapat membuat keputusan/pilihan terhadap 

jawaban setiap item, 3) apakah responden dapat memberikan alasan-

alasan/pertimbangan atas keputusan yang dibuat. Masukan dan saran-saran digunakan 

untuk merevisi instrumen. Kegiatan ini sebagai langkah uji validitas instrumen penelitian.  



 
 

259 
 

     Validasi produk multimedia dilakukan oleh 2 orang ahli materi, 2 orang ahli media 

pembelajaran serta 2 orang guru sebagai pengguna, dilanjutkan dengan revisi media. 

Validasi produk oleh peserta didik SD dilakukan dalam tiga tahap yaitu uji lapangan 

permulaan (5 peserta didik) yang dipilih secara acak diikuti dengan revisi, uji lapangan 

utama (10 peserta didik) dan dilanjutkan dengan revisi, uji lapangan operasional ke kelas 

sesungguhnya dilanjutkan dengan revisi. Uji validasi produk pada peserta didik bertujuan 

untuk mengetahui kualitas multimedia pembelajaran dari sisi keberfungsian bagi 

belajarnya. Validasi produk dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kualitas 

multimedia yang dikembangkan dari fungsionalisasi multimedia itu sendiri dan 

pemahaman yang diperoleh peserta didik setelah menggunakan multimedia tersebut. 

 

Analisis data  

     Dalam menganalisis data penelitian dari ahli media, ahli materi, dan uji lapangan awal, 

menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu, memaparkan dan menjelaskan data 

yang dinyatakan dalam bentuk deskripsi berdasarkan jawaban responden sebagai bahan 

acuan dalam melakukan perbaikan program multimedia. Teknik analisis deskriptif 

kuantitatif digunakan untuk data dari uji ahli, uji lapangan utama dan uji lapangan 

operasional. Data berupa pernyataan sangat baik, baik, cukup, kurang, dan sangat 

kurang yang diubah menjadi data kuantitatif dengan skala 5, yaitu dengan penskoran dari 

1 sampai 5. Teknik yang digunakan untuk memberikan kriteria nilai kualitas produk yaitu 

data yang diperoleh dari angket tentang tanggapan peserta didik diubah menjadi data 

interval sebagai berikut : 

Sangat baik = 5 (100 % sesuai dengan unsur yang ada dalam 

pertanyaan itu). 

Baik = 4 (80 % sesuai dengan unsur yang ada dalam 

pertanyaan itu). 

Cukup = 3 (60 % sesuai dengan unsur yang ada dalam 

pertanyaan itu). 

Kurang = 2 (40 % sesuai dengan unsur yang ada dalam 

pertanyaan itu). 

Sangat kurang = 1 (20 % sesuai dengan unsur yang ada dalam 

pertanyaan itu). 

          Alternatif jawaban angket ada 5 pilihan untuk memberikan tanggapan tentang 

program multimedia yaitu, sangat baik (5), baik (4), cukup (3), kurang (2) dan sangat 

kurang (1). Jika peserta didik memberikan tanggapan “sangat baik” pada suatu butir 

pertanyaan tersebut maka diberikan skor  “5 ” demikian seterusnya. 
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         Tabel 1: Pedoman hasil konversi data kuantitatif ke data kualitatif. 

     
Nilai 

Kriteria Skor 

A Sangat Baik X > 4,21 

B Baik 3,40 < X ≤ 4,21 

C Cukup 2,6 < X ≤ 3,40 

D Kurang 1,79 < X ≤ 2,60 

E Sangat kurang X ≤ 1,79 

 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

 

1. Penelitian pendahuluan  

     Sebagaimana dijelaskan pada bagian pendahuluan, hasil penelitian tahun I (2012) 

diperoleh informasi bahwa pendidikan nilai karakter ditinjau dari aspek why sebagai 

rujukan normatif  yang berupa tujuan utuh pendidikan, aspek how sebagai rujukan 

prosedural dalam melaksanakan pendidikan karakter, dan aspek when sebagai rujukan 

kontekstual pengambilan keputusan dan tindakan pembelajaran pendidikan karakter. 

Hasil penelitian tahun I (2012) diperoleh informasi (Niron, dkk, 2012) bahwa: 

a.  Rujukan normatif pendidikan karakter diketahui kurang mengacu pada Pancasila. 

Sekitar 5% pendidikan karakter mendasarkan pada Pancasila.  Rujukan pada akar 

budaya bangsa sekitar 10%. Rujukan normatif lebih banyak didominasi oleh doktrin-

doktrin agama serta tujuan pendidikan nasional. Pancasila dan budaya bangsa jarang 

dipergunakan sebagai rujukan normatif dalam pendidikan karakter. Sementara  tujuan 

pendidikan nasional mencapai kurang lebih 24%, dan agama mendominasi sebagai 

rujukan normatif dalam pendidikan nilai karakter. 

b. Rujukan prosedural pendidikan karakter justru banyak ditemukan dalam prosesnya 

yang dilakukan sebagai bentuk doktrin dan pembiasaan, belum menyentuh pada 

kesadaran moral secara penuh dan otonom. Rujukan prosedural praktek pendidikan 

karakter cenderung dilaksanakan dalam bentuk doktrin (45%), pembiasaan (37%), 

keteladanan /pemodelan (11%), pengembangan suasana/iklim belajar (5%), 

pengembangan penalaran dan perasaan (4%), dan bentuk partisipatif/kolaboratif (1%).   

c. Rujukan kontekstual pendidikan karakter masih terbatas pada lingkungan sekolah 

dengan beberapa program khusus. Rujukan kontekstual didominasi berturut-turut oleh 

pengkondisian lingkungan sekolah atau iklim sekolah (56%), program khusus (24%), 
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kegiatan ke luar sekolah (live in) (13%), kerjasama orangtua (4%), dan  upaya preventif 

(asas pengendali) (3%).   

Berdasarkan data yang diperoleh di atas, maka dikembangkan multimedia pendidikan 

karakter bagi peserta didik SD dengan tema-tema  persatuan, keadilan, kejujuran, 

kepedulian, dan kemanusiaan. 

 

2. Merencanakan pembelajaran  

     Langkah-langkah perencanaan dan pengembangan pembelajaran sebagai dasar 

dalam menulis 5 naskah multimedia pembelajaran dilakukan sebagai berikut: 

a. Analisis tujuan dan karakteristik nilai karakter yang dikembangkan. 

b. Analisis sumber-sumber belajar (kendala) 

c. Analisis karakteristik peserta didik SD 

d. Menetapkan tujuan belajar dan isi/nilai karakter yang dikembangkan 

e. Menetapkan strategi pengorganisasian pesan dalam komponen-komponen 

pembelajaran 

f. Menetapkan strategi penyampaian pesan pembelajaran 

g. Menetapkan strategi pengelolaan pembelajaran 

h. Mengembangkan bentuk tugas/latihan dan pengukuran hasil belajar.  

     Kegiatan di atas menghasilkan 5 naskah multimedia pembelajaran nilai-nilai karakter 

untuk peserta didik SD dengan tema-tema meliputi nilai Persatuan, Keadilan, Kejujuran, 

Kepedulian, dan Kemanusiaan. 

 

3. Validasi Naskah dan Revisi 

     Sebelum naskah diserahkan untuk diproduksi (mixing) cetak, dan lain-lain, terlebih 

dahulu naskah dikaji bersama-sama oleh satu tim yang terdiri dari tim peneliti, penulis 

naskah, peer, ahli materi dan ahli media, produser, serta personel pengumpul data. 

Masukan hasil pertemuan adalah sbb: 

a. Gambar-gambar yang diproduki supaya menggambarkan situasi kehidupan peserta 

didik sehari-hari baik di rumah, di sekolah, atau di lingkungan masyarakat.  

b. Peristiwa-peristiwa yang ditampilkan dalam cerita-cerita yang dilengkapi dengan suara, 

musik, animasi dan gambarnya pada setiap sajian adalah pengalaman-pengalaman 

nyata peserta didik, sehingga peserta didik dapat terlibat secara emosional dan 

intelektual. 

c. Ukuran huruf, gambar, animasi, warna dan musik, supaya disesuaikan dengan 

fungsinya (belajar kelompok atau individual) untuk peserta didik usia SD.  



 
 

262 
 

d. Setiap kalimat supaya dapat menggambarkan karakter peserta didik usia SD. Kalimat-

kalimat pada setiap sub tema agar disusun dalam bentuk example dan non example.    

e.  Petunjuk penggunaan multimedia sangat penting ditampilkan terlebih dahulu, sehingga 

harus disusun sedemikian rupa agar pengguna tidak mengalami kesulitan. 

     Berdasarkan masukan dan saran-saran di atas, maka naskah multimedia direvisi 

dengan pertimbangan tidak membutuhkan banyak waktu. Melalui persetujuan bersama 

dari semua peserta yang hadir disepakati bahwa dalam memproduksi multimedia agar 

komponen-komponen multimedia pembelajaran seperti cerita-cerita yang ditampilkan, 

bentuk huruf, gambar, animasi, warna, suara, musik, serta ukurannya disesuaikan dengan 

karakteristik, minat dan cara berfikir peserta didik usia SD. Untuk itu, maka naskah direvisi 

untuk kemudian dikembangkan ke dalam prototipe multimedia berikutnya.  

4. Produksi Multimedia  

     Produksi multimedia dilakukan sebagai berikut:  

a.  Ada 5 tema (nilai) karakter yang dikembangkan dalam multimedia pembelajaran yaitu 

nilai ”Persatuan”, ”Keadilan”, “Kejujuran”, “Kepedulian”, dan “Kemanusiaan”. 

b. Setiap tema/nilai karakter dikemas ke dalam sebuah draf (prototipe) multimedia yang 

terdiri dari komponen-komponen pembelajaran yaitu petunjuk belajar dan pengantar, 

uraian cerita, latihan dan motivasional. Setiap media berisi 5 cerita untuk peserta didik 

(example non example) dan setiap cerita diikuti dengan gambar, animasi, suara, 

musik, pertanyaan-pertanyaan, tugas, dan komponen motivasional.  

c. Multimedia pembelajaran nilai karakter yang dihasilkan sudah dapat dikemas untuk 

diuji-cobakan ke pengguna peserta didik dan guru SD. 

5. Validasi Produk Multimedia dan Revisi 

     Naskah yang telah direvisi kemudian diproduksi ke dalam 5 bentuk draf (prototipe) 

media dengan tema nilai ”Persatuan”, ”Keadilan”, “Kejujuran”, “Kepedulian”, dan 

“Kemanusiaan”, untuk kemudian dilakukan validasi. Validasi produk multimedia sbb: 

a. Validasi Ahli Materi 

    Validasi produk dilakukan oleh 2 orang ahli materi. Hasil validasi diperoleh saran-saran 

dan masukan bagi seluruh tema di dalam multimedia yang dirangkum sbb: 

1). Karena keberadaan multimedia ini sebagai suplemen bagi pelaksanaan pendidikan 

karakter, maka harus jelas kedudukannya agar dapat diterima dan dipakai secara 

tepat di sekolah.  

2).  Perlu dipahami dengan baik akan konsep nilai-nilai karakter yang dikembangkan yaitu 

nilai persatuan, keadilan, kejujuran, kepedulian, dan kemanusiaan, terutama 

kebenaran konsepnya, sehingga pemahaman terhadap setiap nilai dapat dipahami 
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sebagai sesuatu yang wajar bagi peserta didik. Pemahaman ini perlu dimiliki oleh 

para pembimbing dan para pendamping anak. 

3). Penerapan pendekatan konstruktivistik di mana peserta didik harus menemukan 

sendiri pengetahuannya perlu ditunjukkan dalam dialog atau diskusi tentang 

peristiwa-peristiwa kehidupan sehari-hari, sehingga tidak terkesan mengindoktrinasi 

atau menggurui. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan aneka pertanyaan, 

tugas, baik yang bersifat meminta pendapat, meminta peserta didik untuk memilih 

sikap, tindakan atau perilaku, ataupun pertanyaan-pertanyaan refektif.  

4).  Penjelasan nilai-nilai karakter yang dikembangkan harus benar dan disertai contoh-

contoh yang ada di sekitar kehidupan peserta didik. Baik contoh-contoh positif 

maupun contoh-contoh negatif. Setiap masukan supaya dicatat untuk 

dipertimbangkan dalam melakukan revisi multimedia. 

5).  Pemahaman akan nilai-nilai karakter yang dikembangkan perlu lebih dijelaskan 

melalui gambar-gambar ilustrasi, animasi, dan suara yang sesuai.  

     Dari berbagai masukan para ahli materi di atas, prototipe multimedia kemudian direvisi 

mengacu pada saran-saran tersebut untuk kemudian siap diproduksi kembali. Prototipe 

multimedia yang telah direvisi kemudian divalidasi kembali oleh 2 orang ahli materi. Hasil 

validasi diperoleh dengan cara memberikan multimedia dan lembar validasi dalam bentuk 

lembar kuesioner dengan acuan skala likert. Lembar kuesioner ini memuat 2 aspek yaitu 

aspek materi (isi) dan aspek pembelajaran. Kedua aspek tersebut dijabarkan ke dalam 

indikator-indikator. Rekap hasil validasi oleh ahli materi pada tahap uji coba aspek 

pembelajaran disajikan pada tabel berikut.  

Tabel 2: Hasil penilaian ahli materi I pada aspek pembelajaran 
 

No Indikator Skor Kriteria 

1 
Kesesuaian kompetensi dasar 
dengan indikator 

4 Baik 

2 
Kesesuaian kompetensi dasar 
dengan materi program 

3 Cukup 

3 
Kesesuaian kompetensi dasar 
dengan standar kompetensi 

4 Baik 

4 Kejelasan judul program 5 Sangat Baik 

5 Kejelasan sasaran pengguna 3 Cukup 

6 
Kejelasan petunjuk belajar 
(petunjuk penggunaan) 

4 Baik 

7 
Ketepatan pemilihan strategi 
belajar (belajar mandiri) 

2 Kurang 

8 
Variasi penyampaian jenis 
informasi/data 

3 Cukup 

9 
Ketepatan dalam penjelasan 
materi konseptual 

4 Baik 

10 
Ketepatan dalam penjelasan 
materi praktis 

4 Baik 
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No Indikator Skor Kriteria 

11 
Kemenarikan materin dalam 
memotivasi pengguna  

5 Sangat Baik 

12 
Kejelasan petunjuk pengerjaan 
soal latihan/tes 

3 Cukup 

13 Kejelasan rumusan soal/tes 3 Cukup 

14 Tingkat kesulitan soal/tes 3 Cukup 

15 
Ketepatan pemberian feedback 
atas jawaban pengguna 

3 Cukup 

Jumlah skor    53 

Rata-rata skor 3,53 Baik 

 

 
Tabel  di atas adalah hasil penilaian ahli materi I terhadap aspek pembelajaran, dengan 

jumlah skor 53 dan rata-rata skor 3,53, maka apabila dikonversikan ke dalam data 

kualitatif termasuk dalam kategori “Baik”.   

     Data hasil penilaian ahli materi I terhadap program multimedia pendidikan karakter SD 

aspek isi (materi) dapat dilihat pada tabel berikut: 

 
Tabel 3: Hasil penilaian ahli materi I pada aspek isi (materi) 

 

No Indikator Skor Kriteria 

1 
Cakupan (keluasan dan 
kedalaman) isi materi 

3 Cukup 

2 Kejelasan isi materi 4 Baik 

3 
Struktur organisasi/urutan isi 
materi 

3 Cukup 

4 Faktualisasi isi materi 3 Cukup 

5 Aktualisasi isi materi 3 Cukup 

6 Kejelasan contoh yang disertakan 2 Kurang 

7 
Kecukupan contoh yang 
disertakan 

2 Kurang 

8 
Kejelasan bahasa yang 
digunakan 

3 Cukup 

9 
Kesesuaian bahasa dengan 
sasaran pengguna 

4 Baik 

10 
Kejelasan informasi pada ilustrasi 
gambar 

3 Cukup 

11 
Kejelasan informasi pada ilustrasi 
animasi  

2 Kurang 

12 
Kejelasan informasi pada ilustrasi 
video 

3 Cukup 

13 
Kesesuaian latihan/tes dengan 
kompetensi 

4 Baik 

14 
Keseimbangan proporsi soal 
latihan/tes dengan materi 

4 Baik 

15 Runtutan soal yang disajikan 3 Cukup 

Jumlah skor    46 

Rata-rata skor 3,06 Cukup 

 

     Tabel  di atas adalah hasil penilaian ahli materi I terhadap aspek isi (materi), 

dengan jumlah skor 46 dan rata-rata skor 3,06, maka apabila dikonversikan ke dalam 
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data kualitatif termasuk dalam kategori “Cukup”. Jumlah skor dari hasil penilaian  ahli 

materi I terhadap aspek pembelajaran dan aspek isi diperoleh 99 dan rata-rata skor 

3,33, jadi apabila dikonversikan ke dalam data kualitatif, maka hasil penilaian dari ahli 

materi I termasuk dalam kategori “Cukup”. Komentar/saran umum, bila 

memungkinkan dibuat film contoh anak berkarakter dalam kehidupan sehari-hari, 

sehingga peserta didik dapat langsung menikmati dan mempraktekkannya. Dapat 

disimpulkan bahwa multimedia layak uji coba lapangan dengan revisi sesuai saran. 

Data hasil penilaian ahli materi II terhadap program multimedia pendidikan karakter 

SD aspek pembelajaran :  

 
Tabel 4: Hasil penilaian ahli materi II pada aspek pembelajaran 

 

No Indikator Skor Kriteria 

1 
Kesesuaian kompetensi dasar 
dengan indikator 

4 Baik 

2 
Kesesuaian kompetensi dasar 
dengan materi program 

4 Baik 

3 
Kesesuaian kompetensi dasar 
dengan standar kompetensi 

4 Baik 

4 Kejelasan judul program 5 Sangat Baik 

5 Kejelasan sasaran pengguna 5 Sangat Baik 

6 
Kejelasan petunjuk belajar 
(petunjuk penggunaan) 

5 Sangat Baik 

7 
Ketepatan pemilihan strategi 
belajar (belajar mandiri) 

5 Sangat Baik 

8 
Variasi penyampaian jenis 
informasi/data 

4 Baik 

9 
Ketepatan dalam penjelasan 
materi konseptual 

4 Baik 

10 
Ketepatan dalam penjelasan 
materi praktis 

4 Baik 

11 
Kemenarikan materindalam 
memotivasi pengguna  

4 Baik 

12 
Kejelasan petunjuk pengerjaan 
soal latihan/tes 

4 Baik 

13 Kejelasan rumusan soal/tes 4 Baik 

14 Tingkat kesulitan soal/tes 4 Baik 

15 
Ketepatan pemberian feedback 
atas jawaban pengguna 

4 Baik 

Jumlah skor    64 

Rata-rata skor 4,26 Sangat Baik 

 

   

Tabel  di atas adalah hasil penilaian ahli materi II terhadap aspek pembelajaran, dengan 

jumlah skor 64 dan rata-rata skor 4,26, maka apabila dikonversikan ke dalam data 

kualitatif masih termasuk dalam kategori “Sangat Baik”.   
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Tabel 5: Hasil penilaian ahli materi II pada aspek isi/materi 

No Indikator Skor Kriteria 

1 
Cakupan (keluasan dan 
kedalaman) isi materi 

4 Baik 

2 Kejelasan isi materi 4 Baik 

3 
Struktur organisasi/urutan isi 
materi 

4 Baik 

4 Faktualisasi isi materi 4 Baik 

5 Aktualisasi isi materi 4 Baik 

6 Kejelasan contoh yang disertakan 3 Cukup 

7 
Kecukupan contoh yang 
disertakan 

5 Sangat Baik 

8 
Kejelasan bahasa yang 
digunakan 

2 Kurang 

9 
Kesesuaian bahasa dengan 
sasaran pengguna 

2 Kurang 

10 
Kejelasan informasi pada ilustrasi 
gambar 

3 Cukup 

11 
Kejelasan informasi pada ilustrasi 
animasi  

3 Cukup 

12 
Kejelasan informasi pada ilustrasi 
video 

3 Cukup 

13 
Kesesuaian latihan/tes dengan 
kompetensi 

3 Cukup 

14 
Keseimbangan proporsi soal 
latihan/tes dengan materi 

4 Baik 

15 Runtutan soal yang disajikan 3 Cukup 

Jumlah skor    50 

Rata-rata skor 3,33 Cukup 

 

Tabel di atas adalah hasil penilaian ahli materi II terhadap aspek isi (materi), dengan 

jumlah skor 50 dan rata-rata skor 3,33, maka apabila dikonversikan ke dalam data 

kualitatif masih termasuk dalam kategori “Cukup”.  Jumlah skor dari hasil penilaian ahli 

materi II terhadap aspek pembelajaran dan aspek isi diperoleh 114 dan rata- rata skor 

3,80, jadi apabila dikonversikan ke dalam data kualitatif, maka hasil penilaian dari ahli 

materi II termasuk dalam kategori “Baik”. Komentar/saran umum yang diberikan adalah 

perlu dibuat yang lebih menarik/lebih hidup, supaya anak lebih tertarik. Kesimpulannya 

bahwa multimedia layak uji coba lapangan dengan revisi sesuai saran. 

Tabel 6: Rekap rerata skor hasil validasi oleh ahli materi  

Kriteria Kualitas Multimedia oleh Ahli Materi 

No 
Sby 

Indikator Skor 

1 Aspek Pembelajaran 3.89 

2 Aspek Materi 
 

3.20 

 Rerata 3.54 
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     Dari hasil perhitungan rata-rata skor 2 orang ahli materi terhadap multimedia  

pembela-jaran yang dikembangkan diperoleh nilai 3.54 artinya, bahwa multimedia 

pembelajaran pendidikan karakter SD yang dikembangkan dikatakan dalam kategori baik. 

b. Validasi  Ahli Media dan Revisi 

     Prototipe multimedia yang telah dikembangkan kemudian divalidasi oleh ahli media 

yaitu 2 orang Teknolog Pendidikan.  Deskripsi hasil validasi adalah sbb:  

Saran-saran dan masukan-masukan yang bersifat umum diberikan lebih dahulu.  

1). Komponen-komponen pembelajaran yang dituangkan di dalam multimedia 

pembelajaran hendaknya tetap ada walaupun multimedia ini menggunakan 

pendekatan konstruktivistik. Oleh karena itu, teks-teks pembelajaran, cerita-cerita yang 

ditampilkan, pertanyaan-pertanyaan, tugas dan pilihan tindakan harus lebih 

mengedepankan pengembangan pikiran peserta didik. 

2).Tampilan gambar-gambar, teks, animasi harus jelas terbaca dan dapat dipahami oleh 

peserta didik dan guru dengan jelas. 

3). Mengingat multimedia ini ditujukan untuk peserta didik usia SD maka komposisi 

warna, gambar, ukuran huruf, animasi, suara dan musik, serta teknik penyajian harus 

tepat dan proporsional, penekanan-penekanan materi perlu ditonjolkan dengan gambar 

dan warna yang tajam atau ilustrasi lain yang mendukung. 

4). Mengingat multimedia yang dikembangkan ini diperuntukkan bagi pendidikan nilai, 

maka ilustrasi, tugas dan pernyataan-pernyataan betul-betul dalam rangka membentuk 

perilaku /tindakan sesuai nilai karakter yang dikembangdan, tidak sekedar 

pengetahuan atau pemahaman semata. 

5). Penggunaan warna gambar-gambar pendukung perlu disesuaikan dengan 

karakteristik peserta didik usia SD.  

6). Tulisan-tulisan yang masih salah ketik supaya diperbaiki kembali. 

7). Petunjuk penggunaan multimedia perlu menggunakan kata-kata sapaan yang sesuai 

dengan peserta didik usia SD. Sebaiknya menggunakan sapaan adik-adik, kalian, 

kamu atau sejenisnya. 

8). Warna latar belakang dan warna huruf supaya disesuaikan agar teks dapat terbaca 

dengan jelas. 

9).  Buat variasi bentuk huruf dan warna yang sesuai dengan karaktristik peserta didik 

usia SD. Pilih warna yang tidak melelahkan mata. 

10).  Layout atau penataan ruang di setiap halaman supaya proporsional, agar tidak ada 

yang terkesan kosong namun di sisi lain tidak terkesan sangat penuh. 
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     Dari berbagai masukan ahli media di atas, prototipe multimedia direvisi mengacu pada 

saran-saran di atas untuk kemudian siap diproduksi kembali. Revisi produk difokuskan 

pada penataan pesan pembelajaran dan atributnya. Multimedia yang telah direvisi 

kemudian divalidasi oleh ahli-ahli media dengan cara memberikan multimedia dan lembar 

validasi dalam bentuk lembar kuesioner dengan acuan skala likert. Hasil penilaian ahli 

media pada aspek tampilan sbb: 

No Indikator Skor Kriteria 

1 
Proporsional Layout (tata letak 
teks dan gambar) 

5 Sangat Baik 

2 
Kesesuaian Pemilihan 
Background 

5 Sangat Baik 

3 Kesesuaian proporsi warna 5 Sangat Baik 

4 Kesesuaian pemilihan jenis huruf 4 Baik 

5 
Kesesuaian pemilihan ukuran font 
(ukuran huruf & angka) 

5 Sangat Baik 

6 Kejelasan musik/suara 5 Sangat Baik 

7 
Kesesuaian pemilihan 
musik/suara 

5 Sangat Baik 

8 Kemenarikan sajian animasi 4 Baik 

9 
Kesesuaian animasi dengan 
materi 

3 Cukup 

10 Kejelasan tampilan video 5 Sangat Baik 

11 
Kemenarikan bentuk 
Button/navigator  

4 Baik 

12 Konsistensi tampilan button 4 Baik 

13 Kemenarikan desain cover 5 Sangat Baik 

14 
Kelengkapan informasi pada 
kemasan luar 

5 Sangat Baik 

Jumlah skor    64 

Rata-rata skor 4,26 Sangat Baik 

 

     Tabel 7: Hasil penilaian ahli media I pada aspek tampilan 

Tabel  di atas adalah hasil penilaian ahli media terhadap aspek tampilan, dengan jumlah 

skor 64 dan rata-rata skor 4,26, maka apabila dikonversikan ke dalam data kualitatif 

termasuk dalam kategori “Sangat Baik”. Data hasil penilaian ahli media pada aspek 

pemrograman : 

 

Tabel 8: Hasil penilaian ahli media I pada aspek  pemrograman 

No Indikator Skor Kriteria 

1 Kemudahan pemakaian program 5 Sangat Baik 

2 
Kemudahan memilih menu 
program 

5 Sangat Baik 

3 
Kebebasan memilih materi untuk 
dipelajari 

5 Sangat Baik 

4 
Kemudahan berinteraksi dengan 
program 

5 Sangat Baik 

5 Kemudahan keluar dari program 5 Sangat Baik 
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No Indikator Skor Kriteria 

6 
Kemudahan memahami struktur 
navigasi 

4 Baik 

7 
Kecepatan fungsi tombol (kinerja 
navigasi) 

4 Baik 

8 
Ketepatan reaksi button (tombol 
navigator) 

5 Sangat Baik 

9 
Kemudahan pengaturan 
pencarian halaman 

5 Sangat Baik 

10 
Kemudahan pengaturan 
menjalankan animasi 

5 Sangat Baik 

11 Kecepatan akses video  5 Sangat Baik 

12 Kompatibilitas system operasi 5 Sangat Baik 

13 Kecepatan akses system operasi 5 Sangat Baik 

14 
Kapasitas file program untuk 
kemudahan duplikasi 

4 Baik 

15 
Kekuatan/keawetan kepingan 
program 

5 Sangat Baik 

Jumlah skor    72 

Rata-rata skor 4,80 Sangat Baik 

 

     Tabel  di atas adalah hasil penilaian ahli media terhadap aspek pemrograman, dengan 

jumlah skor 72 dan rata-rata skor 4,80, maka apabila dikonversikan ke dalam data 

kualitatif termasuk dalam kategori “Sangat Baik”. Jumlah skor dari hasil penilaian ahli 

media terhadap aspek pembelajaran dan aspek isi diperoleh 136 dan rata- rata skor 4,68, 

jadi apabila dikonversikan ke dalam data kualitatif, maka hasil penilaian dari ahli media 

termasuk dalam kategori “Sangat Baik”. Komentar/saran umum adalah bahwa multimedia 

cukup baik dan layak digunakan sebagai media penyampaian materi pendidikan karakter 

di SD. Kesimpulannya adalah bahwa multimedia layak untuk ujicoba lapangan tanpa 

revisi. 

Tabel 9: Rekap rerata skor hasil validasi ahli media 

Kriteria Kualitas Multimedia oleh Ahli Media 

No 
Sby 

Indikator Skor 

1 Aspek Tampilan 4,26 

2 Aspek pemrograman  
 

4,80 

 
Rerata 4,53 

 

      Dari hasil perhitungan rata-rata skor ahli media terhadap multimedia yang 

dikembangkan diperoleh nilai 4,53 artinya, bahwa multimedia pembelajaran nilai-nilai 

karakter di SD yang dikembangkan dalam kategori sangat baik. 

c. Validasi Pengguna (Guru dan peserta didik SD) serta Revisi 

     Sebagai pendamping peserta didik dan selaku pengguna multimedia dalam kegiatan 

pembelajaran di kelas, maka 2 orang guru SD diminta untuk memvalidasi multimedia 
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yang sudah dikembangkan. Hasil validasi diperoleh dengan memberikan multimedia dan 

lembar validasi dalam bentuk lembar kuesioner dengan acuan skala likert. Lembar 

kuesioner untuk  hasil penilaian guru terhadap multimedia sbb: 

 

Tabel 10: Rekap rerata skor hasil validasi oleh  guru 

Kriteria Kualitas Multimedia oleh 2 Orang Guru 

No 
Sby 

Indikator Skor 

1 Media Pembelajaran 
 

4,12 

2 Media Pembelajaran 
 

3,99  

 
Rerata 4,05 

 

          Dari hasil perhitungan rata-rata skor tanggapan guru terhadap multimedia 

pembelajaran nilai karakter yang dikembangkan diperoleh nilai 4.05 artinya bahwa 

multimedia yang dikembangkan dikatakan dalam kategori baik. 

     Setelah multimedia divalidasi oleh validator ahli materi, ahli media, dan guru, kemudian 

direvisi sesuai saran dan komentar dari para validator. Produk hasil revisi kemudian 

memasuki tahap uji-coba terhadap peserta didik. Multimedia yang dikembangkan 

diujicobakan kepada 5 peserta didik secara perorangan yang diambil secara acak. Hasil 

perhitungan menunjukkan nilai rata-rata 3,97. Artinya, bahwa multimedia yang dikem-

bangkan dikatakan dalam kategori baik.  

     Tahap berikutnya dilakukan uji terhadap kelompok kecil peserta didik dengan cara 

memberikan multimedia untuk dipelajari, kemudian dilakukan pengamatan dan 

wawancara. Hasil perhitungan menunjukkan nilai rata-rata 4,10. Artinya bahwa 

multimedia yang dikembangkan dikatakan dalam kategori baik. Haasil perhitungan adalah 

sbb: 

Tabel 11:  Data uji coba program multimedia pendidikan karakter SD di kelas kecil  

No Indikator 
Jumlah Rata

rata 
Kriteria 

1 Kejelasan nama media 27 4,5 Sangat Baik 

2 
Kejelasan sasaran 
pengguna 

28 4,6 Sangat Baik 

3 Kejelasan petunjuk belajar 23 3,8 Baik 

4 
Kemudahan dalam 
persiapan pembelajaran 

25 4,1 Baik 

5 
Kemudahan dalam 
pembelajaran 

25 4,1 Baik 

6 Kejelasan isi materi 25 4,1 Baik 

7 Tingkat kesulitan materi 20 3,3 Cukup 
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No Indikator 
Jumlah Rata

rata 
Kriteria 

8 
Kemudahan memahami isi 
materi 

24 4 Baik 

9 
Kemenarikan materi dalam 
memotivasi pengguna 

28 4,6 Sangat Baik 

10 
Kesesuaian pemilihan jenis 
font (Jenis huruf) 

26 4,3 Sangat Baik 

11 
Kesesuaian pemilihan 
ukuran font (ukuran huruf) 

24 4 Baik 

12 Kemenarikan bentuk 24 4 Baik 

13 
Kesederhanaan ukuran 
program 

25 4,1 Baik 

14 
Kesederhanaan bentuk 
kemasan (Fleksibilitas) 

26 4,3 Sangat Baik 

15 
Kemenarikan tampilan 
kemasan 

24 4 Baik 

16 
Kemenarikan bentuk 
kemasan 

26 4,3 Sangat Baik 

17 
Kejelasan petunjuk 
penggunaan 

28 4,6 Sangat Baik 

18 
Kemudahan dalam 
penggunaan 

20 3,3 Cukup 

Jumlah    452 86,90 

Rata- rata 4,10 

Nilai/ Kriteria B (Baik) 

 

     Berdasarkan data di atas, hasil yang diperoleh menunjukan bahwa item-item yang 

dinilai adalah cukup, baik, dan sangat baik. Jumlah skor diperoleh 452 dan rata-rata skor 

4,10. Sesuai tabel konversi data kuantitatif ke data kualitatif termasuk kriteria ”Baik”.       

     Hasil revisi akhir dari uji coba ahli dan uji coba pengguna guru serta peserta didik baik 

secara perorangan maupun secara kelompok kecil telah selesai dilakukan. Untuk 

selanjutnya uji coba pada sekala luas (kelompok besar) masih harus dilakukan. Teknik 

yang dilakukan  melalui angket, pengamatan dan wawancara. Tahap berikutnya dilakukan 

uji terhadap kelompok besar peserta didik dengan cara memberikan multimedia untuk 

dipelajari, kemudian diberi angket dan dilakukan pengamatan serta wawancara. Hasil 

perhitungan menunjukkan nilai rata-rata 3,80. Artinya bahwa multimedia yang 

dikembangkan dikatakan dalam kategori baik. Hasil perhitungan adalah sebagai berikut. 

 

Tabel 12: Data uji coba program multimedia pendidikan karakter SD di kelas besar 

No Indikator 
 

Jumlah 
Rata
rata 

Kriteria 

1 Kejelasan nama media 
79 4,64 Sangat Baik 

2 Kejelasan sasaran 
73 4,29 Sangat Baik 
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No Indikator 
 

Jumlah 
Rata
rata 

Kriteria 

pengguna 

3 Kejelasan petunjuk belajar 70 4,11 Baik 

4 
Kemudahan dalam 
persiapan pembelajaran 

68 4,00 Baik 

5 
Kemudahan dalam 
pembelajaran 

73 4,29 SangatBaik 

6 Kejelasan isi materi 65 3,82 Baik 

7 Tingkat kesulitan materi 53 3,11 Cukup 

8 
Kemudahan memahami isi 
materi 

69 4,05 Baik 

9 
Kemenarikan materi dalam 
memotivasi pengguna 

72 4,23 Sangat Baik 

10 
Kesesuaian pemilihan jenis 
font (Jenis huruf) 

72 4,23 Sangat Baik 

11 
Kesesuaian pemilihan 
ukuran font (ukuran huruf) 

64 3,76 Baik 

12 Kemenarikan bentuk 66 3,88 Baik 

13 
Kesederhanaan ukuran 
program 

63 3,70 Baik 

14 
Kesederhanaan bentuk 
kemasan (Fleksibilitas) 

67 3,94 Baik 

15 
Kemenarikan tampilan 
kemasan 

68 4,00 Baik 

16 
Kemenarikan bentuk 
kemasan 

69 4,05 Baik 

17 
Kejelasan petunjuk 
penggunaan 

64 3,76 Baik 

18 
Kemudahan dalam 
penggunaan 

78 4,58 Sangat Baik 

Jumlah     1233 68,50 

Rata- rata 3,80 

Nilai/ Kriteria B (Baik) 

  

      Berdasarkan data di atas, hasil yang diperoleh menunjukan bahwa item-item yang 

dinilai adalah cukup, baik, dan sangat baik. Jumlah skor yang diperoleh 1233 dan rata-

rata skor 3,80. Sesuai dengan tabel konversi data kuantitatif ke data kualitatif termasuk 

dalam kriteria ”Baik”. Jika diambil reratanya, maka skor uji coba program multimedia 

pendidikan karakter SD oleh peserta didik adalah 3,95 termasuk dalam kriteria ”Baik”. 

     Hasil uji coba secara umum terhadap kelayakan multimedia  pembelajaran ini dalam 

kriteria baik, namun masih diberikan saran-saran perbaikan untuk dilakukan evaluasi dan 

revisi. Berikut ini dasajikan hasil evaluasi, saran dan komentar yang digunakan sebagai 

acuan untuk melakukan revisi akhir, yaitu:  
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1).  Tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik serta pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan supaya lebih nyata dalam kehidupan dan sesuai dengan pengalaman 

peserta didik, agar terjadi keterlibatan intelektual dan emosional pada diri peserta 

didik.  

2).   Pemberian tugas-tugas yang perlu dikerjakan atau didiskusikan bersama teman-

teman lain agar dideskripsikan dengan jelas, sehingga peserta didik terdorong untuk 

melakukannya.  

 

6. Melakukan desiminasi dan implementasi 

       Langkah terakhir adalah melakukan desiminasi dan implementasi penggunaan 

multimedia ke SD-SD. Pertama kali desiminasi dan implementasi dilakukan di SD-SD 

tempat penelitian berlangsung, kemudian ke SD-SD di daerah sekitarnya. Didesiminasi 

melalui program-program PPM para dosen dan KKN-PPL mahasiswa, serta upaya untuk 

ditawarkan ke pengusaha di bidang media dan alat-alat pelajaran juga akan dilakukan. 

 

PEMBAHASAN 

      Hasil penelitian menyatakan bahwa multimedia pendidikan nilai-nilai karakter di SD 

yang dikembangkan menunjukkan hasil yang dapat dikategorikan sebagai baik. Hal ini 

dibuktikan dari beberapa dukungan antara lain dari para ahli materi, alhli media, guru- 

guru dan peserta didik SD. Hasil perhitungan rata-rata menunjukkan skor 3,54 4,53 4,05 

dan 3,96. Sedangkan hasil revisi multimedia terakhir menunjukkan bahwa dalam 

mengembangkan multimedia supaya tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik 

serta pertanyaan-pertanyaan yang diajukan lebih nyata dalam kehidupan dan sesuai 

pengalaman peserta didik, agar terjadi keterlibatan intelektual dan emosional pada diri 

peserta didik. Pemberian tugas yang perlu dikerjakan atau didiskusikan bersama teman 

lain agar dideskripsikan dengan jelas, sehingga peserta didik terdorong untuk 

melakukannya.  

     Berbagai komentar juga diberikan oleh sumber-sumber informasi, diantaranya bahwa 

multimedia cukup baik, pesan-pesan nilai yang dipelajari mampu menunjukkan kepada 

peserta didik bahwa nilai-nilai persatuan, keadilan, kejujuran, kepedulian, dan 

kemanusiaan sangat penting bagi kehidupan bersama. Peserta didik yang memiliki 

kelebihan di suatu hal dari pada temannya bersedia membantu teman lain, sehingga 

masing-masing dari mereka dapat mewujudkan kerjasama dan tolong-menolong. Hal ini 

sesuai dengan temuan-temuan yang dikumpulkan oleh Suparmi (2010) bahwa stimulus 

berbentuk gambar-gambar yang menggambarkan perbuatan positif dapat melatih peserta 

didik untuk berpikir kritis dan melakukan perbuatan positif dalam kegiatan sehari-hari 
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(Baron, 2006; Ismaniati, 2007; Wahyudi, 2009; Siti Alimah, 2009). Penyadaran bahwa 

setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing dapat 

meningkatkan pemahaman peserta didik akan kondisi dirinya, sehingga secara afeksipun 

mereka dapat berkembang melaui contoh-contoh perbuatan sebagaimana digambarkan 

di dalam cerita-cerita yang ada pada multimedia. 

     Pendapat lain mengatakan bahwa materi multimedia sangat relevan dengan 

kebutuhan anak. Multimedia ini sangat baik untuk membawa peserta didik agar mampu 

melihat lingkungan kehidupan bersama dan pentingnya saling menjaga kehidupan itu. 

Dikatakan pula bahwa multimedia ini sangat cocok bagi peserta didik sekolah dasar agar 

mereka dapat menemukan suatu pembelajaran bahwa perbedaan itu bukan untuk dirinya 

sendiri tetapi untuk kepentingan bersama, sehingga kelemahan dan kelebihan masing-

masing dapat digunakan untuk saling mengisi dan bukan untuk diperdebatkan. Nilai-nilai 

persatuan, keadilan, kejujuran, kepedulian, dan kemanusiaan adalah nilai-nilai hakiki 

dalam kehidupan bersama. Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda tetapi untuk 

bersatu, sebagaimana Tuhan juga menciptakan bagian-bagian tubuh manusia yang 

berbeda-beda tetapi semua memiliki fungsinya masing-masing untuk kehidupan ini. 

     Di sekolah dasar guru kelas merangkap mengajar seluruh mata pelajaran. Oleh sebab 

itu mereka merasakan bahwa peserta multimedia yang dikembangkan ini selain dapat 

digunakan pada matapelajaran yang terkait langsung dengan pendidikan karakter, juga 

dapat digunakan untuk mata pelajaran lain seperti PKn dan pendidikan IPS, bahkan pada 

mata pelajaran-mata pelajaran lain seperti agama. Sebagaimana hasil temuan Sulton 

(2002) bahwa isi buku-buku teks pendidikan IPS SD cenderung hanya berisi pengetahuan 

sosial dan bukan kemampuan sosial, maka program multimedia ini dirasa tepat digunakan 

untuk mengembangkan kemampuan sosial peserta didik. Guru-guru sangat terkesan 

dengan multimedia ini karena materi yang disampaikan sangat sesuai sebagai 

pendamping isi kurikulum, sehingga ke depan perlu disebarluaskan ke sekolah-sekolah 

lain. 

     Materi yang disajikan di dalam multimedia ini sangat sesuai untuk perkembangan nilai 

karakter peserta didik, terlebih sebagai anggota masyarakat yang harus menyadari bahwa 

manusia tidak dapat hidup sendiri namun membutuhkan keberadaan orang lain. 

Kemampuan tolong-menolong dan bekerjasama penting dikembangkan pada diri peserta 

didik melalui multimedia ini. Materi multimedia amat tepat untuk menumbuhkan rasa 

kebersamaan apalagi masyarakat Indonesia yang sangat beragam, sehingga disarankan 

agar multimedia ini tidak saja digunakan bagi sekolah dasar, tetapi dapat dikembangkan 

juga untuk peserta didik TK, SLTP bahkan setingkat SMA. Disarankan multimedia ini 
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dapat disosialisasikan kepada guru-guru di seluruh wilayah Yogyakarta, Jawa Tengah 

dan bahkan sampai tingkat nasional. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Hasil penilaian ahli materi terhadap multimedia pendidikan karakter SD aspek 

pembelajaran adalah baik.  

2. Hasil penilaian ahli materi  terhadap multimedia pendidikan karakter SD aspek 

isi/materi adalah baik.  

3.   Hasil penilaian ahli media terhadap multimedia pendidikan karakter SD aspek 

tampilan adalah sangat baik.  

4.  Hasil penilaian ahli media terhadap multimedia pendidikan karakter SD aspek 

pemrograman adalah sangat baik.  

5.   Hasil penilaian guru terhadap multimedia pendidikan karakter SD adalah baik.  

6.   Hasil uji coba multimedia pendidikan karakter SD di kelas kecil adalah baik.  

7.   Hasil uji coba multimedia pendidikan karakter SD di kelas besar adalah baik.  

Dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian pengembangan multimedia pendidikan karakter 

untuk SD adalah baik dan dapat digunakan pada pembelajaran nilai karakter di SD. 

Saran 

1. Karena multimedia ini menggunakan pendekatan konstruktivistik, sebaiknya dilengkapi 

juga dengan lembar kerja anak, agar peserta didik dapat lebih leluasa mengemukakan 

ide, pendapat, dan pengalamannya.  

2. Agar multimedia ini tidak saja digunakan bagi sekolah dasar, tetapi dapat 

dikembangkan juga untuk peserta didik TK, SLTP bahkan setingkat SMA.  

3. Supaya multimedia ini dapat disosialisasikan kepada guru-guru di seluruh wilayah 

Yogyakarta, Jawa Tengah dan bahkan sampai tingkat nasional. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan: (1) menghasilkan pengembangan keprofesian 
berkelanjutan guru SMK Program Keahlian Ketenagalistrikan menggunakan 
multimedia interaktif berbasis portal e-learning; dan (2) mendapatkan unjuk kerja yang 
baik dari   pengembangan keprofesian berkelanjutan guru SMK Program Keahlian 
Ketenagalistrikan menggunakan multimedia interaktif berbasis portal e-learning. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian dan pengembangan  yang mempunyai tahapan 
antara lain: analisis kebutuhan, desain, pembuatan, pengujian dan validasi, perbaikan, 
dan perapihan. Untuk memperoleh data dilakukan dengan pengujian dan observasi. 
Data dianalisis secara diskriptif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) telah dihasilkan 
pengembangan keprofesian berkelanjutan guru SMK Program Keahlian 
Ketenagalistrikan menggunakan multimedia interaktif berbasis portal e-learning, yang 
mempunyai alamat web di www.pkbguru.com; dan (2) produk pengembangan 
keprofesian berkelanjutan guru SMK Program Keahlian Ketenagalistrikan 
menggunakan multimedia interaktif berbasis portal e-learning, mempunyai kinerja 
yang baik, yang ditunjukkan oleh hasil   black box testing yaitu sistem dapat berfungsi 
dengan baik, dan validasi oleh ahli media, ahli materi, dan guru dengan rata-rata skor 
keseluruhan 78,15% yang tergolong baik.   

 
Kata kunci: Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru, Multimedia Interaktif,         

   dan  Portal e-Learning. 
 
 

PENDAHULUAN 

     Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD), merupakan 

kebijakan untuk intervensi langsung guna meningkatkan kualitas kompetensi guru 

lewat kebijakan keharusan guru memiliki sertifikat profesi.  Zamroni (2006: 1) 

mengemukakan bahwa Undang-Undang Guru dan Dosen tersebut merupakan suatu 

ketetapan politik bahwa guru adalah pekerja profesional, yang berhak mendapatkan 

hak-hak sekaligus kewajiban profesional. Dengan hal tersebut diharapkan guru dapat 

mengabdikan secara total pada profesinya dan dapat hidup layak dari profesi tersebut. 

Untuk dapat menetapkan bahwa seorang guru sudah memenuhi standar profesional, 

maka guru harus lulus uji kompetensi melalui program sertifikasi guru, sehingga 

mendapatkan sertifikat pendidik dan sebutan guru profesional serta tunjangan profesi 

sebesar gaji pokok setiap bulannya.  

mailto:hart_harto@yahoo.co.id
mailto:sukir_ftuny@yahoo.com
mailto:ariadie@gmail.com
http://www.pkbguru.com/


278 

 

     Guru  professional yang ditandai dengan perolehan sertifikat pendidik, seharusnya 

memiliki kompetensi dan kinerja yang baik, yang sesuai dengan standar. Namun 

kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa belum keseluruhan guru pemegang 

sertifikat pendidik memiliki kompetensi dan kinerja yang baik. Kajian  yang dilakukan 

oleh PGRI mengenai dampak sertifikasi profesi guru terhadap kinerja guru 

menunjukkan bahwa kinerja guru yang sudah lulus sertifikasi masih belum 

memuaskan.  Masih cukup banyak guru, termasuk di dalamnya adalah guru SMK, 

yang setelah lulus program sertifikasi, ternyata kurang berusaha meningkatkan 

kompetensinya dan cenderung berkinerja seperti sebelum mendapatkan sertifikat 

pendidik.  (Kompas on line, Rabu, 7 Oktober 2009). Hal senada dikemukakan  oleh 

Presiden Susilo Bambang Yudoyono, pada Peringatan Hari Guru Nasional dan Hari 

Ulang Tahun ke-66 PGRI pada tanggal 30 November 2011 di Sentul, bahwa Presiden 

masih menerima masukan dari masyarakat, sebagian guru-guru  yang telah lulus 

program sertifikasi  dan telah menerima tunjangan profesi guru, ternyata kinerjanya 

belum memuaskan dan belum banyak berubah 

(www.jpnn.com/read/2011/12/01/109706). Guru yang telah memperoleh sertifikat 

pendidik namun belum menunjukkan kompetensi dan kinerja yang baik, salah satu 

penyebabnya adalah guru belum mau mengembangkan keprofesiannya. Guru yang 

tidak berusaha melakukan pengembangan keprofesiannya, dapat dipastikan 

penguasaan kompetensi dan kinerjanya cenderung turun seiring dengan perjalanan 

waktu.   

     Sebagai konsekuensi logis dari guru sebagai tenaga profesional, maka guru harus 

senantiasa meningkatkan keprofesiannya. Aktivitas pengembangan keprofesian guru 

seharusnya bersifat terus-menerus, tiada henti, dan tidak ada titik puncak kemampuan 

profesional yang benar-benar final. Di sinilah esensi bahwa guru harus menjalani 

proses pengembangan keprofesian berkelanjutan atau continuing professional 

development (CPD). Pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru telah 

dituangkan dalam bentuk payung hukum yaitu Peraturan MENPAN dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka 

Kreditnya yang  akan diberlakukan mulai tahun 2013. Pada  Bab V, pasal 11, ayat c, 

dari peraturan tersebut disebutkan bahwa secara garis besar pengembangan 

keprofesian berkelanjutan (PKB) bagi guru mencakup tiga unsur utama, yaitu: 

pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif.  

     Berdasarkan studi awal berupa observasi di lapangan dan wawancara terhadap 

beberapa guru SMK Negeri 1 Sedayu, Bantul  dan SMK Negeri 2 Pengasih, Kulon 

Progo, menunjukkan bahwa selama ini, model pengembangan keprofesian guru SMK 

http://www.jpnn.com/read/2011/12/01/109706
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masih bersifat parsial, belum menunjukkan keberlanjutan, dan belum memperlihatkan 

keoptimalan. Hal ini ditunjukkan antara lain: (1)  Pelatihan  fungsional guru SMK yang 

diselenggarakan oleh Badan diklat di lingkungan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan seperti P3GT dan VEDC, sangat terbatas dan tidak bisa menjangkau 

keseluruhan guru karena keterbatasan dana, lembaga diklat, instruktur, dan sarana 

dan parasarana; (2) Pelatihan fungsional guru SMK tersebut dinilai tidak bersifat 

kontinyu, tetapi terpotong-potong dengan materi yang terkadang kurang relevan 

dengan keahlian guru yang mengikuti diklat; (3) Masih cukup banyak guru SMK yang 

enggan mengikuti diklat fungsional  jika harus membayar secara pribadi; (4) Masih 

jarang guru SMK yang melakukan penelitian tindakan kelas,  lesson study, 

mempresentasikan karya ilmiah di forum ilmiah, menulis artikel di jurnal ilmiah, 

menciptakan teknologi tepat guna, karya seni, dan pembuatan peralatan praktik, 

padahal kegiatan tersebut sudah sangat dibutuhkan sebagai syarat untuk naik 

pangkat mulai dari golongan III/b ke III/c, sehingga ada kekawatiran banyak guru yang 

mentok pangkatnya pada golongan IIIb. Untuk mengatasi permasalahan tersebut di 

atas, maka perlu dilakukan penelitian tentang pengembangan keprofesian 

berkelanjutan bagi guru, khususnya  guru SMK Program Keahlian Ketenagalistrikan 

menggunakan multimedia interaktif berbasis Portal E-learning, sehingga  dapat 

diharapkan terwujudnya guru yang senantiasa profesional. 

     Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan antara lain: (1) bagimanakah 

pengembangan keprofesian berkelanjutan guru SMK Program Keahlian 

Ketenagalistrikan menggunakan multimedia interaktif berbasis portal e-learning?; dan 

(2) bagaimanakah unjuk kerja hasil pengembangan keprofesian berkelanjutan guru 

SMK Program Keahlian Ketenagalistrikan menggunakan multimedia interaktif berbasis 

portal e-learning? 

     Penelitian ini mempunyai tujuan antara lain: (1) menghasilkan pengembangan 

keprofesian berkelanjutan guru SMK Program Keahlian Ketanagalistrikan 

menggunakan multimedia interaktif berbasis portal e-learning; dan (2) mendapatkan 

unjuk kerja yang baik dari   pengembangan keprofesian berkelanjutan guru SMK 

Program Keahlian Ketenagalistrikan menggunakan multimedia interaktif berbasis 

portal e-learning. Manfaat penelitian ini antara lain: (1) bagi guru SMK Program 

Keahlian Ketenagalistrikan, penelitian ini memberikan wahana untuk pengembangan 

keprofesian berkelanjutan bagi diri guru tanpa harus antri atau bersaing dengan guru 

lain dalam pengembangan keprofesian berkelanjutannya; (2) bagi sekolah, khususnya 

SMK, penerapan hasil penelitian ini untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan 

bagi guru,  mengakibatkan keprofesian guru dapat terpelihara dan terjaga, sehingga 
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kompetensi dan kinerja guru senantiasa memenuhi standar, yang berdampak 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru terjaga kualitasnya yang pada gilirannya 

kompetensi yang dicapai para siswa juga semakin meningkat; dan (3) bagi Dinas 

Pendidikan Kota/Kabupaten ataupun Provinsi, hasil penelitian ini dapat membantu 

dalam mengembangkan sumber daya guru yang berada di bawah naungannya, tanpa 

harus memilih orang per orang secara selektif, tetapi semua guru yang bersesuaian 

dengan bidangnya dapat mengikuti pengembangan keprofesian berkelanjutan. 

     Pengembangan keprofesian berkelanjutan atau continuing professional 

development (CPD) diperkenalkan pertama kali oleh Richard Gardner pada 

pertengahan tahun 1970. Pengembangan keprofesian berkelanjutan merupakan 

upaya untuk melakukan perbaikan pengetahuan dan keterampilan professional secara 

terus menerus di luar pelatihan dasar awal yang diperlukan dalam melaksanakan 

pekerjaan. Dalam bidang pengajaran, pengembangan tersebut merupakan pelatihan 

dalam jabatan (in-service training). Dalam perkembangannya, pengembangan 

keprofesian berkelanjutan tanggungjawabnya bergeser dari penyelenggara sekolah 

dan guru menjadi individual. Hal ini berarti, saat ini individu bertanggungjawab untuk 

pengembangan keprofesiannya sepanjang kariernya (Gray, S.L., 2005:5).  Pendapat 

lain diberikan oleh  Ifl dalam Peter Scales, at. al. (2011: 3) yang menyatakan bahwa 

pengembangan keprofesian berkelanjutan guru (continuing professional development) 

adalah upaya untuk memelihara, meningkatkan dan memperluas pengetahuan dan 

keterampilan yang relevan dengan keahlian guru sehingga berdampak positif pada 

praktik dan pengalaman pembelajaran. Lebih lanjut Stenhouse dalam Peter Scales, 

at.al. (2011: 3) menyebutkan bahwa karakteristik luar biasa dari pengembangan 

keprofesian berkelanjutan adalah adanya kapasitas professional otonom bagi guru 

untuk mengembangkan diri melalui system belajar mandiri, magang, penelitiian 

tindakan kelas dan sebagainya. Berdasarkan pendapat-pendapat diatas dapat 

dikatakan bahwa pengembangan keprofesian berkelanjutan merupakan kegiatan yang 

dilakukan guru untuk memelihara, meningkatkan dan memperbaharui kompetensi 

guru secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pengerjaan tugas guru.  

     Jo Rose dan David Reynold (2010: 219) menyatakan bahwa CPD dapat 

diklasifikasikan ke dalam 3 tipe, yaitu: (1). Pengajaran langsung, seperti kursus, 

pelatihan, dan workshop; (2) Pembelajaran di sekolah, seperti peer coaching, kritik 

teman sejawat, mentoring, penelitian tindakan kelas, dan team teaching; dan (3) 

Pembelajaran di luar kelas seperti, pemanfaatan jaringan kerja sama, kunjungan ke 

sekolah lain, kegiatan antar sekolah, dan sebagainya. Lain halnya dengan Kennedy 

(2005:  235) yang membagi 9 model CPD, antara lain: (1) model pelatihan; (2) model 



281 

 

award beering; (3) model defecit; (4) model tangga; (5) model berbasis standar; (6) 

model choaching/mentoring; (7) model praktik bersama; (8) model penelitian tindakan 

kelas; dan (9) model transformatif.  

     Pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, Bab V, pasal 11, ayat c  berisi bahwa  

pengembangan keprofesian berkelanjutan secara garis besar meliputi tiga kegiatan 

yaitu pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif.  Komponen yang 

terdapat dalam kegiatan pengembangan diri yaitu: (1)  pendidikan dan latihan 

fungsional; dan (2) kegiatan kolektif guru yang meningkatkan kompetensi dan atau 

keprofesian guru. Komponen kegiatan publikasi ilmiah antara lain mencakup: (1) 

publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan inovatif pada bidang pendidikan 

formal; dan (2) publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan dan buku pedoman 

guru. Pada kegiatan karya inovatif terdiri atas beberapa komponen, yaitu: (1) 

menemukan teknologi tepat guna; (2) menemukan atau menciptakan karya seni; (3) 

membuat atau memodifikasi alat pelajaran atau alat peraga atau alat praktikum; dan 

(4) mengikuti pengembangan penyusunan, pedoman, soal dan sejenisnya. 

     Penelitian yang dilakukan oleh Darleen Opfer dan David Pedder (2010: 428) 

tentang manfaat, status dan efektivitas CPD antara lain menyimpulkan: (1) Guru yang 

melakukan pengembangan keprofesian melalui seminar dan workshop yang tidak 

jelas fokusnya ternyata kurang dirasakan manfaatnya; (2) CPD mempunyai manfaat 

lebih besar terutama melalui pembelajaran  seperti kursus atau pelatihan; (3)  Manfaat 

bagi guru dalam mengikuti CPD antara lain kemampuan untuk bekerjasama dengan 

teman sejawat dan memperoleh informasi baru, namun tingkat kebermanfaat antar 

guru berbeda secara signifikan. Berbeda dengan penelitian Darleen Opfer dan David 

Pedder di atas, penelitian tentang persepsi guru terhadap nilai CPD di Afrika Selatan 

yang dilakukan oleh Ansie Lessing dan Marike de Witt (2007: 53-67) menunjukkan 

hasil antara lain: (1) Menurut pendapat guru kegiatan lokakarya atau workshop 

memberikan nilai tambah bagi guru, karena melalui lokakarya atau workshop dapat 

membantu meningkatkan pengetahuan, menambah semangat dalam bekerja, 

menambah efisiensi dalam bekerja dan memotivasi kebiasaan mengajar yang lebih 

baik; dan (2) Melalui lokakarya atau workshop guru menilai sangat baik untuk 

memutakhirkan pengetahuan dan memberikan inspirasi dalam memajukan 

pengajaran di sekolah.  Tampaknya penelitian ini memberikan hasil yang berbeda 

dengan penelitian Darleen Opfer dan David Pedder di atas. Hal ini kemungkinan 

karena kedua penelitian dilakukan pada Negara yang sangat berbeda, penelitian ini 
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dilakukan di Afrika selatan yang termasuk dalam Negara berkembang, sedangkan 

penelitian di atas dilakukan di Inggris yang termasuk Negara maju.  

     Penelitian  yang dilakukan oleh Yumiko Ono dan  Johanna Ferreira (2010: 12) 

tentang studi kasus CPD melalui lesson study di Afrika Selatan menunjukkan bahwa 

para guru yang terlibat dalam lesson study di Mpumalanga dapat meningkat 

pengetahuan dan keterampilan dalam pengajarannya. Namun para guru belum yakin 

tentang kemudahan implementasi lesson study di seluruh Afrika Selatan. Penelitian 

lain dilakukan oleh Audrey Seezink dan Rob F. Poell (2010: 455) tentang Kebutuhan 

CPD bagi guru pada pendidikan kejuruan berbasis kompetensi di sekolah, studi kasus 

di Netherlands, menunjukkan bahwa guru secara individu belajar untuk meningkatkan 

pengetahuannya akan memiliki kreatifitas atau ide-ide baru dalam pengajaran 

khususnya pada pendidikan berbasis kompetensi.  

     Seiring dengan perkembangan teknologi di bidang komputer, dewasa ini telah 

tersedia berbagai software yang dapat menampilkan teks, suara, grafis, video dan 

animasi yang terintegrasi dan  sinergis, sehingga  hal demikian disebut multimedia.  

Menurut Imam Mustholiq Mussama, dkk. (2007: 9), istilah multimedia berasal dari 

multi yang berarti lebih dari satu dan media yang berarti sarana komunikasi, sehingga 

multimedia diartikan sebagai sarana komunikasi yang banyak menggunakan banyak 

media mencakup suara, gambar, animasi, video digital dan teks.  

     Penggunaan multimedia interaktif dalam pembelajaran menuntut peranan 

komputer di dalamnya.  Perancangan level instruksional berbantuan komputer  

menurut Purbo dalam Imam Mustholiq Mussama, dkk (2007: 8) dikelompokkan antara 

lain: (1) level A, pure production work yaitu apabila tidak ada instruksi disain yang 

dilakukan programer. (2) level B, storyboarding only yaitu apabila dibangun berdasar 

analisis objektif secara detail. (3) level C, basic instructional design, yaitu apabila 

desain seperti pada level B, materi diorganisasikan dan ditempatkan pada tempat 

yang sama. (4) level D, comprehensive instructional design, yaitu apabila materi 

dikumpulkan dan diorganisasi serta dianalisis secara detail termasuk storyboardnya. 

Ada beberapa kemungkinan penerapan multimedia interaktif  untuk pembelajaran 

yaitu: (1) Classroom learning, apabila tempat dan waktu belajar sama, (2) 

Synchronous learning, apabila waktu sama tetapi tempat belajar berbeda, (3) E-

learning apabila waktu berbeda tetapi tempat belajar sama, (4) WEB-base learning, 

apabila belajar dilakukan disembarang tempat dan waktu. Adapun cara mengukur 

kesuksesan pembelajaran melalui model multimedia interaktif  adalah: (1) Reaksi dan 

perencanaan aksi terhadap materi yang disajikan, (2) Perubahan yang terjadi pada 

kemampuan pengetahuan, afektif dan psikomotor, (3) Banyaknya materi yang terpakai 
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di dunia nyata, (4) Secara ekonomis, mampu dipertanggungjawabkan, (5) Biaya 

dalam pembuatan tidak melampaui batas-batas  

     E-learning merupakan kependekan dari electronic learning. Salah satu definisi 

umum dari e-learning yaitu: pengiriman materi pembelajaran melalui suatu media 

elektronik seperti Internet, intranet/extranet, satellite broadcast, audio/video tape, 

interactive TV, CDROM, dan computer-based training (CBT). The ILRT of Bristol 

University (2005: 28), mendefinisikan e-learning sebagai penggunaan teknologi 

elektronik untuk mengirim, mendukung, dan meningkatkan pengajaran, pembelajaran 

dan penilaian. Di samping itu, istilah e-learning meliputi berbagai aplikasi dan proses 

seperti computer-based learning, web-based learning, virtual classroom, dan lain 

sebagainya; sementara itu pembelajaran on-line adalah bagian dari pembelajaran 

berbasis teknologi yang memanfaatkan sumber daya internet, intranet, dan extranet.  

     Herman Dwi Suryono (2007: 1) mengemukakan bahwa perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi yang sangat pesat mendorong berbagai lembaga 

pendidikan memanfaatkan sistem e-learning untuk meningkatkan efektivitas dan 

fleksibilitas pembelajaran. Melalui e-learning materi pembelajaran dapat diakses 

kapan saja dan dari mana saja, disamping itu materi yang dapat diperkaya dengan 

berbagai sumber belajar termasuk multimedia dengan cepat dapat diperbaharui oleh 

pengajar. Oleh karena perkembangan e-learning yang relatif masih baru, definisi dan 

implementasi sistem e-learning sangatlah bervariasi dan belum ada standard yang 

baku.    Berdasarkan pengamatan dari berbagai sistem pembelajaran berbasis web 

yang ada di Internet, implementasi sistem e-learning bervariasi mulai dari yang: (1) 

sederhana, yakni sekedar kumpulan bahan pembelajaran yang ditaruh di web server 

dengan tambahan forum komunikasi lewat e-mail atau milist secara terpisah sampai 

dengan yang: (2) terpadu yakni berupa portal e-learning yang berisi berbagai obyek 

pembelajaran yang diperkaya dengan multimedia serta dipadukan dengan system 

informasi akademik, evaluasi, komunikasi, diskusi dan berbagai educational tools 

lainnya.  

     Menurut Dayu Bagus Permata, dkk. (2009: 52), pada pengembangan produk 

edukasi pada e-learning offline, platform yang banyak digunakan adalah Adobe Flash, 

yang dahulu bernama Macromedia Flash. Flash memudahkan pengembang dalam 

mengembangkan perangkat animasi dan aplikasi interaktif dengan dukungan bahasa 

pemrograman Action Script. Selain itu Flash juga dapat mengekspor file kedalam 

format exe maupun SWF. Aplikasi Flash dalam format SWF dapat berjalan pada 

platform WEB, dengan dukungan Flash player yang ditambahkan pada browser. Saat 

ini penggunaan Portal aplikasi Flash lebih banyak digunakan didalam bidang 
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entertaiment, seperti Box10.com dan newsground.com yang merupakan Portal Game 

online flash. Apabila mengadaptasi konsep portal Flash aplikasi ke dalam e-learning, 

maka akan memperoleh sebuah Portal e-learning interaktif. Hal demikian akan 

menjadikan e-learning lebih menarik dan memotivasi bagi peserta didik serta 

memudahkan penguasaan materi pembelajaran bagi peserta didik karena peserta 

didik ikut berperan aktif dalam menggunakan bahan ajar dari e-learning. 

     Lebih lanjut Dayu Bagus Permata, dkk. (2009: 54), mengemukakan bahwa secara 

garis besar langkah perancangan dan pembuatan multimedia interaktif berbasis portal 

e-learning adalah seperti berikut ini. Hal yang pertama dilakukan adalah melakukan 

instalasi web server, yang akan digunakan untuk menampung portal. Setelah web 

server terinstal, maka dilanjutkan dengan pembuatan database, yang nantinya akan 

digunakan oleh wordpress. Langkah berikutnya adalah melakukan instal wordpress 

sebagai portal dari  e-learning. Selanjutnya wp_games plugin diinstalas dan diaktifkan 

agar bisa menjalankan konten flash pada portal. Langkah terakhir adalah pengaturan 

konten agar rapi sesuai kategori dan agar mempermudah pengguna dalam mencari 

konten yang diinginkan  

 

METODE PENELITIAN. 

     Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dan 

pengembangan  (Research and Development) yang mengacu pada Sugiyono (2006: 

409). Secara garis besar langkah-langkah penelitannya terdiri atas: analisis 

kebutuhan, desain atau perancangan, pembuatan atau implementasi, pengujian dan 

validasi, perbaikan, dan perapian.  

     Cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes  dan  

observasi. Tes yang dilakukan yakni black box testing,  untuk menguji keberfungsian 

sistem pada model PKB menggunakan multimedia interaktif berbasis portal e-learning. 

Observasi dilakukan ketika ahli media, ahli materi, dan guru melakukan validasi 

terhadap model PKB menggunakan multimedia interaktif berbasis portal e-learning. 

     Instrumen yang digunakan pada black box testing berupa checklist fungsional 

sistem. Instrumen yang digunakan pada validasi ahli materi,  ahli media, dan guru 

yaitu ceklis atau format validasi. Sebelum digunakan instrumen-instrumen tersebut 

perlu dilakukan validitas dan reliabilitas instrumen. Validitas instrumen dilakukan 

dengan expert judgement, sedangkan reliabelitas instrumen dilakukan dengan 

mengujicobakan instrumen tersebut ke sejumlah guru, kemudian dilakukan 

perhitungan reliabelitas instrument. Data yang diperoleh  black box testing, validasi 

ahli materi, ahli media, dan guru dianalisis secara deskriptif.  
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian. 

     Melalui  langkah-langkah penelitian antara lain analisis kebutuhan, desain, 

implementasi atau pembuatan, pengujian dan validasi, perbaikan, dan perapian maka 

telah diperoleh pengembangan keprofesian berkelanjutan guru SMK Program 

Keahlian Ketenagalistrikan menggunakan multimedia interaktif berbasis portal e-

learning, yang memiliki alamat web di www.pkbguru.com. Adapun rincian hasil 

penelitian selengkapnya dapat diuraikan seperti berikut ini. 

1. Tampilan Web.  

a. Belum Login 

Ketika belum login maka tampilan dari web akan seperti gambar di bawah ini. 

 

Gambar 1. Tampilan web sebelun login. 
             b. Unduh Materi 

Materi tersedia dalam dua jenis yaitu untuk user tamu dan user yang sudah 

menjadi anggota. User tamu hanya bisa mengunduh materi yang bebas 

diunduh saja sedangkan user yang sudah menjadi anggota mempunyai 

keunggulan yaitu dapat mengunduh materi-materi yang tidak bisa diunduh oleh 

user tamu. 
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Gambar 2. Fasilitas unduh materi. 
             c. Registrasi 

                 Form registrasi untuk menjadi member tampilan webnya seperti gambar berikut 

ini. 

 
Gambar 3. Form registrasi 

              d. Login 

Login untuk masuk ke dalam situs, tampilan webnya seperti ditunjukkan pada 

gambar berikut. 

Materi yang 

dapat diunduh 

semua user 

Materi yang 

hanya bisa 

diunduh oleh 

anggota 
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Gambar 1. Fasilitas login 

              e. Sudah Login 

                  Apabila user sudah login maka akan terdapat tambahan fitur profil user, forum 

guru dan dapat mengunduh materi yang mensyaratkan user harus menjadi 

anggota terlebih dahulu. 

 

Gambar 4.. Tayangan web setelah login 
                

               f. Data Diri 

Data diri atau profil user terlihat  seperti ditunjukkan pada gambar berikut. 
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Gambar 5. Tampilan data diri. 

              g. Forum 

Tampilan user dapat berbagi topik untuk saling didiskusikan antar user seperti 

ditunjukkan pada gambar berikut ini. 

 

Gambar 6.. Tampilan forum diskusi. 
 

2. Hasil pengujian blac box terhadap  PKB guru menggunakan multimedia 

interaktif  berbasis portal e-learning. 

     Pengujian terhadap   PKB menggunakan multimedia interaktif berbasis portal 

e-learning telah dilakukan melalui black box testing. Pengujian black box 

dimaksudkan untuk menguji sistem apakah dapat berfungsi sebagaimana fungsi 

yang direncanakan. Hasil blac box testing akan menunjukkan  unjuk kerja atau 
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kinerja dari model PKB menggunakan multimedia interaktif berbasis portal e-

learning. Dalam black box testing  dilakukan uji keberfungsian setiap blok dari 

keseluruhan sistem model PKB menggunakan multimedia interaktif  berbasis 

portal e-learning. Hasil black box testing selengkapnya ditunjukkan pada Tabel 1 

berikut ini.  

Tabel 1. Hasil Pengujian Black Box 

No Nama  
Uji Kasus 

Indikator Hasil 
Pengujian 

1 Unduh Materi 
Bebas Unduh 

Guru dapat mengunduh materi bebas 
unduh tanpa harus mendaftar sebagai 
anggota dalam situs PKB 
(Pengembangan Keprofesian 
Berkelanjutan) 

Berhasil 

2 Mendaftar 
Keanggotaan 
PKB 

Guru yang mendaftarkan diri menjadi 
anggota situs PKB akan memiliki 
keistimewaan untuk dapat mengunduh 
materi yang disediakan hanya khusus 
untuk anggota. Dalam mendaftar guru 
memasukkan biodata guru tersebut. 

Berhasil 

3 Unduh Materi 
Khusus Anggota 

Guru dapat mengunduh meteri untuk 
khusus anggota apabila guru tersebut 
sebelumnya sudah mendaftar 
keanggotaan di PKB. 

Berhasil 

4 Verifikasi Akun Untuk dapat mengunduh materi khusus 
anggota guru diaharuskan verifikasi akun 
(login) terlebih dahulu sebelum memasuki 
sistem. 

Berhasil 

5 Mendaftar 
Keanggotaan 
PKB 

Guru yang mendaftarkan diri menjadi 
anggota situs PKB akan memiliki 
keistimewaan untuk dapat masuk dalam 
forum sesama guru yang terdapat dalam 
situs PKB. 

Berhasil 

6 Masuk Forum 
PKB 

Untuk dapat memasuki forum guru 
diharuskan menjadi anggota PKB. 

Berhasil 

7 Mulai Diskusi 
Baru 

Guru dapat memaulai diskusi di forum 
terhadapa topik bahasan diskusi yang 
ingin dilakukannya 

Berhasil 

8 Tulis Komentar Guru dapat menuliskan komentar 
terhadap topik bahasan diskusi dirinya 
sendiri maupun dari topik bahasan guru 
yang lain. 

Berhasil 

9 Verifikasi Akun Untuk dapat masuk forum PKB guru 
diaharuskan verifikasi akun (login) terlebih 
dahulu sebelum memasuki sistem. 

Berhasil 
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3. Hasil validasi oleh ahli media, ahli materi, dan guru terhadap  PKB guru 
menggunakan multimedia interaktif  berbasis portal e-learning. 

 

Validasi oleh ahli media, ahli materi, dan guru terhadap PKB guru 

menggunakan multimedia interaktif berbasis portal e-learning,  dimaksudkan untuk 

mengetahui apakah produk PKB menggunakan multimedia interaktif berbasis 

portal e-learning ini layak digunakan. Telah dilakukan validasi oleh 2 orang ahli 

media, 2 orang ahli materi, dan 2 orang guru terhadap produk PKB guru 

menggunakan multimedia interaktif  berbasis portal e-learning, yang secara rata-

rata perolehaan skor dan persentase seperti ditunjukkan pada tabel berikut. 

Tabel 2. Hasil validasi oleh ahli media, ahli materi, dan guru 

No. Validator Aspek Rata-rata 
pencapaian 

Skor % 

1. Ahli media Tampilan. 3,4 85 

Kemudahan penggunaan. 3,22 80,5 

Penyajian materi. 3,1 77,5 

Kemanfaatan 2,75 68,8 

2. Ahli materi Relevansi materi 3,35 83,8 

Teknis 3,25 81,3 

3. Guru Tampilan 2,9 72,5 

Kemudahan penggunaan 2,83 70,8 

Penyajian materi 3 75 

Kemanfaatan 3,2 80 

Relevansi materi 2,86 71,5 

Rata-rata keseluruhan 3,13 78,15 

 
Pembahasan 

Pada penelitian tahun pertama, dengan langkah-langkah antara lain analisis 

kebutuhan, desain atau perancangan, implementasi atau pembuatan, pengujian dan 

validasi, perbaikan, dan perapihan sehingga diperoleh model  model PKB guru SMK 

Program Keahlian Ketenagalistrikan menggunakan multimedia interaktif berbasis portal e-

learning, yang memiliki alamat web di www.pkbguru.com.  Materi yang terdapat dalam 

model PKB guru ini dibatasi pada materi penelitian tindakan kelas dan penulisan karya 

ilmiah.  Materi-materi tersebut tersaji dengan beberapa variasi tampilan yang didukung 

dengan program flash sehingga mampu ditampilkan dengan efek gerakan gambar dan 

tulisan, serta diiringi denga efek suara. Materi tersedia dalam dua jenis yaitu untuk user 

tamu dan user yang sudah menjadi anggota. User tamu hanya bisa mengunduh materi 

yang bebas diunduh saja sedangkan user yang sudah menjadi anggota mempunyai 

keunggulan yaitu dapat mengunduh materi-materi yang tidak bisa diunduh oleh user 

tamu. Untuk dapat menjadi anggota maka para guru dapat melakukan pendaftaran 

http://www.pkbguru.com/
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melalui registrasi. Apabila guru telah berhasil melakukan registrasi sehingga menjadi 

anggota, maka guru harus melakukan login terlebih dahulu dengan mengisi username 

dan pasword. Setelah guru berhasil login maka guru mendapat beberapa pilihan  seperti 

fitur profil user, forum guru dan dapat mengunduh materi yang mensyaratkan user harus 

menjadi anggota terlebih dahulu.  Melalui forum guru maka anggota dapat bertukarpikiran 

dengan sesama guru atau bisa berinteraksi dengan pengelola. Fungsi-fungsi seperti 

tersebut di atas ternyata dapat berfungsi dengan baik.   

     Model pengembangan keprofesian berkelanjutan guru SMK Program Keahlian 

Ketenagalistrikan menggunakan multimedia intaraktif berbasisi portal e-learning, 

selanjutnya diuji melalui  dua macam pengujian yaitu black box testing dan validasi oleh 

ahli media,  ahli materi, dan guru. Dalam black box testing telah dilakukan uji 

keberfungsian setiap blok dari keseluruhan sistem model PKB menggunakan multimedia 

interaktif  berbasis portal e-learning. Hasil black box testing menunjukkan bahwa setiap 

blok dan keseluruhan sistem ternyata dapat bekerja sebagimana fungsinya. Hal ini berarti 

setiap bagian dari sistem model PKB guru SMK menggunakan multimedia interaktif 

berbasis potal e-learning dapat bekerja secara sinergis sehingga secara keseluruhan 

sistem dapat bekerja dengan baik. 

     Validasi oleh ahli media, ahli materi, dan guru terhadap produk model PKB guru 

menggunakan multimedia interaktif berbasis portal e-learning telah diperoleh skor rata-

rata setiap aspek. Selanjutnya skor tersebut digolongkan ke dalam beberapa kategori 

yang mengacu pada ketentuan yaitu untuk skor dengan persentase  0-45 % dikategorikan 

tidak baik, 46-55 % dikategorikan kurang baik,  56-65 % dikategorikan cukup baik,  66-79 

% dikategorikan  baik dan 80-100 % dikategorikan sangat baik.  

     Pengujian ahli media pada aspek tampilan menunjukkan skor rata-rata 85%, 

yang tergolong sangat baik, hal ini didukung oleh semua indikator yang menunjukkan 

kondisi yang baik atau sangat baik. Pengujian ahli media pada aspek kemudahan 

penggunaan memperoleh skor  rata-rata 80,5% yang tergolong sangat baik, hal ini 

didukung oleh indikator-indikator yang ada dalam aspek tersebut yang termasuk baik atau 

sangat baik. Namun demikian ada satu indikator yang termasuk cukup baik (62,5%) yaitu 

indikator kelayakan forum yang tersedia untuk membantu guru melakukan diskusi terkait 

PKB. Hal ini tentu saja harus segera dilakukan pembenahan agar indikator tersebut 

menjadi baik. Pengujian ahli media pada aspek penyajian materi memiliki skor 77,5% 

yang tergolong baik, hal ini didukung oleh semua indikator di dalamnya yang termasuk 

baik atau sangat baik. Pengujian ahli media pada aspek kemanfaatan memperoleh skor 

68,8% yang tergolong baik, namun demikian terdapat 2 indikator yang dinilai cukup baik 

yaitu indikator Kesesuaian materi PKB menggunakan MIBPE dengan kebutuhan guru 



292 

 

(62,5%), dan kesesuaian materi PKB menggunakan MIBPE untuk memberikan dorongan 

belajar bagi guru (62,5%). Tentu saja indikator tersebut harus segera dibenahi agar 

menjadi lebih baik. Apabila keempat aspek pada pengujian ahli media tersebut dicari 

reratanya, maka diperoleh skor rerarata sebesar 77,95% yang tergolong baik. Hal 

demikian menunjukkan bahwa dari sisi media produk model PKB menggunakan 

multimedia interaktif berbasis portal e-learning ini mempunyai kinerja yang baik. 

   Pengujian oleh ahli materi pada aspek relevansi materi diperoleh skor 83,8% 

yang tergolong sangat baik. Hal ini didukung oleh semua indikator yang ada di dalamya 

yang tergolong baik atau sangat baik. Pengujian ahli materi pada aspek teknis 

memperoleh skor 81,3% yang termasuk kategori sangat baik, hal ini didukung oleh semua 

indikator yang ada pada aspek tersebut yang tergolong baik atau sangat baik. Apabila 

skor pada kedua aspek pengujian ahli materi tersebut dibuat rerata, maka diperoleh skor 

82,55% yang tergolong sangat baik. Hal demikian menunjukkan bahwa dari sisi materi 

produk model PKB menggunakan multimedia interaktif berbasis portal e-learning ini 

mempunyai kinerja yang sangat baik. 

   Pengujian guru pada aspek tampilan menunjukkan skor rata-rata 72,5%, yang 

tergolong  baik. Namun demikian terdapat satu indikator yang tergolong masih kurang 

baik (50%) yaitu pemilihan kombinasi warna (theme) pada portal e-learning.  Hal ini tentu 

saja perlu dilakukan pembenahan agar indicator tersebut menjadi baik. Pengujian oleh 

guru pada aspek kemudahan penggunaan memperoleh skor  rata-rata 70,8% yang 

tergolong baik. Namun demikian masih terdapat indikiator yang masih tergolong cukup 

(62,5%), yaitu indikator kemudahan mencari materi yang diperlukan guru, kemudahan 

melakukan registrasi ke forum, dan kemudahan guru untuk melakukan interaksi dengan 

pengelola portal e-learning. Indikator-indikator tersebut perlu dibenahi agar menjadi baik. 

Pengujian oleh guru  pada aspek penyajian materi memiliki skor 77,5% yang tergolong 

baik, hal ini didukung oleh semua indikator di dalamnya yang termasuk sudah baik. 

Pengujian oleh guru pada aspek kemanfaatan memperoleh skor 80% yang tergolong 

sangat baik, hal ini didukung oleh semua indicator di dalamnya yang termasuk dalam 

kategori sangat baik atau baik. Pengujian oleh guru pada aspek relevansi materi memiliki 

skor 71,5% yang tergolong baik. Namun demikian masih terdapat indikator yang tergolong 

cukup baik yaitu indikator kesesuaian materi PKB menggunakan MIBPE dengan 

kebutuhan guru dan tingkat kelengkapan materi PKB menggunakan MIBPE. Kedua 

indikator ini perlu dilakukan pembenahan agar menjadi lebih baik.  Apabila kelima aspek 

pada pengujian oleh guru tersebut dicari reratanya, maka diperoleh skor rerarata sebesar 

73,96% yang tergolong baik. Hal demikian menunjukkan bahwa dari sisi guru sebagai 

calon pengguna produk model PKB menggunakan multimedia interaktif berbasis portal e-
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learning ini mempunyai kinerja yang baik. Apabila perolehan skor  dari pengujian ahli 

media, ahli materi dan guru dicari skor rerata, maka diperoleh skor sebesar 78,15%, yang 

masuk dalam kategori baik. 

 

KESIMPULAN 

1. Telah dihasilkan pengembangan keprofesian berkelanjutan guru SMK Program 

Keahlian Ketenagalistrikan menggunakan multimedia interaktif berbasis portal e-

learning, yang mempunyai alamat web di www.pkbguru.com.  

2. Produk pengembangan keprofesian berkelanjutan guru SMK Program Keahlian 

Ketenagalistrikan menggunakan multimedia interaktif berbasis portal e-learning, 

mempunyai kinerja yang baik, yang ditunjukkan oleh hasil   black box testing yaitu 

sistem dapat berfungsi dengan baik, dan validasi oleh ahli media, ahli materi, dan guru 

dengan rata-rata skor keseluruhan 78,15% yang tergolong baik.   
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Abstrak 

Dalam implementasi Kurikulum 2013 secara menyeluruh dengan melakukan 
pemantapan pemahaman konsep dan implementasi, muncul berbagai kendala yang perlu 
segera diatasi. Sehubungan dengan itu, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 
melaksanakan Bimbingan Teknis Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 Bagi 
Kepala SD. Pendampingan ini menjawab 4 pertanyaan pokok: 1) Apakah yang dikerjakan 
Pendamping telah menjawab kebutuhan dan masalah yang dihadapi sekolah sebagai 
implementor Kurikulum 2013?, 2) Apakah yang dihasilkan (dengan adanya 
Pendampingan ini) merupakan serangkaian jabaran/indikator mutu implementasi 
kurikulum 2013, 3) Apa sajakah masalah yang dihadapi?, dan  4) Apa rencana tindak 
lanjutnya? Ternyata setelah terlaksana pendampingan melalui: in1, on1, in2, on2, dan in3, 

diperoleh hasil bahwa program pendampingan ini terlaksana sesuai yang dirancang dan 
berhasil menguatkan  implementasi kurikulum 2013: 1). Di SD terpilih mulai bergulir dan 
mewujud implementasi kurikulum 2013, terlaksana, bimbingan teknis (merencanakan, 
melaksanakan dan mengevaluasi implementasi kurikulum 2013) dan supervisi yang 
menjawab pemenuhan kebutuhan dan solusi permasalahan-permasalahan spesifik dalam 
implementasi Kurikulum 2013; 2). Terjadi pemodelan pembelajaran yang memberi 
alternatif solusi secara kontekstual dan konseptual dalam menyelesaikan permasalahan 
yang dihadapi, terbangunnya budaya mutu sekolah melalui penerapan kurikulum secara 
inovatif, kontekstual, dan  berkelanjutan; 3) Pendampingan Kepala SD ini masih 
menghadapi 10 permasalahan yang perlu pemecahannya terkait dengan: a) 
Pendampingan guru dalam mengembangkan dan memanfaatkan media pembelajaran 
yang inovatif, b) Pelaksanaan pembelajaran tematik-integratif dengan pendekatan saintifik 
dan c) Penelitian Tindakan kelas/sekolah, d) Pelaksanaan penilaian autentik, e) 
Pendidikan budaya dan karakter bangsa, f) Pengelolaan layanan Bimbingan dan 
Konseling oleh guru kelas dan/ guru mata pelajaran, g) Integrasi muatan lokal, h) Integrasi 
ekstra kurikuler kepramukaan, i) Interaksi dan penggalangan partisipasi orangtua dalam 
pendidikan, dan j) Teknik-teknik pendampingan yang efektif. 4). Rencana kerja dan tindak 
lanjut pendampingan kepala SD ini adalah peningkatan peran kepala SD dalam 
implementasi kurikulum 2013 melalui pendampingan (lanjutan) secara intensif, mengingat 
pendampingan Implementsi Kurikulum 2013 ini sebagai salah satu upaya sekaligus wujud 
peningkatan mutu pendidikan di Provisi Jawa Tengah. 

 
Kata Kunci: Implementasi Kurikulum, Pendampingan, Kepala SD. 
 

PENDAHULUAN  

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 

mengamanatkan perlu adanya penguatan metodologi dan penataan ulang kurikulum yang 

diterapkan saat ini berdasarkan hasil evaluasi kurikulum yang dilakukan oleh Pusat 

Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk). Atas dasar itu, Pemerintah Republik Indonesia 

pada bulan Juli tahun ajaran 2013-2014 telah mengimplementasikan Kurikulum 2013 

mailto:slameto_uksw@yahoo.com
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secara bertahap dan terbatas. Pada tahun 2014 dilakukan di seluruh satuan pendidikan 

yang ada di NKRI secara bertahap. Hal ini dipertegas oleh arah Kebijakan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI mengenai kurikulum, bahwa Kurikulum 2013 diharapkan 

dapat menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui 

penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi.  

Keberhasilan implementasi suatu kurikulum memerlukan proses panjang, yang 

meliputi  kajian dan kristalisasi berbagai gagasan, konsep ideal tentang pendidikan, 

pengembangan desain kurikulum, penyiapan dan penugasan pendidik dan tenaga 

kependidikan, penyediaan sarana dan prasarana, penyiapan dan pelaksanaan kurikulum, 

pembelajaran, dan penilaian. 

Dalam rangka implementasi Kurikulum 2013 secara menyeluruh yaitu melakukan 

pemantapan  pemahaman konsep dan implementasi kurikulum. Selain itu juga untuk 

membantu mengatasi berbagai kendala yang muncul pada saat implementasi kurikulum 

tersebut di tingkat satuan pendidikan melalui program pendampingan kepada sekolah 

sasaran. Kegiatan pendampingan ini secara khusus diperuntukan bagi kepala SD. 

Sehubungan dengan itu, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah melaksanakan 

Bimbingan Teknis Calon Pelatih Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 Bagi 

Kepala SD. Kegiatan tersebut diharapkan dapat berlagsung efektif dan efisien, serta 

menghasilkan rancangan pemenuhan kebutuhan guru SD sesuai dengan kebutuhan 

stuan pendidikan, baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun tingkat nasional. Pada 

gilirannya, pelaksanaan penyusunan perencanaan kebutuhan guru SD tersebut 

diharapkan berdampak signifikan terhadap peningkatan  mutu guru SD secara nasional, 

serta berimplikasi positif terhadap peningkatan mutu pendidikan di SD menuju standar 

nasional pendidikan.  

 

Rumusan Masalah   

1) Apakah yang dikerjakan pendamping telah menjawab kebutuhan dan masalah yang 

dihadapi sekolah sebagai implementor Kurikulum 2013? 

2) Apakah yang dihasilkan (dengan dilaksanakannya pendampingan kepala SD ini) 

merupakan serangkaian jabaran/indikator mutu implementasi kurikulum 2013?  

3) Apa sajakah masalah yang dihadapi dalam pendampingan kepala SD?  

4) Apa rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pasca pendampingan? 

Pada hakekatnya pendampingan merupakan kegiatan membantu, mengarahkan, 

mendukung terhadap individu/kelompok dalam merumuskan masalah, merencanakan, 

melaksanakan dan melestarikan program agar  potensi yang dimiliki seseorang/ 

kelompok dapat dikembangkan secara optimal.  
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Strategi pendampingan dilakukan dengan Pemberdayaan 5P, yaitu:  

1. Pemungkinan: menciptakan suasana atau  iklim  yang  memungkinkan  potensi 

seseorang atau kelompok berkembang secara optimal. 

2. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki seseorang atau 

kelompok dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. 

3. Perlindungan: melindungi seseorang atau sekelompok guru agar tidak tertindas oleh 

kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak 

sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok 

kuat terhadap kelompok lemah. 

4. Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar guru mampu menjalankan 

peranan dan tugas-tugasnya agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang 

semakin lemah dan terpinggirkan. 

5. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan 

distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. 

Prinsip yang digunakan dan dikembangkan dalam Pendampingan Implementasi 

Kurikulum 2013 Bagi Kepala SD, yaitu: 

1. Akuntabel berarti program, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan Training Of 

Trainers Bimbingan Teknis Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 Bagi 

Kepala SD dapat dipertanggung-jawabkan dan dipertanggung-gugatkan kepada 

semua pihak yang berkepentingan; 

2. Bermakna  berarti bahwa program, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan Training 

Of Trainers Bimbingan Teknis Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 Bagi 

Kepala SD memiliki makna positif untuk mendorong peningkatan mutu guru SD  

dalam kerangka peningkatan mutu pembelajaran; 

3. Dinamis berarti program, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan Training Of 

Trainers Bimbingan Teknis Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 Bagi 

Kepala SD dilakukan secara penuh semangat, cepat bergerak, dan mudah 

menyesuaikan diri dengan keadaan, mengandung dinamika; 

4. Fleksibel berarti program, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan Training Of 

Trainers Bimbingan Teknis Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 Bagi 

Kepala SD dilakukan secara luwes sesuai dengan situasi dan kondisi, mudah dan 

cepat menyesuaikan, serta sesuai dengan kekuatan, kelemahan, peluang, dan 

tantangan yang ada; 

5. Harmonis berarti program, pelaksanaan, dan evaluasi penyusunan Training Of 

Trainers Bimbingan Teknis Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 Bagi 

Kepala SD dilakukan secara selaras, tidak menimbulkan masalah baru; 
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6. Komprehensif berarti program, pelaksanaan, dan evaluasi Training Of Trainers 

Bimbingan Teknis Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 Bagi Kepala SD 

dilakukan secara menyeluruh, total, luas dan lengkap; berwawasan luas;  

7. Objektif  berarti program, pelaksanaan, dan evaluasi Training Of Trainers Bimbingan 

Teknis Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 Bagi Kepala SD dilakukan 

sesuai dengan keadaan, fakta yang ada, tidak pilih-pilih; 

8. Saling menguntungkan berarti program, pelaksanaan, dan evaluasi Training of 

Trainers Bimbingan Teknis Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 Bagi 

Kepala SD dilakukan dengan saling menguntungkan; 

9. Sinergis berarti program, pelaksanaan, dan evaluasi Training of Trainers Bimbingan 

Teknis Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 Bagi Kepala SD dilakukan 

secara terpadu; 

10. Transparan berarti bahwa program, pelaksanaan, dan evaluasi Training of Trainers 

Bimbingan Teknis Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 Bagi Kepala SD 

dalam kerangka peningkatan mutu pembelajaran dilaksanakan secara terbuka dan 

dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. 

 

Tujuan  

Secara umum program pendampingan implementasi kurikulum 2013 bagi kepala SD 

bertujuan untuk menguatkan  implementasi kurikulum 2013 di satuan pendidikan. 

Program pendampingan implementasi kurikulum 2013 memiliki tujuan khusus sebagai 

berikut: 

a. Memberikan fasilitasi dalam implementasi kurikulum 2013 pada satuan pendidikan; 

b. Memberikan bantuan konsultasi, antara lain pemodelan (modeling) pembelajaran, 

bimbingan teknis (merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi) dan supervisi 

untuk hal-hal spesifik dalam implementasi Kurikulum 2013 secara tatap muka 

maupun non-tatap muka; 

c. Membantu memberikan solusi secara kontekstual dan konseptual dalam 

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi saat implementasi Kurikulum 2013 di 

sekolah; 

d. Membangun budaya mutu sekolah melalui penerapan kurikulum secara inovatif, 

kontekstual, dan  berkelanjutan; 

e. Meningkatkan peran kepala sekolah dalam implementasi kurikulum 2013 melalui 

pendampingan secara intensif. 
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Manfaat  

Adapun pelaksanaan pendampingan bagi kepala SD ini menerapkan 5 prinsip 

dasar pendampingan seperti berikut ini. 

1. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah kelompok 

2. Kelembagaan dibangun dari, oleh, untuk bersama 

3. Peran pihak luar hanya membantu dan memfasilitasi proses 

4. Ada kepedulian pihak aparat pemerintah lokal, dinas/istansi terkait, LSM lokal, untuk 

memprakarsai pembinaan 

5. Ada sistem yang dibangun dan mengikat.  

Dengan menerapkan 5 prinsip di atas, maka Pendampingan Implementasi 

Kurikulum 2013 bagi Kepala SD ini akan sangat bermanfaat dalam: 

1. Menciptakan  kemandirian  guru, sekolahdan/MGMP, agar dapat merencanakan, me-

laksanakan dan melestarikan program pengembangan karir guru dalam kerangka 

implementasi kurikulum 2013  

2.  Memberdayakan sekolah dan/ kelompok  kerja guru untuk menghadapi  tantangan dan 

peluang (dengan menciptakan program pemberdayaan/ pengembangan karir guru)  

3.  Meningkatkan kemampuan  guru  dengan memberikan pengetahuan, keahlian serta 

akses terhadap informasi pengembangan karir  

4.  Meningkatkan kesejahteraan guru/kelompok guru yang didampingi 

5. Menjadikan pendampingan sebagai kegiatan profesional yang mampu menjadi sumber 

inspirasi dan motivasi bagi para kepala sekolah dan guru yang didampingi. 

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan Pendampingan Implementasi 

Kurikulum 2013 Bagi Kepala SD ini, yaitu untuk mendukung dan memotivasi pendidik dan 

tenaga kependidikan agar dapat mengembangkan potensinya secara maksimal, 

mengembangkan keterampilan, dan meningkatkan kualitas kinerja. Selain itu, untuk 

mensosialisasikan kebijakan pendampingan kurikulum 2013 untuk kepala sekolah dan 

tersusunnya rencana kerja pendampingan In 1, On 1, In 2, On 2, In 3 beserta 

implementasi dan tindak-lanjutnya. 

 

METODE 

Pelaksanaan kegiatan Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 Bagi Kepala SD 

dilaksanakan dengan kegiatan:  

1. Bimbingan Teknis Calon Pelatih Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 Bagi 

Kepala SD yang dilaksanakan dengan pola 30 jam, kemudian dilanjutkan dengan: 

2. a. Pertemuan awal (In-1) 
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Kegiatan ini dilakukan di Gugus dihadiri oleh Kepala Sekolah Pendamping dan Kepala SD 

sasaran. Seluruh Kepala SD sasaran mempersiapkan pendampingan dengan cara duduk 

bersama antara kepala sekolah pendamping dengan Kepala SD sasaran untuk 

melakukan koordinasi terkait dengan rencana pelaksanaan pendampingan, identifikasi 

masalah di sekolah masing-masing dan mencarikan alternative solusinya. 

b. Pelaksanaaan Pendampingan (On-1) 

Pendampingan dilakukan oleh Kepala Sekolah Pendamping kepada Kepala SD 

sasaran secara random. Setiap Kepala Sekolah Pendamping membawa instrumen 

pendampingan yang memuat pemecahan masalah dan sekaligus mengidentifikasi 

permasalahan lain yang muncul. 

c. Pembahasan hasil pengamatan di  Gugus  (In-2) 

Kegiatan IN-2 dilakukan di Gugus dihadiri oleh Kepala Sekolah Pendamping dengan 

Kepala SD sasaran. Kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah Pendamping 

adalah merefleksi  kegiatan pada On-1 dan menyusun RKTL - 1 

d. Perbaikan berdasarkan hasil pengamatan (On-2) 

Pendampingan  dilakukan oleh Kepala Sekolah Pendamping kepada  Kepala SD 

sasaran. Setiap Kepala Sekolah Pendamping membawa instrumen pendampingan 

dengan fokus kepada perbaikan yang dilakukan oleh Kepala SD sasaran sebagai  

tindak lanjut hasil dikusi pendamping dengan KS sasaran. 

e. Evaluasi hasil pendampingan di Gugus (In-3) 

Dilakukan di Gugus yang dihadiri oleh Kepala Sekolah Pendamping dengan Kepala 

Sekolah SD sasaran. Kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah Pendamping 

adalah merefleksi kegiatan  pada On-2. 

3. Penyusunan laporan hasil pendampingan  

Kepala Sekolah Pendamping menyusun laporan hasil pendampingan yang ditujukan 

kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Dinas Pendidikan Provinsi. 

Pelaksanaan pendampingan dilakukan dalam bentuk focus grup discussion (FGD) 

di Gugus dan kunjungan Kepala Sekolah Pendamping ke SD sasaran untuk melakukan 

observasi, diskusi klinis dan perbaikan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah Pendamping 

kepada KS SD Sasaran. Bimbingan Teknis Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 

Bagi Kepala SD dilaksanakan dengan menggunakan alur sebagai berikut.  

 



301 
 

NASIONAL PROVINSI KAB-KOTA KELOMPOK SEKOLAH

BIMTEK TIM 
PROVINSI (531 ORG) 

OLEH TIM PUSAT  
DENGAN POLA 50 

JAM

BIMTEK TIM KAB-
KOTA (4.477 ORG) 

OLEH TIM NASIONAL  
DENGAN POLA 30 

JAM

TIM KAB-KOTA 
MELAKUKAN 
PERSIAPAN  
PROGRAM  

PENDAMPINGAN 
KEPADA SEJUMLAH 

SD KAB/KOTA

KASEK 
PENDAMPING 

MELAKS REFLEKSI/ 
DISKUSI  RENC. 

PENDAMPINGAN di 
Gugus (IN 1)

KASEK 
PENDAMPING 

MELAKS REFLEKSI/ 
DISKUSI HASIL 

PENDAMPINGAN
TINDAK LANJUT DAN  

DI Gugus (IN 2)

KASEK PENDAMPING 
MELAKS REFLEKSI/ 

DISKUSI HASIL 
PENDAMPINGAN DAN 
EVALUASI HASIL  DAN 
PERSIAPAN LAPORAN 

DI MKKS (IN 3)

KASEK DAN GURU 
MENGIMPLEMENTA

SIKAN KUR 2013 
DI SEKOLAH SESUAI 

KESEPAKATAN 
Gugus (ON 1)

KASEK DAN GURU 
MENGIMPLEMENTA

SIKAN KUR 2013 
DAN TINDAK LANJUT 

IN 2 
DI SEKOLAH  (ON 2)

DINAS MELAKS 
MONEV PELAKS 

IMPLEMENTASI KUR 
2013

DINAS PENDIDIKAN 
KAB-KOTA BERSAMA 

PENDAMPING SR 
KEG.

MENYUSUN 
LAPORAN KEGIATAN 

DAN HASIL

DINAS PENDIDIKAN 
MENYUSUN 
LAPORAN 

PENDAMPINGAN

DIREKTORAT P2TK 
DIKDAS

 
Materi pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 difokuskan pada penguatan 

pelaksanaan Kurikulum 2013 oleh Kepala SD di sekolahnya. Materi  Pendampingan ini 

terdiri atas: 1) Pemahaman terhadap Buku Guru  dan Buku Siswa, 2) Matrikulasi, 3) 

Media Pembelajaran, 5) Penyusunan KTSP, 6) Integrasi Muatan Lokal, 7) Pendidikan 

Budaya dan Karakter Bangsa, 8) Penyusunan RPP, 9) Pelaksanaan Pembelajaran dan 

Penelitian Tindakan, 10) Interaksi dengan Orangtua, 11) Pengelolaan Layanan BK, 12) 

Pelaksanaan Penilaian, 13) Integrasi Ekstra kurikuler Kepramukaan,  dan 14) Teknik 

Pendampingan.  

Narasumber dalam Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 bagi 

Pendamping Provinsi Jawa Tengah ini terdiri dari pakar dari perguruan tinggi, kepala SD 

yang telah lulus TOT Pusat dan Staf Dinas Pendidikan Provinsi dan atau Kabupaten/Kota. 

Kegiatan Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 berbasis gugus bagi Kepala SD 

ini dilaksanakan terjadwal selama semester 1 tahun ajaran 2014/2015. Peserta dalam 

Bimbingan Teknis Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013  Provinsi Jawa Tengah, 

adalah kepala SD terpilih dari setiap gugus.  

Penulisan ini disusun mendasarkan laporan setiap pendamping SD di 35 

Kabupaten/Kota. Dari sejumlah 2.780 laporan pendamping, diambil sampel sebanyak 

10% atau 278 laporan. 
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HASIL PENDAMPINGAN 

Hasil Bimbingan Teknis Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 Bagi Kepala 

SD dipaparkan sesuai tahapan seperti berikut ini. 

Pertemuan awal (In-1) 

Kegiatan ini dilakukan di Gugus dihadiri oleh Kepala Sekolah Pendamping dan 

Kepala SD sasaran. Seluruh Kepala SD sasaran mempersiapkan pendampingan dengan 

cara duduk bersama antara kepala sekolah pendamping dengan Kepala SD sasaran 

untuk melakukan koordinasi terkait dengan rencana pelaksanaan pendampingan, 

identifikasi masalah di sekolah masing-masing dan mencarikan alternative solusinya. 

Pelaksanaaan Pendampingan (On-1) 

Pendampingan dilakukan oleh Kepala Sekolah Pendamping kepada Kepala SD sasaran 

setiap gugus. Setiap Kepala Sekolah Pendamping membawa instrumen pendampingan 

yang memuat pemecahan masalah dan sekaligus mengidentifikasi permasalahan lain 

yang muncul. 

Setiap pendamping mendampingi implementasi kurikulum 2013 pada satu gugus 

sebanyak 4 SD sampai dengan 11 SD, dengan rata-rata 7 – 8 SD. Sasaran 

pendampingan ini adalah Kepala Sekolah, guru klas 1 dan guru klas 4 SD dampingan 

pada setiap gugus. Uraian berikut ini hanya memaparkan khusus tentang kepala SD yang 

berupa: 1) Apa yang dikerjakan Pendamping, 2) Apa yang dihasilkan dengan adanya 

Pendampingan,  3) apa masalah yang dihadapi, dan 4) apa rencana tindak lanjutnya. 

Dalam pemaparan ini masing-masing aspek dibahas menurut Klasifikasi Pendampingan: 

1) Kepimimpinan/Manajemen Kepala Sekolah dan kebijakan, 2) Pengembangan 

kurikulum 2013 dan Penyusunan KTSP, 3) Materi (Buku Guru  dan Buku Siswa) dan 

Media Pembelajaran, 4) Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa, 5) Penyusunan RPP, 

6) Pelaksanaan Pembelajaran, 7) Pelaksanaan Penilaian, 8) Peran Orangtua, 9) Ekstra 

kurikuler, 10) Peran Organisasi seperti: KKKS, KKG, dll. dan 11) Pemberdayaan SDM. 

On-1: Apa yang dikerjakan Pendamping bagi Kepala Sekolah SD setiap gugus? 

Dominan dilakukan secara masif 
(kegiatan yang dilakukan pada 4 SD atau lebih) 

yang lain: 
(kegiatan yang dilakukan pada 1-3 SD/Gugus) 

A. Kepemimpinan dan manajemen sesuai 
kebijakan: 

1. Menyampaiakan tujuan kehadiran, menyiapkan 
format pendampigan 

2. Mengidentifikasi permasalahan yang muncul dan 
membuat perencanaan pemecahan masalah. 

3. Melaksanakan pendampingan sesuai dengan 
jadwal 

4. Mempelajari permendiknas tentang kurikulum 2013 
5. Melakukan penilaian diri sekolah dalam rangka 

menyusun program/kegiatan sekolah  
6. Mendalami instrumen penilaian guru  
7. Wawancara dengan kepala sekolah dengan 

A. Kepemimpinan dan manajemen sesuai 
kebijakan: 

1. Kepala sekolah berdiskusi dengan guru tentang 
rencana kegiatan dan anggaran sekolah sesuai 
dengan kurikulum 2013 

2. Membuat kalender akademik, administrasi, prota 
dan promes dan melaksanakan supervisi 
 
B. Pengembangan Kurikulum: 

1. Evaluasi program KTSP 
2. Melaksanakan program perbaikan dan kajian 

ulang hasil penyusunan KTSP 
3. Memantau pelaksanaan kurikulum 2013 dalam 
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Dominan dilakukan secara masif 
(kegiatan yang dilakukan pada 4 SD atau lebih) 

yang lain: 
(kegiatan yang dilakukan pada 1-3 SD/Gugus) 

melibatkan guru untuk peningkatan peran KS 
dalam upaya mencapai SKL, KI, dan KD 

8. Mendampingi Kepala sekolah agar tercapai 
kesesuaian RKAS dg prinsip manajemen 
perubahan kurikulum 2013 

9. Menyusun supervisi akademik, supervisi 
manajerial terkait manajemen pembelajaran serta 
memberikan apresiasi kepada guru. 
 
B. Pengembangan Kurikulum: 

1.  Mengevaluasi hasil pelaksanaan kurikulum 
2013 

2.  Menyusun KTSP, Pelatihan menyusun 
kurikulum 2013. 
 
C. Pengembangan materi dan media 
pembelajaran: 

1. Mendampingi penyusunan buku ajar 
2. Membeli atau Foto copy buku untuk guru dan buku 

siswa 
3. Memepersiapkan / penyediaan alat peraga 

 

D. Pengembangan Perangkat Pembelajaran: 
1. Melaksanakan pendampingan dalam membuar 

RPP 
2. Membuat silabus, membuat RPP, penilaian, KKM, 

pemetaan tema, program harian, jadwal pelajaran  
3. Memonitor persiapan dokumen pembelajaran 

untuk pembelajaran berikutnya 
 
E. Penilaian: 

1. Melakukan observasi pembelajaran,  
2. Mendampingi pelaksanaan pembelajaran sesuai 

RPP, pembelajaran saintifik dan kooperatif dan 
penilaian otentik 
 
F. Peran komite sekolah dan/ orang tua 

1. Membangun/meningkatkan peran komite sekolah 
2. Sosialisasi kurikulum 2013 kepada orang tua  

 
G. Berperan aktif dalam organisasi profesi 

1. Berperan aktif dalam kegiatan KKG dan KKKS  
2. Mengirimkan guru kelas mengikuti diklat 

implementasi kurikulum 2013  

KBM 
4. Strategi dalam pengimplementasi kurikulum 

2013 
5. Memotivasi guru untuk melaksanakan Kurikulum 

2013 
 
C. Pengembangan materi dan media 
pembelajaran: 

1. Memahami buku guru dan buku siswa 
2. Membeli buku untuk murid 

D. Pengembangan media pembelajaran: 
1. Memeriksa alat pembelajaran (media) yang 

dimanfaatkan oleh guru 
 
E. Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa 

1. Observasi tentang program membangun budaya 
sekolah 

2. Membina guru dalam rangka membangun 
semangat kekeluargaan dan disiplin 

3. Penegakan tata tertib 

F. Pengembangan Perangkat Pembelajaran: 
1. Menyusun kalender pendidikan 
2. Memeriksa silabus, RPP, daftar hadir, daftar 

penilaian, dan jurnal  
3. Mengadakan daftar nilai untuk guru-guru 
4. Menyediakan perangkat pembelajaran 

 
G. Pelaksanaan Pembelajaran: 

1. Membagi tugas guru sesuai dengan kemampuan 
bidang 

2. Memfasilitasi siswa dalam pembelajaran 
 
H. Pendampingan Penilaian: 

1. Menganalisis sikap, pengetahuan, keterampilan 
dlm SKL 
 
I. Pendampingan Ekstra Kurikuler: 

1. Melakukan ekstrakurikuler pramuka 
 
 J. Pemberdayaan Guru: 

1. Melaksanakan IHT/ Workshop 
2. Menyusun jadwal KKG 
3. Membimbing guru menyusun silabus, 

menentukan tema dan RPP 
 

On-1: Apa yang dihasilkan dengan adanya Pendamping bagi Kepala Sekolah SD? 

 

Dominan dihasilkan secara masif 

(pada 4 SD atau lebih setiap gugus dampingan) 

yang lain: 

(hasil pada 1-3 SD/gugus) 

A. Kepemimpinan dan manajemen sesuai 
kebijakan, terlaksananya 
pendampingan: 

1. Kepala sekolah dampingan dapat 
melaksanakan TUPOKSI lebih baik 

2. Koordinasi elemen sekolah sangat erat 

A. Kepemimpinan dan manajemen sesuai 
kebijakan, terlaksananya pendampingan: 

1. Melalui pengamatan sehingga teridentifikasi 
masalah yang perlu diatasi 

2. Rencana kegiatan dan anggaran sekolah telah 
mengalokasikan dana memadai 
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Dominan dihasilkan secara masif 

(pada 4 SD atau lebih setiap gugus dampingan) 

yang lain: 

(hasil pada 1-3 SD/gugus) 

3. Administrasi SD lebih lengkap 
4. Jadwal yang terbuat lebih memadai 
5. Pemberian materi tentang beberapa 

regulasi dalam bentuk softcopy 
6. Teidentifikasi berbagai masalah yang 

muncul dan terumuskannya solusi 
pemecahannya 

7. Supervisi oleh kepala sekolah terlaksana/ 
berlangsung, dan 

8. Terlaksana supervisi manajerial terkait 
manajemen pembelajaran. 
 
B. Pengembangan Kurikulum: 

1. Terpecahkannya masalah-masalah yang 
muncul berkaitan dengan kurikulum 2013 
melalui pembahasan dalam KKG  

2. Tersusunnya kurikulum KTSP  
 
C. Pengembangan materi dan media 

pembelajaran: 
1. Buku guru dan buku siswa sudah tersedia 
2. Alat peraga sudah ada 
3. Lembar kerja siswa siap untuk 

dipresentasikan 
 
D. Pengembangan budaya dan karakter 

bangsa: 
1. Tata tertib dipatuhi dengan baik 

 
E. Pengembangan Perangkat 
Pembelajaran: 

1. Kepala sekolah bersama guru membentuk 
tim pengembang RPP 

2. Guru mampu membuat RPP sendiri 
setelah mendapat bimbingan/ 
pendampingan 

3. Pendekatan Saintifik sudah tersurat dalam 
RPP 

4. Perangkat pembelajaran menjadi lebih 
memadai 
 
F. Pembelajaran: 

1. Terlaksana pembelajaran sesuai dengan 
kurikulum 2013, guru melaksanakan 
pembelajaran sesuai RPP 

2. KBM lebih menarik, sehingga siswa 
antusias 

3. Metode pembelajaran lebih bervariasi 
4. Pembelajaran menggunakan media 

elektronik  
5. Secara keseluruhan pembelajaran sudah 

3. Terlaksananya supervise akademik 
4. Peningkatan hasil kerja kepala sekolah dan 

guru 
 
B. Pengembangan Kurikulum: 

1. Terlaksanakannya diklat kurikulum 2013 
2. Membuat tim penyusun KTSP dan 

penyesuaian untuk kurikulum 2013 
3. Sudah terlaksananya penyusunan kurikulum 

2013, RPP, Promes, jaringan tema, dan sudah 
di sahkan 

4. Sosialisasi kurikulum 2013 sampai dapat 
dimengerti oleh orangtua 

5. Implementasi kurikulum 2013 sudah berjalan 
baik 

6. walau belum sempurna 
 
C. Pengembangan materi dan media 
pembelajaran: 

1. Tersedia buku guru dan buku siswa 
2. Materi ajar sudah dikembangan 
3. Media dan alat peraga menjadi lebih menarik, 
4. mempermudah KBM dan  
5. Siwa lebih menguasai materi ajar 

 
 
D. Pengembangan budaya dan karakter 
bangsa: 

1. Semangat dalam melaksanakan tata tertib 
sudah baik 

2. Terciptanya jalinan kekeluargaan 
3. Budaya sekolah sudah berjalan sabagaimana 

adanya 
 
E. Pengembangan Perangkat Pembelajaran: 

1. Dokumen pembelajaran (Silabus, Promes, 
RPP, Daftar Hadir, Daftar Nilai dan Jurnal) 
sudah siap 

2. RPP yang dikembangkan (mencangkup: 
identitas mata pelajaran, indikator, tujuan 
pembelajaran) sudah baik 
 
F. Pembelajaran: 

1. Pembelajaran dengan pendekatan scientifik di 
sajikan dalam tematik terpadu 

2. Siswa lebih berdiskripsi dan lebih aktif 
 
G. Penilaian: 

1. Penilaian portofolio terlaksana 
 
H. Peran Orang Tua: 



305 
 

Dominan dihasilkan secara masif 

(pada 4 SD atau lebih setiap gugus dampingan) 

yang lain: 

(hasil pada 1-3 SD/gugus) 

lebih baik walau masih perlu 
penyempurnaan. 
 
G. Penilaian: 

1. Guru melakukan penilaian Ki 1 dan Ki 2 
dengan benar  

2. Penilaian autentik sudah dilakukan 
3. Ulangan harian di nilai dan dimintakan 

tanda tangan orang tua  
 
H. Peran Organisasi Profesi: 

1. Terpecahkannya masalah-masalah yang 
muncul berkaitan dengan kurikulum 2013 
melalui pembahasan dalam KKG.  
 

1. Sosialisasi kurikulum 2013 dapat dimengerti 
oleh orangtua 
 
I. Ekatra Kurikuler: 

1. Pengelolaan ekstra kurikuler lebih baik 
2. Terlaksananya Ekstra kurikuler pramuka 

 
J. Pemberdayaan SDM: 

1. Kepala sekolah dan guru sudah lebih 
menguasai IT dan mampu mengajar yang 
membuat siswa lebih jelas tentang materi yang 
disampaikan. 

2. Guru memiliki perubahan mencapai hasil kerja 
yang maksimal 

3. Guru sering berdiskusi dan selama 
pendampingan merasa tidak terbebani. 
 

 

On-1: Masalah yang dihadapi dalam Pendampingan bagi Kepala Sekolah SD 

Masalah yang dihadapi secara masif 
(masalah pada 4 SD atau lebih/gugus) 

yang lain: 
(masalah yang dihadapi pada 1-3 

SD/gugus) 

A. Kepemimpinan dan manajemen sesuai 
kebijakan: 

1. Belum ada panduan 
2. Belum teradministrasikannya pembelajaran 
3. Benturan jadwal kegiatan di tingkat kecamatan/ 

kabupaten dengan proses sosialisasi kurikulum 
2013 

4. Belum dilakukan penyusunan RKS dan RKAS yang 
disesuaikan dengan tuntutan kurikulum 2013 

5. Kesulitan menyusun jadwal 
6. Langkanya narasumber yang kompeten di tingkat 

gugus 
 
B. Pengembangan Kurikulum: 

1. Terlambat mendapatkan informasi tentang kurikulum 
2013 yang berdampak pada persepsi guru (tentang 
kurikulum 2013) masih berbeda-beda 

2. Guru belum paham sepenuhnya tentang kurikulum 
2013 

3. Dalam penyusunan KTSP masih ada hambatan 
4. Membuat tim penyusun dan kaji ulang  
5. Penyusunan KTSP yang dilakukan oleh kepala 

sekolah beserta guru masih diragukan 
6. KTSP belum memberi hasil yang memuaskan 
7. Pasca perubahan KTSP belum maksimal. 

 
C. Pengembangan materi dan media 
pembelajaran: 

1. Pendistribusian buku guru dan buku siswa tidak 

A. Kepemimpinan dan manajemen 
sesuai kebijakan: 

1. Peran Kepala Sekolah untuk menjadi 
koordinator sekolah perlu kemampuan 
khusus 

2. Masih ada kesulitan dalam membuat 
administrasi, apa lagi yang memerlukan 
tambahan biaya 

3. Pengarahan kepala sekolah kepada guru 
belum berjalan baik 

4. RKS dan RKAS masih perlu penyesuaian 
dengan tuntutan kurikulum 2013 

B. Pengembangan Kurikulum: 
1. Sosialisasi kurikulum 2013 belum maksimal 
2. Guru kurang paham kurikulum 2013, 

sehingga belum bisa di merima secara 
maksimal  

3. Kurikulum 2013 dan perangkatnya sudah 
disesuaikan dengan keadaan sekolah, 
namun keluhan tentang kurikulum 2013 
belum teratasi 

4. Masih banyak kendala dalam implementasi 
kurikulum 2013 yang belum terpecahkan, 
muncul permasalahan baru dalam 
penyusunan KTSP 

C. Pengembangan materi dan media 
pembelajaran: 

1. Sudah tersedia buku guru dan buku siswa, 
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Masalah yang dihadapi secara masif 
(masalah pada 4 SD atau lebih/gugus) 

yang lain: 
(masalah yang dihadapi pada 1-3 

SD/gugus) 

tepat waktu 
2. Kepala sekolah tidak mendapat jatah buku siswa 
3. Buku siswa materinya kurang lengkap 
4. Materi terlalu sulit 
5. Waktu tidak cukup untuk menyelesaikan materi, dan 
6. Kurangnya buku-buku dan alat peraga  
7. Guru belum maksimal menggunakan alat peraga 
8. Penggunaan IT/alat visual belum maksimal. 

 
D. Pengembangan budaya dan karakter bangsa: 

1. Pemahaman anak terhadap budaya sekolah masih 
kurang 

2. Belum terjalinnya kekeluargaan antar semua warga 
sekolah 
 
E. Pengembangan Perangkat Pembelajaran: 

1. Perangkat pembelajaran terlalu banyak 
2. Guru belum memahami pembuatan RPP yang benar 

(menggunakan RPP hasil download) 
3. Pendekatan saintifik sudah ada dalam RPP 
4. RPP di buat hanya berdasarkan buku guru dan 

kurikulum 

namun belum lengkap, beberapa 
diantaranya  belum dibagikan siswa, bahkan 
ada yang belum dibayar.  

2. Buku belum tercukupi dan yang ada  belum 
dipahami 

3. Materi buku berbeda dengan buku yang 
kemaren 

4. Materi terlalu sedikit 
5. Kurangnya refrensi buku 
6. Media pembelajaran belum lengkap 
7. Fasilitas belum maksimal  
8. Kurangnya sarana dan prasarana 
9. Biaya terlalu banyak 

D. Pengembangan budaya dan karakter 
bangsa: 

1. Pelaksanaan pasca perubahan KTSP belum 
maksimal 

2. Semangat melaksanakan tata tertib sekolah 
perlu ditingkatkan 

3. Butuh ketekunan dan keterampilan guru 
4. Kondisi siswa belum mandiri 
5. Siswa bingung dengan waktu belajarnya 

E. Pengembangan Perangkat 
Pembelajaran: 

1. Penyusunan RPP mngalami keterlambatan 
2. Perangkat pembelajaran kurikulum 2013 

belum cukup 

F. Pembelajaran: 
1. Pembelajaran masih ketinggalan jaman / kurangnya 

sarana pembelajaran 
2. Belum melaksanakan pembelajaran scientivic 

secara optimal 
3. Guru kerepotan membawa anak yang belumkreatif 
4. Guru kurang mematuhi langkah-langkah kegiatan 

pembelajaran 
5. Guru masih mendominasi pembelajaran sehingga 

siswa kurang aktif dalam pembelajaran 
6. Pembelajaran belum diajarkan secara faktual 
7. Pendekatan pembelajaran belum mantap 
8. Penyetingan pembelajaran siswa secara individual 

belum terjadi 
9. Sebagian guru merangkap kelas 

 
G. Penilaian: 

1. Sosialisasi penilaian belum maksimal 
2. Penilaian kurikulum 2013 rumit 
3. Terlalu banyak yang di nilai, sehingga sulit 

melakukan penilaian akhirnya belum dilaksanakan 
secara maksimal 

4. Belum disepakatinya format penilaian yang bisa 

F. Pembelajaran: 
1. Aktivitas guru mencapai SKL belum 

maksimal 
2. Guru belum maksimal menggunakan alat 

peraga 
3. Kelas 1 masih perlu bimbingan khusus 

calistung 
4. Guru masih mendominasi pembelajaran 
5. Guru merangkap dengan kelas lain 
6. Kesulitan mengorganisir siswa 
7. Pembelajaran belum maksimal 
8. Pembelajaran belum sepenuhnya 

menggunakan pendekatan  scientivic 
9. Pembelajaran scientific belum efektif untuk 

siswa klas rendah 
10. Perlu mengadakan les tambahan 
11. Proses pembelajaran (metode, pendekatan) 

belum terpadu 
12. Siswa kurang aktif dan fokus dalam 

pembelajaran 
 
G. Penilaian: 

1. Belum adanya kefahaman dalam 
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Masalah yang dihadapi secara masif 
(masalah pada 4 SD atau lebih/gugus) 

yang lain: 
(masalah yang dihadapi pada 1-3 

SD/gugus) 

diterima 
5. Pengisian Raport siswa membingungkan guru 
6. Banyak siswa belum lancar membaca dan menulis 
7. Hasil pekerjaan siswa belum dipajang 
8. Masih banyak anak yang belum mencapai 

ketuntasan 
 
H. Peran Orang Tua: 

1. Pemahaman orangtua terhadap anak masih kurang 
I. Peran Organisasi Profesi: 

1. KKG dan IHT belum berjalan lancar 
 
J. Pemberdayaan SDM: 

1. Guru kurang sadar akan perannya dalam 
peningkatan mutu pendidikan  

2. Guru belum profesional sehingga perlu ditingkatkan. 

melakukan penilaian 
2. Penilaian belum dilaksanakan secara 

maksimal 
3. Anak belum  mencapai ketuntasan belajar 
4. Penilaian dilengkapi dengan kunci jawaban 

masih manual, terlalu banyak yang dinilai 
5. Pengisian rapot belum bisa dipahami 

H. Peran Orang Tua: 
1. Diperlukannya bantuan orangtua 

 
I. Peran Organisasi Profesi: 

1. KKG dan IHT belum efektif 
 
J. Pemberdayaan SDM: 

1. Kurangnya motovasi guru 
2. Butuh guru yang berkreatifitas 
3. Guru tertentu banyak yang belum bisa 

mengoperasikan komputer 
4. Belum semua guru mendapatkan bimtek 

implementasi kurikulum 2013 
5. Diklat belum dilaksanakan maksimal 
6. Pelaksanaan KKG dan IHT belum 

maksimal. 

 

Pembahasan hasil pengamatan di Gugus (In-2) 

Kegiatan In-2 dilakukan di Gugus dihadiri oleh Kepala Sekolah Pendamping dengan 

Kepala SD sasaran. Kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah Pendamping adalah 

merefleksi  kegiatan pada On-1 dan menyusun Rencana Kerja dan Tindak Lanjut (RKTL) 

– 1 

 

In 2: Tindak lanjut Pendamping bagi Kepala Sekolah SD 

A. Kepemimpinan dan manajemen 
sesuai kebijakan: 

1. Melakukan pendampingan kepada 
guru 

2. Menyusun rencana tindak lanjut  
3. Supervisi akademik 
4. Menambah jam/ waktu 
5. Mengadakan dana untuk sapras 
6. Pengadaan laptop dan perangkat 

mengajar 
7. Pengadaan tenaga pendidik yang 

profesional 
8. Melakukan refleksi atas berbagai 

kegiatan 
 

G. Penilaian: 

1. Melakukan penilaian otentik dalam 
pembelajaran 

2. Mengusahakan instrumen penilaian yang 
lebih bermutu 

3. Menunggu buku penilaian dan rapot dari 
dinas 

4. Menunjukkan contoh penilaian 
5. Mencari aplikasi cara penilaian dan rapot 
6. Mengadakan bimbingan penilaian 

 
H. Pendampingan Ekstra Kurikuler 

1. Mengembangkan bakat dan minat anak 
melalui progrogram ekstra kurikuler 
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B. Pengembangan Kurikulum: 

1. Memberi konsultasi terkait 
implementasi kurikulum 2013 

2. Memperbaiki dokumen kurikulum 2013 
3. Tersusunnya KTSP mengacu terhadap 

kesesuaian SKL, KI dan KD 
 

C. Pengembangan materi dan media 

pembelajaran: 

1. Pengadaan buku pelajaran (buku guru 
dan buku siswa) 

2. Pengadaan buku tepat waktu, buku di 
cap dan dibagikan 

3. Penyediaan sarana IT yang memadai 
dan penggunaan/pemanfaatan internet 
 

D. Pengembangan budaya dan karakter 

bangsa: 

1. Memotivasi agar bekerja sesuai 
dengan petunjuk dan pedoman 

2. Guru mau membaca dan memahami 
materi ajar 

3. Membiasakan siswa suka bekerja, 
belajar dan giat, mandiri melalui PBM 

4. Menambah wawasan melalui studi 
kelas di luar/ perpustakaan 
 
E. Pengembangan Perangkat 

Pembelajaran: 

1. Penyeragaman Pembuatan RPP  
 
F. Pembelajaran: 

1. Meningkatkan pembelajaran model 
tematik 
 

 
I. Peran Organisasi Profesi: 

1. Memberi motivasi untuk melakukan 
pemecahan masalah melalui KKG 

2. Mencari solusi permasalahan melalui 
Kelompok Kerja Kepala Sekolah 
(Mengadakan FGD) 

3. Sharing dengan sesama kepala sekolah 
 
J. Pemberdayaan SDM: 

1. Perlunya penularan materi tentang 
kurikulum 2013 dari para sumber lewat 
pertemuan 

2. Mengadakan pendampingan lanjutan 
untuk penguatan implementasi kurikulum 
2013 secara sinergi kepada seluruh 
warga sekolah 

3. Mengadakan/melaksanakan IHT di SD 
massing-masing, pelatihan/Workshop 
untuk guru dan kepala sekolah tentang 
implementasi kurikulum 2013 termasuk 
pemenfaatan IT 

4. Guru diharapkan memahami dan berlatih 
langkah kegiatan dalam RPP 

5. Mendampingi guru mengoperasikan 
komputer 
 

 
 

Perbaikan berdasarkan hasil pengamatan (On-2) 

Pendampingan  dilakukan oleh Kepala Sekolah Pendamping kepada  Kepala SD 

sasaran. Setiap Kepala Sekolah Pendamping membawa instrumen pendampingan 

dengan fokus kepada perbaikan yang dilakukan oleh Kepala SD sasaran sebagai tindak 

lanjut hasil dikusi pendamping dengan KS sasaran. 
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On-2:  Kepala Sekolah 

Apa yang dikerjakan pendamping terhadap kepala sekolah? 

Dominan dilakukan secara masif 
(kegiatan yang dilakukan pada 4 SD atau lebih) 

yang lain: 
(kegiatan yang dilakukan pada 1-3 SD) 

A. Kepemimpinan dan manajemen sesuai kebijakan: 
1. Menyampaikan SPPD 
2. Menyusun jadwal pendampingan 
3. Memeriksa dan memastikan tersedianya perangkat 

pembelajaran 
4. Membuat dokumen RKAS 
5. Mendampingi KBM guru dan mengamati proses 

pembelajaran 
6. Mengidentifikasi permasalahan yang muncul 
7. Supervise manajerial terkait manajemen 

pembelajaran 
8. Menyusun laporan pendampingan 

 
B. Pengembangan Kurikulum: 

1. Melaksanakan evaluasi KTSP 
2. Mengadakan workshop penyusunan draf kurikulum 

2013 
 

C. Pengembangan materi dan media pembelajaran: 
1. Mengkaji buku guru dan siswa 

 
D. Pengembangan budaya dan karakter bangsa: 

1. Mengisi daftar hadir 
 
E. Pengembangan Perangkat Pembelajaran: 

1. Membuat perencanaan pemecahan masalah 
pembelajaran 

2. Membuat prota, promes, silabus dan RPP 
3. Membuat jadwal pelajaran 

 
F. Pembelajaran: 

1. Terlaksana pembelajaran sesuai dengan kurikulum 
2013 

2. Menyampaikan tujuan pembelajaran 
3. Perhatian terhadap siswa yang pasif karena belum 

bisa membaca 
 
G. Penilaian: 

1. Membuat penilaian otentik  
2. Evaluasi dan tindak lanjut pembelajaran 

 
H. Peran Organisasi Profesi: 

1. Mengadakan sharing di KKG 
 
I. Pemberdayaan SDM: 

1. Pelatihan bagi beberapa guru yang belum bisa 
mengoperasikan komputer  

2. Diskusi dan refleksi 

A. Kepemimpinan dan manajemen 
sesuai kebijakan: 

1. Mempelajari permendiknas 
2. Mengadakan bimbingan pelaksanaan 

pembelajaran 
3. Menjadikan Kurikulum 2013 sebagai 

beban kerja guru 

B. Pengembangan Kurikulum: 
1. Membentuk tim pengembang sekolah 
2. Mengadakan raker penyusunan 

KTSP 
3. Menyusun jadwal & penyusunan 

KTSP 

C. Pengembangan materi dan media 
pembelajaran: 

1. Menginventaris buku 
2. Menggunakan bahan ajar yg relevan 

D. Pengembangan Perangkat 
Pembelajaran: 

1. Membuat kalender pendidikan 
2. Membuat KKM 
3. Membuat pemetaan tema 
4. Membuat program harian 
5. Menganalisis KD dan SK 

E. Pembelajaran: 
1. Memfasilitasi KBM, agar 
2. Pembelajaran sesuai RPP 

F. Penilaian: 
1. Menganalisis sikap, pengetahuan, 

ketrampilan dalam kompetensi 
lulusan 

G. Peran Orang Tua: 
1. Sosialisasi Kurikulum 2013 pada 

orang tua siswa 

H. Pendampingan Ekstra Kurikuler 
1. Guru melaksanakan Ekstra Kurikuler 

pramuka 

I. Peran Organisasi Profesi: 
1. Melakukan kegiatan K3S 
2. Melakukan kegiatan KKG 

J. Pemberdayaan SDM: 
1. Peningkatan mutu guru 
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On 2: Hasil pendampingan bagi  Kepala Sekolah  

Hasil Dominan secara masif 
(Hasil pendampingan pada 4 SD atau lebih) 

yang lain: 
(Hasil pada 1-3 SD) 

A. Kepemimpinan dan manajemen sesuai kebijakan: 
1. Terlaksananya pendampingan: 
2. Teidentifikasi berbagai masalah yang muncul 
3. Dokumen RKAS sudah dibuat 
4. Jadwal tersusun 
5. Program supervisi sudah disusun 
6. Terlaksana supervise manajerial terkait pembelajaran 
7. Laporan sesuai hasil lapangan 

B. Pengembangan Kurikulum: 
1. Sosialisasi kurikulum 2013 sudah berjalan baik, walau 

belum maksimal 
2. Implementasi KTSP maupun kurikulum 2013 belum 

maksimal 
C. Pengembangan materi dan media pembelajaran: 

1. Bahan ajar dan buku pendamping sudah ada, belum 
lengkap 

2. Buku guru dan buku siswa pada SD tertentu belum ada 
3. Pemahaman guru bahan ajar belum maksimal 
4. Alat peraga sudah ada 

D. Pengembangan budaya dan karakter bangsa: 
1. Tercipta suasana kerja yang baik antar warga sekolah 

E. Pengembangan Perangkat Pembelajaran: 
1. Menganalisis KI, KD, buku guru, buku siswa 
2. Silabus sudah tersusun 
3. RPP sudah ada, saintifik sudah tersurat dalam RPP 

F. Pembelajaran: 
1. Terlaksananya pembelajaran sesuai dengan kurikulum 

2013 
2. KBM bervariasi, menarik sehingga hasil belajar siswa 

meningkat 
3. Pembelajaran belum maksimal, guru masih mendominasi 

pembelajaran, belum maksimal menggunakan alat 
peraga 

4. Presentasi dan memajang lembar kerja siswa 
5. Siswa kurang aktif dalam pembelajaran,  kurang jelas 

dalam menerima pelajaran 
6. Diskusi dan refleksi setelah pembelajaran 

G. Penilaian: 
1. Penilaian sesuai tuntutan kurikulum 2013 belum 

dilaksanakan secara maksimal 
2. Penilaian tugas belajar siswa sudah dilaksanakan 
3. Teknik observasi dilakukan dg bantuan lembar 

pengamatan belum difahami Guru pengisian raport 
H. Pemberdayaan SDM: 

1. Guru belum bisa mengoperasikan komputer, perlu 
pelatihan 

A. Kepemimpinan dan 
manajemen sesuai kebijakan: 

1. Tindak lanjut program On 1 
belum maksimal 
 
B. Pengembangan Kurikulum: 

1. Membentuk tim penyusun KTSP 
 
C. Pengembangan materi dan 
media pembelajaran: 

1. Buku guru digunakan untuk 
membantu dalam pembelajaran 
dan penilaian 

2. Memfasilitasi pemenuhan bahan 
ajar, sarana prasarana 
pembelajaran 
 
D. Pengembangan budaya dan 
karakter bangsa: 

1. Siswa mematuhi tata tertib 
 
E. Pengembangan Perangkat 
Pembelajaran: 

1. Penyusunan RPP mengalami 
hambatan 

2. Tersusunnya instrumen 
pembelajaran 
 
F. Pembelajaran: 

1. Guru belum maksimal 
menggunakan alat peraga 

2. Siswa aktif dalam pembelajaran 
 
G. Penilaian: 

1. Terlaksananya UTS 
 
H. Peran Orang Tua: 

1. Wali murid mendukung 
pelaksanaan kurikulum 2013 
 
I. Pemberdayaan SDM: 

1. Diklat kurikulum 2013 
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On-2: Masalah yang dihadapi dalam pendampingan Kepala SD  

Masalah yang Dominan secara masif 
(masalah yang dihadapi pada 4 SD atau lebih) 

yang lain: 
(masalah yg hanya di 1-3 SD/gugus) 

A. Kepemimpinan dan manajemen sesuai 
kebijakan: 

1. Benturan jadwal  kegiatan di tingkat kecamatan/ 
kabupaten dengan proses sosialisasi kurikulum 
2013 

2. Ada hambatan dalam penyusunan RKAS 
3. Program supervisi belum terlaksana sempurna 
4. Terbatasnya waktu program pendampingan 

B. Pengembangan Kurikulum: 
1. Tidak semua guru mendapat pembekalan 

kurikulum 2013 
2. Guru belum paham sepenuhnya tentang kk 13 

(kurang sosialisasi) 
3. Banyak guru menganggap implementasi 

kurikulum 2013 sangat berat dan membebani 
C. Pengembangan materi dan media 
pembelajaran: 

1. Pendistribusian buku guru dan buku siswa tidak 
tepat waktu 

2. Buku guru dan buku siswa belum ada (bahan 
ajar kurang) 

3. Kurangnya sarana dan prasarana pembelajaran 
D. Pengembangan Perangkat Pembelajaran: 

1. Guru belum memahami pembuatan RPP yang 
benar (menggunakan RPP hasil download) 

2. Perangkat pembelajaran dinilai terlalu banyak 
E. Pembelajaran: 

1. Guru kesulitan melaksanakan pembelajaran 
kurikulum 2013 (belum maksimal) 

2. Guru kurang mematuhi langkah-langkah 
kegiatan pembelajaran 

3. Guru belum maksimal menggunakan media 
4. Guru masih mendominasi pembelajaran 
5. Pembelajaran belum diajarkan secara faktual 
6. Pendekatan pembelajaran belum mantap 
7. Penerapan saintifik belum optimal 
8. Penggunaan IT/alat visual belum maksimal 
9. Siswa kurang aktif dalam pembelajaran 

F. Penilaian: 
1. Sulit melakukan penilaian otentik sehingga 

belum dilaksanakan secara maksimal 
2. Raport siswa 

G. Peran Organisasi Profesi: 
1. KKG kurang efektif untuk membahas 

implementasi kurikulum 2013 
H. Pemberdayaan SDM: 

1. Langkanya narasumber yang kompeten di 
tingkat gugus 

A. Kepemimpinan dan 
manajemen sesuai kebijakan: 

1. Administrasi Kurikulum 2013 butuh 
dana besar, apa lagi tambah 
administrasi pembelajaran 

2. KS kesulitan melaksanakan 
supervisi  
B. Pengembangan Kurikulum: 

1. Kepsek masih ragu dalam 
penyusunan KTSP karena kurang 
sosialisasi 

2. Penerapan k 13 membaut anak 
semakin bingung 
C. Pengembangan materi dan 
media pembelajaran: 

1. Materi buku pegangan terlalu sempit 
2. Perbedaan isi buku pegangan yg 

lama dengan yg baru 
3. Kesulitan memilih media dan alat 

pembelajaran yang sesuai 
4. Tidak ada jaringan telepon dan 

internet 
E. Pembelajaran: 

1. Pembelajaran masih konvensional 
2. Anak disuruh maju mengemukakan 

pendapat belum siap 
3. Kelas rendah butuh pendalaman 

pembelajaran 
F. Penilaian: 

1. Instrumen penilaian terlalu banyak 
2. Format penilaian 
3. Waktu untuk melakukan penilaian 

terbatas 
4. Kemampuan menyerap pelajaran 

kelas rendah kurang 
G. Peran Orang Tua: 

1. Peran komite belum maksimal 
dalam kaji ulang KTSP (hanya guru 
dan KS) 

2. Orang tua belum mendukung 
pembelajaran 
H. Peran Organisasi Profesi: 

1. KKG dan IHT belum berjalan lancar 
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In 3:  Tindak Lanjut Pasca On-2 

Tindak lanjut Kelala Sekolah  

Dominan perlu dilakukan secara masif 
(kegiatan yg perlu dilakukan pada 4 SD atau lebih) 

yang lain: 
(yg perlu dilakukan pada 1-3 SD) 

A. Kepemimpinan dan manajemen sesuai 
kebijakan: 

1. Menyusun RKTL (rencana tindak lanjut) 
2. Memberi konsultasi terkait implementasi kurikulum 

2013 
3. Pemecahan masalah melalui supervisi akademik 
4. Diskusi dan refleksi hasil kegiatan 

 
B. Pengembangan Kurikulum: 

1. Menyusun KTSP yang mengacu terhadap 
kesesuaian SKL,KI dan KD 
 
C. Pengembangan materi dan media 
pembelajaran: 

1. Pengadaan buku materi harus lebih diutamakan 
2. Mencari bahan ajar dari internet 
3. Guru membaca dan memahami materi ajar 
4. Mengcopy buku siswa 

 
D. Pembelajaran: 

1. Guru diharapkan memahami langkah kegiatan 
dalam RPP 

2. Mempersiapkan sarana dan prasarana sebelum 
pembelajaran dimulai 
 
E. Penilaian: 

1. Melakukan penilaian pembelajaran sesuai tuntutan 
Kurikulum 2013 
 
F. Peran Organisasi Profesi: 

1. Memberi motivasi untuk melakukan pemecahan 
masalah melalui KKG 

2. Mencari solusi permasalahan melalui Kelompok 
Kerja Kepala Sekolah (K3S) 

3. Mengadakan FGD 
 
G. Pemberdayaan SDM: 

1. Peningkatan kompetensi guru 
2. Workshop penyusunan RKAS 
3. Anjuran untuk training (IHT) di SD masing2 
4. Diklat IT 
5. Guru diharapkan mengikuti diklat kurikulum 
6. Mengadakan diklat khusus penilaian  

 

A. Kepemimpinan dan 
manajemen sesuai kebijakan: 

1. Memfasilitasi kebutuhan KBM 
guru 
 
B. Pengembangan Kurikulum: 

1. Perbaikan dokumen kurikulum 
2013 yang telah disusun 
 
C. Pengembangan materi dan 
media pembelajaran: 

1. Penyesuaian materi dengan 
lingkungan sekitar sekolah 

2. Pemanfaaatan bahan ajar yang 
relevan 

3. Menyediakan proyektor LCD 
dalam kelas 
 
D. Pengembangan Perangkat 
Pembelajaran: 

1. Mempelajari SKL 
2. Penyeragaman langkah 

pembuatan RPP 
 
E. Pembelajaran: 

1. Anak diarahkan menuju scientific 
2. Penambahan waktu pelaksanaan 

pembelajaran 
 
F. Penilaian: 

1. Kaji ulang sistem penilaian 
 
G. Peran Orang Tua: 

1. Sosialisasi Kurikulum 2013 
terhadap oarang tua murid 
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PEMBAHASAN 

Secara empirik menunjukkan bahwa Pendampingan Implementasi Kurikulum 

2013 Bagi Kepala SD memerlukan energi dan waktu yang relatif lama. Atas dasar itu, 

Pemerintah Republik Indonesia pada bulan Juli tahun ajaran 2013/2014 telah 

mengimplementasikan Kurikulum 2013 secara bertahap dan terbatas. Rencananya mulai 

tahun 2014 akan dilakukan di seluruh satuan pendidikan (SD) yang ada di NKRI secara 

bertahap. Hal ini dipertegas oleh arah Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 

mengenai kurikulum, bahwa Kurikulum 2013 diharapkan dapat menghasilkan insan 

Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, 

dan pengetahuan yang terintegrasi. 

Berkaitan dengan rencana pengimplementasian Kurikulum 2013 secara bertahap 

dan terbatas, Dinas Provinsi Jawa Tengah sudah melaksanakan Pendampingan 

Implementasi Kurikulum 2013 Bagi Kepala SD. Pendamping Implementasi Kurikulum 

2013 Bagi Kepala SD yang bertujuan memberikan fasilitasi dalam implementasi kurikulum 

2013 pada satuan pendidikan (SD) ini telah terlaksana secara taat asas, tepat tujuan, dan 

tepat sasaran, serta berlangsung secara tersistem, efektif, efisien, terbuka, dinamis, 

fleksibel, operasional, dan bermakna. Implementasi kurikulum 2013 satuan pendidikan 

(SD) mulai bergulir dan mewujud, terjadi pemodelan pembelajaran, bimbingan teknis 

(merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi) dan supervisi untuk hal-hal spesifik 

dalam implementasi Kurikulum 2013 secara tatap muka maupun non-tatap muka. 

Disamping itu juga memberi alternatif solusi secara kontekstual dan konseptual dalam 

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi saat implementasi Kurikulum 2013 di SD 

dan mulai terbangunnya budaya mutu sekolah melalui penerapan kurikulum secara 

inovatif, kontekstual, dan  berkelanjutan; sehingga wajarlah jika melalui pendampingan 

secara intensif  ini terjadi peningkatan peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu 

pendidikan. Pendampingan Implementsi Kurikulum 2013 ini sebagai salah satu bukti 

upaya sekaligus wujud peningkatan mutu pendidikan SD di Provisi Jawa Tengah. 

 

KESIMPULAN  

Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 yang difokuskan pada penguatan 

pelaksanaan Kurikulum 2013 oleh Kepala SD di sekolahnya ini telah mencapai sasaran 

yaitu: Kepala SD dampingan pada setiap gugus yang mendasarkan 278 gugus SD 

sebagai sampelnya.  

1) Apa yang dikerjakan Pendamping telah menjawab kebutuhan dan masalah yang 

dihadapi oleh kepala sekolah sebagai implementor Kurikulum 2013,  
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2) Apa yang dihasilkan dengan adanya Pendampingan merupakan serangkaian 

jabaran/indikator mutu implementasi kurikulum 2013,   

3) Apa masalah yang dihadapi, ternyata implementasi kurikulum 2013 pasca 

pendampingan masih menghadapi banyak masalah yang sebagian besar bersumber 

dari internal sekolah yang belum disiapkan bagi implementasi kebijakan, dan  

4) Apa rencana tindak lanjutnya? Ternyata telah teridentifikasi rencana kerja dan tindak 

lanjutnya yang sifatnya teknis operasional masing-masing aspek menurut Klasifikasi 

Pendampingan: 

a) Kepimimpinan/Manajemen Kepala Sekolah dan kebijakan 

b) Pengembangan kurikulum 2013 dan Penyusunan KTSP 

c) Materi (Buku Guru  dan Buku Siswa) dan Media Pembelajaran 

d) Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa 

e) Penyusunan RPP 

f) Pelaksanaan Pembelajaran  

g) Pelaksanaan Penilaian 

h) Peran Orangtua 

i) Ekstra kurikuler 

j) Peran Organisasi seperti: KKKS, KKG, dll. 

k) Pemberdayaan SDM. 

Secara umum Program Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 Bagi Kepala SD 

terlaksana sesuai program yang dirancang dan berhasil menguatkan  implementasi 

kurikulum 2013 di satuan pendidikan (SD): 

a. Implementasi kurikulum 2013 satuan pendidikan (SD) mulai bergulir dan mewujud; 

b. Terjadi pemodelan (modeling) pembelajaran, bimbingan teknis (merencanakan, 

melaksanakan dan mengevaluasi) dan supervisi untuk hal-hal spesifik dalam 

implementasi Kurikulum 2013 secara tatap muka maupun non-tatap muka; 

c. Memberi alternatif solusi secara kontekstual dan konseptual dalam menyelesaikan 

permasalahan yang dihadapi saat implementasi Kurikulum 2013 di satuan pendidikan 

(SD); 

d. Terbangunnya budaya mutu sekolah melalui penerapan kurikulum secara inovatif, 

kontekstual, dan  berkelanjutan; 

e. Meningkatnya peran kepala sekolah dalam implementasi kurikulum 2013 melalui 

pendampingan secara intensif. 
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SARAN 

1. Perlunya pemetaan SD dalam implementasi kurikulum 2013; berdasarkan pemetaan 

itu dapat dirancang pendampingan lanjut bagi sekolah berdasarkan potensi dan 

kesiapannya 

2. Perlunya upaya Dinas Pendidikan sedemikian hingga rencana tindak lanjut yang 

terdapat dalam laporan ini diwujudkan oleh semua fihak/stake holder. 

3. Berdasarkan hasil pendampingan beserta masalah-masalah yang dihadapinya ini, 

perlu dilakukan penelitian evaluasi sbagai peninjauan kembali untuk perbaikan 

keberlanjutan implementasi kurikulum 2013. 
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Abstrak 

Makalah  ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, mengidentifikasi sumber-sumber 
nilai-nilai karakter kewargaan multikultural yang menjadi basis nilai pembinaan karakter 
kewargaan multikultur di Madrasah Aliyah. Kedua, menyajikan model pembinaan karakter 
kewargaan multikultur dalam program kurikuler berdasar identifikasi kebutuhan di 
Madrasah Aliyah (MA)  di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Penelitian dilakukan melalui (1) analisis dokumen rencana pelaksanaan 
pembelajaran (RPP) guru Pendidikan Kewarganegaraan di MA; (2) observasi; dan, (3) 
focus group discussion (FGD) bersama guru-guru Pendidikan Kewarganegaraan 
Madrasah Aliyah Se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang pengalaman 
pembinaan karakter kewargaan multikultur di sekolah. Selain itu data penelitian 
mendasarkan diri kepada dokumentasi praktik pembinaan karakter kewargaan  yang telah 
dikembangkan selama ini.  

Temuan penelitian menunjukkan bahwa program  pembinaan karakter 
kewargaan multikultural dalam program kurikuler di  MA  tampak dalam mata pelajaran 
Pendidikan Kewarganegaraan (Kurikulum 2006) serta Pendidian Pancasila dan 
Kewarganegaraan (Kurikulum 2013). Sumber-sumber program kurikuler untuk pembinaan 
karakter kewargaan multikultural dilakukan dengan pengintegrasian nilai-nilai keislaman 
sebagai ciri MA dan nilai-nilai kebangsaan sebagaimana dimuat dalam pilar-pilar 
kebangsaan Indonesia secara eksplisit.   

 
Kata Kunci: pendidikan karakter, kewargaan multikultural, kurikulum, madrasah aliyah, 

Islam   
 
 
PENDAHULUAN  

Latar Belakang Masalah  

Bagaimanakah masyarakat kewargaan multikultural Indonesia dibangun melalui 

program kurikuler di sekolah? Penelitian Samsuri (2009; 2011) menunjukkan bahwa 

gagasan masyarakat kewargaan di Indonesia telah diperkuat oleh peran negara sejak era 

reformasi, terutama di era pemerintahan Presiden B. J. Habibie. Pada era Habibie, 

masyarakat kewargaan diimajinasikan sebagai masyarakat madani. Dalam program 

kurikuler di sekolah, gagasan masyarakat kewargaan ditransformasikan ke dalam materi 

Pendidikan Kewarganegaraan sejak sekolah dasar hingga  di tingkat sekolah menengah 

atas.  

 Bagaimanakah mengukur keefektivan pembinaan karakter kewargaan multikultur 

di sekolah? Meminjam rumusan Character Education Partnership (2003) yang telah 

mengembangkan standar mutu pendidikan karakter, sedikitnya ada 11 prinsip yang harus 

mailto:samsuri@uny.ac.id
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dipenuhi untuk mengetahui keefektivan program pendidikan karakter. Kesebelas aspek itu 

ialah sebagai berikut: 

1. mempromosikan inti nilai-nilai etis sebagai dasar karakter yang baik (nilai-nilai etis 

yang pokok dapat berasal dari ajaran agama, kearifan lokal, maupun falsafah bangsa). 

2. mengartikan “karakter” secara utuh termasuk pemikiran, perasaan dan perilaku. 

3. menggunakan pendekatan yang komprehensif, bertujuan dan proaktif untuk 

perkembangan karakter. 

4. menciptakan suatu kepedulian pada masyarakat kampus/sekolah. 

5. memberikan para peserta didik peluang untuk melakukan tindakan moral. 

6. memasukkan kurikulum akademik yang bermakna dan menantang dengan 

menghormati semua peserta didik, mengembangkan kepribadiannya, dan membantu 

mereka berhasil. 

7. mendorong pengembangan motivasi diri peserta didik. 

8. melibatkan staf/karyawan kampus (sekolah)  sebagai komunitas pembelajaran dan 

moral yang berbagi tanggungjawab untuk pendidikan karakter serta berupaya untuk 

mengikuti nilai-nilai inti yang sama yang memandu pendidikan para peserta didik. 

9. memupuk kepemimpinan moral dan dukungan jangka-panjang terhadap inisiatif 

pendidikan karakter. 

10. melibatkan keluarga dan anggota masyarakat sebagai mitra dalam upaya 

pembangunan karakter. 

11. menilai karakter kampus, fungsi staf kampus (sekolah) sebagai pendidik karakter, dan 

memperluas kesempatan para peserta didik untuk menampilkan karakter yang baik. 

Dari kesebelas indikator pendidikan karakter yang efektif tersebut tampak bahwa, 

tanggung jawab pendidikan karakter tidak hanya terletak kepada peran sekolah, tetapi 

juga perlu melibatkan peran orang tua dan masyarakat. Di lingkungan sekolah pun, 

pendidikan karakter perlu didukung oleh kultur sekolah yang melibatkan segenap elemen 

utama seperti pimpinan sekolah, guru, karyawan dan iklim berkarakter mulia di antara 

sesama peserta didik. Dengan demikian sebelas prinsip itu menegaskan bahwa 

pendidikan karakter itu akan efektif jika: (1) dilakukan secara aktif, (2) untuk individu-

individu, dan (3) demi masyarakat yang baik (Hoge, 2000: 104). Dalam hal pendidikan 

multikultur, maka keefektivannya dapat dilihat dari bagaimana tujuan dan prinsip 

pendidikan dilakukan untuk agar:  

(1) semua siswa mencapai prestasi sesuai dengan potensi yang dimilikinya; 

(2) belajar tentanga bagaimana belajar dan berpikir secara kritis; 

(3) siswa berperan aktif dalam lingkungan belajar mereka dengan kisah dan 

pengalaman mereka ke dalam cakupan pembelajarannya; 
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(4) menyajikan keragaman gaya belajar; 

(5) mengapresiasi sumbangan kelompok-kelompok berbeda yang berkontribusi 

sebagai basis pengetahuannya;  

(6) mengembangkan sikap-sikap positif tentang kelompok orang yang berbeda dari 

mereka sendiri; 

(7) menjadi warga negara yang baik di sekolah, masyarakat dan negara serta dunia; 

(8) belajar  bagaimana mengevaluasi pengetahuan dari perbedaan perspektif; 

(9) mengembangkan identitas etnik, nasional dan global; 

(10) memberikan ketrampilan pembuatan keputusan dan anlisis berpikir kritis 

sehingga siswa dapat membuat pilihan-pilihan yang lebih baik dalam kehidupan 

sehari-hari (Paul Gorski sebagaimana diterjemahkan dari Therik, 2004: 63-64) 

Madrasah Aliyah sebagai salah satu jenjang pendidikan menengah atas dengan 

kekhasan keagamaan Islam merupakan bagian tidak terpisahkan dalam sistem 

pendidikan nasional di Indonesia. Keindonesiaan dan keislaman tersaji dengan baik 

selama ini dalam model pendidikan nasional di Madrasah Aliyah. Data Kementerian 

Agama (Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2014) sampai dengan tahun 

2007/2008 menyebutkan sedikitnya ada 644 MA Negeri (MAN)  dan 4.499 MA Swasta 

(MAS).  Dari data itu, MA di Daerah Istimewa Yogyakarta berjumlah 37 sekolah meliputi 

13 MA Negeri dan 24 MA swasta. MA tersebut tersebar di lima kabupaten dan kota, 

masing-masing  sembilan di Kabupaten Bantul, lima di Kabupaten Gunung Kidul, empat di 

Kabupaten Kulon Progo, 11 di Kabupaten Sleman, dan lima di Kota Yogyakarta (Dinas 

Pendidikan DIY, 2010). Kenyataan tersebut di satu sisi membuktikan bahwa Indonesia 

meskipun bukan negara berbasis agama tertentu, dengan menjadikan Pancasila sebagai 

dasar negara, secara aktual memberikan afirmasi bidang pendidikan Islam bagi mayoritas 

penduduknya.  

Indonesia sebagai negara yang memiliki kemajemukan atas dasar suku, agama, 

ras dan golongan, pada 2009 mengukuhkan konsepsi “Pilar-pilar Kebangsaan” Indonesia 

atau lengkap dikenal dengan “Empat Pilar Kehidupan Berbangsa  dan Bernegara” (Setjen 

MPR RI, 2012).  Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia semenjak 

periode 2009-2014 di bawah Ketua MPR Taufik Kiemas mempertegas Pancasila, 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai konten keempat pilar tersebut. 

Meskipun ada perdebatan tentang posisi Pancasila yang menjadi salah satu pilar, karena 

Pancasila merupakan dasar negara, namun MPR RI bersikukuh menjadilkan Pancasila 

sebagai salah satu dari keempat pilar berbangsa dan bernegara (Samsuri, 2012).

 Pilar-pilar tersebut dalam praktiknya oleh MPR disosialisasikan melalui sejumlah 
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media televisi, surat kabar dan online. Selain itu, MPR juga melakukan kegiatan semacam 

lomba cerdas cermat (LCC) “Empat Pilar. Relevansinya dengan makalah ini, 

bagaimanakah nilai-nilai karakter kewargaan multikultural dalam konsensus nasional 

(empat pilar) itu dikembangkan dalam lingkungan MA?  Telah menjadi kesadaran publik 

bahwa MA secara kuantitatif seluruhnya homogen dalam hal identitas keagamaan Islam. 

Pertanyaan di atas patut diajukan mengingat kekhawatiran sikap dan perilaku eksklusif 

dan menegasikan keberadaan identitas masyarakat yang berbeda kini terus berkembang 

dan mengancam integrasi nasional. Untuk itu, makalah ini mengelaborasi kebutuhan 

pembinaan karakter kewargaan multikultural di MA, terutama di DIY, berdasarkan 

dokumen pilar-pilar kebangsaan yang dikembangkan oleh MPR. Selain itu, artikel ini 

mendeskripsikan pengalaman pembinaan karakter kewargaan multikultural di MA selama 

ini di DIY. 

Rumusan Masalah    

Dari paparan latar belakang masalah di atas, dalam makalah ini fokus masalah 

akan membahas pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Pertama, apa sajakah  sumber-

sumber nilai-nilai karakter kewargaan multikultural yang menjadi basis nilai pembinaan 

karakter kewargaan multikultur di Madrasah Aliyah? Kedua,  bagaimanakah model 

pembinaan karakter kewargaan multikultur dalam program kurikuler di Madrasah Aliyah 

(MA)  di Daerah Istimewa Yogyakarta? 

Tujuan dan Manfaat 

Paparan makalah ini hendak mencapai dua tujuan. Pertama, mengidentifikasi 

sumber-sumber nilai-nilai karakter kewargaan multikultural yang menjadi basis nilai 

pembinaan karakter kewargaan multikultur di Madrasah Aliyah. Kedua, menyajikan model 

pembinaan karakter kewargaan multikultur dalam program kurikuler berdasar identifikasi 

kebutuhan di Madrasah Aliyah (MA)  di Daerah Istimewa Yogyakarta.  

Manfaat paparan makalah ini secara teoretis memperkaya khazanah model 

pendidikan karakter berbasis nilai-nilai keIndonesiaan yang dimuat dalam pilar-pilar 

kebangsaan. Secara praktis, penelitian ini memberikan panduan dalam pembinaan 

karakter kewargaan multikultural. 

 

METODE   

 Sebagai bentuk penelitian pengembangan, makalah ini menyajikan hasil penelitian 

tahun pertama yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2014 sekitar enam bulan efektif.  

Penelitian dilaksanakan di Yogyakarta, meliputi observasi ke MA sampel dan FGD 

bersama guru-guru PKn dari MA Negeri dan Swasta se-DIY. Dari 37 MA negeri dan 
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swasta, hanya 21 MA negeri dan swasta yang ikut serta dalam penelitian, karena 

keterlibatan mereka dalam MGMP PKN MA DIY.  

 Dalam penelitian ini, subjek penelitian meliputi para guru Pendidikan 

Kewarganegaraan Madrasah Aliyah se-Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjalankan 

progrm kurikuler di sekolah untuk mengimplementasikan pembinaan karakter kewargaan 

multikultural berbasis pilar-pilar kebangsaan. Jumlah guru yang terlibat dalam penelitian 

ini berjumlah 30 orang dari 21 sekolah. 

 Instrumen pengumpul data berupa dokumentasi rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) semua guru anggota MGMP PKN MA DIY, panduan observasi, serta 

panduan FGD. Temuan penelitian disajikan dalam bentuk naratif  dan deskripsi kualitatif.  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

1. Sumber Nilai Karakter Kewargaan Multikultural 

 Nilai karakter kewargaan multikultural yang dikembangkan di MA DIY bersumber 

kepada nilai-nilai ajaran Islam dan nilai-nilai kebangsaan. Sumber nilai pertama 

merupakan konsekuensi logis dari keberadaan MA sebagai lembaga pendidikan formal 

berbasis (kekhasaan) keagamaan Islam. Nilai-nilai  kebangsaan yang menjadi dasar 

pengembangan ini pun merupakan  konsekuensi dari konteks kehidupan keberadaan 

pembentukan MA sebagai salah salah lembaga pendidikan  formal yang tidak dapat 

dipisahkan dari sistem pendidikan nasional. 

 Nilai-nilai ajaran Islam menjadi sumber utama pengembangan nilai karakter siswa. 

MA sebagai bagian utama satuan pendidikan formal jenjang sekolah menengah atas 

dengan ciri khas keagamaan Islam dalam sistem pendidikan nasional merupakan produk 

sejarah dari hubungan antara Islam dan Negara sejak era kemerdekaan Indonesia. Di MA 

ini selain diajarkan ilmu pengetahuan tentang ajaran Islam yang berkaitan dengan 

keyakinan (iman), ibadah dan urusan hidup di dunia dan ukhrawi (kehidupan akhirat), 

juga diajarkan ilmu pengetahuan umum yang berkaitan langsung dengan kebutuhan 

hidup sehari-hari dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.  

 Kurikulum MA memuat komposisi kajian ke-Islam-an baik sebagai keyakinan 

maupun sebagai keilmuan, dan kajian kurikuler pengetahuan umum yang diajarkan 

secara proporsional dalam struktur kurikulumnya. Dalam praktiknya, pengembangan 

kajian kurikuler di MA berpijak pada dua kaki. Pertama,  sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Pemerintah RI No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan 

maka kajian kurikuler selain pendidikan agama Islam, juga diajarkan secara kajian khusus 

tentang Akidah, Akhlak, ulumul Qur’an, Tafsir Hadith, Sejarah Kebudayaan Islam dan 

Bahasa Arab. Kedua,  Kurikulum pendidikan umum di MA mengikuti ketentuan dalam 
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Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pada Tahun Ajaran 2014/2015, di MA 

sudah menerapkan Kurikulum 2013 untuk kelas X, sedangkan untuk kelas XI dan XII 

masih menggunakan Kurikulum 2006. 

 Kedua macam program kurikuler tersebut menjadikan MA, sebagaimana 

Madrasah Ibtidaiyah di level sekolah dasar dan Madrasah Tsanawiyah di level sekolah 

menengah pertama, memiliki tugas ganda. Selain membekali siswa komptensi ilmu-ilmu 

keagamaan, MA juga membekali kompetensi ilmu-ilmu umum yang diperlukan sebagai 

bekal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

 Kondisi MA yang demikian menjadikannya cenderung homogen secara 

keagamaan, yakni seluruh komponen pendidik, tenaga pendidik dan siswa beragama 

Islam.  Namun, dalam praktik keseharian pemahaman terhadap ajaran agama Islam itu 

sendiri tidaklah tunggal, bahkan memiliki keanekaan yang bersifat dinamis baik di bawah 

payung organisasi keagamaan maupun tradisi intelektual Islam. 

 Nilai-nilai ajaran Islam yang menghubungkan gagasan multikultural dengan 

kewargaan/kebangsaan antara lain tampak dalam pernyataan Qur’an tentang penciptaan 

manusia yang bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, di mana yang membedakannya 

hanya kepada tingkat ketakwaan seseorang terhadap Allah Yang Maha Pengasih dan 

Penyayang. Di sisi lain, ajaran Islam tentang pentingnya hubungan antara sesama 

manusia dengan segenap keragaman latar belakang dalam aspek kehidupan di dunia 

adalah bagian utama peran seorang muslim sebagai khalifatullah fil ardl. Nilai-nilai ajaran 

Islam  yang sering dikemukakan untuk menghargai perbedaan dan keragaman baik di 

lingkungan sesama Muslim maupun dengan masyarakat pemeluk agama lainnya 

terutama tampak dalam hal semangat toleransi beragama, karena prinsipnya “bagimu 

agamamu, dan bagiku (Islam) agamaku.” 

 Pada bagian lain, nilai-nilai kebangsaan dan kenegaraan Indonesia yang 

dikembangkan guru dalam penelitian ini ialah  dokumen MPR tentang “Empat Pilar 

Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”. Dokumen memuat kajian arti penting Pancasila, 

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen ini menjadi rujukan formal materi pokok 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Kurikulum 2013 oleh para guru 

PKn/PPKn. Di luar program kurikuler, guru-guru juga terlibat pembimbingan para 

siswanya dalam perlombaan “Empat Pilar” yang rutin dilaksanakan mulai tingkat 

Kota/Kabupaten hingga tingkat nasional. Bagi guru-guru MA se-DIY, sebelum Kurikulum 

2013 dilaksanakan, sejak kebijakan “Empat Pilar” digulirkan MPR era 2009-2014 telah 

dikembangkan dalam mata pelajaran PKn di kelas X hingga XII. 
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 Dari identifikasi nilai-nilai kebangsaan dan kenegaraan Indonesia, guru-guru 

PPKn/PKn MA se-DIY telah menerjemahkan materi-materi kewargaan multikultural 

sebagaimana dimuat dalam dokumen MPR tersebut sebagai berikut. 

 Materi Pancasila meliputi nilai-nilai  Ketuhanan,  Kemanusiaan, Persatuan, 

Kerakyatan, dan Keadilan. Untuk materi  Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, meliputi topik  Kesetaraan Hak dan Kewajiban setiap Warga 

Negara, Pengakuan dan Penghormatan setiap orang  yang memiliki latar belakang 

berbeda, dan Kewajiban Negara melindungi setiap individu warga negara yang memiliki 

latar belakang berbeda. Perihal Bhinneka Tunggal Ika, membahas tentang  kodrati 

Indonesia memiliki keanekaan  namun tetap dalam satu bingkai ke-Indonesia-an. 

Sedangkan untuk nilai karakter dalam konsepsi  Negara Kesatuan Republik Indonesia 

antara lain arti penting menjaga persatuan dan kesatuan serta keutuhan wilayah dan 

kedaulatan NKRI. 

Program Intra Kurikuler Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

 Kegiatan pembinaan kewargaan multikultural dilaksanakan  sesuai pada materi 

yang terkait dalam pelajaran, dan dilakukan oleh gurunya masing-masing. Materi tersebut 

muncul secara eksplisit dalam pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan Sosiologi. 

Dan secara implisit pada mata pelajaran lain, misalnya aqidah akhlak, sejarah, penjaskes, 

dan lain-lain. Pada bagian lain, Pada Tahun Ajaran 2014/2015 di Madrasah Aliyah secara 

nasional masih berlaku Kurikulum 2006 untuk kelas XI dan XII, sedangkan untuk Kelas X 

berlaku Kurikulum 2013. 

 Dalam penelitian ini, pilar-pilar kebangsaan yang menjadi inti karakter kewargaan 

multkultural di Madrasah Aliyah diajarkan sebagai materi pokok dalam mata pelajaran 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X Kurikulum 2013. Pilar-pilar 

kebangsaan dalam Mata Pelajaran Pendididikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas 

X dijabarkan dengan mengikuti Kompetensi Dasar dalam Struktur Kurikulum 2013 dan 

Buku Siswa serta Buku Guru.  

 Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Kelas XI dan XII tidak secara 

eksplisit membagi materi pelajarannya ke dalam empat pilar tersebut. Meskipun demikian 

guru-guru dalam MGMP PKn DIY mengelaborasi karakter kewargaan multikultur dari 

pilar-pilar kebangsaan  berdasarkan kepada standar kompetensi (SK) dan kompetensi 

dasar Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Kurikulum 2006 untuk kelas XI dan 

XII.  

 Pilar-pilar kebangsaan yang menjadi materi pembinaan karakter kewargaan 

multikultural secara kurikuler di Kelas X dijabarkan mengikuti kompetensi dasar Mata 

Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan seperti dimuat dalam Tabel 1. 
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Dalam Tabel 1 tampak jelas bahwa komponen materi Mata Pelajaran Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan terdiri atas empat materi pokok, yakni Pancasila, UUD 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Materi ini sejalan dan mengacu kepada keputusan MPR RI periode 

2009-2014 untuk menjadi keempat materi yang disebut dengan “Pilar-pilar Kebangsaan 

dan Kenegaraan Indonesia.” 

 Keempat materi pokok itu disebar pencapaiannya ke dalam empat aspek 

kompetensi inti dan kompetensi dasar, meliputi aspek sikap spiritual, sikap sosial, 

pengetahuan dan keterampilan. Di Kelas X, aspek penting kompetensi dasar 

pengetahuan dan keterampilan membahas tentang (1) kasus-kasus pelanggaran hak 

asasi manusia, (2) pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta bentuk dan kedaulatan Negara, 

serta hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (3) sistem hukum dan 

peradilan nasional dalam lingkup NKRI, serta kasus pelanggaran hak dan pengingkaran 

kewajiban sebagai warga negara,  (5) indikator ancaman terhadap negara dalam 

membangun integrasi nasional dengan bingkai Bhinneka Tunggal Ika, serta kesadaran 

berbangsa dan bernegara dari konteks sejarah dan geopolitik Indonesia. 

  Kesadaran multikultural peserta didik sebagai warga negara yang dimuat dari 

komponen kompetensi dan materi Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan tersebut yakni pertama, pentingnya menghormati hak-hak asasi 

manusia setiap orang tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, budaya dan gender 

sebagaimana dikehendaki dari nilai-nilai dasar Pancasila. Selain itu, kedua, keanekaan 

bangsa Indonesia menjadi kekuatan yang mengikat pencapaian tujuan kemerdekaan dan 

terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam konstitusi (UUD NRI Tahun 

1945), yang dalam penyelenggaraan pemerintahannya memiliki hubungan struktural dan 

fungsional antara pemerintah pusat dan daerah. Ketiga, integrasi nasional dari sifat 

keanekaan bangsa dan pembentukan negara serta kesadaran sejarah dan geopolitik 

Indonesia itu diperlukan dalam menghadapi setiap ancaman nasional terhadap 

keberadaan NKRI. 

 Sementara itu, Tabel 2 menampilkan program kurikuler Mata Pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan Kelas XI dan XII. Untuk Kelas XI  cakupan materi pokok meliputi 

budaya politik, budaya demokrasi masyarakat madani, keterbukaan dan keadilan dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara, hubungan  internasional dan organisasi   

internasional,  serta sistem hukum dan peradilan internasional. Untuk Kelas XII kajian 

Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan meliputi sikap positif terhadap Pancasila 
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sebagai ideologi terbuka, berbagai sistem pemerintahan, peranan pers dalam masyarakat 

demokrasi, dan dampak globalisasi. 

 

Tabel 1. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan Kelas X  Madrasah Aliyah (Kurikulum 2013) 

Kompetensi  Inti Kompetensi Dasar 

1.  Menghayati dan 
mengamalkan ajaran 
agama yang dianutnya 

1.1 Menghayati nilai-nilai ajaran agama dan kepercayaan 
dalam kehidupan bermasyarakat.  

1.2 Menghayati isi dan makna pasal 28E dan 29 ayat (2) 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945.  

1.2 Menghayati isi dan makna pasal 28E dan 29 ayat (2) 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945.  

  

2.  Menghayati dan 
mengamalkan perilaku 
jujur, disiplin, 
tanggungjawab, peduli 
(gotong royong, 
kerjasama, toleran, 
damai), santun, responsif 
dan pro-aktif dan 
menunjukkan sikap 
sebagai bagian dari solusi 
atas berbagai 
permasalahan dalam 
berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial 
dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia. 

2.1 Menghayati nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara  

2.2 Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam 
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa 
dan bernegara.  

2.3 Menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam pasal-
pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 dalam berbagai aspek 
kehidupan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, 
pertahanan dan keamanan, serta hukum.  

2.4 Mengamalkan sikap toleransi antarumat beragama 
dan kepercayaan dalam hidup bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara. 

2.5 Mengamalkan perilaku toleransi dan harmoni 
keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara Indonesia.  

2.6 Mengamalkan nilai dan budaya demokrasi dengan 
mengutamakan prinsip musyawarah mufakat dalam 
kehidupan sehari-hari dalam konteks Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

3. Memahami,menerapkan, 
menganalisis 
pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural 
berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya, dan 
humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, 
dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan 
kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan 

3.1 Menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM dalam 
rangka pelindungan dan pemajuan HAM sesuai 
dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.  

3.2 Memahami pokok pikiran yang terkandung dalam 
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945  

3.3 Memahami bentuk dan kedaulatan Negara sesuai 
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.  

3.4 Memahami hubungan struktural dan fungsional 
pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945.  

3.5 Memahami sistem hukum dan peradilan nasional 
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Kompetensi  Inti Kompetensi Dasar 

prosedural pada bidang 
kajian yang spesifik 
sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk 
memecahkan masalah 

dalam lingkup NKRI.  
3.6 Menganalisis kasus pelanggaran hak dan 

pengingkaran kewajiban sebagai warga negara  
3.7 Menganalisis indikator ancaman terhadap negara 

dalam membangun integrasi nasional dengan bingkai 
BhinnekaTunggal Ika.  

3.8 Memahami pentingnya kesadaran berbangsa dan 
bernegara dilihat dari konteks sejarah dan geopolitik 
Indonesia.  

4. Mengolah, menalar, dan 
menyaji dalam ranah 
konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan 
pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah 
secara mandiri, dan 
mampu menggunakan 
metoda sesuai kaidah 
keilmuan 

4.1 Menyaji kasus–kasus pelanggaran HAM dalam 
rangka perlindungan dan pemajuan HAM sesuai 
dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.  

4.2 Menyaji hasil telaah pokok-pokok pikiran Pembukaan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945.  

4.3 Menyaji hasil telaah bentuk dan kedaulatan negara 
sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945.  

4.4 Menyaji hasil telaah hubungan struktural dan 
fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945  

4.5 Menyaji hasil telaah sistem hukum dan peradilan 
nasional dalam lingkup NKRI  

4.6 Menyaji analisis penanganan kasus pelanggaran hak 
dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara  

4.7 Menyaji hasil analisis tentang indikator ancaman 
terhadap negara dalam membangun integrasi 
nasional dengan bingkai Bhinneka Tunggal Ika.  

4.8 Menyaji analisis tentang pentingnya kesadaran 
berbangsa dan bernegara dilihat dari konteks sejarah 
dan geopolitik Indonesia  

4.9.1 Berinteraksi dengan teman dan orang lain 
berdasarkan prinsip saling menghormati, dan 
menghargai dalam keberagaman suku, agama, ras, 
budaya, dan gender  

4.9.2 Menyaji bentuk partisipasi kewarganegaraan yang 
mencerminkan komitmen terhadap keutuhan nasional 

   (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 60 Tahun 2014) 

  

Tabel 2. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan Kelas XI dan XII Madrasah Aliyah (Kurikulum 2006) 

Kelas/ 
Semester 

Standar 
Kompetensi 

Kompetensi Dasar 

XI/1 1. Menganalisis 
budaya politik 
di Indonesia  

 
 

1.1 Mendeskripsikan pengertian budaya politik  
1.2 Menganalisis tipe-tipe budaya politik yang 

berkembang dalam masyarakat Indonesia 
1.3 Mendeskripsikan pentingnya sosialisasi   

pengembangan budaya politik 



326 

 

1.4 Menampilkan peran serta budaya politik   partisipan 

2. Menganalisis 
budaya 
demokrasi 
menuju 
masyarakat 
madani  

2.1 Mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip 
budaya demokrasi  

2.2 Mengidentifikasi ciri-ciri masyarakat madani   
2.3 Menganalisis pelaksanaan demokrasi di Indonesia 

sejak orde lama, orde baru, dan reformasi 
2.4 Menampilkan perilaku budaya demokrasi dalam 

kehidupan sehari-hari 

3. Menampilkan 
sikap  
keterbukaan 
dan keadilan 
dalam 
kehidupan 
berbangsa dan 
bernegara 

3.1 Mendeskripsikan pengertian dan pentingnya 
keterbukaan dan  keadilan dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara  

3.2 Menganalisis dampak penyelenggaraan 
pemerintahan yang tidak transparan 

3.3 Menunjukkan sikap keterbukaan dan   keadilan 
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 

XI/2 4. Menganalisis  
hubungan  
internasional 
dan 
organisasi   
internasional   

 

4.1 Mendeskripsikan pengertian, pentingnya, dan  
sarana-sarana hubungan internasional bagi suatu 
negara 

4.2 Menjelaskan tahap-tahap perjanjian internasional 
4.3 Menganalisis fungsi Perwakilan Diplomatik 
4.4 Mengkaji peranan organisasi internasional 

(ASEAN, AA,  PBB) dalam meningkatkan 
hubungan internasional 

4.5 Menghargai kerja sama dan perjanjian internasional 
yang bermanfaat bagi Indonesia 

5. Menganalisis 
sistem hukum 
dan peradilan 
internasional   

5.1 Mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan 
internasional 

5.2 Menjelaskan penyebab  timbulnya sengketa 
internasional dan cara penyelesaian oleh 
Mahkamah Internasional 

5.3 Menghargai putusan Mahkamah Internasional 

XII/1 1.   Menampilkan 
sikap positif 
terhadap 
Pancasila 
sebagai 
ideologi 
terbuka 

1.1 Mendeskripsikan Pancasila sebagai ideologi 
terbuka 

1.2  Menganalisis Pancasila sebagai sumber nilai dan 
paradigma pembangunan 

1.3 Menampilkan sikap positif terhadap Pancasila 
sebagai ideologi terbuka 

2.  Mengevaluasi 
berbagai 
sistem 
pemerintahan 

2.1  Menganalisis sistem pemerintahan di berbagai 
negara 

2.2  Menganalisis pelaksanaan sistem pemerintahan 
Negara Indonesia 

2.3 Membandingkan pelaksanaan sistem pemerintahan 
yang berlaku di  Indonesia dengan negara lain 

XII/2 3. Mengevaluasi 
peranan pers 
dalam 
masyarakat 
demokrasi   

 
 
 

3.1 Mendeskripsikan pengertian, fungsi dan peran 
serta perkembangan pers di Indonesia 

3.2  Menganalisis  pers yang bebas dan bertanggung 
jawab sesuai kode etik jurnalistik dalam 
masyarakat demokratis di Indonesia 

3.3  Mengevaluasi  kebebasan pers dan dampak 
penyalahgunaan kebebasan media massa dalam 
masyarakat demokratis di Indonesia 
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     (Lampiran I b  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 22  Tahun 2006) 

 

Materi pokok di Kelas XI dan XII tidak secara eksplisit pengelompokannya ke 

dalam empat pilar-pilar kehidupan berbangsa dan bernegara seperti dimaksudkan dalam 

Kurikulum 2013 pada Kelas X. Namun, apabila dicermati secara rinci dalam materi 

pokoknya dalam komponen kompetensi dasarnya akan tergambar empat pilar itu. Adapun 

karakter kewargaan multikultur sangat besar peluangnya dikembangkan dari materi-

materi seperti budaya politik dan demokrasi, serta karakter masyarakat madani yang 

memandang penting sikap rekognisi dan respek terhadap setiap kebhinnekaan hidup 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Pembentukan karakter kewargaan secara tegas disajikan di kelas XI Semester 

Gasal ketika menyajikan topik Budaya Politik dan Budaya Demokrasi. MA di wilayah 

Kabupaten Bantul sebagaimana juga jenjang SMA lainnya, bekerjasama dengan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, menyelenggarakan Pemilihan Umum OSIS 

(PEMILOS) untuk memilih pengurus OSIS. Pada saat penelitian berlangsung, baru 

diadakan persiapan-persiapan Pemilos untuk calon pengurus baru Osis di MA se-

Kabupaten Bantul. Kegiatan Pemilos terutama saat pemberian suara meniru proses 

pemungutan suara pemilu nasional dan pemilu langsung kepala daerah (Pilkada). 

Pemilos ini selain mengajarkan sistem demokrasi langsung, dan partisipasi siswa dalam 

OSIS, juga diajarkan nilai-nilai menghormati dan menghargai perbedaan dan  keragaman 

aspirasi setiap siswa. 

Program Ko-Kurikuler 

Program ko-kurikuler dalam pembinaan karakter kewargaan multikultur dimaknasi 

sebagai serangkaian aktivitas peserta didik yang berkaitan langsung dengan tujuan 

kurikuler Pendidikan Kewarganegaran Kelas XI dan XII serta Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan di Kelas X. Sebagian besar program ko-kurikuler yang teridentifikasi 

telah dilakukan oleh siswa Kelas XI dan XII, sedangkan untuk Kelas X yang sudah 

terlaksana ialah berkaitan dengan kegiatan upacara bendera dan kegiatan kerohanian. 

4. Mengevaluasi 
dampak 
globalisasi  

 
 

4.1   Mendeskripsikan  proses, aspek, dan dampak  
globalisasi dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara 

4.2   Mengevaluasi pengaruh globalisasi terhadap 
kehidupan Bangsa dan Negara Indonesia 

4.3   Menentukan sikap terhadap pengaruh dan 
implikasi    globalisasi terhadap Bangsa dan 
Negara Indonesia 

4.4   Mempresentasikan tulisan tentang pengaruh 
globalisasi terhadap Bangsa dan Negara Indonesia 
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Program kurikuler yang telah dijalankan antara lain berupa kewajiban setiap siswa 

atau kelompok kelas untuk melakukan aktivitas yang berhubungan langsung maupun 

tidak langsung dengan upaya pembinaan karakter kewargaan multikultur. Program 

tersebut meliputi kegiatan sebagai petugas upacara bendera secara bergiliran;  

kesempatan menjadi petugas Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra);  mengikuti lomba-

lomba, misalnya : Lomba Cerdas Cermat (LCC) “Empat  Pilar MPR”, LCC Pendidikan 

Kewarganegaraan Universitas Negeri Yogyakarta, Lomba Debat, Lomba Peleton Inti 

(tonti); Mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak lain, misalnya Kemah Kerukunan 

antar Umat Beragama, yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah  Kementerian Agama  DIY,  

dan lain-lain. Semua program itu ada yang terencana namun ada pula yang dilakukan 

secara insidental. 

Program Ekstra-Kurikuler 

 Program pembinaan karakter kewargaan multikultur di bidang ekstra kurikuler 

yang diklaim dilakukan oleh sejumlah MA DIY antara lain kegiatan Pramuka, Tonti, 

Palang Merah Remaja (PMR), Civic Club, English Club, Javanese Club dan  futsal. 

Program-program ekstra-kurikuler tersebut ada yang berkaitan langsung dengan mata 

pelajaran PKn/PPKn, tapi ada juga yang sama sekali tidak berhubungan langsung. 

Namun, dalam praktiknya program ekstra-kurikuler diselengarakan untuk menyalurkan 

minat dan bakat serta menanamkan semangat kebangsaan (Pramuka), kemampuan 

pemecahan masalah, dan pelestarian budaya. 

Upaya pembinaan karakter kewargaan multikultural di MA yang teridentifikasi di 

DIY, belum seluruhnya menampakkan keberhasilan. Ada sejumlah kendala berkaitan 

dengan pemahaman multikulturalis di antara komponen sekolah dan siswa, juga dari 

masyarakat sekitar itu sendiri.  

Salah satu guru menyadari bahwa MA dipandang masyarakat masih bersifat 

eksklusif pengajarannya, selain karena latarbelakang siswa semua beragama Islam, juga 

ada pemikiran bahwa MA hanya mengajarkan soal-soal keagamaan belaka. 

Konsekuensinya, siswa yang tidak beragama Islam tidak mungkin dimasukkan ke MA 

oleh orangtuanya, tetapi akan dipilihkan sekolah-sekolah umum negeri maupun swasta. 

Secara internal, MA belum siap memperkenalkan secara utuh keberadaan ajaran-ajaran 

agama di luar Islam, terutama di perpustakaannya, yang tidak mengenalkan kitab agama 

selain Islam, seperti Taurat, Zabur dan Injil, atau contoh pakaian kebesaran bila pemimpin 

agama lain memimpin acara keagamaan terutama agama yang diakui di Indonesia. 

Pada bagian lain, guru juga menyadari bahwa stakeholder sekolah belum 

sepenuhnya tumbuh  kesadaran terhadap urgensi pembinaan karakter itu sebagai 

tanggungjawab bersama, bukan hanya guru agama, PKn atau BK semata. Selama ini 
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pembinaan karakter hanya dititikberatkan pada kewajiban guru-guru tertentu, seperti guru 

agama, PKn atau BK. Kajian tentang pembinaan karakter kewargaan multikultural 

berbasis pilar-pilar kebangsaan di MA barangkali baru kali pertama dilakukan. Untuk itu, 

bukan hal mudah untuk menilai apakah proses dan hasil pembinaan karakternya sudah 

berhasil atau sesuai dengan kaidah yang diharapkan ataukah perlu ditindaklanjuti dengan 

program tindakan/intervensi. 

 Karakter kewargaan multikultural yang dibangun di sekolah khas keagamaan 

Islam sulit diidentifikasi karena belum ada standard penilaian atau instrumentasi yang 

baku untuk menakarnya. Hanya saja, secara empirik pembinaan karakter secara umum di 

MA berdasarkan kategori keefektifan pendidikan karakter menurut rumusan Character 

Education Partnership (2003), hampir seluruh komponen terpenuhi. Meski demikian, 

pelibatan stakeholder MA untuk dimensi karakter kewargaan multikultural perlu dikaji lebih 

dalam. 

 Penekanan kepada program kurikuler Mata Pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan/Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sesungguhnya 

meyakinkan banyak pihak bahwa tuntutan pembentukan karakter warga negara yang baik 

yang toleran dan positif terhadap keragaman, secara langsung diajarkan oleh mata 

pelajaran ini. Sungguh pun dalam pelajaran Agama diajarkan sikap tasamuh (toleran) 

terhadap orang yang berbeda-beda afiliasi bahkan keyakinan agamanya pun, namun 

pesan kuat pembinaan karakter kewargaan multikultural diarahkan kepada mata pelajaran 

PKn/PPKn.  

 Pilihan terhadap “pilar-pilar kebangsaan dan kenegaraan” sebagaimana 

dimaksudkan oleh MPR Periode 2009-2014, sebagai core matter dan core values dari 

pembinaan karakter kewargaan multikultur merupakan gayung bersambut dengan 

kebijakan program kurikuler PKn dan PPKn, terutama Kurikulum 2013. Materi pokok 

PPKn Kurikulum 2013 menjadi bagian penting nilai-nilai utama yang harus dirujuk dalam 

pembinaan karakter kewargaan multikultur.   

 Dari hasil observasi dan FGD terhadap guru-guru anggota MGMP PKN DIY, 

disadari betul bahwa pembinaan karakter kewargaan multikultur di sekolah khas 

keagamaan Islam seperti MA masih terbatas  dan lebih banyak menitikberatkan kepada 

program kurikuler di kelas. Ini disadari karena tuntutan pembentukan karakter siswa 

secara umum masih bertumpu kepada mata pelajaran pembentukan kepribadian seperti 

pendidikan agama dan PPKn/PKn. Dengan demikian keefektifan pembinaan karakter 

kewargaan multikultur sebagai bagian grand design pendidikan karakter di sekolah masih 

perlu diteruskan kajian mendalamnya dalam penelitian berikutnya.  
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 Pada bagian lain, “kesadaran” tentang eksklusivitas identitas sekolah berbasis 

kekhasan agama Islam oleh para guru tidak menjadi halangan untuk menanamkan dan 

menumbuhkan karakter kewargaan multikultur siswa dan elemen sekolah lainnya. Hanya 

saja, komitmen multikulturalis dari pimpinan sekolah, guru dan tenaga kependidikan 

lainnya, orang tua siswa, masyarakat sekitar dan siswa itu sendiri merupakan modal 

besar yang harus dihadirkan untuk membangun sikap dan perilaku multikulturalis di 

sekolah semacam MA. 

 

KESIMPULAN 

Dari paparan dimuka, maka dalam makalah ini dapat dinyatakan bahwa bahwa 

program  pembinaan karakter kewargaan multikultural dalam program kurikuler di  MA  

tampak ditekanan dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (Kurikulum 2006) 

serta Pendidian Pancasila dan Kewarganegaraan (Kurikulum 2013). Sumber-sumber 

program kurikuler untuk pembinaan karakter kewargaan multikultural dilakukan dengan 

pengintegrasian nilai-nilai keislaman sebagai ciri MA dan nilai-nilai kebangsaan 

sebagaimana dimuat dalam pilar-pilar kebangsaan Indonesia secara eksplisit.   

 

Pengakuan 

Makalah ini sebagian materinya berasal dari laporan penelitian hibah bersaing 

(Samsuri dan Marzuki, 2014), yang dibiayai oleh DIPA Universitas Negeri 

Yogyakarta dengan Surat Perjanjian  dalam rangka Pelaksanaan Program Penelitian 

Desentralisasi BOPTN  Skim: Hibah Bersaing Tahun Anggaran 2014  Nomor: 

233a/HB.-BOPTN/UN34.21/2014 Tanggal 17 Maret 2014. 

 

DAFTAR PUSTAKA  

Character Education Partnership. (2003). Character Education Quality Standards. 
Washington: Character Education Partnership. 

 
Dinas Pendidikan Provinsi DIY. (2010). Data Madrasah Aliyah. 
 
Hoge, J.D. (2002). “Character Education, Citizenship Education and Social Studies.” 

Social Studies, Vol. 93 No 3, pp. 103-108. 
 
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 60 Tahun 2014. Lampiran I b. 
 
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 22  Tahun 2006. Lampiran. 
 
Samsuri dan Marzuki. (2014). Pembinaan Karakter Kewargaan Multikultural Berbasis 

Pilar-pilar Kebangsaan di Madrasah Aliyah Se-Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Laporan Tahunan Penelitian Hibah Bersaing Tahun I. Yogyakarta: LPPM UNY. 

 



331 

 

Samsuri. (2009).  Transformasi Masyarakat Kewargaan (Civil Society) dalam Reformasi 
Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia (Studi Politik Pendidikan dalam 
Pembentukan Masyarakat Demokratis). Laporan Penelitian Hibah Disertasi Doktor. 
Bandung: UPI Bandung. 

 
_______. (2011). “Kebijakan Pendidikan Kewarganegaraan Era Reformasi di Indonesia.” 

Cakrawala Pendidikan.  Vol. XXX, No. 2, pp. 267-281. 
 
_______. (2012). Pendidikan Karakter Warga Negara. Surakarta: Pustaka Hanif. 
 
Setjen MPR RI. (2012) Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Jakarta: Setjen 

MPR RI. 
 
Therik, T. (2004), “The Notion of Context in Multicultural Education: A Nusa Tenggara 

Timur Case.” Dalam Kamanto Sunarto, et al. Multicultural Education in Indonesia 
and Southeast Asia: Stepping into the Unfamiliar. Depok: Jurnal Antropologi 
Indonesia & Yayasan Tifa, pp. 61-72.  

 

 



332 

 

PENGUKURAN TRANSFERABLE SKILLS MAHASISWA 
BERDASAR QAA FOR HIGHER EDUCATION 

 
Siswandari, Binti Muchsini 

Universitas Sebelas Maret Surakarta 
email: namaku_ndari@yahoo.co.uk, binti_muchsini@yahoo.com 

 
Abstrak 

Salah satu permasalahan yang harus dihadapi oleh perguruan tinggi adalah 
mempersiapkan lulusannya supaya memiliki keunggulan kompetitif dan berkepribadian 
sehingga dapat memenuhi permintaan pasar kerja. Keragaman permintaan pasar kerja 
pada era globalisasi saat ini menuntut lulusan pendidikan tinggi memiliki berbagai 
keterampilan yang relevan, yang termasuk dalam transferable skills. Oleh karena itu 
tingkat transferable skills mahasiswa perlu diidentifikasi dan diukur lebih awal agar dapat 
diketahui portable skills apa yang perlu ditingkatkan  sehingga calon lulusan dapat 
disiapkan oleh institusinya sedemikian rupa, yang pada gilirannya diharapkan dapat 
memenuhi tuntutan pengguna kerja.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat tranfersable skills dan faktor-
faktor yang melingkupi berbagai variabel terukur yang menentukan tingkat transferable 
skills mahasiswa sehingga dapat menjadi bahan rujukan untuk memadukan kurikulum 
dengan permintaan pasar kerja serta dapat dijadikan dasar dalam meningkatkan kualitas 
proses pembelajaran. Metode penelitian ini adalah survey dan eksplorasi. Prosedur 
penelitian dimulai dari  mengidentifikasi sampai dengan menetapkan tingkat transferable 
skills mahasiswa dengan cara membandingkannya dengan standar (benchmark 
statements yang ditetapkan oleh QAA for HE, 2000). Selanjutnya faktor-faktor yang 
melingkupi berbagai variabel terukur yang menentukan tingkat transferable skills 
mahasiswa diidentifikasi.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat transferable skills mahasiswa 
termasuk kedalam kategori threshold (batas minimal). Sedangkan skor secara 
keseluruhan diperoleh 5,03 dimana skor ini termasuk kedalam kategori rendah. 
Disamping itu terdapat 12 faktor yang melingkupi berbagai variabel terukur yang 
menentukan tingkat transferable skills mahasiswa.  

 
Kata Kunci: transferable skills, keunggulan kompetitif, QAA for HE 
 
 
PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dapat dilihat dari daya saing lulusan 

dalam memenangkan kompetisi di pasar tenaga kerja. Oleh karena itu penyelenggaraan 

pendidikan harus dilakukan sebaik mungkin agar lulusan yang dihasilkan oleh pendidikan 

tinggi memiliki daya saing untuk memenangkan kompetisi di pasar tenaga kerja, dengan 

asumsi peluang kerja tersedia secara memadai dan permintaan pasar tenaga kerja 

terhadap calon tenaga kerja dengan spesifikasi seperti dihasilkan oleh pendidikan tinggi 

masih terus ada. 

Hampir setiap pihak yang berkepentingan membicarakan tentang masyarakat 

yang mengharapkan agar perguruan tinggi mampu menghasilkan SDM unggul yang 

mailto:namaku_ndari@yahoo.co.uk
mailto:binti_muchsini@yahoo.com
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memiliki daya saing tinggi dan mampu memainkan perannya baik sebagai strategic 

partner, administrative expert, employee champion maupun change agent sebagaimana 

yang dikemukakan oleh Conner & Ulrich (dalam Refius Pradipta Setyanto, 2004). Namun, 

yang menjadi salah satu permasalahan pelik di Indonesia adalah bagaimana pendidikan 

tinggi mempersiapkan lulusannya supaya memiliki keunggulan kompetitif sehingga dapat 

memasuki pasar kerja era globalisasi dengan relative mudah. Disamping itu jika 

mempertimbangkan multinational enterprises dan ekonomi global, serangkaian kegiatan 

untuk menghasilkan calon tenaga kerja tingkat tinggi yang berkualitas memang harus 

ditangani secara berbeda karena pengguna tenaga kerja akan menuntut ketrampilan, 

sikap dan budaya yang berbeda sesuai kebutuhan pasar suatu Negara. Pendidikan dan 

berbagai pelatihan yang diberikan juga harus lebih diarahkan pada pemahaman dan 

manajemen keragaman budaya interpersonal dan penguasaan keterampilan yang 

dibutuhkan, hal ini diperlukan antara lain untuk menyelaraskan dampak keragaman 

budaya pada saat diperlukan kerjasama (Dunning, 1995:379). 

Keterpurukan pendidikan di Indonesia antara lain diindikasikan melalui ranking 

Human Development Index tahun 2014 yang menempatkan Indonesia pada urutan 108 

sementara Singapura berada pada urutan 9, urutan pertama dan kedua diraih oleh 

Norwegia dan Australia (Human Development Report 2014 – UNDP).  Tidaklah dapat 

dipungkiri bahwa penyebab utama keterpurukan tersebut adalah SDM yang kurang 

berkualitas.  

Berdasarkan pengamatan di lapangan banyak lulusan yang dihasilkan 

pendidikan tinggi yang terserap oleh dunia kerja tidak sesuai dengan latar belakang 

pendidikannya. Hasil tracer study yang dilakukan pada lulusan Prodi Pendidikan Ekonomi 

FKIP UNS oleh Siswandari dan Susilaningsih (2003) menghasilkan temuan bahwa Sekitar 

57,58% lulusan bekerja di bidang pendidikan namun, hanya 18,18% dari lulusan  yang 

berprofesi sebagai guru sekolah menengah sedangkan sisanya bekerja sebagai instruktur 

pada lembaga kursus kejuruan, staf pada perusahaan industri, staff perbankan dan 

bekerja pada lembaga yang bergerak di bidang manajemen informasi. Sekitar 14% 

berhasil menjadi dosen pada perguruan tinggi swasta. Lulusan yang berhasil mendapat 

pekerjaan, ternyata banyak  yang tidak sesuai dengan bidang studi yang ditempuhnya 

(sekitar 40%).  

Mengkaji tuntutan pasar tenaga kerja masa depan tersebut diatas maka dengan 

memiliki transferable skills yang memadai bagi setiap lulusan pendidikan tinggi bukanlah 

hal yang exclusive melainkan merupakan suatu keharusan, artinya lulusan pendidikan 

tinggi sudah semestinya dibekali dengan transferable skills.  
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Transferable skills ini pada dasarnya dilihat dari sudut pandang pengguna 

lulusan pendidikan tinggi (user) sehingga transferable skills yang akan dikembangkan 

merupakan skills yang portable, yang pada waktunya siap dimanfaatkan untuk 

menyelesaikan pekerjaan di tempat kerja. Dengan demikian  pengembangan calon SDM 

lulusan pendidikan tinggi melalui peningkatan transferable skills mereka agar lebih 

kompetitif di pasar kerja era globalisasi merupakan langkah strategis. Karena transferable 

skills ini dapat dipelajari (learnable) maka pengembangannya antara lain dapat dilakukan 

melalui peningkatan kualitas pembelajaran dari berbagai mata kuliah termasuk akuntansi 

yang akan dikembangkan melalui penelitian ini. Mengkaji uraian tersebut diatas maka 

dapat dipastikan bahwa pembelajaran akuntansi akan berpusat pada mahasiswa sebagai 

calon SDM pada era globalisasi. Hal ini dilakukan peneliti dalam rangka ikut berpartisipasi 

untuk menyumbangkan sedikit pemikiran pada aspek  pengembangan calon tenaga kerja 

dari pendidikan tinggi agar memiliki nilai pasar yang memadai. 

Melihat kenyataan tersebut diatas, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

referensi untuk meningkatkan kualitas SDM yang berasal dari lulusan pendidikan tinggi, 

terutama yang menyangkut pengembangan berbagai ketrampilan yang relevan 

(transferable skills) dengan semakin meningkatnya keragaman permintaan pasar kerja 

era globalisasi.  Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan rujukan 

untuk meningkatkan relevansi kurikulum dengan permintaan pasar kerja melalui 

pengintegrasian transferable skills kedalam kurikulum disamping meningkatkan kualitas 

proses pembelajaran akuntansi di pendidikan tinggi, sehingga dari peningkatan kualitas 

tersebut transferable skills mahasiswa dapat ditingkatkan secara optimal.   

Akhirnya, penelitian yang akan dilakukan ini menjadi penting artinya dalam upaya  

menghasilkan lulusan pendidikan tinggi yang berdaya saing dan memiliki nilai pasar. 

Daya saing dan nilai pasar tersebut akan diupayakan melalui pengembangan transferable 

skills mahasiswa, yaitu skills yang memang dibutuhkan di tempat kerja. 

Perumusan Masalah 

Semakin meningkatnya keragaman permintaan pasar kerja era globalisasi, 

lulusan pendidikan tinggi sangat membutuhkan adanya pengembangan berbagai 

ketrampilan yang relevan (transferable skills). Transferable skills ini pada dasarnya dilihat 

dari sudut pandang pengguna lulusan pendidikan tinggi (user) sehingga transferable skills 

yang akan dikembangkan merupakan skills yang portable, yang pada waktunya siap 

dimanfaatkan untuk menyelesaikan pekerjaan di tempat kerja. Dengan demikian 

pengembangan calon SDM lulusan pendidikan tinggi melalui peningkatan transferable 

skills mereka agar lebih kompetitif di pasar kerja era globalisasi merupakan langkah 

strategis. Karena transferable skills ini dapat dipelajari (learnable) maka 
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pengembangannya antara lain dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas 

pembelajaran dari berbagai mata kuliah yang akan dikembangkan melalui penelitian ini. 

Berdasarkan asumsi di atas maka masalah dalam penelitian ini dibatasi dan 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat transferable skill mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi? 

2. Faktor-faktor apa saja yang melingkupi berbagai variabel terukur yang 

menentukan  tingkat transferable skills mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi? 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini dapat diperinci sebagai berikut : 

1. Mengidentifikasi sampai dengan menetapkan tingkat transferable skills mahasiswa 

dengan cara membandingkannya dengan standar (benchmark statements yang 

ditetapkan oleh QAA for HE, 2000) yang berlaku secara internasional sehingga 

dapat diidentifikasi apakah transferable skills mahasiswa tersebut tergolong 

kedalam kriteria batas minimal (threshold), baik (modal) atau sangat baik (best). 

2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang melingkupi berbagai variabel terukur yang 

menentukan tingkat transferable skills mahasiswa   

Manfaat Penelitian 

Manfaat hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk meningkatkan kualitas SDM 

yang berasal dari lulusan pendidikan tinggi, terutama yang menyangkut 

pengembangan berbagai ketrampilan yang relevan (transferable skills) dengan 

semakin meningkatnya keragaman permintaan pasar kerja era globalisasi.   

2. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu komponen penjaminan 

mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi, terutama yang terkait dengan aspek 

penjaminan mutu di bidang pendidikan. Dalam hal ini,  pembelajaran sebagai inti 

dari aspek pendidikan haruslah berorientasi pada lulusan kerja, dengan 

memanfaatkan hasil penelitian ini setiap pelaku pendidikan dapat  seoptimal 

mungkin mempertimbangkan beberapa aspek relevan yang dapat dimasukkan 

kedalam benchmark statements.  

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pengambil 

kebijakan tentang perlunya peningkatan kualitas pembelajaran melalui model-

model aplikatif dari penelitian terpadu semacam ini  yang ditujukan pada berbagai 

mata pelajaran sebagai salah satu upaya partisipatif untuk memenuhi spesifikasi 

permintaan pasar tenaga kerja era globalisasi. 
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METODE  

Metode penelitian dalam penelitian ini merupakan kegiatan survey dan eksplorasi 

yang bertujuan untuk memperoleh berbagai informasi yang luas dan mendalam tentang 

transferable skills mahasiswa, yang kemungkinan dapat dikembangkan melalui 

peningkatan kualitas pembelajaran akuntansi sehingga benar-benar mengarah pada 

peningkatan transferable skills mahasiswa sebagai salah satu komponen calon tenaga 

kerja pada era globalisasi. 

Prosedur yang dilakukan untuk mencapai tujuan itu adalah mengidentifikasi 

sampai dengan menetapkan tingkat transferable skills mahasiswa dengan cara 

membandingkannya dengan standar (benchmark statements yang ditetapkan oleh QAA 

for HE, 2000) yang berlaku secara internasional sehingga dapat diidentifikasi apakah 

transferable skills mahasiswa tersebut tergolong kedalam criteria batas minimal 

(threshold), baik (modal) atau sangat baik (best) dan mengidentifikasi faktor-faktor yang 

melingkupi berbagai variabel terukur – yang menentukan tingkat transferable skills 

mahasiswa 

Dalam rangka memahami kondisi dan meningkatkan transferable Skills 

mahasiswa sebagai upaya meningkatkan competitive advantage lulusan Pendidikan 

Tinggi, instrumen jenis non tes untuk mengukur tingkat transferable skills ini 

dikembangkan. Instrumen ini dirancang untuk mahasiswa yang masih berada pada tahun 

pertama sehingga dapat segera diketahui aspek-aspek apa saja dari transferable skills 

yang harus dikembangkan oleh unit penyelenggara pendidikan. Disamping itu instrumen 

ini juga dimaksudkan untuk mengukur kecenderungan tingkat transferable skills 

mahasiswa atau lulusan sebagai alat deteksi awal tentang kondisi keterampilan yang 

sifatnya transferable, yang telah mereka miliki sehingga dapat diberi perlakuan-perlakuan 

yang relevan dalam rangka pembekalan atau pengembangan karir mereka di masa 

depan.  

Tingkat transferable skills mahasiswa dijaring melalui instrumen yang berupa 

angket yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya. Dalam rangka mendukung validitas 

teoritis, instrumen ini telah diuji melalui uji pakar sedangkan untuk mendukung validitas 

empiris, instrumen ini telah diuji-cobakan terhadap 44 mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta. Dari hasil uji coba  

tersebut terbukti bahwa instrumen ini valid dan reliabel. Hal ini dibuktikan melalui tingkat 

validitas yang  cukup baik (validitas yang diuji adalah validitas isi yang dilakukan melalui 

analisis item) yaitu dengan adanya indikator besarnya koefisien korelasi yang berkisar 

antara 0,503 – 0,815. Disamping valid, instrumen ini juga reliabel, hal ini ditunjukkan 

melalui perolehan tingkat reliabilitas yang sangat tinggi yaitu 0,955. Angket yang 
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digunakan adalah modifikasi dari angket yang disusun oleh Faculty of Philosophy – 

University of Cambridge (2004)  yang memang disusun untuk mensurvey transferable 

skills yang dipadukan dengan rambu-rambu angket yang dikemukakan oleh Smith (2003). 

Data yang diperoleh akan diukur dan dibandingkan dengan criteria yang dikeluarkan oleh 

QAA for HE tahun 2000 sehingga diketahui posisi transferable skills mahasiswa yang 

merupakan calon tenaga kerja. 

Populasi, Sampel dan Sampling 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Prodi Pendidikan 

Ekonomi Semester III FKIP UNS sehingga dapat segera diketahui aspek-aspek 

transferable skills yang harus dikembangkan pada proses pembelajaran berikutnya. Untuk 

penelitian ini penentuan sampel dilakukan secara random, yaitu memilih 2 kelas dari Prodi 

Pendidikan Ekonomi Semester III FKIP UNS.   

 

Teknik Analisis Data 

1. Analisis deskriptif (kajian kualitatif dan kuantitatif)  

Kajian kualitatif dilakukan untuk mengidentifikasi sampai dengan menetapkan 

tingkat transferable skills mahasiswa dengan cara membandingkannya dengan standar 

(benchmark statements yang ditetapkan oleh QAA for HE, 2000) yang berlaku secara 

internasional sehingga dapat diidentifikasi apakah transferable skills mahasiswa tersebut 

tergolong kedalam kriteria batas minimal (threshold), baik (modal) atau sangat baik (best). 

Kajian kuantitatif dilakukan untuk mengidentifikasi dan menetapkan tingkat transferable 

skills mahasiswa dengan cara membandingkannya dengan kriteria penentuan tingkat 

transferable skills untuk semua bidang studi (quantitatif criteria, Siswandari, 2006; 

Siswandari & Susilaningsih, 2006, 2007, 2008) sehingga dapat mengidentifikasi apakah 

tingkat transferable skill mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi FKIP UNS termasuk 

dalam kategori rendah, sedang, atau tinggi. 

2. Analisis Faktor 

Analisis deskriptif dilakukan untuk memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan 

dengan laporan penelitian ini dalam hal membaca kondisi transferable skills mahasiswa 

dalam berbagai penyajian yang sederhana dan mudah dipahami. Selanjutnya, peneliti 

memanfaatkan analisis faktor eksploratori untuk menemukan berbagai latent variable 

yang secara empiris melingkupi beberapa variabel terukur yang terkait dengan tingkat 

transferable skills mahasiswa. Variabel terukur yang akan dikaji adalah sebagai berikut, 

sementara sub judul yang diberikan untuk masing-masing kelompok variabel terukur 

hanya dimaksudkan untuk mempermudah identifikasi tingkat transferable skills 

mahasiswa. Pengelompokan ini didasarkan pada kemungkinan koherensi antara 
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Benchmark statements dari QAA HE (2000) dan beberapa temuan baik yang dilakukan 

oleh Smith (2003), survey ketenagakerjaan di Inggris (2003) maupun yang dilakukan oleh 

University of Westminster (2004). Pengelompokan ini sangat mungkin berubah sesuai 

dengan hasil studi yang akan dilakukan. 

Melalui analisis faktor diharapkan dapat ditemukan satu atau beberapa konstruk 

yang abstrak, umumnya disebut sebagai latent variables atau factors, yang mendasari 

sejumlah variabel terukur. Karena belum ada konsep teoritis yang mantap mengenai 

variabel yang menentukan tingkat transferable skills mahasiswa, maka analisis faktor 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis faktor eksploratori (Munro, 

Visintainer, Page, 1987; Bhattacharyya  and Johnson, 1999;  Malhotra, 1996; Sharma, 

1996; Zaini Hasan, 1995).  

Transferable skills mahasiswa yang akan dikembangkan didasarkan pada 

perolehan analisis faktor, prioritas pengembangan didasarkan pada faktor (latent 

variables) yang memiliki eigen value terkecil, selanjutnya peneliti akan memfokuskan diri 

pada variabel terukur yang melingkupinya dan dikembangkan sesuai dengan prosedur 

dan kelayakan sesuai dengan pendekatan empiris dan teoritis yang berlaku, demikian dan 

seterusnya. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan data yang sudah dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah 

mengidentifikasi sampai dengan menetapkan tingkat transferable skills mahasiswa 

dengan cara membandingkannya dengan standar (benchmark statements yang 

ditetapkan oleh QAA for HE, 2000) yang berlaku secara internasional sehingga dapat 

diidentifikasi apakah transferable skills mahasiswa tersebut tergolong kedalam kriteria 

batas minimal (threshold), baik (modal) atau sangat baik (best). Kegiatan selanjutnya 

adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang melingkupi berbagai variabel terukur yang 

menentukan tingkat transferable skills mahasiswa. Tingkat tansferable skills yang 

dianalisis terdiri dari enam aspek, yaitu: communication and presentation, ICT, numeric, 

working with others, improving own learning & performance, analitical & problem solving. 

1. Tingkat Transferable Skills Mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi. 

Tingkat tansferable skills yang dianalisis dalam penelitian ini terdiri dari enam 

aspek, yaitu: communication and presentation, ICT, numeric, working with others, 

improving own learning & performance, analitical & problem solving. Berikut ini adalah 

hasil temuan yang peneliti dapatkan pada mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi FKIP 

UNS semester 3, terkait dengan transferable skills: 
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Tabel 1. Rata-Rata Tingkat Transferable Skills Mahasiswa 

Komponen Rata-rata 

communication and presentation 4,38 

ICT 5,17 

Numeric 5,1 

working with others 5,03 

improving own learning & performance 5,5 

analitical & problem solving 4,97 

Total 5,03 

 

Uraian masing-masing komponen di atas adalah sebagai berikut: 

a. Communication and presetation 

Berdasarkan angket yang sudah disebar dan dibandingkan dengan standar yang 

ditetapkan oleh QAA for higher education maka dapat diketahui bahwa tingkat 

transferable skills dalam aspek communication and presentation termasuk  dalam kategori 

batas minimum (threshold) yaitu mahasiswa hanya dapat berkomunikasi secara layak 

secara lisan dan tertulis dengan menggunakan vocabulary tertentu. Disamping itu 

berdasarkan tabel hasil kuesioner tingkat transferable skills (communication and 

presentation) mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi FKIP UNS diketahui bahwa rata-rata 

tingkat kemampuan menulis bebas pada media massa dan tingkat kemampuan menulis 

karya ilmiah (6,15 dan 5,57) termasuk dalam kategori sedang atau baik menurut 

quantitatif criteria (5,6 – 8,5) sedangkan rata-rata tingkat kemampuan mempresentasikan 

opini/pendapat di depan umum atau kelompok kerja, tingkat kemampuan menyampaikan 

argumentasi di dalam tim, tingkat kemampuan melatih orang lain, tingkat kemampuan 

mengajarkan suatu pengetahuan atau keterampilan kepada orang lain berada dibawah 

skor menurut quantitatif criteria ( ≤ 5,5) termasuk kategori rendah, selain itu mahasiswa 

yang memiliki tingkat kemampuan ini hanya berkisar antara 4%-8% mahasiswa.   

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi 

hanya dapat berkomunikasi secara layak secara lisan dan tertulis dengan menggunakan 

vocabulary tertentu. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan communication and 

presentation  mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi berada dalam kategori batas 

minimum (threshold) jika dilihat dari kriteria yang ditentukan oleh QAA for Higher 

Education. 
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b. ICT 

Berdasarkan angket yang sudah disebar dan dibandingkan dengan standar yang 

ditetapkan oleh QAA for higher education maka dapat diketahui bahwa tingkat 

transferable skills dalam aspek ICT termasuk  dalam kategori batas minimum (threshold) 

yaitu mahasiswa hanya memiliki kemampuan untuk menggunakan ICT dalam proses 

belajar dan dalam situasi lain. Disamping itu berdasarkan tabel hasil kuesioner tingkat 

transferable skills (ICT) mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi FKIP UNS diketahui 

bahwa rata-rata tingkat kemampuan memanfaatkan komputer secara umum untuk 

keperluan mengolah kata, tingkat kemampuan mengedit naskah suatu karya ilmiah, 

tingkat kemampuan mengoperasikan internet secara umum, (6,94, 6,42 dan 7,26) 

termasuk dalam kategori sedang atau baik menurut quantitatif criteria (5,6 – 8,5) 

sedangkan rata-rata tingkat kemampuan melakukan ‘searching’ untuk memperoleh 

informasi yang bermanfaat untuk menyelesaikan tugas, tingkat kemampuan menyertakan 

‘attachment’ pada saat mengirim email, tingkat kemampuan mencari sumber masalah dan 

memecahkan kesulitan pada saat mengoperasikan software tertentu (troubleshooting), 

tingkat kemampuan membedakan penggunaan IT, tingkat kemampuan menilai kapan 

jenis IT tertentu bermanfaat untuk melaksanakan pekerjaan, tingkat kemampuan 

mengumpulkan data dari lapangan untuk keperluan penelitian, tingkat kemampuan 

menghitung (calculating), tingkat kemampuan mengolah data dengan menggunakan 

komputer, tingkat kemampuan mengembangkan database dengan memanfaatkan MS 

Access atau software yang lain, tingkat kemampuan memanfaatkan spreadsheets 

(memanfaatkan MS Excel atau program lain yang sejenis) berada dibawah skor menurut 

quantitatif criteria ( ≤ 5,5) termasuk kategori rendah, selain itu mahasiswa yang memiliki 

tingkat kemampuan ini hanya berkisar antara 6% - 36% mahasiswa.   

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi 

hanya memiliki kemampuan untuk menggunakan ICT dalam proses belajar dan dalam 

situasi lain, dan mahasiswa belum banyak yang menjadi pengguna ICT dalam proses 

belajar dan dalam situasi lain. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan ICT  

mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi berada dalam kategori batas minimum (threshold) 

jika dilihat dari kriteria yang ditentukan oleh QAA for Higher Education. 

c. Numeric 

Berdasarkan angket yang sudah disebar dan dibandingkan dengan standar yang 

ditetapkan oleh QAA for higher education maka dapat diketahui bahwa tingkat 

transferable skills dalam aspek numeric termasuk  dalam kategori batas minimum 

(threshold) yaitu mahasiswa hanya memiliki kemampuan untuk menafsirkan grafik dan 

data yang telah ditabulasi, mengumpulkan dan mempresentasikan data numerik. 
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Disamping itu berdasarkan tabel hasil kuesioner tingkat transferable skills (numeric) 

mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi FKIP UNS diketahui bahwa rata-rata tingkat tingkat 

kemampuan melakukan pekerjaan akuntansi (pembukuan keuangan), tingkat 

kemampuan melakukan analisis keuangan untuk memperbaiki kinerja, tingkat membuat 

perencanaan usaha (busines plan) jika ada peluang usaha, tingkat kemampuan membuat 

anggaran yang rasional untuk melaksanakan proyek atau kegiatan tertentu, (5,81 – 6,79) 

termasuk dalam kategori sedang atau baik menurut quantitatif criteria (5,6 – 8,5) 

sedangkan rata-rata tingkat kemampuan menafsirkan grafik sebagai hasil dari 

pengolahan data, tingkat kemampuan menguji hipotesis statistik untuk keperluan 

penelitian, tingkat kemampuan menafsirkan hasil pengolahan data dengan statistical 

software seperti MINITAB, SPSS atau yang sejenisnya, tingkat kemampuan 

mempresentasikan hasil pengolahan data dengan tepat didepan kelompok atau tim kerja 

berada dibawah skor menurut quantitatif criteria ( ≤ 5,5) termasuk kategori rendah, selain 

itu mahasiswa yang memiliki tingkat kemampuan ini hanya berkisar antara 2% - 26% 

mahasiswa.   

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi 

hanya memiliki kemampuan untuk menafsirkan grafik dan data yang telah ditabulasi, 

mengumpulkan dan mempresentasikan data numerik. Hal ini mengindikasikan bahwa 

kemampuan numeric  mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi berada dalam kategori batas 

minimum (threshold) jika dilihat dari kriteria yang ditentukan oleh QAA for Higher 

Education. 

d. Working with Others 

Berdasarkan angket yang sudah disebar dan dibandingkan dengan standar yang 

ditetapkan oleh QAA for higher education maka dapat diketahui bahwa tingkat 

transferable skills dalam aspek working with others termasuk  dalam kategori batas 

minimum (threshold) yaitu mahasiswa hanya memiliki kemampuan dasar untuk 

bekerjasama dan merencanakan sebagai bagian dari tim, menjalankan peran yang 

diberikan oleh tim dan memikul tanggungjawab. Disamping itu berdasarkan tabel hasil 

kuesioner tingkat transferable skills (working with others) mahasiswa Prodi Pendidikan 

Ekonomi FKIP UNS diketahui bahwa prosestase tingkat kemampuan melaksanakan tugas 

yang diberikan oleh kelompok, tingkat kemampuan menghibur orang lain, tingkat 

kemampuan memotivasi orang lain untuk mencapai hal-hal yang baik dan bermanfaat 

dalam hidup, tingkat kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan atau suasana baru, 

tingkat kemampuan melakukan negosiasi dengan win-win solution, tingkat kemampuan 

mengajak orang lain untuk melakukan berbagai hal yang positif untuk hidupnya, tingkat 

kemampuan mengorganisir tim kinerja, tingkat kemampuan mengemukakan inisiatif untuk 
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tujuan perbaikan kerja tim, tingkat kemampuan melakukan monitoring (pengawasan) 

dalam rangka perbaikan kualitas kerja kelompok, tingka kemampuan menjadi perantara 

untuk menyelesaikan permasalahan dalam kelompok, tingkat kemampuan menjadi 

perantara untuk urusan bisnis, tingkat kemampuan memikul tanggung jawab dari tugas 

yang dibebankan oleh kelompok kerja, yang memilih nilai di atas 6 ada 32%-64%) 

sedangkan selain kemampuan itu mahasiswa hanya memiliki tingkat kemampuan berkisar 

antara 9% - 13% mahasiswa.  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mahasiswa 

hanya memiliki Memiliki kemampuan dasar untuk bekerjasama dan merencanakan 

sebagai bagian dari tim, menjalankan peran yang diberikan oleh tim dan memikul 

tanggungjawab. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan working with others  

mahasiswa berada dalam kategori batas minimum (threshold) jika dilihat dari kriteria yang 

ditentukan oleh QAA for Higher Education. 

e. Improving own learning & Performance 

Berdasarkan angket yang sudah disebar dan dibandingkan dengan standar yang 

ditetapkan oleh QAA for higher education maka dapat diketahui bahwa tingkat 

transferable skills dalam aspek Improving own learning & Performance termasuk  dalam 

kategori batas minimum (threshold) yaitu mahasiswa hanya memiliki pengetahuan dasar 

tentang strategi dan gaya belajar yang diminati dan memanfaatkan hal ini untuk 

mengorganisir pola kerja secara efektif termasuk bekerja untuk memenuhi deadlines. 

Disamping itu berdasarkan tabel hasil kuesioner tingkat transferable skills (Improving own 

learning & Performance) mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi FKIP UNS diketahui 

bahwa rata-rata tingkat kemampuan memanfaatkan pola kerja yang telah disepakati 

(termasuk pola belajar), tingkat kemampuan mengembangkan pola kerja yang dipandang 

efektif untuk menyelesaikan pekerjaan, (6,81 dan 6,60) termasuk dalam kategori sedang 

atau baik menurut quantitatif criteria (5,6 – 8,5) sedangkan rata-rata tingkat tingkat 

kemampuan mengkomunikasikan pola kerja yang dipandang efektif, tingkat kemampuan 

bekerja sesuai dengan perkembangan pola kerja yang dipandang terbaik berada dibawah 

skor menurut quantitatif criteria ( ≤ 5,5) termasuk kategori rendah, selain itu mahasiswa 

yang memiliki tingkat kemampuan ini hanya berkisar antara 8% - 26% mahasiswa.  

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi 

mahasiswa hanya memiliki pengetahuan dasar tentang strategi dan gaya belajar yang 

diminati dan memanfaatkan hal ini untuk mengorganisir pola kerja secara efektif termasuk 

bekerja untuk memenuhi deadlines. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan numeric  

mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi berada dalam kategori batas minimum (threshold) 

jika dilihat dari kriteria yang ditentukan oleh QAA for Higher Education. 
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f. Analitical & Problem Solving 

Berdasarkan angket yang sudah disebar dan dibandingkan dengan standar yang 

ditetapkan oleh QAA for higher education maka dapat diketahui bahwa tingkat 

transferable skills dalam aspek analitical & problem solving termasuk  dalam kategori 

batas minimum (threshold) yaitu mahasiswa hanya memiliki kemampuan dasar untuk 

menggunakan data empiris dan teoritis yang relevan untuk menyelesaikan tugas-tugas 

dan menyusun beberapa kegiatan yang mungkin. Disamping itu berdasarkan tabel hasil 

kuesioner tingkat transferable skills (analitical & problem solving) mahasiswa Prodi 

Pendidikan Ekonomi FKIP UNS diketahui bahwa rata-rata tingkat kemampuan 

memanfaatkan data empiris & teoretis untuk memecahkan masalah dalam bidang 

akuntansi (6,36) termasuk dalam kategori sedang atau baik menurut quantitatif criteria 

(5,6 – 8,5) sedangkan rata-rata tingkat kemampuan mensintesakan data yang diperoleh 

sehingga menjadi informasi yang bermanfaat bagi orang lain untuk menyelesaikan 

masalah yang dihadapi, tingkat kemampuan membuat sintesa baru dari kajian teori yang 

telah dikumpulkan berada dibawah skor menurut quantitatif criteria ( ≤ 5,5) termasuk 

kategori rendah, selain itu mahasiswa yang memiliki tingkat kemampuan ini hanya 

berkisar antara 9% dan 21% mahasiswa.   

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi 

mahasiswa hanya memiliki kemampuan dasar untuk menggunakan data empiris dan 

teoritis yang relevan untuk menyelesaikan tugas-tugas dan menyusun beberapa kegiatan 

yang mungkin. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan numeric  mahasiswa Prodi 

Pendidikan Ekonomi berada dalam kategori batas minimum (threshold) jika dilihat dari 

kriteria yang ditentukan oleh QAA for Higher Education. 

2. Faktor-Faktor yang melingkupi berbagai variabel terukur yang menentukan 

tingkat transferable skills mahasiswa 

Dalam penelitian ini, untuk menganalisis faktor-faktor yang melingkupi berbagai 

variabel terukur yang menentukan tingkat transferable skills mahasiswa menggunakan 

analisis faktor dengan memanfaatkan software SPSS. Berikut ini merupakan hasil analisis 

kriteria pada ekstraksi faktor: 
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a. Nilai Eigen 

Tabel 2 
Total Variance Explained 

Total Variance Explained 

Compo
nent 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 
Loadings 

Rotation Sums of Squared 
Loadings 

Total 
% of 
Variance 

Cumulative 
% Total 

% of 
Variance 

Cumulative 
% Total 

% of 
Variance 

Cumulative 
% 

1 18.733 37.465 37.465 18.733 37.465 37.465 17.275 34.550 34.550 

2 3.977 7.953 45.419 3.977 7.953 45.419 3.850 7.699 42.250 

3 3.234 6.469 51.887 3.234 6.469 51.887 2.944 5.888 48.137 

4 2.415 4.830 56.717 2.415 4.830 56.717 2.394 4.787 52.924 

5 2.189 4.378 61.095 2.189 4.378 61.095 2.238 4.475 57.400 

6 2.096 4.191 65.287 2.096 4.191 65.287 2.160 4.321 61.721 

7 1.715 3.431 68.718 1.715 3.431 68.718 1.971 3.942 65.662 

8 1.640 3.280 71.998 1.640 3.280 71.998 1.871 3.742 69.404 

9 1.425 2.850 74.848 1.425 2.850 74.848 1.607 3.213 72.617 

10 1.246 2.492 77.340 1.246 2.492 77.340 1.601 3.203 75.820 

11 1.209 2.418 79.758 1.209 2.418 79.758 1.584 3.169 78.989 

12 1.009 2.017 81.775 1.009 2.017 81.775 1.393 2.786 81.775 

13 .971 1.941 83.717       

14 .886 1.772 85.489       

15 .784 1.567 87.056       

16 .725 1.450 88.506       

17 .596 1.191 89.697       

18 .540 1.080 90.777       

19 .501 1.003 91.780       

20 .479 .959 92.739       

21 .406 .812 93.551       

22 .359 .719 94.270       

23 .348 .697 94.966       

24 .314 .629 95.595       

25 .271 .542 96.137       

26 .263 .525 96.663       

27 .238 .476 97.138       

28 .193 .386 97.524       

29 .168 .336 97.860       

30 .142 .285 98.145       

31 .128 .256 98.401       

32 .118 .237 98.638       

33 .115 .231 98.868       

34 .095 .191 99.059       

35 .083 .165 99.224       

36 .076 .151 99.376       

37 .065 .129 99.505       

38 .048 .095 99.600       

39 .042 .083 99.684       

40 .038 .076 99.760       

41 .031 .061 99.821       

42 .026 .052 99.873       
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43 .019 .039 99.912       

44 .015 .029 99.941       

45 .011 .022 99.963       

46 .008 .015 99.978       

47 .006 .011 99.990       

48 .005 .009 99.999       

49 .000 .001 100.000       

50 .000 .000 100.000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Dari kolom initial eigenvalues pada sub kolom cumulative, terlihat bahwa pemecahan atau 

pereduksian 50 item menjadi 1 faktor dapat menjelaskan 37,47% varian, sedangkan 

pembagian 12 faktor menjelaskan 81,78% varian.  

 

b. Rotated Component Matrix 

Rotated Component Matrix
a
 

 Component 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Item_1 .583 -.042 .296 .178 .455 -.039 .321 .001 .055 .032 .168 -.006 

Item_2 .342 .097 .068 .252 .160 .058 .731 .014 .075 .084 -.178 .113 

Item_3 .559 .128 .057 .015 .562 -.010 .367 .005 -.065 -.152 .159 .087 

Item_4 .601 .100 .063 -.028 .603 .004 .261 .044 -.092 -.176 .044 .044 

Item_5 .528 .273 -.185 .015 .577 -.004 .079 -.053 .127 .061 .128 .117 

Item_6 .481 -.023 -.067 -.043 .749 .064 -.174 .062 .022 .120 -.141 .081 

Item_7 .402 -.031 .280 .188 .256 .043 .147 -.024 .035 .013 .045 .737 

Item_8 .431 -.016 .229 .078 .073 -.128 .137 .105 .689 .050 .072 .061 

Item_9 .339 -.047 .694 .234 .020 .008 .097 -.094 .068 .288 .025 .069 

Item_10 .358 .142 .359 -.043 .111 -.045 -.192 .208 .085 -.073 .643 .006 

Item_11 .319 -.031 .799 -.107 .000 .074 .006 .071 -.105 -.159 .156 -.036 

Item_12 .498 .054 .555 -.130 -.004 .161 .169 .062 .223 .073 .261 .208 

Item_13 .493 -.071 .590 .073 -.051 -.002 -.091 -.034 .214 -.044 -.175 .054 

Item_14 .596 .074 .529 .142 -.103 .060 -.139 .038 .093 -.089 -.106 .411 

Item_15 .198 .830 -.129 .239 .085 -.094 -.056 -.035 .144 -.106 -.017 -.027 

Item_16 -.043 .725 .123 .014 .181 .097 .065 .237 -.116 .000 -.322 -.154 

Item_17 .178 .822 .100 -.185 .027 -.032 -.160 .077 -.181 .046 -.022 -.127 

Item_18 .216 .882 .001 .088 -.097 .007 .101 -.122 .108 .049 .084 .130 

Item_19 .139 .816 -.137 .074 .019 .218 .173 -.114 -.003 .096 .295 .155 

Item_20 .316 .082 .072 .161 -.002 .755 .156 .107 -.175 -.071 .142 .165 

Item_21 .521 .029 -.055 .223 -.095 .361 .430 -.096 .165 .096 .358 -.015 

Item_22 .755 -.012 .083 .226 -.113 .211 .153 .197 .080 .324 .033 -.049 

Item_23 .360 .375 -.012 .495 -.153 .038 .326 -.368 -.155 -.057 .050 -.244 

Item_24 .612 .091 -.056 .272 -.058 .258 .304 -.137 .080 -.180 -.088 -.274 

Item_25 .493 .040 -.018 .594 -.002 .093 .141 -.022 .305 -.208 .063 .005 

Item_26 .219 .134 .089 .787 .018 .005 .086 .075 -.028 .140 -.022 .122 

Item_27 .580 .085 .266 .230 -.004 .205 .117 .061 -.007 -.154 -.152 .079 

Item_28 .640 -.106 .157 .175 -.004 .030 .266 .446 .061 -.284 .083 -.011 

Item_29 .527 -.009 -.008 .060 .031 .023 -.074 .711 .101 .099 .130 -.025 
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Tabel di atas menunjukkan jumah faktor yang muncul serta korelasi antara aitem dengan 

faktor. Jumlah faktor yang muncul ada 12 yaitu komponen 1 sampai dengan komponen 

12. Pada baris item_1 terlihat bahwa item 1 memiliki korelasi yang besar dengan 

komponen 1 dibanding dengan komponen lainnya. Oleh karena itu item_1 masuk dalam 

komponen 1. Berdasarkan korelasi yang lain, kita mendapatkan informasi sebagai berikut: 

Komponen 1 terdiri dari berbagai kemampuan terkait dengan performance  dan tim work 

1) melakukan analisis keuangan untuk memperbaiki kinerja 

2) membuat perencanaan usaha (business plan) jika ada peluang usaha 

3)  menulis bebas pada media massa 

4)  menilai kapan jenis IT tertentu bermanfaat untuk melaksanakan pekerjaan 

5) menafsirkan grafik sebagai hasil dari pengolahan data 

6) mempresentasikan hasil pengolahan data dengan tepat didepan kelompok atau 

tim kerja 

7) melaksanakan tugas yang diberikan oleh kelompok 

8) memotivasi orang lain untuk mencapai hal-hal yang baik dan bermanfaat dalam 

hidup 

9) beradaptasi terhadap lingkungan atau suasana baru 

Item_30 .732 .048 -.029 .014 .123 -.222 .113 .367 -.116 .329 .016 .031 

Item_31 .658 .069 .082 -.118 .000 -.263 -.112 .429 -.379 .027 -.012 -.094 

Item_32 .726 .154 .293 .027 .015 -.062 .180 -.008 -.044 .015 -.285 .012 

Item_33 .737 .002 -.054 -.115 .076 -.104 .129 .217 .008 .345 -.164 -.151 

Item_34 .769 .085 -.090 -.198 -.037 -.134 .002 -.340 -.168 -.039 -.025 -.026 

Item_35 .820 .051 -.274 -.243 -.054 -.119 .002 -.166 -.046 .154 .135 .051 

Item_36 .731 .105 -.043 -.122 -.148 -.077 .011 .124 .085 .467 .151 -.002 

Item_37 .866 -.086 -.011 -.024 -.005 .065 -.013 -.094 .002 .097 .170 .033 

Item_38 .863 -.052 .059 .143 .023 .024 -.014 .025 .162 .107 .247 -.031 

Item_39 .772 .002 .072 .235 .091 .146 -.180 -.073 -.043 .061 .085 .070 

Item_40 .724 -.105 -.013 .328 -.048 -.140 -.289 .122 -.085 -.091 -.054 .216 

Item_41 .748 .016 -.127 -.048 .058 -.006 .056 -.139 -.315 -.263 .101 .177 

Item_42 .841 .005 -.011 -.111 .001 .137 -.003 .025 -.244 -.145 -.046 .209 

Item_43 .653 -.027 .018 .108 .137 -.103 -.252 -.373 -.060 -.054 .147 -.207 

Item_44 .504 .233 -.003 .338 .044 .184 .107 .080 .078 .518 -.117 .044 

Item_45 .752 -.009 .073 -.062 -.068 -.031 -.153 .054 .462 -.017 .069 -.085 

Item_46 .827 .121 .085 -.032 .045 .045 -.012 .083 .108 -.237 -.234 -.016 

Item_47 .708 .049 -.058 -.221 -.075 .029 -.138 .031 .133 -.295 -.305 -.067 

Item_48 .593 .111 .128 -.057 .028 .635 -.074 -.184 .142 .136 -.149 -.026 

Item_49 .574 .018 .080 -.094 .109 .651 -.048 .002 -.030 .048 -.145 -.192 

Item_50 .606 .108 .250 -.049 .357 .231 -.099 -.060 .147 -.052 -.039 -.235 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Quartimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 25 iterations. 
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10) melakukan negosiasi dengan win-win solution 

11) mengajak orang lain untuk melakukan berbagai hal yang positif untuk hidupnya 

12) mengorganisir tim kerja 

13) mengemukakan inisiatif untuk tujuan perbaikan kerja tim 

14) menunjukkan kreativitas untuk tujuan perbaikan kerja tim 

15) melakukan monitoring (pengawasan) dalam rangka perbaikan kualitas kerja 

kelompok  

16) menjadi perantara untuk menyelesaikan permasalahan dalam kelompok 

17) menjadi perantara untuk urusan bisnis 

18) memikul tanggungjawab dari tugas yang dibebankan oleh kelompok kerja 

19) memimpin tim (kelompok kerja) 

20) mengatasi kesulitan dalam kelompok 

21) mengatasi konflik yang terjadi dalam kelompok 

22) mengembangkan pola kerja yang dipandang efektif untuk menyelesaikan 

pekerjaan 

23) mengkomunikasikan pola kerja yang dipandang efektif 

24) bekerja sesuai dengan perkembangan pola kerja yang dipandang terbaik 

25) membuat sintesa baru dari kajian teori yang telah dikumpulkan 

Komponen 2 terdiri dari berbagai kemampuan yang terkait dengan application of 

numbers dan pemanfaatan dan pengembangan IT 

1) mengumpulkan data dari lapangan untuk keperluan penelitian 

2) menghitung (calculating) 

3) mengolah data dengan menggunakan komputer 

4) mengembangkan database dengan memanfaatkan MS Access atau software yang 

lain 

5) memanfaatkan spreadsheets (memanfaatkan MS Excel atau program lain yang 

sejenis) 

Komponen 3  terdiri dari berbagai kemampuan yang terkait dengan internet 

communication  

1) mengoperasikan internet secara umum 

2) menyertakan ‘attachment’ pada saat mengirim email 

3) mencari sumber masalah dan memecahkan kesulitan pada saat mengoperasikan 

software tertentu (troubleshooting) 

4) membedakan penggunaan IT 

Komponen 4 terdiri dari berbagai kemampuan yang terkait dengan analitical 
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1) membuat anggaran yang rasional untuk melaksanakan proyek atau kegiatan 

tertentu 

2) menguji hipotesis statistik untuk keperluan penelitian 

3) menafsirkan hasil pengolahan data dengan statistical software seperti MINITAB, 

SPSS atau yang sejenisnya 

Komponen 5 terdiri dari berbagai kemampuan yang terkait dengan presentation 

1) mempresentasikan opini/pendapat di depan umum atau kelompok kerja 

2) menyampaikan argumentasi di dalam tim 

3) melatih orang lain  

4) mengajarkan suatu  pengetahuan atau keterampilan kepada orang lain 

Komponen 6 terdiri dari berbagai kemampuan yang terkait dengan problem solving 

1) Melakukan pekerjaan akuntansi (pembukuan keuangan) 

2) memanfaatkan data empiris & teoretis untuk memecahkan  masalah di bidang 

akuntansi (tugas, kasus dsb) 

3) mensintesakan data yang diperoleh sehingga menjadi informasi yang bermanfaat 

bagi orang lain untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi 

Komponen 7 terkait dengan kemampuan written communication yaitu menulis karya 

ilmiah 

Komponen 8 terkait dengan kemampuan oral communication yaitu menghibur orang lain. 

Komponen 9 terkait dengan kemampuan non verbal communication yaitu mengedit 

naskah suatu karya ilmiah 

Komponen 10 terkait dengan kemampuan improving own learning yaitu memanfaatkan 

pola kerja yang telah disepakati (termasuk pola belajar) 

Komponen 11 terkait dengan kemampuan information retrieval dan on-line searches 

yaitu melakukan ‘searching’ untuk memperoleh informasi yang bermanfaat untuk 

menyelesaikan tugas 

Komponen 12 terkait dengan kemampuan word prossesing yaitu memanfaatkan 

komputer secara umum untuk keperluan mengolah kata 

 

KESIMPULAN 

1. Tingkat transferable skills mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi FKIP UNS kategori 

thresold (batas anminimal). Sedangkan skor secara keseluruhan diperoleh skor 5,03. 

Skor ini jika di kategorikan dalam quantitatif criteria (Skor ≤ 5,5) termasuk kategori 

rendah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat transferable skills 

mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi FKIP UNS relatif rendah. 
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2. Berdasarkan analisis faktor ada 12 faktor saja yang melingkupi berbagai variabel 

terukur yaitu kemampuan yang terkait dengan performance  dan tim work, application 

of numbers dan pemanfaatan dan pengembangan IT, internet communication, 

analitical, presentation, problem solving, written communication, oral communication, 

non verbal communication, improving own learning, information retrieval dan on-line 

searches, dan word processing. 
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Abstrak 
 Tujuan penelitian ini ingin mengetahui tingkat kesulitan dalam menulis skripsi yang 
berbasis penelitian kualitatif pada mahasiswa program pendidikan seni rupa FKIP UNS 
Surakarta. Pendekatan penelitian bersifat deskriptif kualitatif. Subyek yang diteliti 
sebanyak 25 mahasiswa yang sudah lulus dari angkatan tahun 2010, 2009 dan 2008. 
Sampel ditentukan secara stratified random sampling.  Data dikumpulkan dengan teknik 
(1) angket tertutup dan terbuka, (2) teknik wawancara dan (3) pengamatan. Data dianalisa 
menggunakan tabulasi diprosentasekan dan didiskripsikan. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa rata-rata mahasiswa beranggapan bahwa dalam mengerjakan skripsi bab 1 
sampai bab 5 tingkat kesulitannya sedang-sedang saja, yaitu tidak terlalu sulit, tetapi juga 
tidak mudah. (2) mahasiswa hanya merasa sedikit kesulitan saat menyusun latar 
belakang masalah pada bab 1, dan membuat resensi hasil penelitian pada bab 2, serta 
bab 4 bagian analisis dan pembahasan. Tetapi mahasiswa yang mengalami kesulitan 
hanya sedikit dan rata-rata masih menganggap tingkat kesulitannya sedang.  
 

Kata Kunci: kesulitan, penulisan, skripsi, mahasiswa seni rupa 

 

PENDAHULUAN 

Skripsi merupakan karya ilmiah yang didasarkan pada data dan fakta empiris 

melalui hasil penelitian (Zainal Arifin, 1998: 3; Manulang, 2004: 1-2). Karya ilmiah ini 

membahas suatu masalah, disusun dan disajikan secara ilmiah pula, dan faktanya dapat 

dipertanggungjawabkan atau dibuktikan (Totok dan Bambang, 2003: 12-13). Sebagai 

karya ilmiah skripsi harus dilaksanakan dengan suatu prosedur tertentu. Penulisan skripsi 

juga dituntut penulisannya dengan kaidah-kaidah bahasa yang baku, seperti disebutkan 

Harmadi (2002: 11), bahwa skripsi merupakan suatu karya ilmiah yang ditulis atas dasar 

berfikir ilmiah. Penulisan skripsi memiliki tujuan memberi pengalaman belajar kepada 

mahasiswa dalam menyelesaikan masalah secara ilmiah dengan cara melakukan 

penelitian sendiri, menganalisis dan menarik kesimpulan serta menyusun menjadi bentuk 

karya ilmiah (Darmono dan Ani, 2002: 1).  

Skripsi adalah mata kuliah yang diwajibkan bagi mahasiswa sebagai bagian 

persyaratan pendidikan akademik, bertujuan melatih mahasiswa menerapkan 

pengetahuannya melalui pemecahan masalah yang berkenaan dengan pendidikan bidang 

studi serta pengembangan sistem belajar mengajar dalam bentuk penelitian (Pedoman 

Penulisan Skripsi, 2003: 1). Pada dasarnya skripsi merupakan laporan penelitian ilmiah. 

Penelitian ilmiah ini merupakan operasionalisasi metode ilmiah dalam kegiatan keilmuan. 

Oleh karena itu penyusunan skripsi harus mencerminkan alur-alur berpikir yang sesuai 
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dengan prinsip-prinsip dasar metode ilmiah (Pedoman Penyusunan Skripsi FKIP, 1994: 

2). Dalam kaitannya sebagai mata kuliah, skripsi adalah karya ilmiah yang diwajibkan 

sebagai bagian persyaratan pendidikan akademik. Skripsi disusun untuk menjawab suatu 

masalah yang harus dilakukan melalui kajian baik secara teoritis maupun empiric. Untuk 

kajian pustaka harus menggunakan kajian yang relevan dengan masalah dan data yang 

dikumpulkan dari lapangan atau literature dan menggunalkan teknik yang sesuai. Topik 

skripsi adalah soal kependidikan dengan berorientasi pada bidang studi masing-masing 

yang berkaitan dengan bidang kependidikan. Skripsi merupakan salah satu mata kuliah 

yang wajib ditempuh bagi setiap mahasiswa FKIP termasuk di dalamnya mahasiswa 

program studi pendidikan seni rupa. Bobot mata kuliah skripsi adalah 6 SKS (Pedoman 

Penulisan Skripsi, 2003: 1)  

Beberapa sumber empiris telah mengkaji persoalan lamanya studi. Satu di 

antaranya disebabkan oleh kendala penelitian dan penulisan skripsi (Yahya dan Kasiyan 

(2002: 41). Mujiyah dkk, (2002: 17) menyimpulkan bahwa kendala penulisan skripsi 

disebabkan oleh antara lain: kemalasan, motivasi yang rendah, kesulitan dalam 

memenuhi tuntutan dosen. Sedangkan kendala ekternal lebih disebabkan oleh sulitnya 

menemui pembimbing, terbatasnya waktu bimbingan, pembimbing I dan II yang tidak 

harmoni, tidak jelasnya dalam bimbingan serta kesibukan pembimbing. Kendala falisitas 

penunjang meliputi  dana, sedangkan kendala materi mencakup kesulitan menentukan 

judul, mengembangkan teori dan metodologi. Penelitian senada dilakukan Jaedun (2002: 

161-162), dengan mengidentifikasi kendala-kendala yang dialami mahasiswa FPTK IKIP 

Yogyakarta dalam menyelesaikan skripsinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kendala yang dihadapi mahasiswa antara lain disebabkan oleh rendahnya kemampuan 

memahami referensi berbahasa Inggris dan kurang menguasai dalam menulis ilmiah. 

Pada sisi lain temuan Sunyoto, dkk. (2002: 175), menemukan fakta bahwa kesulitan 

mahasiswa terletak dalam hal menemukan ide, dan memecahkan masalah, analisis data 

serta kesulitan menemui pembimbing serta memanfaatkan fasilitas laboratorium. Namun 

setelah diberikan judul, bimbingan terjadwal dan diskusi dengan pembimbing mahasiswa 

mengalami peningkatan yang mengejutkan. Berbeda dengan hasil kajian Pujianto dkk. 

(2003: 91), yang menyatakan bahwa mahasiswa banyak yang mengalami kendala dalam 

menempuh skripsi. Hasil temuannya menunjukkan bahwa kendala tersebut lebih 

disebabkan oleh: 1) hambatan dari faktor mahasiswa sendiri, 2) hambatan pada 

pembimbing, 3) kurangnyua perhatian lembaga  terhadap mahasiswa yang menempuh 

skripsi, dan 4) belum adanya pedoman aturan di jurusan. Sementara itu, penelitian 

Waluyanti, dkk.( 2002: 182-183) menyimpulkan bahwa hambatan terbesar adalah 

kurangnya motivasi mahasiswa dan kurang percaya diri. Kenyaataan ini dikuatkan oleh 
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fakta masih rendahnya kepedulian dosen Penasihat akademik (PA) terhadap 

penyelesaian studi mahasiswa. Bahkan terdapat persepsi mahasiswa bahwa peran dosen 

PA hanya sebatas daftar ulang.  

Berbagai informasi temuan telah memberikan gambaran kesulitan yang dialami 

mahasiswa dalam menulis skripsi. Hanya saja penelitian tentang percepatan studi tepaat 

waktu yang terkait dengan persoalan penulisan skripsi belum pernah dilakukan. Pada sisi 

lain kajian para penulis di atas, tidak ditemukan satupun yang mengarah pada 

pengembangan sebagai bentuk atau model solusi dalam mengatasi kendala-kendala 

yang ada dan kaitannya dengan faktor percepatan studi. Maka penelitian pengembangan 

untuk mengatasi permasalahan yang mendesak ini diperlukan penanganan segera secara 

terpadu, terencana dan berkesinambungan agar diperoleh hasil maksimal. 

Salah satu program peningkatan kualitas lulusan FKIP UNS adalah percepatan 

masa studi tepat waktu. Masalah lamanya studi mahasiswa di perguruan tinggi sering 

menjadi beban bagi berbagai pihak, baik dari pihak lembaga, pemerintah dan mahasiswa 

itu sendiri. Lamanya masa tempuh akan berdampak pada pemborosan waktu, biaya, 

pikiran dan tenaga serta kesempatan bersaing untuk mencari pekerjaan bagi mahasiswa 

sendiri jelas akan tertutup baginya (lihat Slamet Subiyantoro, 2006). Data rata-rata lama 

studi kasus prodi pendidikan seni rupa FKIP selama tiga tahun terakhir menunjukan hasil 

yang fluktuatif, namun secara umum lama studi masih melebihi delapan semester. 

Informasi ini menjelaskan bahwa masa studi mahasiswa dapat dikatakan lama (rata-rata 

sembilan semester) karena belum memenuhi standar tepat waktu yaitu delapan semester. 

 
Tabel 1 rata-rata masa studi dan IPK 

Tahun Rata-rata masa studi 

(Tahun) 

IPK komulatif Keterangan 

2012 5,1 3,02 > 8 semester 

2011 5,4 2,78 > 8 semester 

2010 5,6 2,89 > 8 semester 

  Sumber : Portofolio Prodi Seni rupa, (2012: 47). 

 
 Ada dugaan sementara bahwa salah satu aspek penyebab lamanya mahasiswa 

menempuh studi adalah menyelesaikan mata kuliah skripsi (lihat tabel 2). Mata kuliah ini 

sebetulnya bisa diambil mahasiswa pada semester VI atau yang telah menempuh 80 SKS 

(Pedoman Penulisan Skripsi, 2003: 1; Pedoman FKIP, 2007). Meskipun demikian hasil 

penelitian awal, menunjukkan bahwa rata-rata mahasiswa mulai mengambil skripsi pada 

semester tujuh bahkan pada umumnya pada semester delapan. Pada kenyatannya untuk 

menyelesaikan tugas skripsi diperlukan waktu beberapa semester. 
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Table 2 : rata-rata masa penyelesaian skripsi prodi seni rupa 

Angkatan Jumlah  Rata-rata 

(hari) 

Rata-rata 

(bulan) 

Keterangan 

2008 20 540 12,6 > 1 tahun 

2009 27 510 12, 5 > 1 tahun 

2010 36 360 12 > 1 tahun 

2011 28 330 11 < 1 tahun 

2012 33 270 9 < 1 tahun 

Sumber : pengolahan data dokumen, 2012 

 
Mengacu data tabel 2 di atas, ada kecenderungan masa penyelesaian skripsi dari 

tahun ke tahun selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan lebih singkat. 

Meskipun demikian rata-rata waktu yang diperlukan melebihi dari satu semester (6 bulan). 

Bahkan pada tahun 2008-2010 masa penyelesaian skripsi lebih dari satu tahun. Waktu 

yang lama dalam menyelesaikan skripsi secara langsung berpengaruh terhadap masa 

tempuh studi. Lamanya waktu studi berdampak pula terhadap masa tunggu pekerjaan. Ini 

artinya bahwa kerugian mahasiswa tidak saja terletak pada segi waktu, tenaga dan biaya 

saja, akan tetapi peluang mencari pekerjaan juga tertunda. 

Sementara itu berdasarkan hasil wawancara awal dalam penelitian ini maka dapat 

ditemukan hambatan yang berasal dari beberapa aspek, yaitu aspek mahasiswa, dosen 

pembimbing dan tema/isi penelitian. Hambatan dalam penulisan skripsi tersebut dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 1) aspek mahasiswa ditemukan beberapa hambatan 

diantaranya yaitu: mahasiswa memiliki masalah dengan struktur penulisan; kurang efektif 

dalam waktu, terkadang rasa malas ada dan agak lama untuk memulai menulis lagi; tidak 

konsisten, ada kalanya bersemangat dan ada kalanya tidak bersemangat; terkendala oleh 

beberapa kegiatan dan pekerjaan paruh waktu; rendah motivasi; kesulitan dalam 

perlengkapan; informan terlalu sibuk sehingga harus menyesuaikan jadwal wawancara; 

kadang muncul bosan saat penyusunan; kurang efektif dalam mengelola waktu; 

penyelesaian penulisan skripsi selama 2 semester dan semester 8 baru mengajukan 

judul; paling lama membuat proposal; penelitian yang lama dan ada kendala sehingga 

harus mencari data yang lebih lagi; pada saat mengerjakan skripsi masih ada mata kuliah 

yang belum diambil dalam satu semester; penyelesaian penulisan skripsi 3 semester lebih 

dikarenakan menyusun skripsi sudah mulai dari semester x dan dibarengi mengulang 

mata kuliah. Apabila disimpulkan maka hambatan utama pada aspek mahasiswa adalah 

soal Pribadi yaitu a. akibat kemauan/motivasi menyelesaikan skripsi yang rendah dan sulit 
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membagi waktu antara menulis skripsi dan pekerjaan paruh waktu, penyakit malas, 

kurang cepat dalam menyusun skripsi, managemen waktu secara personal, kerja, 

referensi bahasa inggris sehingga harus mencari kemudian baru mentranslatenya, susah 

ketika ingin memulai menulis, kurang konsisten dengan diri sendiri yang terkadang malas, 

kondisi yang dialami tidak memungkinkan dalam mengerjakan skripsi, banyak masalah 

datang bersamaan saat proses penyusunan skripsi, kurang bersemangat jika terkendala 

jarak dan waktu penelitian, menulis skripsi harus dalam kondisi yang tenang dan nyaman 

sehingga jika ada aktivitas yang menggangggu dan tidak bisa konsentrasi maka biasanya 

hasil kurang maksimal; 2) aspek pembimbing adalah ada permasalahan dengan 

pembimbing sehingga sedikit terhambat dalam penyusunan skripsi dan pembimbing sulit 

dicari saat akan melakukan konsultasi; 3) aspek isi atau tema penelitian yaitu isi yang 

dibahas sangat rumit, menentukan pernyataan teoritis sesuai dengan keadaan yang ada 

dan berdasarkan objek penelitian, menentukan analisis semiotika yang membingungkan, 

dan banyak kendala saat penyusunan skripsi. 

Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap kesenjangan antara harapan dan 

kenyataan yang terjadi, dari aspek lamanya masa studi mahasiswa yang belum 

memenuhi harapan lembaga (program pendidikan seni rupa JPBS FKIP) menjadi 

persoalan yang menarik untuk dikaji. Kesenjangan tersebut mendorong penulis untuk 

meneliti seberapa tingkat kesulitan mahasiswa program studi pendidikan seni rupa dalam 

menyeelsaikan skripsi sehingga membantu memecahkan permasalahan mahasiswa 

tersebut yaitu dalam menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Adapun tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjabarkan tingkat kesulitan penulisan 

skripsi pada mahasiswa program studi pendidikan seni rupa FKIP UNS Surakarta. 

Dengan harapan hasil penelitian ini akan memiliki manfaat baik teoritis maupun praktis. 

Manfaat teoritisnya adalah untuk menambah referensi secara teortis dalam memperkaya 

kasanah ilmu pengetahuan terutama kaitannya dengan aspek tingkat kesulitan 

mahasiswa dalam penulisan skripsi. Sementara itu manfaat praktisnya adalah 1) Sebagai 

masukan bagi program studi dalam memecahkan persoalan studi tepat waktu kaitannya 

dengan masalah penulisan skripsi yang menjadi faktor utamanya; 2) Pijakan untuk 

melakukan kajian lebih mendalam mengenai masalah serupa dalam rangka merumuskan 

solusi terbaik dalam penulisan skripsi yang efektif dan efisien. 

 

METODE  

Penelitian dilakukan pada program studi pendidikan seni rupa, Jurusan Pendidikan 

Bahasa dan Seni FKIP UNS Surakarta. Hal yang menjadi alasan pemilihan tempat ini 

karena mahasiswa seni rupa banyak yang mengalami hambatan dalam penulisan skripsi, 
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sehingga waktu untuk menyelesaikan studinya menjadi lebih lama. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif yang mendasarkan pada penjelasan terhadap 

fenomena kenyataan pendidikan secara deskriptif. Meskipun ada beberapa data-data 

berupa angka, bukan berarti sebagai realita kuantitatif, melainkan angka-angka tersebut 

lebih merupakan nuansa yang memperjelas fenomena kualitatif. Jenis penelitian bersifat 

deskriptif kualitatif. Sampel penelitian adalah mahasiswa program studi pendidikan seni 

rupa FKIP UNS sebanyak 25 mahasiswa yang sudah lulus dari angkatan tahun 2010, 

2009 dan 2008. Sampel ditentukan secara stratified random sampling.  Data dikumpulkan 

dengan teknik (1) angket tertutup dan terbuka, (2) teknik wawancara dan (3) pengamatan. 

Data dianalisa menggunakan tabulasi diprosentasekan dan didiskripsikan  

Populasi dalam penelitian adalah mahasiswa program pendidikan seni rupa FKIP 

UNS yang sedang mengambil mata kuliah skripsi. Sample penelitian dipilih secara 

purposive sampling.Teknik untuk mengumpulkan data dilakukan dengan angket/kuesioner 

terbuka, wawancara dan dokumentasi. Angket atau kuesioner disusun dengan beberapa 

pilihan jawaban. Tetapi responden juga diberi kesempatan untuk mengisi sendiri atas 

kekurangan yang masih ada. Selain itu juga menggunakan teknik FGD dengan 

wawancara menggali responden untuk mencari tahu atau memperdalam persoalan 

sekitar kendala-kendala yang dialami dalam menyelesaikan penulisan skripsi. Peserta 

FGD meliputi mahasiswa mahasiswa yang cepat studi, mahasiswa yang lambat studi, 

mahasiswa yang belum menulis skripsi, mahasiswa yang sudah s2, dan dosen di luar 

seni rupa yang memiliki pengalaman cepat dalam studi, serta ketua prodi seni rupa dan 

ketua jurusan pendidikan bahasa dan seni. Data yang diperoleh melalui teknik wawancara 

diharapkan akan menambah kedalaman informasi yang dikumpulkan memalui kuesioner. 

Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang telah 

dikumpulkan melalui kuesioner dihitung dengan tabulasi, sehingga diketahui besarnya 

kendala dan jenis kendala yang dialami dalam menulis skripsi. Data hasil hitungan ini 

diperdalam dengan hasil wawancara dan analisis isi dan selanjutnya dianalisis secara 

interaktif atau timbal balik, sehingga dalam pembahasan hasil lebih bersifat diskriptif. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Tingkat kesulitan pada bagian pendahuluan 

 Data hasil angket dari 25 responden yaitu mahasiswa lulusan program studi 

pendidikan seni rupa dari tiga angkatan mengakui bahwa ketika mereka menulis skripsi 

khusus dalam penentuan judul ada sekitar 7 responden mengatakan mudah atau 28%. 

Pada umumnya kemudahan ini disebabkan oleh alasan bahwa judul sudah disetujui sejak 

seminar dilakukan secara kolektif, sehingga prosedur tersebut memaksa mahasiswa 
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harus segera menentukan judul yang tepat. Sistem ini telah direncanakan semenjak 

semester 6 (enam) yaitu ketika seminar proposal skripsi yang dikaitkan dengan mata 

kuliah seminar dilaksanakan. Selain hal tersebut dosen pembimbing juga sudah 

mengarahkkan dengan baik,  

Sementara responden yang mengatakan sulit dalam menulis judul skripsi ada 

jumlah yang sama yaitu 7 atau 28%. Kesulitan ini disebabkan oleh judul yang diminati dari 

awal sudah banyak yang diteliti, kesamaan ini membuat para mahasiswa menjadi sulit 

menentukan. Kesulitan lainnya disebabkan oleh ketentuan/ peraturan penulisan skripsi 

harus terkait dengan aspek pendidikan, sehingga hal tersebut diakui para mahasiswa 

mengurangi atau membatasi kebebasan menentukan judul skripsi.  

Namun demikian pada umumnya dalam menentukan judul skripsi untuk 

mahasiswa program studi pendidikan seni rupa mengatakan tidak sulit tetapi juga tidak 

dirasakan sulit ada 11 atau 44%. Artinya bahwa dalam memilih judul untuk skipsi menurut 

mahasiswa program studi pendidikan seni rupa adalah sedang-sedang saja 

 Sedangkan dalam pembuatan abstrak hasil penelitian yang merupakan intisari 

peneulisan skripsi yang mengatakan mudah ada 4 responden atau (16%). Beberapa 

alasan mengenai hal ini antara lain disebabkan merumuskan abstrak hanya meringkas 

apa yang sudah ada, yakni pada bagian masalah dan tujuan, metode dan hasil penelitian 

yang dihasilkan. Alasan selebihnya menyebutkan bahwa ikwal penulisan abstrak sudah 

dipelajari pada mata kuliah penelitian kualitatif yang sudah berlangsung sebelum 

menempuh mata kuliah seminar. Sementara yang mengatakan sulit sebanyak 5 

responden atau (20%) karena menulis abstrak harus diterjemahkan terlebih dahulu 

kedalam bahasa Inggris. Kemampuan menulis dalam Inggris dinilai amat menyusahkan 

bagi mahasiswa program studi pendidikan seni rupa. 

 Meskipun demikian hasil angket menunjukkan bahwa ada 16 atau (64%) menilai 

bahwa menulis abstrak hasil penelitian tidak sulit tetapi juga tidak mudah atau biasa-

biasa. Dengan demikian dalam menulis abstrak rata-rata mengganggap sedang-sedang 

saja.  

 Dari segi penyusunan latar belakang masalah terdapat responden yang menjawab  

mudah ada 4 (16%). Kemudahan ini dikarenakan sudah terpikir ketika membuat judul, 

yakni kondisi kenyataan yang terjadi di lokasi yang akan diteliti dengan berbagai masalah 

yang terjadi. Sementara ada responden yang mengatakan sulit sebanyak 10 (40%). 

Angka ini hampir mendekati separuh jumlah responden dari 25. Kesulitan ini disebabkan 

dalam menyusun latar belakang masalah memang  harus benar-benar mendasar dan 

tepat, bahkan harus ada kutipan yang menerangkan pada inti masalah yang harus faktual 

sehingga ada data yang ditunjukkan. Namun secara empirik separuh lebih sedikit atau 
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ada 11 responden (44%) menganggap tidak sulit tetapi juga tidak begitu mudah dalam 

menyusun latar belakang masalah penelitian untuk penulisan skripsi 

 Pada bagian lain dalam skripsi yaitu rumusan masalah penelitian menunjukkan 

bahwa responden yang mengatakan mudah sebanyak 5 atau (20%). Alasannya mereka 

menilai mudah karena sudah ada gambaran sebelumnya dan sudah mendapat arahan 

serta sudah mengetahui yang akan dijadikan permasalahan untuk diteliti. Sementara yang 

mengatakan sulit ada 6 (24%). Menurut responden yang mengatakan sulit disebabkan  

rumusan masalah yang disusun terkadang tidak sesuai dengan isi yang dipikirkan, alasan 

lainnya karena harus mencari permasalahan terlebih dahulu sehingga sering menjadi 

kendala tersendiri. Sedangkan responden yang menjawab biasa-biasa saja ada14 (56%). 

Dengan demikian perumusan masalah penelitian dalam menulis skripsi bagi mahasiswa 

prodi pendidikan seni rupa rata-rata tidak dinilai sulit tetapi juga tidak dianggap mudah. 

 Masih dalam kaitannya dengan penulisan skripsi bagian pendahuluan ditemukan 

responden pada mahasiswa pendidikan seni rupa merasa mudah dalam menyusun tujuan 

penelitian sebanyak 7(28%). Menurut responden tersebut dalam membuat tujuan 

penelitian sudah pernah dan bahkan sering diajarkan pada materi perkuliahan 

sebelumnya. Disamping tersebut juga diakui bahwa menulis tujuan penelitian sesuai 

dengan rumusan masalah yang sudah ada. Hanya 1 responden mengatakan sulit (4%) 

dalam menyusun tujuan penelitian. Sedangkan sebanyak 17 responden menganggap 

tidak mudah dan tidak sulit. Dengan demikian rata-rata responden 68% tidak merasa 

kesulitan dalam menulis tujuan penelitian untuk penulisan skripsi  

 Berdasarkan pengalaman mahasiswa prodi pendidikan seni rupa dalam menyusun 

manfaat teoritis hasil penelitian yang merasa mudah ada 5 atau (20%). Menurut 

responden kemudahan disebabkan oleh karena sudah jelas manfaat yang diperoleh dari 

penelitian yang dilakukan. Sedangkan yang sulit ada 3 responden (12 %), disebabkan 

penelitian yang terkait atau berhubungan dengan budaya seringkali membuat 

kebingungan manfaat apa yang relevan untuk bidang pendidikan. Namun secara umum 

responden menyatakan tidak sulit dan tidak mudah pula untuk menyusun manfaat hasil 

penelitian ada 17 responden (68%). Dengan demikian tidak terdapat kesulitan berarti bagi 

penulisan manfaat hasil penelitian 

 Sementara pengalaman responden dalam menulis manfaat secara praktis yang 

merasakan mudah ada 4 (16%). Hal ini disebabkan karena manfaat praktis sudah 

menunjukkan arah tujuan yang jelas, yakni sudah jelas manfaat dari hasil penelitian bagi 

masyarakat secara luas. Dengan jumlah responden sama yaitu 4 responden (16%) 

mengatakan sulit, kesulitan ini karena yang diteliti berhubungan dengan aspek seni 

maupun budaya sehingga terasa rancu menentukan manfaat yang tepat secara praktis 
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bagi dunia pendidikan. Sebanyak 17 responden tidak merasakan kesulitan tetapi juga 

tidak menganggap mudah. Dengan demikian rata-rata 68% kondisi responden masih 

mengambang dalam penulisan manfaat praktis hasil penelitian untuk penulisan skripsi 

2. Tingkat kesulitan pada Bagian Landasan Teori 

 Pada bagian landasan teori penulisan skripsi sebanyak responden mengatakan 

mudah 3 (12%). Alasan responden karena sudah mengetahui mengenai apa yang akan 

diteliti sehingga tinggal mencari referensi pada  buku. Sementara yang mengatakan sulit 

ada 6 responden (24%). Kesulitan ini disebabkan oleh kendala buku sdangkan buku 

tentang payung yang diteliti tidak ada. Kesulitan lain disebabkan oleh keterbatasan buku 

yang dijadikan pedoman, atau referensi sehingga terasa sangat sulit, terkadang harus 

menggunakan teori yang jenjang pendidikannya berbeda, hal ini juga menyulitkan sebab 

harus mencari  ke universitas yang lain. Rata-rata responden atau sebanyak 16 menilai 

tidak sulit tetapi juga tidak mudah. Sehingga sebanyak (64%) responden masih 

mengambang kondisinya dalam penguasaan penulisan skripsi 

 Dalam penulisan resensi atau membahas hasil penelitian serupa yang sudah 

dilakukan peneliti sebelumnya hanya 1 responden (4%) menilai mudah. Sementara yang 

menganggap sulit ada 11 (44%). Kesuitan dikarenakan menemukan topik penelitian yang 

serupa, sering hanya menemukan satu saja penelitian yang relevan, karena belum 

banyak yang melakukan penelitian sehingga menjadi sulit mencari penelitian relevan. 

Sementara yang masih tanggung artinya tidak merasakan mudah maupun sulit ada 13 

(52%). Dengan demikian yang dominan adalah responden yang masih mengambang, 

meskipun angka responden yang merasakan sulit cukup tinggi yaitu 44% 

 Untuk bagian kerangka pemikiran penelitian hanya  1 responden (4 %) 

mengatakan mudah. Sedangkan responden yang merasa sulit lebih dikarenakan harus 

menghubngkan antar variabel penelitan menjadi bentuk skema yang cenderung susah 

meskipun ada unsur kebebasan menentukan. Ditemukan 9 responden kesulitan (36%). 

Masih dalam hal ini kesulitan juga disebabkan oleh tidak adanya patokan yang jelas dan 

benar secara tepat dalam penulisan kerangka berpikir. Namun rata-rata menilai sedang 

saja yakni tidak sulit tetapi juga tidak mudah ada 15 (60%). Dengan demikian masih perlu 

perhatian khusus untuk memberikan solusi dalam menulis kerangka berpikir ini 

3. Tingkat kesulitan pada bagian metodologi penelitian 

 Bagian metodologi penelitian antara lain memberikan alasan terhadap tempat 

yang dipilih sebagai lokasi penelitian. Hal ini sangat penting untuk menjelaskan bahwa 

tempat tersebut memiliki suatu alasan mendasar dan masuk akal digunakan sebagai 

tempat penelitian. Responden yang mengatakan sulit dalam menyusun alasan pemilihan 

tempat penelitian ada 2 atau (8%), sementara yang menganggap  mudah 12 (48%). 
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Namun rata-rata menjawab tidak mudah tapi juga tidak mudah jadi masih setengah-

setengah atau mengambang ada 11 (44%).  Bagaimana pengalaman saudara dalam 

membuat strategi penelitian mudah 2 (8%) fokus/ arah penelitian sudah jelas, melakukan 

penelitian kualitatif yang mendeskripsikan seluruh gejala apa adanya dalam periode 

tertentu. Sulit 6 (24%). Dominan 11 (44%) 

 Sedangkan responden yang menyatakan mudah dalam menyusun strtategi 

penelitian ada 2 (8%), dan sebanyak 6 (24%) menyatakan sulit. Meskipun demikian rata-

rata respoden sedang-sedang saja 17 (68%). Artinya dalam menyusun atrategi penelitian 

masih dominan mengambang  

 Dalam menentukan teknik sampling yang menjawab mudah 7 (28%). Beberapa 

alasan menjawab mudah antara lain karena telah dipilih sampel informan yang pokok, 

sudah terarah, penentuan teknik sampling sudah jelas, sudah direncanakan sejak awal 

dalam seminar proposal jadi tinggal memilih teknik yang digunakan. Tetapi ada yang 

mengatakan sulit ada 5 (20%). Namun rata-rata responden merasa masih mengambang 

ada sejumlah 13 (52%) 

 Kemudian untuk menentukan sumber data responden yang menjawab mudah 

ada10 (40%). Mereka memberi alasan antara lain  karena sudah ditentukan sejak awal 

dalam seminar proposal, dan sudah dipilih dalam sumber data yang ada sebagaimana 

terdapat dalam buku-buku penelitian kualitatif..Meskipun demikian responden yang 

menyebut sulit ada 4 (16%) 

 Untuk pengalaman penyusunan pada aspek sumber data responden yang 

mengatakan mudah 8 (32%). Alasan kemudahan ini antara lain sudah menentukan 

sumber data yang mengacu pada buku pedoman penelitian kualitatif, pemilihannya 

disesuaikan dengan sumber data, serta sudah direncanakan sejak awal dalam seminar 

proposal, menggunakan wawancara, observasi langsung dan dokumentasi. Sementara 

yang menyatakan sulit ada 5 (20%) karena dalam teknik pengumpulan data harus terkait 

dengan menganalisis. Namun harus diakui bahwa rata-rata masih mengambang ada12 

(48%).  

 Dalam menentukan keabsahan data atau validitas data yang merespon mudah 

ada 3 (12%) yang mengatakan sulit ada 5 (20%), Meskipun demikian rata-rata masih 

merasa tidak sulit tetapi juga idak mudah ada 17 (68%) 

 Sedangkan dalam membuat analisis data yang merasakan mudah 3 (12%),  yang 

mengatakan sulit 5 (20%). Kesulitan ini menurut responden disebabkan oleh anggapan 

bahwa analisis terkadang kurang mendalam karena faktor kurang latihan sehingga dalam 

pembahasanpun masih bersifat global, bingung saat menggunakan tahapan analisis data. 

Responden yang pengalamannya masih pada posisi ambigu atau ragu ada 17 (68%) 
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 Data hasil pembahasan menunjukkan bahwa pada bagian metodologi penelitian 

rata-rata responden masih belum jelas, karena tidak merasakan mudah tetapi juga tidak 

merasakan sulit. 

4. Tingkat kesulitan pada bagian hasil penelitian dan pembahasan 

 Pengalaman responden dalam mereduksi data-data penelitian yang menyatakan 

mudah ada 4 (16%), alasannya adalah karena datanya tinggal disusun sesuai kerangka, 

dan data sudah didapatkan saat observasi dan wawancara maupun dari dokumen/ arsip. 

Sementara yang merasa sulit ada 5 (20%) alasannya menurut responden harus 

mengumpulkan data sedangkan data yang dikumpulkan belum sesuai yang diharapkan, 

alasan lainnya adalah data masih acak sehingga harus diurutkan, sehingga revisi 

berulangkali. Dengan demikian banyak data yang diolah dan kurang memahami teknik 

penyusunan. Maka dapat dimengerti sisanya yang merasa tidak sulit dan tidak mudah 

ada16 (64%). Dengan demikian responden yang telah menyusun skripsi pada dasarnya 

pengalamanya masih mengambang sebab belum begitu paham tetapi juga tidak buta 

sama sekali. 

 Pengalaman responden dalam menyajikan data-data hasil penelitian menyatakan 

mudah 5 (20%) karena tinggal menyusun data dari lapangan. Sedangkan yang 

mengatakan sulit 8 (32%) karena memiliki masalah dengan tata tulis, dan ada data masih 

acak sehingga perlu dicek ulang dalam menulis hasil penelitian agar urut, serta harus 

sesuai dengan format penulisan. Namun pada umumnya pengalaman menyajikan data 

rata-rata adalah biasa atau sedang saja artinya tidak dianggap sulit tetapi juga tidak 

dianggap susah 12 (48%) 

 Pengalaman responden dalam membuat analisis dan pembahasan yang 

mengatakan mudah ada 5 (20%) alasannya sudah ada data tinggal menfasir atau 

mengomentari. Namun yang mengatakan sulit 8 (32%) alasannya karena dalam analisis 

dan pembahasan terlalu rumit dan kata-kata karus terulang-ulang. Selain itu analisis 

harus memadatkan hasil penelitian yang didasarkan pada landasan teori sehingga pada 

akhirnya harus menyatakan pernyatan teoritis berdasa teori yang ada. Bahkan juga, harus 

dibenturkan lagi dengan teori yang relevan, dan alasannya lainnya karena kurang 

memahami metode analisis dan tidak bisa bagaimana menjelaskannya. Alasan juga 

disebabkan oleh faktor analisis belum bisa fokus, harus menganalisis data dari awal 

sampai akhir dengan teliti, harus disetai dengan tafsir-tafsir. Namun secara umum 

pengalaman responden sebagian besar 12 (48%) dalam menyusun bagian hasil 

penelitian dan pembahasan masih mengambang juga 
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5. Tingkat kesulitan pada bagian penutup 

 Pengalaman responden dalam menarik kesimpulan yang menyatakan mudah 7 

(28%) alasannya karena tinggal hanya merangkum bagian isi yang didasarkan pada 

rumusan masalah yang juga sesuai dengan hasil penelitian. Alasan selebihnya karena 

sudah dijelaskan pada bab sebelumnya sehingga tinggal menegaskan saja. Sementara 

yang menyatakan sulit 3 (12%) karena harus memadatkan hasil penelitian yang berupa 

data-data yang banyak, dan menarik inti dari jawaban rumusan sangat sulit, sehaingga 

harus menganalisis dan membaca data dari awal sampai akhir. Namun rata-rata 

responden menyatakan tidak sulit tetapi juga tidak mudah ada 15 (60%) 

 Pengalaman respoden dalam memberikan saran yang menyatakan mudah 3 

(12%), menurutnya saran sudah jelas mengarah pada harapan agar sesuatu lebih baik, 

untuk saran kemajuan yang kita teliti kedepannya, sehingga banyak hal yang perlu 

diperbaiki dan diberi saran. Sementara responden yang menyatakan sulit hanya 2 (8%), 

alasannya saran merupakan masalah yang sedikit sensitif, saran diberikan berdasarkan 

simpulan, membuat saran didasarkan pada masalah dan memberikan saran adalah salah 

satu upaya pemberian solusi dari masalah. Selebihnya mengaanggap saran merupakan 

cara untuk menganalisis kelebihan dan kekurangan objek yang diteliti. Rata-rata dalam 

menyusun saran pengalaman responden masih mengambang ada 20 (80%) 

6. Tingkat kesulitan pada bagian menulis  referensi dan lampiran 

 Pengalaman dalam menulis referensi/ daftar pustaka responden yang menyatakan 

mudah 8 (32%). Alasan mudah ini antara lain adalah karena sesuai dengan buku 

pedoman dan sudah diberi arahan oleh pembimbing, selain itu tata tulisnya sudah 

terdapat di buku pedoman skripsi, sehingga tinggal menyusun saja. Sementara yang 

menyatakan sulit karena sulit mencari buku yang sesuai. Ada 5 (20%) responden merasa 

kesulitan. Kesulitan katanya juga disebabkan oleh banyak buku yang lupa saat dikutip, 

sehingga harus mencari lagi, harus mencocokkan dengan kutipan di dalam isi yang 

kadang-kadang ada yang tidak dicantumkan. Sedangkan sebagian besar responden 

menyatakan biasa-biasa ada 12 (48%) 

 Dalam hal menyusun lampiran menurut responden adalah mudah 14 (56%), 

lasannya adalah karena lampiran sudah ada tinggal menyusun saja dan juga sudah ada 

panduan penulisannya bahkan data-data sudah ada sehingga tinggal menata dan 

dilampirkan.oleh karena itu tidak ada responden yang menyatakan sulit. Namun demikian 

ada responden 9 (44%) yang menyatakan tengah-tengah, mereka tidak merasa mudah 

tetapi juga tidak merasa sulit. 
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KESIMPULAN 

Kesimpulan dalam penelitian yang telah dilakukan adalah rata-rata mahasiswa 

beranggapan bahwa dalam mengerjakan skripsi bab 1 sampai bab 5 tingkat kesulitannya 

sedang-sedang saja, yaitu tidak terlalu sulit, tetapi juga tidak mudah. Pada umumnya 

mahasiswa hanya merasa sedikit kesulitan saat menyusun bagian latar belakang masalah 

pada bab 1, dan membuat tulisan resensi hasil penelitian pada bab 2, serta bab 4 pada 

bagian analisis dan pembahasan. Tetapi mahasiswa yang mengalami kesulitan hanya 

sedikit dan rata-rata masih menganggap tingkat kesulitannya masih sebatas sedang atau 

biasa-biasa saja. Dengan demikian mahasiswa program studi pendidikan seni rupa FKIP 

UNS Surakarta pada dasarnya tidak mengalami kesulitan dalam menulis skripsi. 

Adapun saran yang dapat disampaikan terkait tentang: 1) Perlunya dilakukan kajian 

pada aspek mahasiswa kaitannya dengan lamanya penulisan skripsi karena 

sesungguhnya secara substansial tidak dikatakatn sebagai hal yang sulit namun waktu 

penulisan  skripsi rata-rata lama; 2) Bagi lembaga program studi pendidikan seni rupa 

perlu memberikan bimbingan skripsi terjadwal secara terencana agar mahasiswa terpacu; 

dan 3) Perlu memadukan unsur mata kuliah terkait secara terintegrasi antara mata kuliah 

penelitian kualitatif, seminar, dan skripsi serta kebijakan bimbingan terjadwal.  
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan aplikasi penilaian kualitas e-learning 

berdasarkan ISO 19796-1 dengan menggunakan metode pembobotan Analytic Hierarcy 
Process (AHP). Penelitian ini meliputi perancangan sistem, implementasi serta pengujian 
kualitas sistem dari sisi perangkat lunak pada aspek functionality, reliability, efficiency, 
usability, maintainability dan portability. Aplikasi ini diharapkan mampu membantu proses 
penilaian kualitas e-learning. 

Metode yang digunakan adalah Research & Development (R&D), meliputi 1) 
Identifikasi Potensi dan Masalah, 2) Analisis Kebutuhan dan Pengumpulan Data, 3) 
Desain Sistem, 4) Implementasi Sistem, 5) Validasi Sistem, 6) Revisi Sistem, dan 7) Uji 
Coba Sistem. Instrumen yang digunakan berupa checklist untuk pengujian aspek 
functionality, maintainability dan usability serta insrumen berupa tool untuk pengujian 
aspek efficiency, reliability dan portability. Sistem diujicobakan ke beberapa ahli dan 
mahasiswa.  

Berdasarkan hasil pengujian perangkat lunak yang dikembangkan menunjukkan 
hasil : 1) Aplikasi Penilaian Kualitas E-learning berdasarkan ISO 19796-1 telah berhasil 
dibuat melalui serangkaian proses rekayasa perangkat lunak dari desain hingga 
pengujian dan telah sesuai dengan spesifikasi; 2) hasil analisis kualitas dari sisi perangkat 
lunak telah memenuhi standar faktor kualitas perangkat lunak dari aspek functionality, 
reliability, efficiency, usability, maintainability dan portability. 

 
Kata kunci: Analytic Hierarcy Process (AHP), ISO 19796-1, e-learning  
 
 
PENDAHULUAN 
 
Latar Belakang 
 

Pertumbuhan sistem e-learning yang meningkat dengan cepat disebabkan karena 

kelebihan yang dimilikinya yaitu kenyamanan, fleksibilitas, portabilitas, dan komunitas 

pembelajaran secara global. Hal tersebut didorong pula dengan faktor semakin kuatnya 

tekanan ekonomi sehingga institusi pendidikan dituntut memiliki proses pembelajaran 

yang lebih fleksibel dan lebih hemat. Terdapat banyak kritik mengenai kualitas dari sistem 

yang selama ini dipakai. Banyak institusi yang masih bereksperimen dengan e-learning 

dengan menggunakan berbagai pendekatan, teknologi dan model untuk pemberian 

konten e-learning (Baruque et al., 2007), oleh sebab itu bagaimana cara mengukur 

kualitas dari website e-learning belum begitu jelas. Penilaian kualitas dari website e-

learning adalah suatu konsep yang sangat kompleks yang pengukurannya harus 

melibatkan banyak dimensi. Pelaksanaan e-learning melibatkan organisasi, administrasi, 

mailto:munir@uny.ac.id
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pelatihan yang tentunya memiliki resiko teknologi sehingga menyebabkan proses evaluasi 

akan semakin kompleks. Kerumitan proses evaluasi disebabkan karena banyaknya atribut 

dan karakteristik serta hubungan logika yang berpengaruh. Meskipun sudah banyak 

penelitian yang dilakukan untuk mengukur kualitas e-learning dari sisi manajemen, 

perencanaan, dan penerapan, akan tetapi masih banyak kekurangan dari sisi model 

evaluasi kualitas e-learning yang efektif (Ozkan and Koseler, 2009, Baruque et al., 2007, 

Caramihai and Severin., 2009, Yunus and Salim, 2008). Terlebih lagi banyak pihak yang 

harus dilibatkan dalam penilaian kualitas sistem e-learning yaitu pengembang sistem, 

teknisi, administrator, pengajar, pembuat materi ajar, disainer multimedia, online fasilitator 

yang semua pendapatnya sangat berpengaruh dalam proses evaluasi (Ozkan and 

Koseler, 2009).  

Kriteria yang digunakan untuk menentukan kualitas dan mengukur kinerja e-

learning sangat kompleks dan cenderung bersifat tidak mutlak. Satu dari beberapa kriteria 

penilaian universitas adalah kualitas website universitas. Hal ini sejalan dengan 

penggunaan world wide web dan teknologi pendukungnya yang berkembang sangat 

pesat. Pendekatan ini berasumsi bahwa suatu website e-learning universitas 

mencerminkan aktivitas akademis suatu universitas. Dengan demikian, semakin 

berkualitas suatu website e-learning universitas maka semakin berkualitas pula 

universitas. Sebagai respons, telah dilakukan beberapa studi kuantitatif untuk 

menciptakan metode pengukuran kualitas website antara lain yang dilakukan dengan 

metode ISO 9126 (Chua and Dyson, 2004), ELSE (Lanzilotti et al., 2006) dan MILE 

(Triacca et al., 2004). Penggunaan metode kuantitatif yang sekarang ini memiliki 

beberapa kelemahan. Kelemahan pertama  penilaian e-learning terletak pada 

penggunaan metode yang dipakai dalam proses penilaian dan penggunaan tool untuk 

pengumpulan data. Seperti diketahui bahwa penilaian kualitas e-learning melibatkan 

banyak kriteria sehingga indikator dari penilaian harus memiliki bobot yang berbeda. 

Proses penilaian biasanya tidak mampu untuk mengakomodir jumlah website yang 

banyak, hal ini disebabkan karena teknik pengumpulan datanya masih menggunakan 

media kuesioner manual. Kelemahan kedua dari sistem penilaian e-learning adalah 

variabel yang dipakai dalam penilaian kualitas e-learning. ISO 9126 menggunakan 

variabel yang ada kaitannya dengan kualitas software e-learning secara umum. MILE 

menggunakan pendekatan kemudahan penggunaan (usability), serta ELSE yang 

menggunakan pendekatan pengamatan teknis dan uji pengguna. Melihat banyaknya 

kelemahan yang dimiliki oleh sistem penilaian kualitas e-learning maka diperlukan suatu 

perbaikan metode penilaian kualiatas website e-learning dari sisi metode pembobotan 

nilai kriteria dan teknik penilaiannya yang dapat menjadi acuan di Indonesia. 
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Tujuan  

  Secara khusus tujuan penelitian ini mengembangkan sebuah sistem berbasis 

web yang dapat dipakai untuk melakukan penilaian e-learning universitas di Indonesia 

dengan menggunakan metode pembobotan variabel dengan menggunakan Analytical 

hierarchy process dan teknik pemeringkatan website e-learning dengan metode Data 

Envelopment Analysis yang bermanfaat secara teknis dan dipersepsi dengan baik oleh 

pemangku kepentingan yang berhubungan dengan e-learning.    

 

Urgensi  

Beberapa kepentingan penelitian yang diusulkan dilihat dari beberapa sudut 

pandang adalah sebagai berikut : 

1. Secara metodologis, pengembangan metode baru dengan penilaian pembobotan 

AHP dan teknik rangking berbasis Data Envelopement Analysis akan meningkatkan 

kualitas dan obyektivitas penilaian website e-learning. Hal ini terkait dengan tingginya 

subyektivitas penilaian web yang sekarang ini terjadi  (Altbach, 2004). 

2. Secara teoritis, penelitian ini penting karena bidang ilmu evaluasi e-learning belum 

berkembang di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya penelitian e-

learning dari peneliti di Indonesia yang dimuat di Jurnal Internasional.  

3. Secara strategis, penelitian mengenai penilaian kualitas e-learning ini penting 

dilakukan karena penilaian kualitas e-learning akan menjadi bahan acuan pembuat 

sistem untuk meningkatkan kualitas sistem yang dimiliki. 

4. Secara ekonomis, suatu standar penilaian kualitas e-learning dari Indonesia akan ikut 

mengangkat kualitas institusi pendidikan di Indonesia sehingga akan menarik banyak 

kerjasama antar lembaga baik dari dalam maupun luar negeri. 

 

Metodologi Pengembangan sistem 

Sistem yang akan dikembangkan. Desain meliputi perancangan Unified Modeling 

Language (UML), perancangangan basis data, perancangan tampilan antar muka (user 

interface). 

1. Implementasi Sistem 

Setelah melakukan analisis kebutuhan dan membuat rancangan sistem dari aspek 

rekayasa perangkat lunak dengan menggunakan Unified Modelling Language (UML), 

desain basis data dan desain antarmuka, maka selanjutnya dilakukan implementasi 

sistem termasuk di dalamnya proses pengkodean dan konfigurasi sistem. 
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2. Validasi Sistem 

Setelah sistem diimplementasikan, selanjutnya dilakukan validasi untuk menguji 

kesiapan sistem. Sistem diujikan ke beberapa ahli yang diuji dari sisi fungsionalitas. Dari 

hasil pengujian yang dilakukan oleh beberapa ahli, sistem mendapat feedback untuk 

dilakukan perbaikan. 

 

3. Uji Coba Sistem 

Setelah direvisi, selanjutnya sistem diujikan ke pengguna untuk mendapatkan 

respon pengguna terhadap sistem. Aplikasi Penilaian Kualitas E-learnnig berdasarkan 

ISO 19796-1 ini diujicobakan ke mahasiswa di Universitas Negeri Yogyakarta. Gambar 1 

adalah hasil sistem Penilaian E-learning Berbasis web dengan alamat 

http://ar.evalearning.web.id 

 

 
 

Gambar 1. Sistem Penilaian Kualitas E-learning Berbasis Web dengan Metode AHP 

 

Analisis Kualitas Perangkat Lunak 

Analisis kualitas perangkat lunak pada penelitian ini meliputi faktor kualitas 

functionality, reliability, usability, efficiency, usability, maintainability dan portability. 

1. Analisis Faktor Kualitas Functionality 

Fakor kualitas functionality diukur dengan menggunakan checklist untuk 

mendapatkan persentasa fungsi yang berjalan dengan sukses dan selanjutnya dilakukan 

analisis deskriptif. Berdasarkan analisis data pengujian functionality yang dilakukan, 

diperoleh persentase 98,75%. Nilai tersebut kemudian dikonversi ke data kualitatif dan 

berdasarkan skala penilaian sesuai tabel 1.D skor persentase yang didapat maka kualitas 

perangkat lunak dari sisi functionality mempunyai skala “Sangat tinggi” dan telah 

memenuhi aspek functionality. 
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2. Analisis Faktor Kualitas Reliability 

Fakor kualitas reliability diukur dengan menggunakan tool dari LoadImpact dan 

WAPT 8.1. Hasil stress testing dengan menggunakan tool dari LoadImpact menunjukkan 

dari 277 kali percobaan, 277 sukses sementara 0 gagal. Ini artinya dari sisi reliability, 

website penilaian kualitas e-learning ini memiliki persentase reliability 100% atau sangat 

tinggi. Sementara hasil pengujian dengan WAPT 8.1 diperoleh rata-rata persentase 

98.11% (sangat tinggi). Dari hasil pengujian tersebut aplikasi yang dikembangkan telah 

memenuhi aspek reliability. 

3. Analisis Faktor Kualitas Usability 

Fakor kualitas usability diukur dengan menggunakan kuisioner J.R. Lewis. Hasil 

pengujian dihitung dengan menggunakan rumus konsistensi alpha cronbach. Nilai 

konsistensi yang diperoleh adalah 0.937 atau excellent. 

4. Analisis Faktor Kualitas Efficiency 

Fakor kualitas efficiency diukur dengan menggunakan tool Yslow dan PageSpeed 

Insight. Hasil pengujian efficiency dengan menggunakan Yslow menunjukkan rata-rata 

overall performance score 93 dan grade A. Dengan demikian hasil pengujian efficiency 

dengan Yslow menunjukkan hasil sangat baik. Hasil pengujian dengan PageSpeed 

Insight menunjukkan bahwa rata-rata skor performa aplikasi penilaian kualitas e-learning 

jika diakses dengan perangkat mobile adalah 83.5 atau baik. Sementara jika diakses 

dengan menggunakan perangkat desktop maka rata-rata skornya adalah 92.93 atau 

sangat baik. 

5. Analisis Faktor Kualitas Maintainability 

Fakor kualitas maintainability diukur dengan menggunakan metrik. Hasil pengujian 

adalah sebagai berikut:    

     Tabel 4. Hasil Pengujian Maintainability  

 

Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa aplikasi yang dikembangkan telah 

memenuhi faktor kualitas maintainability.  

Aspek Hasil yang diperoleh 

Instrumentation Hasil pengujian yang dilakukan secara operasional menunjukkan 
bahwa sistem memberikan pesan kesalahan(peringatan) saat sistem 
gagal mengeksekusi fungsi tertentu 

Consistency Hasil pengujian menunjukkan sistem memiliki rancangan yang sama 
dan memiliki tampilan yang konsisten dari satu halaman ke halaman 
lain. 

Simplicity Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mudah dikembangkan 
karena dibuat dengan skema Model-View-Controller (MVC) dan 
bersifat modular sehingga penambahan atau maintenance pada 
suatu modul tidak akan mempengaruhi modul lainnya sehingga 
mudah dikembangkan 
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6. Analisis Faktor Kualitas Portability 

Fakor kualitas portability diukur dengan menggunakan web browser berbasis 

desktop dan mobile. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, aplikasi web dapat diakses 

dengan baik dan tidak ditemukan error menggunakan berbagai macam web browser 

mulai dari desktop, yaitu: Internet Explorer, Safari, Mozilla Firefox, Google Chrame dan 

web browser mobile, yaitu: Opera Mini, Firefox mobile, Chrome mobile dan Dolphin 

Browser. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa aplikasi yang dikembangkan sudah 

memenuhi aspek portability. 

Selain dari penilaian kualitas perangkat lunak, didapatkan juga hasil pembobotan 

dengan metode AHP untuk kriteria e-learning dengan menggunakan metode AHP. 

Hasilya dapat dilihat padi Gambar 2. 

 

 
 

Gambar 2. Hasil Pembobotan Kualitas E-Learning dengan Menggunakan AHP 

 

Berdasarkan perhitungan para ahli yang terdiri dari 12 orang didapatkan hasil 

pembobotan untuk 13 kriteria yang ada di dalam e-learning besmart UNY sebagai berikut: 

 

   Tabel 5. Hasil Pembobotan Sistem 

Learning Objectives 0.0950445 

Concepts of Content 0.08047025 

Didactical Concept  0.07308175 

Organizational Concept 0.07521625 

Technical Concept 0.0689695 

Concept for Media and Interaction Design 0.071362 

Media Concept 0.07477525 

Communication Concept 0.07632175 
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Concept for Test and Evaluation 0.07710575 

Concept of Maintenance 0.071726 

Administration 0.0683155 

Activities 0.0841275 

Review of Competency Levels 0.08395075 

 

Simpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya dapat diambil beberapa 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Penelitian ini menghasilkan aplikasi yang mampu memberikan penilaian terhadap 

kualitas e-learning melalui pembobotan dari banyak ahli dengan menggunakan 

metode Analytic Hierarchy Process (AHP) yang diagregasi dengan menggunakan 

metode Geometric Mean. Aplikasi yang dikembangkan juga mampu memberikan 

rekomendasi terhadap perbaikan kualitas e-learning. 

2. Berdasar serangkaian proses uji kualitas perangkat lunak didapat hasil:  

- nilai persentase aspek functionality 98.75% (sangat tinggi).  

- Pengujian aspek reliability, didapat hasil 100% dengan pengujian menggunakan 

tool dari LoadImpact, sementara pengujian dengan WAPT 8.1 untuk tiga metrik, 

hasilnya adalah: sessions 95%, pages 99,68% dan hits 99,64% sehingga dari 

aspek reliability menunjukkan nilai sangat tinggi.  

- Pengujian efficiency dengan menggunakan Yslow menunjukkan rata-rata overall 

performance score 93 dan grade A. Dengan demikian hasil pengujian efficiency 

dengan Yslow menunjukkan hasil sangat baik. Sementara pengujian efficency 

dengan menggunakan PageSpeed Insight menunjukkan nilai rata-rata untuk 

mobile 83.5 (baik) dan desktop 92.93 (sangat baik).  

- Pengujian dari aspek maintainability menunjukkan bahwa aplikasi telah diuji dan 

memenuhi metrik maintainability, yaitu: instrumentation, consistency dan 

simplicity. Kemudian dari sisi portability, aplikasi telah diuji menggunakan dengan 

beberapa web browser. Hasilnya aplikasi bisa diakses menggunakan semua web 

browser tersebut tanpa ada error sehingga aplikasi telah memenuhi aspek 

portability. 
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Abstrak 
 Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan validitas  TKB Futsal (tes keterampilan 
bermain futsal), sehingga bisa dikategorikan sebagai tes yang baik, sebagai instrumen 
yang dapat digunakan untuk memilih atau menentukan kelayakan seorang pemain futsal. 
Futsal adalah olahraga tim, seleksi pemain futsal sangat penting untuk membangun tim 
futsal, karena kinerja tim sangat didukung oleh tingkat dilatih setiap anggota. Validitas 
TKB Futsal dibuktikan secara isi, kriteria dan konstruksi. Validitas isi menggunakan 
content validity index (CVI), yang diperoleh dari content validity ratio (CVR) masing-
masing item tes berdasarkan pendapat pakar/ahli. Pakar tersebut berjumlah 15 orang, 
terdiri dari 5 orang dari akademisi dan 10 orang dari pelatih tim PORDA dari kabupaten 
dan kota di DIY. Validitas kriteria yang digunakan concurrent validity, melalui uji coba 
terhadap 12 pemain futsal POMNAS DIY (Tim Universitas DIY yang dipersiapkan untuk 
POMNAS 2013). Kriteria adalah penilaian dari tiga pelatih. Validitas kriteria yang 
digunakan koefisien korelasi antara nilai tes dan penilaian pelatih. Validitas konstruksi 
yang digunakan metode known group difference, pemain dari dua klub yang berbeda 
prestasi. Pemain dari tim yang lebih baik (berprestasi lebih tinggi) lebih banyak di atas 
nilai median secara keseluruhan, demikian pula untuk pemain dari tim yang lebih jelek 
banyak berada di bawah nilai median tersebut. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tes Keterampilan Bermain Futsal telah 
memiliki bukti validitas. Harga validitas isi sebesar 0,8644 secara keseluruhan, sedangkan 
untuk unsur waktu pelaksanaan saja sebesar 0,8912 dan waktu hukuman atas kesalahan 
sebesar 0,8182. Harga validitas kriteria sebesar 0,7786 secara keseluruhan, sedangkan 
untuk unsur waktu pelaksanaan saja sebesar 0,7506. Bukti validitas konstruksi 
menunjukkan pemain dari klub yang berprestasi lebih tinggi lebih banyak daripada klub 
yang berprestasi lebih rendah secara keseluruhan dan pada unsur waktu pelaksanaan 
saja. Pada akhirnya tes keterampilan bermain futsal telah memiliki bukti validitas secara 
isi, kriteria dan konstruksi, sehingga dapat digunakan untuk membedakan tingkat 
keterampilan bermain futsal. Dengan dmikian tes tersebut dapat digunakan untuk 
menentukan (seleksi) pemain futsal di DIY. 

 
Kata Kunci:  tes keterampilan olahraga, tes futsal  

 

PENDAHULUAN  

 Futsal merupakan olahraga tim. Pemilihan mereka sebagai pemain futsal menjadi 

sangat penting untuk membentuk tim futsal, karena prestasi tim sangat didukung oleh 

tingkat keterlatihan masing-masing anggota. Kunci utama kepelatihan adalah observasi 

keterampilan pemain, yang dapat dilakukan dengan match analisys dan testing skill 

(Worthington, 1984; 17). Observasi melalui analisis pertandingan dapat dilakukan karena 

telah banyak pertandingan dalam kejuaraan, sedangkan pengukuran keterampilan melalui 

tes perlu dikembangkan. Pengukuran keterampilan olahraga merupakan salah satu aspek 

yang fundamental dari pengukuran performa manusia melalui sport skill test (Morrow, 
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2005; 308). Tes keterampilan futsal dapat dikembangkan sebagai alat untuk 

mengestimasi tingkat keterampilan bermain futsal. 

Futsal dikelompokkan dalam olahraga invasi menerapkan kinerja bertahan dan 

menyerang. Sporis (2012:602) menyebutkan dimensi laten menyerang adalah usaha 

mencetak gol, penguasaan bola, dan transisi dari bertahan ke menyerang, sedangkan 

dimensi laten bertahan adalah kombinasi posisi pemain bertahan dan usaha 

menggagalkan serangan tim lawan dalam sepakbola.  Kinerja penyerangan dalam futsal 

meliputi tiga prinsip; menjaga penguasaan bola, bergerak maju mendekati gawang lawan, 

dan usaha mencetak gol, sedangkan bertahan meliputi tiga prinsip; merebut bola, 

mencegah serangan lawan, dan melindungi gawang (Leite, 2012:79). Keseimbangan 

antara menyerang dan bertahan merupakan kunci dari olahraga invasi, sehingga tim yang 

mampu mencetak gol lebih banyak sebagai pemenangnya.Kinerja menyerang harus 

diutamakan apabila menginginkan kemenangan, dibandinkan dengan kinerja bertahan. 

Hal itu dapat tercapai apabila kinerja menyerang mampu mencetak gol lebih banyak 

daripada kemasukan gol pada kinerja bertahan.  

Usaha mencetak gol tim Portugal pada babak penyisihan European Futsal 

Championship tahun 2010 sebanyak 167 kali, yang diperoleh dari kerjasama penguasaan 

bola 56,89%, serangan balik 17,36%, dan bola mati (free kick, kick in dan corner kick) 

25,75% (Leite, 2012:82). Hal ini menunjukkan bahwa penguasaan bola merupakan aspek 

yang paling dominan dalam permainan (penyerangan) futsal. Serangan balik merupakan 

kinerja tim dalam menggagalkan serangan lawan dan dilanjutkan dengan kerjasama 

secara cepat untuk mendekati gawang lawan dan diakhiri dengan usaha mencetak gol. 

Serangan balik juga dibutuhkan penguasaan bola tetapi hanya sebagian dari tim. Bola 

mati merupakan hasil yang diperoleh dari usaha lawan untuk menggagalkan penguasaan 

bola menuju ke gawang lawan, sehingga bola mati dapat dikatakan sebagai kelanjutan 

dari penguasaan bola. Penguasaan bola merupakan kinerja tim yang diperagakan oleh 

seluruh anggota tim. Permainan futsal bertujuan untuk menciptakan gol melalui berbagai 

cara yang melibatkan anggota tim melalui rangkaian keterampilan bermain futsal.      

Keterampilan sebagai putusan memilih dan menampilkan teknik yang tepat dari 

tuntutan situasi (Ali, 2007:1470). Keterampilan bermain dapat dievaluasi berdasarkan 

pada eksekusi keterampilan dan pengambilan keputusan (Guitierrez dan Lopez, 2012; 8). 

Selanjutnya Garganta (2008:85) menyebutkan variabel laten dari kinerja taktik pada 

olahraga tim meliputi ruang, waktu dan tugas teknik bermain. Sehingga pengambilan 

keputusan diambil dengan mempertimbangkan ruang dan waktu. Setiap pemain dituntut 

harus mampu mencari ruang cukup dan menggunakan waktu yang terbatas untuk 

melakukan tugas teknik bermain. Keterampilan bermain merupakan perpaduan antara 
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eksekusi teknik bermain dan taktik bermain. Pemain memiliki keterampilan bermain futsal 

apabila mampu mengesekusi teknik bermain sesuai dengan taktik bermain berdasarkan 

pada situasi bermain dari tuntutan keterbatasan ruang dan waktu yang tersedia.  

Eksekusi keterampilan teknik oleh Gutierres dan Lopez (2012, 9) pada taktik 

menyerang bagi pemain yang menguasai bola adalah control, pass, moving with the ball 

dan shoot. Keterampilan bermain futsal berupa eksekusi keterampilan seorang pemain 

dalam menerima bola, mengirim bola, membawa bola, dan menembak bola ke gawang. 

Namun demikian keterampilan teknik tersebut bukan dieksekusi secara sendiri-sendiri, 

tetapi dalam satu rangkaian sebagai gambaran dari penguasaan bola dalam permainan 

futsal. Penguaaan bola selalu merangkaiakan menerima dan memberi bola (receiving dan 

passing), membawa bola (dribbling), serta diakhiri dengan menembak bola ke gawang 

(shooting). Pemain futsal yang terampil bermain futsal apabila mampu mengeksekusi 

receiving, passing, dribbling, dan shooting dalam ruang dan waktu yang terbatas karena 

keberadaan pemain lawan.   

Tes keterampilan olahraga mulai dikembangkan oleh AAHPER pada tahun 1960 

(Baumgartner, 2006:138). Collins dan Hodges (1978) berhasil mempublikasikan 103 tes 

keterampilan olahraga dari 26 cabang olahraga pada tahun (Miller, 2002:237).  Kemudian 

pada tahun 1984-1991, tes keterampilan olahraga hanya direvisi ulang, tanpa 

menciptakan tes baru, tetapi hanya membuktikan dengan metode yang baru. Tes 

keterampilan olahraga bergairah kembali pada tahun 1993 oleh Strand dan Wilson melalui 

buku Assesing Sport Skill. Pengguna tes harus mempertimbangkan kelayakan tes 

tersebut sebagai alat ukur yang baik. Kriteria tes yang dapat digunakan meliputi valid, 

reliabel dan objektif (Lacy dan Hastad, 2007:86), Tes dikatakan baik apabila valid, 

reliabel, objektif dan dapat diadministrasikan dengan cepat (Miller, 2002:55). memiliki 

norma penilaian (Strand dan Wilson, 1993:11-12). Kubiszyn dan Borich (2010:329) 

menegaskan”to be a good test, a test ought to have adequate evidence for its validity, 

reliability, and accuracy for the purpose it is being used for, and for the persons it is being 

used with”. Validitas tes menjadi kriteria yang harus dipenuhi agar tes keterampilan 

olahraga dapat dikategorikan baik dan dapat digunakan.    

Validitas adalah ukuran yang menyatakan ketepatan tujuan tes dan memenuhi 

persyaratan pembuatan tes. Validitas tes menunjukkan derajat kesesuaian antara tes dan 

atribut yang akan diukur. Validitas menggambarkan kemampuan tes dalam mengukur apa 

yang ingin diukur. Pendekatan dalam upaya menyatakan validitas secara umum meliputi; 

pendekatan rasional dan pendekatan empirik. Pendekatan rasional berdasarkan hasil 

pemikiran logis, sebagai analisis secara rasional, meliputi validitas isi, konstruksi dan 

logis. Pendekatan empirik berdasarkan pengamatan di lapangan (Hassett dkk, 2007), 
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berhubungan dengan kriterium, meliputi validitas kriterium (Castagna dkk, 2010), 

concurent (Hui dan Cheung, 2004), dan prediksi. Keragaman pendekatan tersebut 

memiliki perbedaan dalam pembuktian validitas, yaitu: validitas isi, validitas kriteria dan 

validitas kontruksi.  

Validitas isi menyatakan tentang kesesuaian antara item (tugas dalam tes kinerja) 

dengan tujuan. Pembuktian tipe validitas ini dengan pertimbangan dari beberapa 

ahli/pakar. ”No correlation coefficient is computed. Instead, human judgement is relied 

upon.”(Kubiszyn dan Borich, 2010:334). Namun demikian dapat dibuktikan dengan 

content validity ratio (CVR) dari Lawshe (Shultz dan Whitney, 2005:89-90). Pemilihan para 

pakar/ahli menjadi sangat penting, oleh karena itu diperlukan pertimbangan khusus atau 

tertentu, sehingga hasil perhitungan dapat dipertanggungjawabkan. Berangkat dari 

perhitungan CVR dari masing-masing item, selanjutnya dihitung rerata berdasarkan 

bagian atau keseluruhan tes, dapat diketahui content validity index (CVI) sebagai besaran 

koefisien validitas isi sebuah tes 

Validitas kriteria menyatakan tentang kesesuaian antara skor tes dengan skor dari 

tes atau instrumen yang lain sebagai kriteria. Validitas ini dibedakan antara predictive 

validaty, concurrent validity dan postdictive validity (Shultz dan Whitney, 2005:102), 

berdasarkan perbedaan data (skor) performance sebagai kriteria. Kriteria untuk tes 

keterampilan olahraga dibedakan antara keterampilan saat ini (yang telah dikuasai) dan 

keterampilan kelak (yang akan dikuasai), sehingga tipe validitas kriteria dibedakan 

postdictive, concurrent dan predictive. Pembuktian tipe validitas ini dengan penghitungan 

koefisien validitas. Koefisien validitas identik dengan koefisien korelasi (Miller, Linn dan 

Gronlund, 2009:90), (Kubiszyn dan Borich, 2010:330) dalam statistika, untuk menyatakan 

hubungan antara dua kumpulan data.  

Teknik yang dapat digunakan untuk mendapatkan kriteria, adalah expert judgment 

(Strand dan Wilson, 1993:19) atau ratings of experts (Miller, 2002:95), yaitu 

mengkorelasikan skor tes yang dibuat dengan skor dari ahli/pakar. Penilaian oleh pakar 

difokuskan pada penampilan individu tersebut saat bermain sesungguhnya. Hal tersebut 

dapat dilakukan dengan menyediakan lembar penilaian. Komponen yang harus dinilai 

meliputi komponen-komponen yang harus ditampilkan dalam permainan yang 

sesungguhnya. Pakar yang dimaksud adalah para pelatih futsal, sehingga mampu 

memperikan penilaian yang tepat untuk keterampilan pemain futsal. Penilaian dari 

beberapa pelatih, yang telah ditetapkan sebagai ahli, pada saat para pemain bermain 

merupakan kriteria untuk validitas concurent. Validitas merupakan koefisien korelasi 

antara skor tes baru dengan skor penilaian dari pakar.  
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Validitas konstruksi menyatakan tentang keterkaitan antara hasil pengukuran dari 

tes dengan teori yang mendasari penyusunan tes tersebut. Wood (1989:37) menyatakan 

“construct validity is the process of determining the degree to which a test measures the 

construct it was designed to measure”. Bukti validitas konstruksi ditentukan oleh 

penemuan kecocokan hasil tes dengan skor dari variable lain yang digali secara rasional 

atau teori. (Kubiszyn dan Borich, 2010:340). Metode known group difference adalah salah 

satu metode yang bisa digunakan untuk menentukan validitas konstruksi (Thomas dan 

Nelson, 2001: 346). Ditentukan kelompok yang memiliki tingkat keterampilan yang 

berbeda, kemudian diukur dengan tes yang sama. Hasil pengukuran harus memiliki 

perbedaan di antara kedua kolompok tersebut. Validitas konstruk dapat diperoleh 

menggunakan metode known group difference, melalui perbedaan keberadaan anggota 

kelompok berdasarkan harga median dari kedua kelompok tersebut 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah membuktikan validitas tes 

keterampilan bermain futsal, sehingga dapat dikategorikan sebagai tes yang baik. 

Manfaat dari hasil penelitian ini mampu memberikan kontribusi secara teoritis, 

metodologis dan praktis. Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini dapat menambah 

pengetahuan tentang model pengembangan tes, terutama tes keterampilan olahraga, 

untuk mengukur tingkat keterampilan bermain futsal. Manfaat metodologis dari hasil 

penelitian ini dapat memberikan sumbangan pada dunia pengukuran tentang proses 

pengembangan sebuah tes keterampilan olahraga. Manfaat praktis dari penelitian ini 

berupa tercipta seperangkat tes keterampilan bermain futsal, diharapkan dapat digunakan 

sebagai tes untuk mempermudah bagi guru, pelatih atau praktisi futsal dalam mengukur 

keterampilan bermain futsal. Hasil pengukuran melalui tes tersebut dapat digunakan untuk 

mengetahui tingkat pencapaian keterampilan bermain futsal. 

 

METODE 

Subyek penelitian dibedakan menjadi tiga, yaitu pakar/ahli untuk estimasi validias 

isi, pemain dan pelatih POMNAS DIY untuk estimasi validitas kriteria, dan pemain Klub di 

DIY untuk membuktikan validitas konstruksi. Pakar/ahli meliputi dosen bidang keahlian 

permainan sepakbola pada FIK UNY, sebanyak lima orang dan para pelatih tim PORDA 

dari Kabupaten/Kota di DIY, sebanyak 10 orang. Pemain POMNAS DIY sebanyak 12 

orang beserta tiga orang pelatih. Pemain dari dua Klub Futsal di DIY, yaitu Planet Futsal 

dan Spirit Futsal, masing-masing klub sebanyak 15 pemain. Estimasi validitas isi 

menggunakan content validity index, validitas kriteria menggunakan korelasi spearman 

rank, dan validitas konstruksi menggunakan metode median splitz.     
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Tempat TKB Futsal 

Gambar 1 mengilustrasikan tempat tes keterampilan futsal. Area untuk tes 

memerlukan tempat dengan luas 8 x 12 meter. Menempatkan dua papan pantul sebagai 

sasaran passing berukuran lebar 1 meter dan tinggi 40 centimeter, sebuah gawang 

sebagai sasaran shooting berukuran lebar 3 meter dan tinggi 2 meter, tiga tempat untuk 

melakukan passing berukuran 1 x 1 meter, dua tempat untuk melakukan shooting 

berukuran 1 x 1 meter, tempat meletakkan enam bola berukuran 1 meter x 60 centimeter, 

dua tempat pembalikan dribbling berukuran 1 meter x 20 centimeter, dan 13 cone dengan 

diameter 20 centimeter. Sebelum ditempatkan, papan pantulan passing dilengkapi 

dengan lima warna sebagai target passing, berurutan putih, merah kuning, merah, dan 

putih, dengan ukuran lebar 20 centimeter. Gawang dilengkapi dengan target penghalang 

shooting berukuran lebar 1 meter tinggi 2 meter, yang digantungkan pada tengah gawang. 

 

Gambar 1. Tempat TKB Futsal 

 

Petunjuk Pelaksanaan TKB Futsal 

Subyek berdiri di tempat passing berwarna kuning dengan bola ditelakkan pada 

kotak tersebut. Keterampilan pertama; subyek melakukan passing enam rangkaian ke 

arah papan target, dan petugas tes pertama memulai waktu tes menggunakan stopwatch 

saaat bola disentuh untuk melakukan passing yang pertama. Keterampilan kedua; subyek 

melakukan dribbling lurus menuju kotak pembalikan dan kembali lagi ke tempat passing 
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(berwarna kuning). Keterampilan ketiga; subyek melakukan rangkaian passing sebanyak 

enam kali dengan dua target secara bergantian. Keterampilan keempat; subyek dribbling 

secara zig zag mengikuti penghalang yang sudah tersedia menuju tempat pembalikan, 

dan kembali lagi menuju tempat passing (berwarna hijau). Keterampilan kelima; subyek 

melakukan enam rangkaian passing ke satu target pada dua tempat passing yang 

berbeda (warna hijau) secara bergantian. Keterampilan keenam; subyek melakukan 

shhoting dan masuk ke gawang sebanyak tiga kali, dua kali dengan kaki dominan dan 

satu kali dengan kaki lainnya, pada dua tempat shooting (berwarna biru), maka tes sudah 

selesai. Tetapi apabila tiga kali kesempatan shooting bola belum masuk ke gawang, maka 

disediakan tujuh bola sampai terpenuhi tiga kali bola masuk ke gawang. Jika ketujuh bola 

sudah digunakan semua dan belum terpenuhi tiga kali bola masuk ke gawang, maka tes 

sudah selesai. Bola pertama adalah bola yang digunakan untuk rangkaian keterampilan, 

sedangkan bola kedua sampai ketujuh diletakkan di kotak tempat bola (berwarna abu-

abu). Petugas tes menghentikan waktu tes pada saat bola masuk ke gawang untuk ketiga 

kalinya atau bola terakhir telah melewati gawang, dengan mematikan stopwatch. 

Tabel 1. Waktu hukuman kesalahan 

Item tes Jenis kesalahan Waktu 
hukuman 

Passing dan receiving  Bola kena sasaran toleransi (target warna 
merah) 

0,5 detik 

Bola kena di luar sasaran (target warna putih)  1 detik 

Receiving di luar kotak 1 detik 

Passing di luar kotak 1 detik 

Dribbling  Sentuhan bola kurang dari 5 kali 1 detik 

Bola menyentuh cone 1 detik 

Sepatu menyentuh cone. 1 detik 

Bola tidak di kotak saat berbalik arah 1 detik 

Shooting Shooting di luar kotak 5. 1 detik 

Bola kena target di tengah gawang 0,5 detik 

Bola kena tiang gawang (tidak masuk ke 
gawang) 

1 detik 

Bola di luar sasaran gawang 2 detik 

Umum Menyentuh bola dengan tangan 3 detik 

 

Petugas tes pertama memulai menghidupkan watu tes pada saat subyek 

menendang bola pertama kali dan menghentikan waktu tes pada saat subyek telah 

selesai melakukan shooting. Petugas tes kedua mencatat waktu hukuman selama 

melakukan tes. Waktu hukuman dapat dilihat pada tabel 1.  Skor berupa waktu tempuh 
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dan kesalahan dalam melakukan rangkaian tugas. Kesalahan dituangkan dalam bentuk 

hukuman dengan penambahan waktu, sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. 

Sehingga skor tes merupakan total waktu yang diperoleh dari penjumlahan waktu 

pelaksanaan dan waktu hukuman. Skor tes adalah skor terbaik dari dua kali kesempatan. 

Tes yang baik memiliki batas minimal validitas yang dapat ditoleransi. Tes 

keterampilan berrmain futsal yang akan dihasilkan harus memiliki validitas tertentu, 

sehingga dapat dikatakan tes yang baik dan dapat digunkan. Pada validitas isi oleh 

Baumgartner (2007: 43) disebutkan bahwa batas minimal CVR seberas 0,70, sehingga 

CVI dapat diperoleh 0,70 atau lebih. Pada validitas kreteria oleh Rowe dan Maher (2006: 

25) disebutkan 0,70 sebagai batas minimal, sedangkan oleh Lacy (2011, 86) harga 

koefisien korelasi 0,80 atau lebih dianggap telah memiliki argumentasi yang kuat sebagai 

validitas kriteria tes. Dengan demikian indkator validitas yang harus dicapai adalah 0,70 

untuk validitas isi, dan 0,80 untuk validitas kriteria. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil 

Hasil perhitungan CVI dapat dilihat pada tabel 2. Validitas tes sebesar 0,8912 

untuk waktu pelaksanaan saja, 0,8182 untuk waktu hukuman pelaksanaan saja, dan 

0,8644 untuk performa pelaksanaan secara keseluruhan (Agus Susworo Dwi Marhaendro, 

2014; 258). 

Tabel 2. Rangkuman CVI dari TKB Futsal 

Item 
Pelaksanaan Hukuman Ketrampilan 

(n)  CVI  (n) CVI (n) CVI 

Passing & receiving 1 ( 8)   0.9167 ( 4)   0.8667 (12)   0.9000 

Dribbling lurus ( 3)   0.7333  ( 2)   0.8667 ( 5)   0.7867 

Passing & receiving 2  ( 8)   0.9167  ( 4)   0.7333 (12)   0.8556 

Dribbling zig zag ( 5)   0.7867  ( 3)   0.8222 ( 8)   0.8000 

Passing & receiving 3 ( 8)   0.8833  ( 4)   0.8000 (12)   0.8556 

Shooting ( 6)   1.0000  ( 4)   0.8667 (10)   0.9467 

Umum  ( 1)   0.7333 ( 1)   0.7333 

Passing (24)   0.9056  (12)   0.8000 (36)   0.8704 

Dribblng ( 8)   0.7667  ( 5)   0.8400 (13)   0.7949 

Shooting ( 6)   1.0000  ( 4)   0.8667 (10)   0.9467 

Umum  ( 1)   0.7333 ( 1)   0.7333 

Total (38)   0.8912  (22)   0.8182 (60)   0.8644 
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Rangkuman data hasil pengukuran Tes Keterampilan Bermain Futsal bagi pemain 

futsal mahasiswa tim putera POMNAS DIY dapat dilihat pada tabel 3. Skor keterampilan 

dibedakan menjadi dua unsur, yaitu; waktu pelaksanaan menyelesaikan tes keterampilan 

futsal dan waktu hukuman kesalahan ketepatan dalam receiving, passing, dribbling and 

shooting. Keterampilan bermain futsal sebagai gabungan (penjumlahan) dari waktu 

pelaksanaan dan waktu hukuman kesalahan.Percobaan kedua menunjukkan peningkatan 

(semakin cepat) performa pada kedua unsur tersebut. Hal tersebut disebabkan oleh 

pengaruh dari pengulangan percobaan. Pemberian kesempatan percobaan dapat 

mempengaruhi skor keterampilan bermain futsal, sehingga perlu pembatasan bagi para 

tester sebelum dilakukan pengukuran, demikian juga dengan pembatasan pelaksanaan 

tes juga harus dipertimbangkan. Hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan keterampilan 

dari percobaan pertama dan kedua. 

Tabel 3. Rerata (standar deviasi) keterampilan bermain futsal pemain POMNAS DIY 

Variabel Percobaan  1 
(detik) 

Percobaan 2 
(detik) 

Percobaan Terbaik  

(detik) 

 Pelaksanaan 57.89 (±10.43) 56.59 (±11.08) 54.93 (±10.34) 

 Hukuman 12.25 (±  5.33) 11.46 (±  3.99) 10.67 (±  3.14) 

 Keterampilan 70.14 (±14.81) 68.05 (±11.27) 65.60 (±11.04) 

 

Koefisien korelasi antara ranking pelatih dengan skor waktu pelaksanaan saja 

adalah kategori moderat pada percobaan pertama (0.7552) dan waktu terbaik (0,7506), 

serta kategori rendah (0.5758) pada percobaan kedua. Koefisien korelasi untuk hukuman 

pelaksanaan adalah kategori moderat (0.7972) pada percobaan pertama, tetapi kategori 

jelek (-0,0385) untuk yang lainnya, percobaan kedua (-0,0385) dan waktu terbaik 

(0,04044). Koefosien korelasi untuk performa keseluruhan tes adalah kategori mederat 

(0,7786 – 0,8765) pada percobaan pertama dan waktu terbaik, dan kategori rendah 

(0,6154) untuk percobaan kedua. Koefisien korelasi pada tabel 4 merupakan validitas dari 

Tes Keterampilan Bermain Futsal. Percobaan kedua menunjukkan penurunan harga 

validitas tes tersebut dibandingkan dengan percobaan pertama. Skor terbaik juga 

menunjukkan hasil validitas yang lebih rendah daripada percobaan pertama, meskipun 

lebih tinggi dari percobaan kedua. Dengan demikian harga validitas paling tinggi pada 

percobaan pertama, sehingga harus dipertimbangkan pengulangan dalam pelaksanaan 

tes serta pemberian kesempatan sebelum melakukan pengukuran.  
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Tabel 4. Validitas kriteria dari TKB Futsal 

 

Pelaksanaan Hukuman Keterampilan 
(total) 

Percobaan 1  0.7552 ** 0.7972 ** 0.8765** 

Percobaan 2  0.5758* -0.0385 0.6154* 

Skor berbaik  0.7506** 0.4044 0.7786** 

 

Kriteria dalam penentuan harga validitas tersebut berupa ranking dari para pelatih, 

oleh sebab itu perlu dibuktikan obyektifitas dari ketiga pelatih yang terlibat, (tabel 5). 

Obyektivitas tersebut berupa kesepakatan diantara mereka. Kesepakatan antar para 

pelatih termasuk kategori moderat (> 0,7) untuk seluruh, yaitu 0,8741 (pelatih 1 dan 2), 

0,7762 (pelatih 1 dan 3), dan 0,8881 (pelatih 2 dan 3). Obyektivitas pelatih untuk menilai 

Tes Keterampilan Bermain Futsal (TKB Futsal) berupa rerata dari koefisien korelasi 

kesepakatan antar pelatih sebesar 0,8461.   

Tabel 5. 

 

 

 

 

Koefisien korelasi pada tabel 4 merupakan validitas dari Tes Keterampilan 

Bermain Futsal. Percobaan kedua menunjukkan penurunan harga validitas tes tersebut 

dibandingkan dengan percobaan pertama. Skor terbaik juga menunjukkan hasil validitas 

yang lebih rendah daripada percobaan pertama, meskipun lebih tinggi dari percobaan 

kedua. Dengan demikian harga validitas paling tinggi pada percobaan pertama, sehingga 

harus dipertimbangkan pengulangan dalam pelaksanaan tes serta pemberian 

kesempatan sebelum melakukan pengukuran. Dengan demikian tes keterampilan futsal 

meniliki harga validitas yang sudah sesuai dengan kriteria penerimaan validitas dalan 

penelitian ini sebesar 0,7 untuk waktu pelaksanaan saja dan keterampilan (keseluruhan) 

bermain futsal dari percobaan pertama, kedua maupun waktu terbaik. Nanum demikian, 

tidak sesuai dengan waktu hukuman, yang berada dibawah kriteria penerimaan untuk 

percobaan kedua dan keterampilan keseluruhan. Sehingga tes keterampilan bermain 

futsal ini hanya memiliki validitas yang dapat dipertanggungjawabkan pada waktu 

pelaksanaan saja dan waktu keterampilan secara keseluruhan. 

 Pelatih 1 Pelatih 2 Pelatih 3 

Pelatih 1 1 0.8741 0.7762 

Pelatih 2 0.8741 1 0.8881 

Pelatih 3 0.7762 0.8881 1 
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Rangkuman data dari dua klub futsal di DIY dapat dilihat pada tabel 6. Tabel 

tersebut memperlihatkan perbedaan tingkat keterampilan bermain para pemain dari kedua 

klub tersebut. Pemain dari planet futsal yang diasumsikan sebagai klub yang lebih tinggi 

memiliki rerata skor yang lebih baik pada waktu pelaksanaan dan waktu keterampilan 

keseluruhan, tetapi memiliki skor yang lebih rendah pada waktu hukuman pelaksanaan. 

Hal ini menunjukkan bahwa pemain pada level tinggi bahwa faktor kesalahan tidak terlalu 

membebani keterampilan secara keseluruhan. Mereka bisa menampilkan keterampilan 

secara maksimal tanpa terganggu dengan kesalahan atau dapat dikatakan kesalahan 

yang dilakukan dengan cepat dapat ditutupi dengan gerakan selanjutnya, sedangkan 

pemain yang takut melakukan kesalahan akan terlihat lambat dalam melakukan 

keterampilan. Sehingga tes ini dapat membedakan pemain dengan karakteristik cepat 

tetapi mampu menutup kesalahan yang dilakukan dan rapi mempertimbangkan kesalahan 

sedikit mungkin tetapi kurang cepat dalam melakukan keterampilan bermain.  

Tabel 6. Rerata (standar deviasi) keterampilan bermain futsal pemain klub DIY 

Variabel Percobaan  1 
(detik) 

Percobaan 2 
(detik) 

Percobaan Terbaik  

(detik) 

Planet Futsal  (n = 15)  

 Pelaksanaan 57.45 (±  8.13) 52.29 (±  6.98) 51,74 (±  6,70) 

 Hukuman 13.20 (±  4.48) 12.53 (±  3.90) 11,80 (±  4,03) 

 Keterampilan 70.65 (±11.98) 64.82 (±10.39) 63,54 (±10,25) 

Spirit Futsal (n = 15)  

 Pelaksanaan 65.83 (±  8.81) 66.87 (±  7.98) 64,34 (±  7,27) 

 Hukuman   8.63 (±  3.27) 11.57 (±  3.16)   8,37 (±  3,45) 

 Keterampilan 74.47 (±10.02) 78.43 (±  9.62) 72,76 (±  8,81) 

Keseluruhan (n = 30)  

 Pelaksanaan 61.64 (±  9.36) 59.58 (±10.45) 58,07 (±  9,41) 

 Hukuman 10.92 (±  4.50) 12.05 (±  3.52) 10,08 (±  4,08) 

 Keterampilan 72.56 (±11.03) 71.63 (±12.03) 68,15 (±10,50) 

 

Apabila secara tim (keseluruhan pemain) memiliki perbedaan yang nyata, 

selanjutnya dapat dibedakan secara individu masing-masing pemain dari kedua klub 

tersebut dengan metode median splitz, yaitu membedakan para pemain berada di bawah 

atau di atas nilai median. Rangkuman data tersebut dapat dilihat pada tabel 7. Tabel 

tersebut menunjukkan bahwa perbedaan prestasi sebuah klub ditentukan oleh perbedaan 

tingkat keterampilan para pemainnya. Pada unsur waktu pelaksanaan saja para pemain 

dari Klub Planet Futsal memiliki 12 pemain dengan skor berada di bawah median dan tiga 
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pemain dengan skor berada di atas median, sedangkan para pemain dari Klub Spirit 

Futsal memiliki tiga pemain dengan skor berada di bawah median dan 12 pemain dengan 

skor berada di atas median. Pada unsur waktu hukuman atas kesalahan para pemain dari 

Klub Planet Futsal memiliki lima pemain dengan skor berada di bawah median dan 10 

pemain dengan skor berada di atas median, sedangkan para pemain dari Klub Spirit 

Futsal memiliki 10 pemain dengan skor berada di bawah median dan lima pemain dengan 

skor berada di atas median. Secara kesluruhan waktu keterampilan menunjukkan bahwa 

para pemain dari Klub Planet Futsal memiliki 11 pemain dengan skor berada di bawah 

median dan empat pemain dengan skor berada di atas median, sedangkan para pemain 

dari Klub Spirit Futsal memiliki empat pemain dengan skor berada di bawah median dan 

11 pemain dengan skor berada di atas median. Namun demikian, perbedaan tersebut 

harus dipertimbangkan secara menyeluruh. Pada tes ini tidak boleh hanya 

mempertimbangkan pada unsur kesalahan saja, tetapi mempertimbangkan kecepatan 

dalam melakukan keterampilan bermain. Hal ini ditunjukkan dengan pada waktu 

pelaksanaan dan keterampilan secara keseluruhan, klub dengan prestasi yang lebih tinggi 

memiliki pemain yang lebih banyak di atas harga median, tetapi tidak demikian dengan 

waktu hukuman.   

Tabel 7. Rangkuman metode median splitz. 

 Pelaksanaan 

(median 58.54) 

Hukuman 

(median 10.25) 

Keterampilan 

(median 67.49) 

< median > median < median > median < median > median 

Planet Futsal 12 3 5 10 11 4 

Spirit Futsal 3 12 10 5 4 11 

 
Pembahasan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengvalidasi Tes Keterampilan Bermain Futsal 

(TKB Futsal) sebagai alat untuk mengukur keterampilan bermain pemain futsal yang 

dapat digunakan secara umum. Validitas mengacu pada sejauh mana tes tersebut benar-

benar mengukur apa yang seharusnya diukur (Miller, 2002; 56). Tes futsal yang valid 

harus mengukur keterampilan futsal. TKB Futsal memiliki validitas berupa validitas isi, 

sehingga dapat digunakan untuk menilai keterampilan futsal. Validitas isi yang terkait 

adalah bukti kebenaran berdasarkan pengambilan keputusan dan interpretasi yang logis 

(Morrow, 2005; 95). Isi TKB Futsal meliputi; mengirim, menerima, membawa dan 

menembak bola, merupakan bagian dari keterampilan yang selalu ditampilkan para 

pemain selama pertandingan. Dengan demikian, berdasarkan logika dapat diartikan 

bahwa tes keterampilan futsal harus terdiri dari keterampilan mengirim, menerima, 
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menggiring, dan menembak bola. Validitas isi tergantung pada pertimbangan profesional 

dengan menggunakan logika dan perbandingan (Lacy, 2011; 85). Tidak sembarang orang 

bisa menilai logika itu, orang harus menjadi orang yang ahli atau profesional di bidangnya. 

Ahli sebagai subyek dalam penelitian ini adalah pelatih futsal dan dosen yang memiliki 

keahlian atau futsal atau sepakbola. Untuk menjadi tes yang baik, harus memiliki bukti 

validitas yang cukup untuk tujuan apa dan siapa tes tersebut digunakan (Kubiszyn dan 

Borich, 2010; 329). Pada akhirnya, TKB Futsal adalah tes yang baik, karena memiliki bukti 

validitas isi. Menurut Kirkendal (1987) bahwa item tes harus mewakili keterampilan 

permainan yang sebenarnya (Strand dan Wilson, 1993; 17). Tes ini berisi serangkaian 

keterampilan passing, receiving dan dribbling bola bervariasi serta berakhir dengan 

shooting. Rangkaian ini merupakan rangkaian keterampilan futsal yang diperagakankan 

dalam permainan futsal yang sebenarnya. 

Tabel 6 menunjukkan bahwa perbedaan prestasi sebuah klub ditentukan oleh 

perbedaan tingkat keterampilan para pemainnya. Pada unsur waktu pelaksanaan saja 

para pemain dari Klub Planet Futsal memiliki 12 pemain dengan skor berada di bawah 

median dan tiga pemain dengan skor berada di atas median, sedangkan para pemain dari 

Klub Spirit Futsal memiliki tiga pemain dengan skor berada di bawah median dan 12 

pemain dengan skor berada di atas median. Pada unsur waktu hukuman atas kesalahan 

para pemain dari Klub Planet Futsal memiliki lima pemain dengan skor berada di bawah 

median dan 10 pemain dengan skor berada di atas median, sedangkan para pemain dari 

Klub Spirit Futsal memiliki 10 pemain dengan skor berada di bawah median dan lima 

pemain dengan skor berada di atas median. Secara kesluruhan waktu keterampilan 

menunjukkan bahwa para pemain dari Klub Planet Futsal memiliki 11 pemain dengan skor 

berada di bawah median dan empat pemain dengan skor berada di atas median, 

sedangkan para pemain dari Klub Spirit Futsal memiliki empat pemain dengan skor 

berada di bawah median dan 11 pemain dengan skor berada di atas median. Namun 

demikian, perbedaan tersebut harus dipertimbangkan secara menyeluruh. Pada tes ini 

tidak boleh hanya mempertimbangkan pada unsur kesalahan saja, tetapi 

mempertimbangkan kecepatan dalam melakukan keterampilan bermain. Hal ini 

ditunjukkan dengan pada waktu pelaksanaan dan keterampilan secara keseluruhan, klub 

dengan prestasi yang lebih tinggi memiliki pemain yang lebih banyak di atas harga 

median, tetapi tidak demikian dengan waktu hukuman. 

Tes ini mencatat dua variabel penting, yaitu kecepatan dan ketepatan dalam 

keterampilan futsal. Perbedaan variabel ini memiliki sisi yang berlawanan, sehingga 

pemain harus mampu melakukan serangkaian keterampilan futsal cepat dan akurat, tidak 

cepat tapi banyak kesalahan atau akurat tetapi melakukannya perlahan-lahan. Langkah-
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langkah dalam keterampilan belajar adalah; pemahaman, praktek dan kinerja (Schempp, 

2003; 40). Pada tahap ini kinerja, keterampilan dijalankan dalam pertandingan atau 

kegiatan. Ketika menjalankan skill, pemain harus fokus pada tujuan kegiatan, bukan 

proses. Ketika keterampilan sedang dilakukan pikiran sadar digantikan oleh automaticity. 

Lebih pemain penguasaan lebih otomatisasi, sehingga lebih cepat dan lebih akurat untuk 

beradaptasi situasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para pemain lebih terampil 

yang mampu melakukan hal ini, sehingga menyoroti keabsahan TKB Futsal.  

Nilai validitas memiliki interpretasi sendiri. Validitas tes dapat dibentuk baik 

menggunakan pendekatan kualitatif atau kuantitatif (Lacy dan Hastad, 2007; 86), 

pendekatan kualitatif tergantung pada penggunaan akal sehat dan pertimbangan 

profesional dalam membuat penilaian subjektif tentang tes tersebut sedangkan 

pendekatan kuantitatif adalah data pendekatan berbasis yang melibatkan menghitung 

koefisien korelasi untuk menentukan validitas. TKB Futsal memiliki nilai validitas yang 

ditetapkan oleh expert judgement. Para ahli yang terdiri dari para dosen yang memiliki 

keahlian dan pelatih futsal yang membuat penilaian tentang tes. Pendapat dari para ahli 

selanjutnya dituangkan secara kuantitatif melalui derajat kesepakatan berupa indek 

validitas isi dengan harga lebih besar dari 0,8 (lihat tabel 4). Validatas sebesar itu 

merupakan harga validitas yang tinggi, sehingga TKB Futsal dapat dinyatakan telah 

memiliki validitas yang tinggi.   

Bukti validitas tes tersebut dikaji menggunakan pendekatan validitas kriteria dan 

validitas konstruksi. Pada validitas kriteria berupa hubungan antara skor tes dengan 

kriteria, yaitu peringkat pemain dalam tim, yang ditentukan oleh para pelatih yang telah 

mendampingi mereka. Peringkat tersebut merupakan urutan tingkat keterampilan bermain 

mereka selama menjadi anggota tim tersebut. Harga validitas lebih dari 0,75 untuk unsur 

waktu pelaksanaan saja dan keseluruhan, sedangkan untuk unsur waktu hukuman dari 

kesalahan tidak demikian. Dengan demikian peringkat dari pelatih sejalan dengan skor 

pada unsur waktu pelaksanaan dan waktu keseluruhan. Hal ini sejalan dengan pelatih 

yang lebih mengedepankan kecepatan seorang pemain futsal dalam memperagakan 

keterampilan dalam bermain, hal ini sangat ditentukan oleh jumlah pemain yang relatif 

sedikit serta dalam ruang dan waktu relatif terbatas. Seorang pemain tidak boleh dilihat 

hanya pada kesalahan yang dilakukan saja, tetapi kecepatan dalam memperagakan 

keterampilan bermain harus dipertingkan terlebih dahulu. Dari ketiga pelatih memiliki 

pertimbangan tersendiri meskipun dengan kriteria yang sudah ditentukan, obyektivitas 

diantaranya sebesar 0,77 – 0,88, hal ini menunjukkan bahwa mereka memiliki penilaian 

yang relatif sama, terhadap obyek yang dinilai, sehingga ketiga pelatih memiliki 

obyektifitas yang tinggi.  
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Pada validitas konstruksi berupa perbedaan skor tes dari dua kelompok yang 

memiliki prestasi yang berbeda. Para pemain dengan prestasi yang lebih tinggi memiliki 

skor tes yang lebih baik daripada para pemain dari kelompok dengan prestasi yang lebih 

rendah. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pemain yang berada di atas atau bawah 

harga median dari kedua kelompok tersebut. Para pemain dari kelompok dengan prestasi 

lebih tinggi memiliki pemain yang lebih banyak di bawah (lebih baik) dari harga median 

dibandingkan dengan kelompok dengan prestasi lebih rendah. Namun demikian, hal ini 

hanya berlaku pada unsur waktu pelaksanaan saja dan waktu keseluruhan, sedangkan 

unsur waktu hukuman tidak demikian. Penilaian pada seorang pemain futsal tidak boleh 

hanya melihat pada kesalahan yang dilakukan tetapi harus lebih dulu mempertimbangkan 

pada kecepatan dalam menampilkan keterampilan bermain futsal terlebih dahulu. Hal 

tersebut dibuktikn, baik secara validitas kriteria maupun validitas konstruksi.   

Pada akhirnya, TKB Futsal telah memliki bukti menjadi sebuat alat ukur yang valid 

untuk mengukur unjuk kebolehan keterampilan bermain futsal. Tes ini dapat digunakan 

sebagai alat estimasi tingkat keterampilan bermain futsal, sehingga mampu menjadi 

instrumen dalam penelitian. Harga validitas tes telah menggunakan metode-metode dari 

validitas isi, validitas kriteria dan validitas konstruksi. Namun demikian masih diperlukan 

penelitian lebih lanjut dengan menggunakan metode estimasi validitas yang lain, sehingga 

semakn memperkaya bukti validitas tes tersebut. Penggunaan tes tersebut sebagai 

instrument dalam penelitian juga merupakan pembuktian dari keberadaan tes tersebut. 

 

KESIMPULAN 

Kesimpulan 

 Telah tersusun TKB Futsal. Tes tersebut dapat dikategorikan tes yang baik, 

karena telah memiliki validitas yang memadai, baik secara isi, kriteria dan konstruksi. 

Validitas isi sebasar  0,8912 untuk waktu pelaksanaan saja, 0,8182 untuk hukuman 

pelaksanaan saja, dan 0,8644 untuk performa pelaksanaan secara keseluruhan. Validitas 

kriteria sebesar 0,7506 untuk waktu pelaksanaan saja, 0,4044 untuk hukuman 

pelaksanaan saja, dan 0,7786 untuk performa pelaksanaan secara keseluruhan. Validitas 

konstruksi dapat dilihat dari perbedaan skor di bawah median dan di atas median dari dua 

klub yang memiliki prestasi yang berbeda. TKB Futsal dapat digunakan sebagai alat untuk 

mengukur atau mengestimasi tingkat keterampilan bermain futsal.  

 

Saran 

Dari hasil penelitian berupa sebuah alat untuk mengukur tingkat keterampilan bermain 

futsal, maka dapat diberi saran berupa; (1). Tes ini sudah layak digunakan untuk 
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mengukur tingkat keterampilan bermain futsal tetapi pada subyek yang sesuai dengan 

populasi dalam penelitian ini. (2). Untuk subyek yang berbeda padat dlakukan penelitian 

lanjutan sesuai dengan populasi yang dikehendaki, misalnya pemain putri, pemain tingkat 

pelajar dan sebagainya. (3). Metode estimasi validitas tes masih terbatas, sehingga perlu 

dilakukan penelitian lanjutan tentang metode estimasi yang lain. (4). Tes ini hasil berupa 

tes lapangan atau semua masih menggunakan keterampilan manusia sebagai petugas, 

sehingga dapat dikembangkan penelitian lanjutan dengan penerapan teknologi sehingga 

tes tersebut dapat dioperasionalkan dengan bantuan sensor secara otomatis.  
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Abstrak 

Makalah ini merupakan salah satu bahasan dari hasil penelitian tentang Model 
Pengayaan Mesin Listrik Berbantuan Program Delphi yang difokuskan pada materi motor 
listrik arus searah. Hasil penelitian ini berupa produk pembelajaran program aplikasi 
Delphi untuk Praktik Pengayaan Mesin Listrik dengan tiga lingkup materi, yaitu motor 
listrik arus searah, transformator satu fasa, dan motor satu fasa dengan kapasitor 
permanen yang dilengkapi manual dan labsheet praktiknya. Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui kualitas produk media pembelajaran praktik pengayaan mesin listrik, 
terutama motor listrik arus searah berbantuan program Delphi, efektifitas produk, dan 
model pembelajaran praktik pengayaannya berbantuan program Delphi. 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (research and development) 
dengan prosedur penelitian, yaitu: (1) melakukan analisis materi praktik pengayaan 
praktik motor listrik arus searah yang dapat dipraktikkan melalui simulasi dengan program 
Delphi, (2) merancang (desain) media pembelajaran praktik pengayaan motor listrik arus 
searah dengan program Delphi, (3) membuat produk praktik pengayaan motor  listrik arus 
searah berbantuan Delphi, (4) mengujicobakan secara terbatas produk media 
pembelajaran praktik pengayaan ini kepada mahasiswa, dan (5) mengevaluasi efektivitas 
produk media pembelajaran praktik pengayaan inii. Instrumen penelitian berupa angket 
yang digunakan untuk mengetahui kualitas isi materi, media, dan efektivitas produk 
penelitian. Subyek penelitian adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Elektro 
(S1) Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta (FT UNY) sebanyak 15 orang. Data 
penelitian dianalisis dengan deskriptif yang disajikan dalam dalam bentuk distribusi 
frekuensi kategori. 

Hasil penelitian diperoleh: (1) kualitas produk media pembelajaran praktik 
pengayaan motor listrik arus searah dengan aplikasi simulasi program Delphi, yang 
mencakup isi materi termasuk dalam kategori sangat layak dan kualitas media termasuk 
dalam kategori layak, (2) efektivitas produk bahan pembelajaran/ instruksional untuk 
praktik pengayaan motor listrik arus searah dengan program Delphi termasuk dalam 
kategori layak, dan (3) prosedur model pembelajaran praktik pengayaan motor listrik arus 
searah dengan program Delphi bagi mahasiswa di Jurusan Pendidikan Teknik Elektro FT 
UNY. 
 
Kata Kunci: Praktik Pengayaan Motor Listrik Arus Searah, Program Delphi 

 
PENDAHULUAN  

Mesin listrik merupakan salah satu mata kuliah yang tidak dengan mudah dipahami 

mahasiswa karena banyak pemahaman terhadap konsep yang bersifat abstrak sehingga 

sukar untuk membayangkannya. Mesin listrik juga merupakan ilmu yang bersifat empiris. 

Pernyataan-pernyataan dalam mesin listrik perlu didukung dengan hasil-hasil eksperimen 

untuk dapat mengkonstruksikan pemahaman konsep-konsep berikutnya. Bila konsep-

konsep yang bersifat abstrak tersebut dapat dibuat dalam bentuk yang nyata akan dapat 
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memudahkan mahasiswa dalam mempelajarinya. Di sisi lain, mata kuliah mesin listrik 

akan dapat dengan mudah dipahami bila didukung kegiatan praktik untuk membuktikan 

konsep-konsep yang telah dipahami oleh mahasiswa.  

Perkembangan teknologi komputer dan program aplikasinya yang semakin pesat 

dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar, seperti 

pemanfaatan e-learning, maupun program aplikasi komputer lain dalam bentuk media-

interaktif yang mampu membangkitkan motivasi belajar mahasiswa. Dengan bantuan 

program aplikasi komputer tertentu memungkinkan untuk menampilkan konsep-konsep 

yang abstrak menjadi nyata dalam bentuk visualisasi statis maupun animasi, sehingga 

akan menambah motivasi mahasiswa dalam mempelajari dan menguasainya. Praktik 

mesin listrik sebagai ilmu yang bersifat abstrak, empiris dan matematis memungkinkan 

dapat memanfaatkan program aplikasi komputer sebagai media pembelajaran sebagai 

variasi dalam metoda pembelajaran. Usaha mengubahan sistem pengajaran yang bersifat 

konvensional ke arah pemanfaatan aplikasi teknologi komputer perlu dilakukan guna 

menciptakan proses belajar mengajar yang menarik dan bermakna bagi mahasiswa agar 

dapat ditingkatkan prestasi dan motivasi belajarnya. Program Delphi merupakan salah 

satu aplikasi paket program komputer yang dapat digunakan untuk membantu membuat 

simulasi pengayaan praktik mesin listrik, karena mampu berfungsi sebagai media 

informasi dalam bentuk teks, grafik, animasi, analisis kuatitatif, dan umpan balik secara 

langsung sehingga proses belajar mengajar lebih berkualitas dan bermakna. 

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan, 

antara lain: (1) menghasilkan produk media pembelajaran praktik pengayaan mesin listrik, 

terutama motor listrik arus searah berbantuan program Delphi, (2) mengetahui efektifitas 

produk, dan (3) model pembelajaran praktik pengayaannya berbantuan program Delphi. 

Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat khususnya bagi 

dosen dan mahasiswa di Program Studi Pendidikan Teknik Elektro (S1) dan Teknik 

Elektro (D3), Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakartan, antara lain: (1) sebagai 

alternatif media pembelajaran praktik pengayaan mesin listrik yang cocok untuk 

meningkatkan prestasi belajar mahasiswa dalam mata kuliah Mesin Listrik dan Praktik 

Mesin Listrik, (2) sebagai metode baru dalam pembelajaran mata kuliah Praktik Mesin 

Listrik dan sebagai variasi metode dalam mengajar (perkuliahan) bagi dosen, dan (3) 

meningkatkan motivasi belajar mahasiswa dalam mempelajari mata kuliah Praktik Mesin 

Listrik. 

Menurut Husni (2004:1) Delphi adalah software buatan Borland yang sangat 

popular. Delphi merupakan sebuah bahasa pemrograman, yaitu aplikasi untuk membuat 
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aplikasi. Delphi digunakan untuk membangun aplikasi windows, aplikasi grafis, aplikasi 

visual, bahkan aplikasi jaringan. Delphi dapat membantu untuk membuat berbagai macam 

aplikasi yang berjalan di sistem operasi windows, mulai dari sebuah program sederhana 

sampai dengan program yang berbasiskan client/server atau jaringan. Delphi, termasuk 

aplikasi yang dapat digunakan untuk mengolah teks, grafik, angka, database dan aplikasi 

web. Selain itu, Delphi juga dapat menangani data dalam berbagai format database, 

misalnya format Ms-Access, SyBase, Oracle, Interbase, FoxPro, Informix, DB2 dan lain-

lain. 

Mesin listrik merupakan mata kuliah yang membahas konversi energi listrik menjadi 

energi gerakan putar, energi putaran/ mekanik menjadi energi listrik, dan pemindahan 

energi listrik statis dengan prinsip elektromagnetik. Dengan demikian, lingkup materi 

mesin listrik dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu: motor listrik, generator, dan 

transformator.  Dalam aplikasi, ketiga bagian tersebut ditentukan oleh jenis sumber listrik 

yang digunakan/diharapkan dalam pemakaiannya, yaitu: sumber listrik arus searah (direct 

current-DC), sumber listrik satu fasa atau tiga fasa (alternating current-AC). 

Motor listrik arus searah (DC) adalah suatu mesin listrik yang berfungsi mengubah 

tenaga listrik arus searah menjadi tenaga gerak atau mekanik yang berupa putaran dari 

rotor. Mehta (2002:74-75) membagi jenis-jenis motor DC ini menjadi tiga kelompok 

ditinjau dari belitan penguatannya, yaitu: 1) motor dengan penguat shunt, 2) motor 

dengan penguat seri, dan 3) motor penguat kompon. Selanjutnya, unjuk kerja dari sebuah 

motor DC dapat ditentukan melalui kurva karakteristik yang umumnya disebut sebagai 

karakteristik motor.  Menurut Theraja (980: 628) terdapat tiga karakterisik pada motor DC, 

yaitu: (1) kurva karakteristik torsi (Ta) terhadap arus armatur (Ia), yakni Ta = f (Ia), dimana 

nilai torsi sebanding dengan nilai fluksi dan arus jangkar (Ta ∞ Φ Ia), (2) karakteristik 

kecepatan putaran (n) terhadap arus armatur, yakni  n = f (Ia), dimana nilai n sebanding 

dengan Eb/Φ  atau (n ∞  Eb/Φ), dan (3) kurva karakteristik kecepatan putaran (n) terhadap 

torsi, yakni  n = f (Ta). Melalui penelitian ini, karakteristik motor DC ini disimulasikan 

dengan program Delphi. 

 

METODE  

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

pengembangan (research and development) yang menghasilkan produk berupa bahan 

instruksional untuk keperluan pada mata kuliah Praktik Mesin Listrik, Jurusan Pendidikan 

Teknik Elektro, FT UNY. Prosedur pengembangan dilakukan dengan pendekatan 

analysis, design, development, implementation, evaluation (ADDIE). Secara singkat, 
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kegiatan pada setiap kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut: analisis (analysis) terdiri 

atas beberapa kegiatan, antara lain: (1) melakukan kajian pelaksanaan perkuliahan mata 

kuliah teori mesin listrik dan mata kuliah Praktik yang selama ini telah dilaksanakan, (2) 

melakukan kajian materi perkuliahan pada mata kuliah mesin listrik dan praktik mesin 

listrik, dan (3) melakukan kajian prosedur pelaksanaan praktik mesin listrik yang selama 

ini dilaksanakan. Prosedur perencanaan (design) merupakan kegiatan membuat 

rancangan struktur software aplikasi berdasarkan pertimbangan kajian yang telah 

dilakukan sebelumnya dengan menggunakan program Delphi dan membuat rancangan 

labsheet dengan mempertimbangkan pelaksanaan praktik mesin listrik yang selama ini 

dilaksanakan. Prosedur pengembangan (development) mencakup beberapa kegiatan, 

antara lain: (1) membuat flowchart pelaksanaan program pengayaan praktik mesin listrik, 

(2) melakukan pengembangan tampilan, kemudahan akses, dan ketelitian hasil 

perhitungan secara teori dengan aplikasi program Delphi yang dirancang, (3) merancang 

dan membuat manual program praktik mesin listrik dengan program Delphi, (4) 

melakukan uji kelayakan program apllikasi dan materi praktik pengayaan mesin listrik 

kepada ahli program dan ahli materi mesin listrik, dan (5) melakukan revisi program 

apllikasi dan materi praktik pengayaan mesin listrik berdasarkan masukan ahli program 

dan ahli materi mesin listrik. Prosedur implementasi (implementation) dengan beberapa 

kegiatan, antara lain: (1) melakukan ujicoba keterbacaan labsheet praktik pengayaan 

mesin listrik kepada mahasiswa secara terbatas, (2) melakukan revisi labsheet 

berdasarkan hasil ujicoba keterbacaan, dan (3) melakukan ujicoba produk dalam praktik 

mesin listrik secara terbatas kepada mahasiswa. Terakhir, prosedur evaluasi merupakan 

kegiatan yang terkait dengan menerapkan produk akhir dalam pembelajaran terbatas dan 

melakukan analisis hasil pembelajaran tersebut. 

Terdapat tiga sumber data dalam penelitian, yaitu dari: ahli materi mesin listrik,  ahli 

media untuk program Delphi dari Dosen Jurusan Pendidikan Teknik Elektro FT UNY, dan 

data dari mahasiswa untuk ujicoba produk terbats dari mahasiswa subyek penelitian 

sebanyak 15 orang.  Alat pengumpul ketiga sumber data digunakan instrumen penelitian 

berupa angket. Angket untuk ahli materi terdiri dari empat aspek, yaitu lingkup 

pembelajaran, penyajian informasi, kualitas materi, dan kemanfaatan materi praktik mesin 

listrik. Angket untuk ahli media terdiri dari dua aspek, yaitu tampilan dan navigasi. Angket 

untuk mahasiswa dari tiga aspek, yaitu keterbacaan program, kemudahan penggunaan 

program, dan lingkup materi praktik mesin listrik. Uji validitas dan reliabilitas angket 

dilakukan melalui uji terpakai, dimana validitas angket dilakukan dengan analisis butir 

Pearson Product Moment, sedangkan reliabiltas dengan Alpha Cronbach. Hasil uji 
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validitas angket ini dapat diketahui nilai rxy antara  0,30 sampai dengan 0,71 dan nilai 

koefisien Alpha sebesar 0,75. Selanjutnya, teknik analisis data empirik dilakukan dengan 

analisis deskriptif. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Pelaksanaan pembelajaran Praktik Mesin Listrik pada Jurusan Pendidikan Teknik 

Elektro FT UNY selama ini dilakukan dengan prosedur tertentu sebagaimana ditunjukkan 

pada Gambar 1(b). Selama ujian perorangan  tidak sedikit mahasiswa yang gagal. Bagi 

mahasiswa yang gagal, pada kesempatan lain dilakukan ujian ulang (remidi). Selanjutnya, 

bagi mahasiswa yang berhasil (lulus), mereka direncanakan menempuh program 

pengayaan. Pada program pengayaan ini materi yang harus dikerjakan mahasiswa 

adalah materi praktik diluar materi praktik reguler. Karena unit praktik yang tersedia di 

Laboratorium Mesin Listrik terbatas, maka pengayaan dilakukan dengan menggunakan 

pola ”SIMULASI”. Materi simulasi adalah materi yang ada diluar materi praktik reguler. 

Dengan pengayaan ini diharapkan dapat menambah skill mahasiswa  khususnya pada 

bidang mesin-mesin listrik. Desain model praktik pengayaan mesin listrik dengan program 

Delphi yang dikembangkan dalam penelitian ini diilustrasikan sebagaimana Gambar 1(a). 

 

 

 

 

 

 

KESIMPULAN 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA  

(Arial 11pt; spasi: before 9 pt, spacing single; dan rata kanan-kiri (Justified). 

 
 

 

 

Gambar 1 Prosedur Praktik Mesin Listrik 

(a) Praktik Pengayaan Mesin Listrik (b) Praktik Mesin Listrik Reguler 
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Hasil penelitian ini diperoleh tiga topik produk praktik pengayaan mesin listrik, yang 

mencakup analisis teoritik dan karakteristik untuk  motor listrik arus searah (DC), motor 

listrik arus bolak-balik (AC) satu fasa jenis kapasitor permanen (run), dan transformator 

satu fasa. Karena luasnya cakupan ketiga materi praktik mesin listrik tersebut, makalah ini 

hanya disajikan pada pengayaan praktik mesin listrik arus searah (DC).  Produk model 

pengayaan praktik mesin listrik dengan program Delphi dihasilkan berupa perangkat lunak 

(software) yang diwujudkan dalam bentuk beberapa tampilan, antara lain: (1) halaman 

utama, (2) halaman tentang (about), (3) halaman analisis, dan (4) halaman pengayaan. 

Desain produk pada tampilan halaman depan terdapat menu utama yang berisi 

cakupan dari keseluruhan fokus materi praktik pengayaan mesin listrik. Desain menu 

utama setelah dicompile diperoleh seperti Gambar 2. 

 

Gambar 2. Tampilan Halaman Utama 

Desain produk pada halaman tentang (about) atau menu about memuat informasi 

mengenai tujuan pengembangan produk dan fitur-fitur yang terdapat pada produk.  

Desain halaman tentang setelah dicompile diperoleh seperti Gambar 3. 

 

Gambar 3. Tampilan Halaman Tentang 

Desain produk pada tampilan analisis, memuat tentang analisis dari motor listrik DC, 

motor listrik AC satu fasa, dan transformator satu fasa. Analisis motor listrik DC terdiri 
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atas analisis terhadap rugi-rugi, torsi, dan efisiensi. Desain halaman analisis setelah 

dicompile diperoleh seperti Gambar 4. 

 

Gambar 4. Tampilan Halaman Analisis 

Selanjutnya, desain produk pada tampilan pengayaan  memuat tentang karakteristik 

dari motor listrik DC, motor listrik AC satu  fasa, dan transformator satu fasa. Untuk 

karakteristik motor listrik DC terdiri dari karaktersitik terhadap T = f (Ia), n = f (Ta), dan n = 

f (Ia). Desain halaman pengayaan setelah dicompile diperoleh seperti Gambar 5. 

 

Gambar 5. Tampilan Halaman Pengayaan 

Hasil produk di atas telah melalui uji kelayakan, baik isi materi, media, maupun 

pengguna (user). Hasil uji kelayakan isi materi produk secara keseluruhan termasuk 

dalam kategori sangat layak, dengan rincian ditinjau dari aspek lingkup pembelajaran 

termasuk kategori sangat layak, aspek penyajian informasi termasuk kategori sangat 

layak, aspek kualitas materi termasuk kategori layak, dan aspek kebermanfaatan materi 

termasuk dalam kategori sangat layak. 

Hasil uji kelayakan ditinjau dari segi media secara keseluruhan kelayakan program 

pengayaan praktik mesin listrik ini sebagai media termasuk dalam kategori layak, dengan 

uraian ditinjau dari aspek tampilan program termasuk kategori sangat layak dan aspek 

navigasi termasuk dalam kategori layak. Selanjutnya, hasil uji kelayakan oleh pengguna 

(user) secara keseluruhan kelayakan program pengayaan praktik mesin listrik termasuk 
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dalam kategori layak, yang ditunjukkan dengan indikator aspek keterbacaan program 

termasuk kategori layak, aspek kemudahan penggunaan program termasuk kategori 

layak, dan aspek lingkup materi praktik mesin listrik termasuk dalam kategori layak. 

Berdasarkan uraian di atas, hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa kelayakan 

kualitas program aplikasi praktik pengayaan mesin listrik, termasuk motor listrik DC, dinilai 

berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan ahli media dan ahli materi. Penilaian 

kelayakan media ditinjau berdasarkan dua aspek, yaitu aspek tampilan dan aspek 

navigasi. Aspek tampilan meliputi beberapa indikator, yaitu: ketepatan ukuran tulisan, 

ketepatan pemilihan jenis huruf, tingkat kualitas gambar, tingkat kualitas grafik, 

keselarasan penggunaan warna, kemenarikan, dan struktur layout. Selanjutnya, beberapa 

indikator yang terdapat pada aspek navigasi, antara lain: kejelasan petunjuk navigasi, 

keandalan pengulangan navigasi, kemudahan dalam pemilihan menu, dan kecepatan 

akses.  

Penilaian kelayakan media dapat dijelaskan berdasarkan data yang diperoleh dari 

hasil penilaian ahli media yang diperoleh skor rerata total uji kelayakan ahli media 

sebesar 30,5 dengan rerata skor total maksimal 44 dan rerata skor total minimal sebesar 

11, yang berarti skor yang diperoleh termasuk dalam kategori layak berdasarkan 

pengelompokan kecenderungan data.  Selanjutnya, penilaian kelayakan materi ditinjau 

berdasarkan empat aspek, yaitu: aspek lingkup pembelajaran, penyajian informasi, 

kualitas materi, dan kelayakan materi. Aspek lingkup pembelajaran meliputi beberapa 

indikator, yaitu: kesesuaian materi dengan judul, cakupan materi pembelajaran, 

kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, ketepatan muatan materi, dan struktur 

penyajian materi. Aspek penyajian informasi meliputi beberapa indikator, yaitu: 

keterbacaan tulisan, ketepatan penggunaan bahasa, kejelasan gambar, kejelasan grafik. 

Selanjutnya, aspek kualitas materi meliputi beberapa indikator, yaitu: ketepatan 

kompetensi, kebenaran materi, dan sistematika penyampaian materi. Aspek terakhir yang 

dijadikan penilaian kelayakan kualitas  materi, yaitu aspek kemanfaatan materi. Aspek 

kemanfaatan materi mencakup beberapa indikator, yaitu: kebermanaatan dalam 

pembelajaran dan kebermanfaatan dalam ke-elektroan.  

Penilaian kelayakan kualitas  materi dapat dijelaskan berdasarkan data yang 

diperoleh dari hasil penilaian ahli materi yang diperoleh skor rerata total uji kelayakan ahli 

materi adalah 49,0 dengan rerata skor total maksimal 56 dan rerata skor total minimal 

adalah 14, yang bearti skor yang diperoleh termasuk dalam kategori sangat layak. 

Kualitas program aplikasi praktik pengayaan mesin listrik juga ditentukan melalui tampilan 
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halaman utama, halaman tentang (about), dan halaman pengayaan. tampilan dan fungsi 

dari halaman-halaman tersebut sangat ditentukan oleh script. 

Efektifitas program aplikasi praktik pengayaan mesin listrik dinilai berdasarkan 

penilaian oleh mahasiswa (subyek penelitian) sebagai pengguna (user) program ini. 

Penilaian efektifitas media ditinjau berdasarkan tiga aspek, yaitu: aspek keterbacaan 

program, aspek kemudahan penggunaan program, dan aspek lingkup materi praktik 

mesin listrik. Aspek keterbacaan program meliputi beberapa indikator,  yaitu: keterbacaan 

huruf, kesesuaian ukuran huruf dalam program, ketepatan pemilihan jenis huruf dalam 

program, keserasian warna latar belakang dengan isi, keselarasan warna huruf dengan 

latar belakang, kejelasan gambar atau grafik, kesesuaian ukuran gambar atau grafik 

dengan layar, dan kemudahan dalam penggunaan bahasa. Beberapa indikator yang 

terdapat pada aspek kemudahan penggunaan program, yaitu: cara meng-install program, 

urutan menu dan sub-menu dalam program, navigasi/perpindahan antar menu dalam 

program, peng-input-an parameter besaran dalam program, kecepatan respon hasil 

analisis program, dan cara mengakhiri penggunaan program.  

Aspek lingkup materi praktik mesin listrik, termasuk motor listrik DC, terdapat 

beberapa indikator, diantaranya yaitu: penetapan besaran paremeter motor listrik DC 

yang disimulasikan dengan program, analisis perhitungan parameter motor  listrik DC 

secara manual, analisis perhitungan parameter motor listrik DC dengan menggunakan 

program simulasi, tingkat akurasi grafik fungsi pada mesin listrik dari program simulasi, 

dan menyimpulkan hasil tampilan grafik fungsi dengan materi praktik motor listrik DC, 

Penilaian efektifitas dapat dijelaskan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penilaian 

mahasiswa (pengguna) yang diperoleh skor rerata total uji kelayakan pengguna sebesar 

56,8 dengan rerata skor total maksimal sebesar 76 dan rerata skor total minimal adalah 

19, yang bearti skor yang diperoleh termasuk dalam kategori sangat layak.  

Karena produk perangkat lunak praktik pengayaan mesin listrik memenuhi syarat 

ditinjau dari segi isi materi, media, maupun analisis dan praktik pengayaan mesin listrik, 

maka model pembelajaran yang telah dikonsepkan dan alur sebagaimna dijelaskan di 

muka (Gambar 1) dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembelajaran 

praktik pengayaan mesin listrik, yaitu dengan prosedur sebagai berikut: 

1. Bagi mahsiswa yang telah lulus ujian individu praktik mesin listrik pada topik tertentu, 

dalam hal ini untuk topik motor listrik DC maupun motor listrik AC satu fasa atau 

transformator satu. Mahasiswa dapat menggunakan produk program aplikasi ini 

sebagai pengayaan materi/topik yang terkait dengan topik yang telah ditempuh dan 

dinyatakan lulus. 
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2. Dosen atau insruktur mendemonstrasikan dahulu software praktik pengayaan mesin 

listrik ini, yang dimulai dari cara meng-install software sampai dengan pemilihan menu-

menu sesuai dengan tujuan yang diharapkan dalam labsheet. 

3. Mahasiswa dapat mempraktikkan secara mandiri penggunaan software praktik 

pengayaan mesin listrik dengan meng-entry parameter yang diperlukan sesuai dengan 

tujuan praktik pengayaan mesin listrik yang tercantum dalam labsheet. 

4. Mahasiswa dapat melihat hasil analisis dan unjuk kerja mesin listrik yang dipraktik 

dengan cara meng-klik sub-sub menu parameter yang diinginkan secara cepat. 

5. Mahasiswa dapat membandingkan ketelitian/ akurasi hasil analisis secara manual 

dengan hasil analisis melalui pemanfaatan software ini, baik nilai besaran maupun 

grafik yang dihasilkan. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan data empirik yang diperoleh dari hasil penelitian dapat disimpukan 

sebagai berikut: (1) kualitas produk media pembelajaran praktik pengayaan motor listrik 

DC dalam bentuk aplikasi simulasi program Delphi, serta motor listrik AC satu fasa, dan 

transformator satu fasa termasuk dalam kategori sangat layak ditinjau dari segi isi materi 

dan kualitas media termasuk dalam kategori layak, (2) efektivitas produk bahan 

instruksional untuk praktik pengayaan motor listrik DC dengan program Delphi termasuk 

dalam kategori layak, dan (3) dihasilkan  prosedur model pembelajaran untuk praktik 

pengayaan motor listrik DC serta motor listrik AC satu fasa dan transformator satu fasa 

dengan program Delphi bagi mahasiswa di Jurusan Pendidikan Teknik Elektro FT UNY. 

Pengembangan model pembelajaran praktik pengayaan mesin listrik berbantuan 

program Delphi ini masih terdapat keterbatasan ditinjau dari lingkup materi materi mesin 

listrik, diantaranya: generator DC, generator AC satu fasa, generator AC tiga fasa, motor 

listrik AC satu fasa jenis shaded-pole, motor listrik AC satu fasa jenis universal, motor 

listrik  AC satu fasa jenis kutub belah, motor listrik  AC satu fasa jenis capasitor start-run, 

motor induksi tiga fasa, motor sinkron tiga fasa, dan transformator tiga fasa. Keterbatasan 

lain dari produk program aplikasi ini, ditinjau dari aspek output program, belum dapat 

dilakukkan cetak (print out) hasil grafik karakteristik mesin listrik dan dan belum dapat 

dikoneksikan secara online (berbasis web).  
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk:1) mengetahui bagaimana langkah-langkah 
pengembangan model pendidikan karakter sebagai upaya peningkatan Personal dan 
Social Skill bagi Anak Jalanan di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2) mengetahui bagaimana 
efektivitas model pendidikan karakter dalam meningkatkan personal dan social skill bagi 
anak jalanan di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Penelitian ini menggunakan metode Research and Development yang terdiri dari 
empat tahapan, yaitu: (1) tahap pendahuluan yang merupakan tahap penelitian awal dan 
pengumpulan informasi eksistensi anak jalanan di Daerah Istimewa Yogyakarta, (2) tahap 
perencanaan model pendidikan karakter bagi dan Anak Jalanan sebagai pengembangan 
bentuk produk awal, (3) tahap uji coba, evaluasi dan revisi melalui pembelajaran praktik 
peningkatan personal dan social skill, dan (4) tahap implementasi pendidikan karakter 
bagi dan Anak Jalanan sebagai upaya peningkatan personal dan social skill yang akan 
dilaksanakan secara operasional pada tahun ke-2 2014. Jumlah anak jalanan yang 
dijadikan sampel sebanyak 25 anak jalanan yang berada di bawah manajemen Yayasan 
Rumah Singgah Girlan Nusantara di Sleman.  Penetapan kelompok anak jalanan 
dilakukan secara purposive dan dengan cara menanyakan langsung kepada calon 
peserta secara sosiogram, dan menanyakan pada manajemen rumah singgah. Teknik 
pengumpulan data menggunakan teknik FGD, angket, wawancara, observasi, dan teknik 
dokumentasi. Validitas data menggunakan validasi ahli, sedangkan keabsahan data 
kualitatif dengan teknik triangulasi sumber, teori, dan metode. Analisis data kuantitatif 
dengan teknik analisis deskriptif dan data kualitatif dengan model interaktif.  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut. 1) langkah-
langkah pengembangan model pendidikan karakter sebagai upaya peningkatan Personal 
dan Social Skill bagi Anak Jalanan di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah melalui: a) 
studi pendahuluan untuk mengkonstruksi kerangka teoritik, b) merencanakan dan 
menyusun model pendidikan karakter beserta perangkatnya melalui FGD dan validasi 
ahli, c) melakukan uji coba terbatas, evaluasi dan revisi model. 2) Melalui uji coba 
terbatas pada 25 anak jalanan di Rumah Singgah Girlan Nusantara model pendidikan 
karakter dalam meningkatkan personal dan social skill bagi anak jalanan di Daerah 
Istimewa Yogyakarta, menunjukkan model yang dikembangkan efektif. Uji coba model 
menunjukkan bahwa penerapan model LPM menunjukkan hasil yang signifikan di mana 
ada perubahan personal dan social skill anak jalanan sebelum dan sesudah pelaksanan 
pembelajaran. Rerata skor personal skill sebelum pelatihan adalah 3,28 sedangkan skor 
setelah pelatihan adalah 3,48.  
 
Kata Kunci: pendidikan karakter, personal dan social skill, dan Anak Jalanan.  
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PENDAHULUAN 

Persoalan pokok yang dihadapi para Anak Jalanan di Daerah Istimewa 

Yogyakarta (DIY) adalah rendahnya aspek personal dan social skill. Rendahnya 

aspek personal dan social skill tersebut berdampak pada kecenderungan kurang 

etisnya sikap dan perilaku yang ditunjukkan mereka dalam lingkungan masyarakat 

sekitar termasuk perilaku di jalanan dalam kehidupan sehari-hari dalam menjalankan 

profesinya untuk mendapatakan penghasilan dijalanan. Ada beberapa faktor yang 

dapat diidentifikasikan sebagai penyebab rendahkan aspek personal dan social skill 

bagi Anak Jalanan di DIY, yaitu antara lain sebagai berikut: (1) kurangnya pendidikan 

karakter bagi anak jalanan, (2) belum adanya model pendidikan karakter yang cocok 

bagi anak jalanan, (3) kurangnya perhatian pemerintah terhadap pembinaan karakter 

bagi anak jalanan sebagai bagian dari permasalahan bangsa, (4) program 

pembinaan bagi anak jalanan semata-mata hanya difokuskan pada bantuan ekonomi, 

(5) dan faktor-faktor lain baik internal dan eksternal yang mengkondisikan anak 

jalanan tetap bertahan di jalanan. 

Program pendidikan karakter bagi Anak Jalanan yang selama ini 

dikembangkan oleh pemerintah terfokus pada lembaga pendidikan formal, dan 

kurang menjangkau secara khusus pada kelompok Anak Jalanan. Eksistensi anak-

anak jalanan sepertinya terpinggirkan oleh program-program pemerintah dalam 

kaitannya dengan implementasi pendidikan karakter di Indonesia, padahal kelompok 

anak jalanan tersebut juga merupakan anak bangsa yang perlu mendapatkan 

perhatian yang sama dalam mendukung program karakter bangsa di masa kini dan 

masa depan. Anak Jalanan juga mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan 

pendidikan, termasuk penyelenggaraan pendidikan karakter bangsa oleh pemerintah, 

sehingga masalah-masalah sosial di kalangan Anak Jalanan dapat diatasi dengan 

terapi yang cocok. 

Hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) memperlihatkan anak 

jalanan secara nasional berjumlah sekitar 4,8 juta, dua tahun kemudian angka 

tersebut mengalami kenaikan menjadi 8,4% sehingga jumlah anak jalanan menjadi 

9,1, juta. Di Daerah Istimewa Yogyakarta  jumlah anak jalanan mencapai 2076 anak 

jalanan (BPSRI 2012). Pada tahun yang sama anak yang tergolong sebagai anak  

yang rawan menjadi anak jalanan berjumlah 20,3 juta anak atau 27,6 dari populasi 

anak Indonesia 98,7 juta anak (Soewignyo: Artikel Anak Jalanan Indonesia: 2012). 

Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah Anak Jalanan di Daerah Istimewa 

Yogyakarta masih menunjukkan angka cukup tinggi dan jumlahnya meningkat 

selama dua tahun terakhir. Meningkatnya jumlah anak jalanan di DIY disebabkan 
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oleh semakin sulitnya mencari pekerjaan. Kondisi semacam ini secara tidak langsung 

berdampak pada semakin meningkatnya jumlah anak jalanan dari tahun ke tahun. 

Jika hal tersebut tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah maupun 

pemerintah setempat, maka jumlah anak jalanan akan semakin terus meningkat, dan 

akhirnya berdampak pada semakin kompleksnya permasalahan sosial di masyarakat, 

apalagi jika personal dan social skill anak jalanan rendah. 

Persoalan lainnya  yang tampak selama ini adalah bahwa penanganan 

permasalahan anak jalanan cenderung dipandang sebelah mata. Mereka 

mendapatkan perlakuan yang kurang tepat dan mendidik dalam penanganan 

berbagai persoalan yang dihadapinya. Pada umumnya mereka diperlakukan sebagai 

warga yang semata-mata dikatagorikan miskin dan peminta-minta di jalanan, 

akibatnya banyak program penanggulangan kemiskinan yang diperuntukan pada 

mereka hanya sekedar memberikan bantuan keuangan yang tidak memberikan solusi 

jangka panjang. Kenyataannya telah banyak program-program tersebut yang 

dilaksanakan tetapi belum menunjukkan hasil yang maksimal. Salah satu 

penyebabnya dikarenakan kegiatan perogram tersebut belum mampu meningkatkan 

nilai-nilai jati diri mereka sebagai warga bangsa yang bermartabat.  

Pendidikan karakter merupakan keseluruhan dinamika relasional antar 

pribadi dengan berbagai macam dimensi, baik dari dalam maupun dari luar dirinya, 

agar pribadi itu semakin dapat menghayati kebebasannya sehingga ia dapat semakin 

bertanggung jawab atas pertumbuhan dirinya sendiri sebagai pribadi dan 

perkembangan orang lain dalam hidup mereka. Pendidikan karakter sebagai sebuah 

pedagogi memberikan perhatian pada tiga hal penting bagi pertumbuhan manusia, 

yaitu perkembangan kemampuan kodrati manusia sebagaimana dimiliki secara 

berbeda oleh tiap individu (naturalis). Dalam mengembangkan kemampuan kodrati ini 

manusia tidak dapat mengabaikan relasi negatifnya dengan lingkungan sosial 

(Rosseau), dan dalam relasi antara individu dan masyarakat ini, manusia 

mengarahkan diri pada nilai-nilai (diantaranya adalah Foerster, Marx, Kohlberg, dan 

Dithrey). Mempunyai ahlak mulia adalah tidak secara otomatis dimiliki oleh setiap 

manusia begitu ia dilahirkan, tetapi memerlukan proses panjang melalui pengasuhan 

dan pendidikan (proses pengukiran). Dalam istilah bahasa arab karakter itu mirip 

dengan ahlak (akar kata khuluk), yaitu tabiat atau kebiasaan melakukan hal yang 

baik. Alghazali (2010: 25) menggambarkan bahwa ahlak adalah tingkah laku 

seseorang yang berasal dari hati yang baik. 

Penelitian yang telah dilakukan oleh M.Ishaq 2009, yang berjudul  

Fenomena Anak Jalanan Di Kota Yogyakarta terdapat tiga ketegori kegiatan anak 
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jalanan, yakni : (1) mencari kepuasan; (2) mengais nafkah; dan (3) tindakan asusila. 

Kegiatan anak jalanan itu erat kaitannya dengan tempat mereka mangkal sehari-hari, 

yakni di alun-alun, bioskop, jalan raya, simpang jalan, stasiun kereta api, terminal, 

pasar, pertokoan. Penelitian merupakan gambaran natural dari kehidupan anak 

jalanan di Kota Yogyakarta, belum memotret personal dan social skill anak jalanan. 

Demikian juga dengan penelitian Sugiharto 2010, yang berjudul faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku Anak Jalanan di Bandung, Bogor dan Jakarta juga belum 

mengatasi secara nyata masalah-masalah tentang pendidikan karakter bagi anak 

jalanan karena selama ini pendidikan karakter hanya di terapkan di jalur formal saja. 

Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas dan penelitian-penelitian  yang 

dilakukan sebelumnya oleh M.Ishaq (2009), dan Sugiharto (2010) di mana belum 

mengangkat dan menemukan model pendidikan karakter bagi upaya  peningkatan 

personal dan sosial skill Anak Jalanan, dan sebagai upaya peningkatan nilai-nilai jati 

diri Anak Jalanan sebagai warga bangsa yang bermartabat maka perlu dan harus 

dilakukan sebuah pendidikan yang bermartabat, yaitu salah satunya melalui 

pendidikan karakter bagi mereka sebagai upaya peningkatan personal dan social 

skill. Atas dasar berbagai rasionalitas persoalan di atas maka perlu dilakukan kajian 

secara mendalam melalui penelitian unggulan Perguruan Tinggi multitahun ini, yang 

selanjutnya diberi judul: Model Pendidikan Karakter sebagai upaya Peningkatan 

Personal dan Social Skill bagi Anak Jalanan di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Berdasarkan latar belakang masalah dan idetifikasi permasalahan yang telah 

diurakan di muka, dirumuskan permasalahan pokok  sebagai berikut. Bagaimana 

langkah-langkah pengembangan model pendidikan karakter sebagai upaya 

peningkatan Personal dan Social Skill bagi Anak Jalanan di Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Bagaimana efektivitas model pendidikan karakter dalam meningkatkan 

personal dan social skill bagi anak jalanan di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

 

Kajian Teori 

1. Konsepsi dan Hakikat Pendidikan Karakter 

Karakter merupakan watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang 

terbentuk darihasil internalisasi berbagai kebajikan (virtues) yang diyakini dan 

digunakan sebagailandasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. 

Kebajikan terdiri atassejumlah nilai, moral, dan norma, seperti jujur, berani bertindak, 

dapat dipercaya, danhormat kepada orang lain. Interaksi seseorang dengan orang lain 

menumbuhkan karakter masyarakat dan karakter bangsa. Oleh karena itu, 

pengembangan karakterbangsa hanya dapat dilakukan melalui pengembangan 
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karakter individu seseorang.Akan tetapi, karena manusia hidup dalam ligkungan sosial 

dan budaya tertentu, makapengembangan karakter individu seseorang hanya dapat 

dilakukan dalam lingkungansosial dan budaya yang berangkutan.Artinya, 

pengembangan budaya dan karakter (Puskur, 2010). 

Berdasarkan penelitian di Harvard University Amerika Serikat dalam (Ali 

Ibrahim Akbar, 2009: 87), ternyata kesuksesan seseorang tidak ditentukan semata-

mata oleh pengetahuan dan kemampuan teknis (hard skill) saja, tetapi lebih oleh 

kemampuan mengelola diri dan orang lain (soft skill). Penelitian ini mengungkapkan, 

kesuksesan hanya ditentukan sekitar 20 persen oleh hard skill dan sisanya 80 persen 

oleh soft skill. Bahkan orang-orang tersukses di dunia bisa berhasil dikarenakan lebih 

banyak didukung kemampuan soft skill daripada hard skill. Hal ini mengisyaratkan 

bahwa mutu pendidikan karakter peserta didik sangat penting untuk ditingkatkan. 

Praktik pendidikan di Indonesia cenderung lebih berorentasi pada pendidikan berbasis 

hard skill (keterampilan teknis) yang lebih bersifat mengembangkan intelligence 

quotient (IQ), namun kurang mengembangkan kemampuan soft skill yang tertuang 

dalam emotional intelligence (EQ), dan spiritual intelligence (SQ). Pembelajaran lebih 

menekankan pada perolehan nilai hasil ulangan maupun nilai hasil ujian. Banyak guru 

yang memiliki persepsi bahwa peserta didik yang memiliki kompetensi yang baik 

adalah memiliki nilai hasil ulangan/ujian yang tinggi, tanpa melihat indikator lain yang 

lebih penting. 

David Elkind & Freddy Sweet (2004: 127), pendidikan karakter dimaknai 

sebagai berikut: “character education is the deliberate effort to help people understand, 

care about, and act upon core ethical values. When we think about the kind of 

character we want for our children, it is clear that we want them to be able to judge 

what is right, care deeply about what is right, and then do what they believe to be right, 

even in the face of pressure from without and temptation from within”. Pendidikan 

karakter merupakan segala sesuatu yang dilakukan guru, yang mampu mempengaruhi 

karakter peserta didik. Guru membantu membentuk watak peserta didik menyangkut 

keteladanan bagaimana perilaku guru, cara guru berbicara atau menyampaikan materi, 

bagaimana guru bertoleransi, dan berbagai hal terkait lainnya. 

Menurut T. Ramli (2003: 89), pendidikan karakter memiliki esensi dan makna 

yang sama dengan  pendidikan moral dan pendidikan akhlak. Tujuannya adalah 

membentuk  pribadi anak, supaya menjadi manusia yang baik, warga masyarakat, dan   

warga negara yang baik. Adapun kriteria manusia yang baik, warga   masyarakat yang 

baik, dan warga negara yang baik bagi suatu masyarakat    atau bangsa, secara umum 

adalah nilai-nilai sosial tertentu, yang  banyak dipengaruhi oleh budaya masyarakat 
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dan bangsanya. Oleh karena  itu, hakikat dari pendidikan karakter dalam konteks 

pendidikan di Indonesia adalah pedidikan nilai, yakni  pendidikan nilai-nilai luhur   yang 

bersumber dari budaya bangsa Indonesia sendiri, dalam rangka  membina kepribadian 

generasi muda. 

Secara akademis, pendidikan karakter dimaknai sebagai pendidikan nilai, 

pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak, atau pendidikan akhlak 

yang tujuannya mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan 

keputusan baik-buruk, memelihara apa yang baik itu, dan mewujudkan kebaikan itu 

dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. Karena itu, muatan pendidikan 

karakter secara psikologis mencakup dimensi moral reasoning, moral feeling, dan 

moral behaviour (Lickona, 1991). Secara pedagogis, pendidikan karakter seyogyanya 

dikembangkan dengan menerapkan holistic approach, dengan pengertian bahwa 

“Effective character education is not adding a program or set of programs. Rather it is a 

tranformation of the culture and life of the school” (Berkowitz, dalam 

goodcharacter.com, 2010).  

Karakter terpuji merupakan hasil internalisasi nilai-nilai moral pada diri 

seseorang yang ditandai oleh sikap dan perilaku positif. Oleh karena itu, ia sangat 

terkait dengan daya kalbu. Ilmu pengetahuan tidak sepenuhnya mampu menciptakan 

akhlak atau iman, ia hanya mampu mengukuhkannya, dan karena itu pula mengasuh 

kalbu sambil mengasah nalar akan memperkukuh karakter seseorang. Berdasarkan 

grand design yang dikembangkan Kemendiknas (2010), secara psikologis dan sosial 

kultural pembentukan karakter dalam diri individu merupakan fungsi dari seluruh 

potensi individu manusia (kognitif, afektif, konatif, dan psikomotorik) dalam konteks 

interaksi sosial kultural (dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat) dan berlangsung 

sepanjang hayat. Konfigurasi karakter dalam konteks totalitas proses psikologis dan 

sosial-kultural tersebut dapat dikelompokkan dalam: Olah Hati (Spiritual and emotional 

development), Olah Pikir (intellectual development), Olah Raga dan Kinestetik  

(Physical and kinestetic development), dan Olah Rasa dan Karsa (Affective and 

Creativity development).  

 

    2. Kecakapan Personal 

Hakikat kecakapan personal (personal skill) dalam konsepsi ini merupakan 

kecakapan diri yang diperlukan oleh individu agar seseorang dapat eksis dan mampu  

mengambil peluang yang positif dalam kondisi kehidupan  yang berubah  dengan  

sangat cepat (Widoyoko, 2007: 429). Dalam konteks anak jalanan, personal skill 

memiliki makna yang sama, yakni bagaimana mereka memiliki kecakapan diri untuk 
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mampu mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya, dengan kemampuan 

diri secara positif baik di lingkungan terbatas maupun di lingkungan masyarakat yang 

lebih luas. Kecakapan personal  di antaranya meliputi kecakapan berpikir kritis dan 

kreatif, kecakapan mengambil keputusan, kecakapan memecahkan masalah, percaya 

diri, memiliki etos kerja. Adanya berbagai macam keterbatasan, penelitian kecakapan 

personal dalam penelitian ini tidak terhadap semua indikator, melainkan baru bisa 

dilakukan terhadap kecakapan memecahkan masalah yang difokuskan pada 

kemampuan mengambil keputusan. Kecakapan memecahkan masalah tidak terlepas 

dari kecakapan mengambil keputusan karena memecahkan masalah berarti 

mengambil keputusan dari berbagai alternatif yang dapat digunakan untuk 

memecahkan masalah.  

Kemampuan memecahkan masalah dalam konteks personal skill ini mengacu 

pada indikator kemampuan memecahkan masalah yang dikembangkan oleh Magister 

Administrasi Publik UGM (2002: 19). Adapun indikator kemampuan memecahkan 

masalah dalam penelitian ini adalah: a) mengidentifikasi sebab dan akibat suatu 

permasalahan, b)  menentukan alternatif pemecahan masalah beserta hal-hal yang 

diperlukan untuk mengimplementasikan masing-masing alternatif, c) memilih strategi 

yang akan digunakan untuk melaksanakan alternatif pemecahan masalah yang telah 

dipilih, d) mengimplementasikan strategi pemecahan masalah. Hal ini sejalan dengan 

yang dikatakan Toynbee (2007: 26) sebagai berikut: Jika seorang manusia kehilangan 

jiwanya, dia akan berhenti menjadi manusia; karena esensi manusia adalah kesadaran 

spiritual di balik fenomena, dan jiwanyalah, bukan organisme psikosomatiknya, yang 

bias menghubungkan manusia dengan kehadiran spiritual”. Kesadaran diri sebagai 

karakter ”individualisme moral” merupakan produk sosial yang dilakukan atas prinsip 

dan refresentasi kolektif dari yang sakral. Etika individualisme yang melandaskan 

kebebasan manusia pada solidaritas komunal, suatu etika yang mengakui hak individu 

dalam hubungannya dengan keberadaan seluruh warga. Ini merupakan refresentasi 

pengalaman sesungguhnya dari cita-cita individualisme, dan merupakan satu-satunya 

jalan ke luar bagi persoalan bagaimana individu bisa tetap ”punya solidaritas 

sementara ia semakin menjadi otonom” (Ritzer dan Godman, 2008: 110-111).  

 

    3. Kecakapan Sosial 

Konsepsi kecakapan sosial dalam penelitian  ini dimaknai sebagai kecakapan 

yang dibutuhkan untuk hidup (life skill) dalam masyarakat yang multi kultur, 

masyarakat demokrasi, dan  masyarakat global yang penuh persaingan dan tantangan. 

Kecakapan sosial meliputi kecakapan berkomunikasi, baik secara lisan maupun tertulis 
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dan kecakapan bekerjasama dengan orang lain, baik dalam kelompok kecil maupun 

kelompok besar (Widoyoko, 2007: 415). Penelitian kecakapan sosial dalam kegiatan 

riset ini terbatas pada kecakapan bekerjasama (cooperation skill). Kecakapan 

bekerjasama dengan orang lain tidak terlepas dari kecakapan untuk menjadi 

pemimpin. Oleh karena itu penelitian terhadap kecakapan bekerjasama dilakukan 

melalui penelitian terhadap kemampuan untuk menjadi pemimpin.  

Kehidupan manusia dalam masyarakatnya dalam konteks sosial 

kemasyarakatan, tidak terlepas dari komunitas budayanya yang memiliki dua dimensi: 

budaya dan komunal. Ide loyalitas dan kewajiban terhadap kebudayaan seseorang 

mengisyaratkan adanya kesetiaan terhadap jalan hidupnya, termasuk nilai, cita-cita, 

sistem arti dan makna, serta kepekaan moral dan spritual. Kebudayaan yang dianut 

setiap mahasiswa memberikan pertalian kehidupan, memberikan sumber daya bagi 

dunia yang masuk akal, menginspirasikan, menjadi panduan moral, dan membantu 

mereka mengatasi berbagai tragedi yang tidak terelakan (Parekh, 2008: 216). Semua 

itu menunjukkan apa yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa cita-cita, sistem arti dan 

estetika, spiritual dan pencapaian kebudayaan lainnya mewakili keseluruhan visi yang 

sangat berharga mengenai kehidupan manusia dan memberikan sumbangan unik bagi 

modal kebudayaan moral manusia.  

Penelitian terhadap kecakapan bekerjasama dilakukan melalui penelitian 

terhadap kemampuan menjadi pemimpin dengan tujuh indikator yang dikembangkan 

oleh Banks (Saripudin, 2002: 183), yaitu: a) senang menjadi ketua, b) dapat 

bekerjasama dengan mudah dengan orang lain, c) mau mendengarkan saran orang 

lain, d) kesediaan memelihara keutuhan kelompok, e) menghargai pendapat orang 

lain, f) kesediaan membantu orang lain, g) mampu membangun semangat kelompok. 

Dalam hal ini, penelitian terhadap anak jalanan dan waria dimaksudkan untuk 

mengembangkan model pendidikan karakter yang tepat, terfokus pada cooperation 

skill sebagai salah satu indikator social skill. 

 

      4. Nilai-nilai Karakter dalam Personal Skill dan Social Skill 

Berdasarkan kajian nilai-nilai agama, norma-norma sosial, peraturan/hukum, 

etika akademik, dan prinsip-prinsip HAM, telah teridentifikasi butir-butir nilai yang 

dikelompokkan menjadi lima nilai utama, yaitu nilai-nilai perilaku manusia dalam 

hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, dan 

lingkungan serta kebangsaan. Nilai-nilai utama yang dimaksud secara lebih jelas 

mencakup: 1) nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan (nilai religius); 2) nilai 

karakter yang berhubungan dengan diri sendiri (personal skill) yakni: jujur, 



409 

 

bertanggungjawab, bergaya hidup sehat, kerja keras, percaya diri, berjiwa wirausaha, 

berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif, mandiri, ingin tahu, cinta ilmu; 3) nilai karakter 

dalam hubungannya dengan sesama (Social Skill) yang meliputi:  sadar akan hak dan 

kewajiban diri dan orang lain; patuh pada aturan-aturan sosial; menghargai  karya dan 

prestasi orang lain; santun; demokratis; nilai karakter dalam hubungannya dengan 

lingkungan; peduli sosial dan lingkungan; nilai kebangsaan, nasionalis, dan 

menghargai keberagaman. 

 

     5. Fenomena Anak Jalanan 

Istilah anak jalanan pertama kali di perkenalkan di Amerika Selatan tepatnya di 

Brazilia dengan nama meninos de ruas untuk menyebut anak-anak yang hidup di 

jalanan dan tidak memiliki tali ikatan dengan keluarga (BS Bambang 2003: 9). 

Sedangkan pengertian lain tentang anak jalanan adalah anak yang sebagian besar 

menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah dan berkeliaran di jalan atau tempat-

tempat umum seperti terminal dan stasiun (BKSN, Modul Pelatihan Pekerja Sosial 

Rumah Singgah, 2000: 23). Anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya 

berada di jalanan atau di tempat-tempat umum (Bambang Sugestiyadi, 2009: 4). 

Pengertian ini mengandung 4 hal pokok sebagai berikut: 1) anak yaitu seorang yang 

berumur 18 tahun kebawah dan belum pernah menikah; 2) menghabiskan sebagian 

besar waktunya di jalanan dan lebih dari 4 jam setiap hari; 3) mencari nafkah dan 

berkeliaran, yaitu bekerja memenuhi kebutuhannya; dan 4) di jalanan dan tempat 

umum lainnya misal di pasar, terminal, perempatan jalan (Depsos Jakarta, 2000: 4). 

Keberadaan anak jalanan seperti sudah menjadi bagian dari perkembangan 

sebuah kota, tak terkecuali di Daerah Istimewa Yogyakarta. Di beberapa sudut kota 

masih dapat ditemukan anak-anak jalanan yang perlu mendapatkan perhatian dan 

penanganan khusus dari pihak-pihak terkait baik pemerintah pusat maupun pemerintah 

setempat.  Saat ini jumlah anak jalanan di kota Yogjakarta cukup banyak dan 

memprihatinkan. Jumlah anak jalanan di Daerah Istimewa mencapai 2076 anak 

jalanan (BPSRI 2012). Pada tahun yang sama anak yang tergolong sebagai anak  

yang rawan menjadi anak jalanan berjumlah 20,3 juta anak atau 27,6 dari populasi 

anak Indonesia 98,7 juta anak (Soewignyo: Artikel Anak Jalanan Indonesia: 2012). 

Anak jalanan di DIY rata-rata mereka justru berasal dari luar Yogyakarta, yang memiliki 

masalah pribadi dalam keluarga dan lingkungannya, sehingga merasa lebih nyaman 

dan hidup sebagai anak jalanan.  

Banyak faktor yang menyebabkan anak-anak tersebut memilih hidup sebagai 

anak jalanan, salah satunya masalah keluarga. Padahal sebenarnya dengan memilih 
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hidup sebagai anak jalanan, justru hak-hak mereka sebagai anak tidak mereka 

dapatkan, seperti hak pendidikan dan hak untuk mendapatkan kasih sayang untuk bisa 

bertahan hidup, anak-anak jalanan juga harus bekerja, diantaranya sebagai 

pengamen, penjual asongan, bahkan ada yang menjadi pengemis. keberadaan anak-

anak jalanan saat ini perlu adanya koordinasi dari pihak-pihak terkait untuk 

penanganannya. Fenomena anak jalanan di Indonesia adalah isu lain yang juga 

memerlukan perhatian khusus semua elemen masyarakat. Jumlah anak jalanan di 

seluruh Indonesia mencapai 104.497. Propinsi dengan jumlah anak jalanan terbanyak 

berturut-turut adalah Jawa Timur, yaitu sebanyak 13.136 anak, Nusa Tenggara Barat 

12.307 anak, dan Nusa Tenggara Timur 11.889 anak. Sedangkan 3 propinsi dengan 

jumlah anak jalanan paling sedikit berturut-turut adalah Kalimantan Tengah 10 anak, 

Gorontalo 66 anak, dan Kepulauan Riau 186 anak (Soewignyo: Artikel Anak Jalanan 

Indonesia: 2012).. 

Data dari Depsos  mengungkap ada 150.000 anak jalanan di berbagai kota 

besar di Indonesia bekerja dan hidup di jalan-jalan (Richardo Cappelo, 2007: 35). Anak 

jalanan merupakan kelompok anak yang terkategori tak berdaya. Mereka merupakan 

korban berbagai penyimpangan dari oknum-oknum yang tak bertanggung jawab. Untuk 

itu mereka perlu diberdayakan melalui demokratisasi, pembangkitan ekonomi 

kerakyatan, keadilan dan penegakan hukum, partisipasi politik, serta pendidikan luar 

sekolah. Anak jalanan pada hakikatnya adalah "anak-anak", sama dengan anak-anak 

lainnya yang bukan anak jalanan. Untuk pemberdayaan anak jalanan tidak cukup 

hanya diberikan stimulus materi, tetapi yang paling penting adalah diberikan hak untuk 

memperoleh akses  bagi perubahan  kehidupan. Kehidupan anak jalanan dapat diubah 

dan dirintis apabila mereka dapat memperoleh  pendidikan ketrampilan minimal yang 

dapat meningkatkan harga diri dan martabat   anak jalanan. Teknologi informasi dan 

komunikasi merupakan salah satu bentuk pencitraan  masyarakat  yang mempunyai 

dampak bagi peningkatan  martabat dan  harga diri. Salah satu upaya peningkatan 

martabat anak jalanan adalah dengan diterapkannya model pendidikan karakter bagi 

mereka, sehingga personal dan social skill nya menjadi lebih baik. 

 

6. Model Pendidikan Karakter bagi Anak Jalanan 

Model-model pendidikan karakter pada penelitian ini dijelaskan bahwa pada 

hakekatnya penerapan model pendidikan karakter bagi anak jalanan akan berjalan 

efektif apabila disesuaian dengan kebutuhan mereka akan potensi yang ada di 

lingkungan  dalam lingkungan sosial mereka. Peranan yang dilakukan oleh pemerintah 

semata-mata hanyalah diperuntukan untuk membantu atau memfasilitasi mereka untuk 
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menemukan permasalahan pokok yang menyebabkan mereka terdiskriminasi, dan 

membangun motivasi, aktivitas, dan kreativitas untuk dapat bangkit membangun 

kehidupan yang lebih baik yang bersumber dari dirinya sendiri dan bersama secara 

kolektif serta potensi yang dimiliki, sehingga perilaku sosial yang mencerminkan dan 

dilandasi  personal skill dan social skill akan semakin mantap. Semakin baik personal 

skill dan social skill yang mereka miliki, maka akan semakin baik pula proses 

sosialisasi mereka dalam kehidupan bermasyarakat.   

Adapun model utama yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah model 

pendidikan karakter melalui pelatihan  personal skill dan social skill dimana model 

pendidikan sejenis ini akan efektif apabila kegiatannya tidak terlalu formal, waktu 

kegiatan disesuaikan dengan waktu luang mereka, dan adanya tindak lanjut secara 

kongkrit setelah kegiatan pelatihan selesai. Pengembangan model ini lebih difokuskan 

pada pengembangan model berbasis pemecahan masalah atau problem solving yang 

berhubungan dengan permasalahan diri dan lingkungannya. Hakikat masalah adalah 

gap atau kesenjangan antara situasi nyata dan kondisi yang diharapkan, atau antara 

kenyataan yang terjadi dengan apa yang diharapkan (Sanjaya, 2008: 216). Dalam 

kegiatan pembelajaran di sekolah, kesenjangan tersebut bisa dirasakan dari adanya 

keresahan, keluhan, kerisauan, dan kecemasan. Oleh karena itu maka materi 

pelajaran atau topik tidak terbatas pada materi pelajaran yang bersumber dari buku 

saja, akan tetapi juga dapat bersumber dari peristiwa-peristiwa tertentu sesuai dengan 

kurikulum yang berlaku. 

Model pembelajaran berbasis masalah, lebih menekankan pada penerapan 

metode pemecahan masalah arau problem solving yang oleh John Dewey (Sanjaya, 

2008: 217) terdiri atas 6 langkah pembelajaran sebagai berikut. 

1. Merumuskan masalah, yakni langkah peserta didik menentukan masalah yang akan 

dipecahkan. 

2. Menganalisis masalah, yakni langkah siswa meninjau masalah secara kritis dari 

berbagai sudut pandang. 

3. Merumuskan hipotesis, yaitu langkah peserta didik merumuskan berbagai mungkin 

pemecahan sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. 

4. Mengumpulkan data, yaitu langkah peserta didik mencari dan menggambarkan 

informasi yang diperlukan untuk pemecahan masalah. 

5. Pengujian hipotesis, yakni langkah peserta didik mengambil dan merumuskan 

kesimpulan sesuai dengan penerimaan dan penolakan hipotesis yang diajukan. 
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6. Merumuskan rekomendasi pemecahan masalah, yakni langkah peserta didik 

menggambarkan rekomendasi yang dapat dilakukan sesuai rumusan hasil 

pengujian hipotesis dan rumusan kesimpulan. 

Sementara David Johnson dan Johnson mengemukakan ada 5 langkah model 

pemecahan masalah melalui kegiatan kelompok yakni sebagai berikut. 

1. Mendefinisikan masalah, yaitu merumuskan masalah dari peristiwa tertentu yang 

mengandung isu konflik, hingga peserta didik menjadi jelas masalah apa yang akan 

dikaji. Dalam kegiatan ini pendidik bisa meminta pendapat dan penjelasan siswa 

tentang isu-isu hangat yang menarik untuk dipecahkan. 

2. Mendiagnosis masalah, yakni menentukan sebab-sebab terjadinya masalah, serta 

menganalisis berbagai faktor baik faktor yang bisa menghambat maupun faktor 

yang dapat mendukungdalam penyelesaian masalah. Kegiatan ini bisa dilakukan 

dalam diskusi kelompok kecil, hingga pada akhirnya siswa dapat mengurutkan 

tindakan-tindakan prioritas yang dapat dilakukan sesuai dengan jenis penghamba 

yang diperkirakan. 

3. Merumuskan alternatif strategi, yaitu menguji setiap tindakan yang telah dirumuskan 

melalui diskusi kelas. Pada tahapan ini setiap siswa didorong untuk berpikir 

mengemukakan pendapat dan argumentasi tentang kemungkinan setiap tindakan 

yang dapat dilakukan. 

4. Menentukan dan menerapkan strategi pilihan, yakni pengambil keputusan tentang 

strategi mana yang dapat dilakukan. 

5. Melakukan evaluasi, baik evaluasi proses maupun evaluasi hasil. Evaluasi proses 

merupakan evaluasi terhadap seluruh kegiatan pelaksanaan kegiatan, sedangkan 

evaluasi hasil merupakan evaluasi terhadap akibat dari penerapan strategi yang 

diterapkan. 

Adapun dalam penelitian pengembanngan ini, model pembelajaran berbasis 

masalah dengan metode problem solving, untuk meningkatkan personal dan social skill 

bagi anak jalanan di modivikasi menjadi metode Latihan Pemecahan Masalah. Hal ini 

dilakukan mengingat subjek sasaran ini adalah anak jalanan yang memiliki pola pikir 

yang sangat sederhana. Sulit jika diterapkan metode problem solving sebagaimana 

dalam kegiatan pembelajaran di sekolah formal. Model latihan pemecahan masalah ini 

sekaligus dilakukan untuk melatih kemampuan diri atau personal skill dan kemampuan 

sosial atau social skill yang dalam hal ini lebih difokuskan pada kecakapan bekerja 

sama mengingat banyaknya varian kecakapan sosial. Model yang dikembangkan 

dilaksanakan melalui dua kegiatan terpadu yakni peningkatan personal skill dan social 

skill. Untuk melatih kemampuan diri atau personal skill melalui penerapan model 
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latihan pemecahan masalah yang menyangkut permasalahan dirinya, sedangkan 

untuk melatih kemampuan sosial social skill dengan menggali permasalahan yang ada 

dalam lingkungannya. Adapun model pendidikan karakter untuk meningkatkan 

personal dan social skill bagi anak jalanan dapat dibagankan sebagai berikut. 

 

 

Gambar 1. Model Pendidikan Karakter Model LPM 

 

Model pendidikan karakter bagi anak jalanan untuk meningkatkan personal 

dan social skill adalah dengan mengembangkan model pembelajaran berbasis 

masalah dengan metode problem solving menjadi metode Latihan Pemecahan 

Masalah (LPM). Dalam model ini diawali dengan realitas sistem pendidikan yang 

berkembang selama ini terkait dengan pendidikan karakter yang memiliki variabel 

kompleks, yang dalam hal ini fokus penelitian adalah pada personal dan social skill 

sebagai sasaran model. Personal dan social skill anak jalanan sebagai komponen 

karakter yang akan dicarikan solusi pemecahannya dengan realitas yang ada selama 

ini bahwa personal dan social skill anak jalanan sangat rendah. Untuk meningkatkan 

personal dan social skill anak jalanan maka diterapkan latihan pemecahan masalah 

yang bersifat individual menyangkut permasalahan dirinya melalui identifikasi masalah 

diri yang saat ini dirasa paling berat dalam dalam kehidupan mereka, mengidentifikasi 

apa saja penyebab munculnya masalah tersebut, menuliskan apa saja yang sudah dan 

akan dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut, bagaimana mereka memilih 

pemecahan masalah yang paling tepat, bagaimana caranya menerapkan cara 

pemecahan masalah tersebut, dan bagaimana ukuran keberhasilan dengan cara 
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pemecahan masalah yang di gunakan. Sedangkan untuk meningkatkan kecakapan 

sosial, penerapan metode Latihan Pemecahan Masalah dilakukan melalui langkah-

langkah: membentuk  kelompok yang terdiri atas 4-5 orang untuk mendiskusikan 

masalah yang ada di sekitar mereka, mengidentifikasi masalah-masalah dan memilih 1 

masalah yang menurut mereka paling riskan yang ada di lingkungan sekitar mereka 

melalui diskusi kelompok, menuliskan apa saja penyebab munculnya masalah itu 

melalui diskusi kelompok, mengidentifikasi saha-usaha apa yang sebaiknya dilakukan 

untuk memecahkan masalah tersebut, menentukan usaha apa yang paling cocok 

untuk memecahkan masalah tersebut, menentukan bagaimana menerapkan usaha 

pemecahan masalah tersebut, dan menilai keberhasilan pemecahan masalah yang 

dilakukan. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode Research and Development. Menurut 

Borg and Gall (1989:782), yang dimaksud dengan model penelitian dan 

pengembangan adalah “a process used develop and validate educational product”. 

Dalam „research based development’, yang muncul sebagai Model dan bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam penelitian ini Research and Development 

dimanfaatkan untuk menghasilkan Model Pendidikan Karakter Sebagai Usaha 

Peningkatan Personal dan Social Skill bagi Anak Jalanan di Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Adapun dalam penelitian Research and Development ini direduksi  

menjadi empat (4) tahapan dari 10 langkah, yaitu: (1) tahap pendahuluan Tahap ini 

merupakan tahap penelitian dan pengumpulan informasi terkait dengan eksistensi anak 

jalanan di Daerah Istimewa Yogyakarta, (2) tahap perencanaan model pendidikan 

karakter bagi dan Anak Jalanan sebagai pengembangan bentuk produk awal, (3) tahap 

uji coba, evaluasi dan revisi melalui pembelajaran praktik peningkatan personal dan 

social skill, dan (4) tahap implementasi pendidikan karakter bagi dan Anak Jalanan 

sebagai upaya peningkatan personal dan social skill. Pada penelitian tahun 1 ini, 

jumlah anak jalanan yang dijadikan subjek uji coba sebanyak 25  orang yang berada di 

bawah manajemen Rumah Singgah Girlan Nusantara yang ada di Kabupaten Sleman. 

Jumlah anak jalanan yang dijadikan sampel sebanyak 25 anak jalanan yang berada di 

bawah manajemen Yayasan Rumah Singgah Girlan Nusantara di Sleman.  Penetapan 

kelompok anak jalanan dilakukan secara purposive dan dengan cara menanyakan 

langsung kepada calon peserta secara sosiogram, dan menanyakan pada manajemen 

rumah singgah. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik FGD, angket, 

wawancara, observasi, dan teknik dokumentasi. Validitas data menggunakan validasi 
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ahli, sedangkan keabsahan data kualitatif dengan teknik triangulasi sumber, teori, dan 

metode. Analisis data kuantitatif dengan teknik analisis deskriptif dan data kualitatif 

dengan model interaktif.  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Hasi Penelitian 

Model pendidikan karakter sebagai upaya peningkatan personal dan social skill 

anak jalanan yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah model Latihan 

Pemecahan Masalah yang digunakan untuk mengimplementasikan pendidikan 

karakter bagi anak jalanan. Kegiatan Research and Development (R&D) melalui pra-

survei, kajian teoretik termasuk kajian penelitian yang relevan, empirik, dan  praktik di 

lapangan pada akhirnya menemukan konsep dan Latihan Pemecahan Masalah 

sebagai sarana untuk meningkatkan personal dan social skill bagi anak jalanan. 

Konsep Latihan PemecahanMasalah yang dihasilkan melalui proses panjang seperti 

diskusi panel, diskusi terfokus (FGD), dan uji coba produk di lapangan. Sebelum 

model ini diujicobakan, semua perangkat model telah divalidasi oleh para pakar. 

Kajian teoretik, empirik, dan praktik di lapangan serta diskusi intensif dengan tim 

peneliti dan manajemen rumah singgah dan berbagai pihak melalui uji coba lapangan 

terbatas menunjukkan bahwa konsep Model Latihan Pemecahan Masalah yang terdiri 

atas komponen proses pembelajarandan perangkat model. Selanjutnya produk 

pengembangan dideskripsikan pada panduan pendidikan karakter bagi anak jalanan 

sebagai upaya peningkatan personal dan social skill pada lampiran penelitian ini. 

Berikut ini dijelaskan secara sistematis data uji coba lapangan sebagai hasil penelitian 

pengembangan dalam studi ini adalah sebagai berikut.  

 Pelaksanaan FGD (Focus Group Discusion) diselenggarakan pada tanggal 27 

Agustus 2013 bertempat di Ruang Ki Hajar Dewantara FIS UNY dengan melibatkan 

berbagai pihak yakni pihak-pihak yang berhubungan dengan pendidikan karakter, 

teknologi pembelajaran, dan sosiologi.  Kegiatan FGD melibatkan 15 orang yang 

terdiri atas 3 orang tim peneliti, 3 orang asisten peneliti, 3 ahli materi sosiologi, 3 ahli 

pendidikan karakter, 2 ahli teknologi pembelajaran, dan 1 staf administrasi. 

Sedangkan untuk expert judgement, pakar yang dilibatkan sebanyak 10 orang yang 

terdiri atas 3 orang ahli materi sosiologi, 3 ahli pendidikan karakter, 2 ahli evaluasi, 

dan 2 ahli teknologi pembelajaran. Melalui FGD yang dilaksanakan secara intensif 

dan efektif, dengan melibatkan berbagai pakar, pada akhirnya menemukan dan 

menetapkan konsep model pendidikan karakter. Di samping itu, draf awal model dan 

perangkatnya juga didiskusikan dan menampung banyak masukan-masukan atau 
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rekomendasi untuk menyederhanakan model yang dikembangkan meningat subjek 

penelitian ini adalah para anak jalanan. 

Kemudian setelah dilakukan perbaikan terhadap model yang dikembangkan 

terbatas tanggal 30 Agustus 2013  dengan melibatkan semua tim peneliti dan asisten 

peneliti. Sebelum model diujicobakan pada subjek coba, seluruh perangkat model 

beserta perangkatnya telah divalidasi oleh para pakar melalui uji coba pendahuluan. 

Pakar yang dilibatkan dalam validasi ahli sebanyak 10 orang yang terdiri atas 3 orang 

ahli materi sosiologi, 3 ahli pendidikan karakter, 2 ahli evaluasi, dan 2 ahli teknologi 

pembelajaran. 

 

1.  Uji Coba Pertama 

Borg and Gall dalam tahap ini menamakan uji coba pertama sebagai 

preliminary field testing atau uji coba pendahuluan. Uji coba pendahuluan ini dilakukan 

dengan membagikan produk pengembangan berupa Pedoman model pendidikan 

karakter Latihan Pemecahan Masalah (LPM)  kepada sebanyak 10 orang ahli yang 

terdiri atas 3 orang ahli materi sosiologi, 3 ahli pendidikan karakter, 2 ahli evaluasi, 

dan 2 ahli teknologi pembelajaran. Dilakukannya uji coba pertama ini adalah dalam 

tujuan memberikan koreksi dan masukan yang berarti mengenai substansi model 

pendidikan karakter yakni menyangkut petunjuk pengisian, kejelasan isi, bahasa yang 

digunakan, tata tulis termasuk format penulisan, penilaian secara umum, 

ketercukupan butir-butir pertanyaan, dan catatan-catatan rekomendasi untuk 

perbaikan. Hal ini dimaksudkan agar model yang dikembangkan mudah dipahami oleh 

pengguna model yakni manajemen rumah singgah, dinas sosial, polisi, dan praktisi 

sosial serta pemerhati masalah-masalah anak jalanan. 

a. Panduan Model Pendidikan Karakter 

Validasi panduan model pendidikan karakter model LPM difokuskan pada 

aspek isi panduan dan penggunaan bahasa panduan. Pengembangan panduan 

pendidikan karakter dilakukan berdasarkan hasil validasi (penilaian) dari para ahli 

(expert) yang memberi catatan-catatan perbaikan atau rekomendasi untuk 

perbaikan panduan model. Penilaian panduan model difokuskan pada: 1) kejelasan 

kriteria anak jalanan, 2) kejelasan perumusan Tujuan Pembelajaran; 3) kejelasan 

perumusan materi pembelajaran, 4) kejelasan materi pembelajaran, 5) kejelasan 

desain pembelajaran, 6) kejelasan model pembelajaran, 7) kejelasan peran 

pendidik, 8) kejelasan instrumen penilaian, 9) kejelasan kriteria penilaian, dan 10) 

kejelasan luaran pendidikan. Sedangkan penilaian kebahasaan difokuskan pada: 1) 

penggunaan bahasa Indonesia baku, 2) perumusan pernyataan yang mudah 
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dipahami, dan 3) penggunaan kata dan kalimat  yang jelas bagi pengguna model 

pendidikan. Sedangkan yang berkaitan dengan tata tulis mencakup 1) bentuk dan 

ukuran huruf, 2) tata tulis dan penggunaan tanda baca, dan 3) format penulisan. 

Validsasi terhadap kejelasan model pendidikan karakter  yang dalam hal ini 

disebut dengan istilah model Latihan Pemecahan Masalah sebagai pengembangan 

dari model model pembelajaran berbasis masalah dengan metode pemecahan 

masalah dalam uji coba pendahuluan  berjumlah 10 orang yang terdiri atas 3 orang 

ahli materi sosiologi, 3 ahli pendidikan karakter, 2 ahli evaluasi, dan 2 ahli teknologi 

pembelajaran. Penilaian menggunakan skala 5, dengan skor minimal 1 dan skor 

maksimal adalah 5. Rerata skor hasil penilaian tahap pertama terhadap 

keterbacaan instrumen kualitas pembelajaran sejarah adalah berikut ini. 

Tabel 3 

Hasil Penilaian Ahli  

Panduan Model Pendidikan Karakter Model LPM 

No. Aspek Penilaian  Rerata Skor 

1 Kejelasan kriteria anak jalanan 3.64 

2 Kejelasan perumusan Tujuan Pembelajaran 3.89 

3 Kejelasan perumusan materi pembelajaran 3.94 

4 Cakupan nateri pembelajaran 3.74 

5 Kejelasan desain pembelajaran 3.74 

6 Kejelasan model pembelajaran 3.89 

7 Kejelasan peran pendidik 3.79 

8 Kejelasan instrumen penilaian 3.89 

9 Kejelasan kriteria penilaian 3.64 

10 Kejelasan luaran pembelajaran 3.84 

11 Penggunaan bahasa Indonesia baku 3.89 

12 Rumusan pernyataan yang mudah dipahami 3.74 

13 Penggunaan kata dan kalimat yang jelas 3.84 

14 Bentuk dan ukuran huruf 3.79 

15 Tata tulis dan penggunaan tanda baca 3.80 

16 Format penulisan 3.80 

 Rerata  Total Skor 3.80 

 

b. Model Pendidikan Karakter Model LPM 

Model pendidikan karakter divalidasi dari segi objektivitas, kepraktisan dan 

efisiensi. Penilai model pendidikan karakter model LPM yang terlibat dalam 

pengembangan tahap uji coba pertama berjumlah 10 orang yang terdiri atas 3 

orang ahli materi sosiologi, 3 ahli pendidikan karakter, 2 ahli evaluasi, dan 2 ahli 

teknologi pembelajaran.Penilaian menggunakan skala 5, dengan skor minimal 1 
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dan skor maksimal adalah 5. Rerata skor hasil penilaian tahap pertama terhadap 

model evaluasi adalah sebagai berikut.  

Tabel 4  

Hasil Penilaian Ahli Model Pendidikan Karakter Model LPM 

No. Aspek Penilaian Rerata Skor 

1 Obyektivitas materi pembelajaran 3.80 

2 Obyektivitas panduan model 3.70 

3 Objektivitas instrumen pengumpul data 3.70 

4 
Kepraktisan instrumen pengukuran personal dan 
social skill 

3.85 

5 Kepraktisan materi pembelajaran 3.75 

6 Kepraktisan panduan implementasi model 3.80 

7 Ekonomis dalam penggunaan waktu 3.75 

8 Ekonomis dalam penggunaan biaya 3.76 

9 Ekonomis dalam penggunaan tenaga 3.76 

Rerata Total Skor 3.76 

 

2.  Uji Coba Kedua di Yayasan Girlan Nusantara 

Borg and Gall menamakan uji coba kedua ini main field testing atau uji 

coba utama. Dalam penelitian ini, uji coba utama ini dilaksanakan di Yayasan 

Girlan Nusantara dengan melibatkan subjek coba 25 anak jalanan. Adapun  

profil dan karakteristik Yayasan Girlan Nusantara ini adalah sebagai berikut. 

a. Latar Belakang Berdirinya Yayasan Girlan Nusantara 

Berawal dari sebuah kepedulian terhadap masyarakat marginal yang 

berada di wilayah Prambanan dan sekitarnya, yang meliputi masyarakat yang 

terpinggirkan; lemah dalam perekonomian, pendidikan maupun rentan kesehatan; 

serta banyaknya kasus-kasus kriminal dan pengguna narkoba. Maka dari itu, 

Bapak Priyono, SH yang merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Gadjah 

Mada (UGM) Yogyakarta angkatan 1977 mendirikan Yayasan Girlan Nusantara 

pada 29 Juni 1993 dan mendirikan Rumah Singgah Girlan Nusantara sebagai 

tempat persinggahan atau tempat tinggal sementara bagi anak jalanan, 

dikarenakan pada waktu itu banyak pengamen yang berasal dari daerah Jawa 

Timur, misalnya Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, dan sekitarnya yang rata-rata 

masih berusia maksimal 18 tahun. 

Pada tahun 1998 saat terjadi krisis moneter di Indonesia banyak 

mahasiswa dari luar Jawa, seperti Aceh, Timor Timur, Ambon, dan Papua hampir 

putus kuliah, sehingga untuk mempertahankan hidup dan melanjutkan kuliah, 

mereka menjadi pengamen. Selain, itu  Yayasan Girlan Nusantara juga menaungi 
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atau membina pelacur atau pekerja seks komersial (PSK), pemulung, residivis, 

pengamen, anak jalanan, anak putus sekolah, korban narkoba, korban HIV/AIDS, 

korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kaum dhuafa (miskin), dan kaum 

marginal lainnya yang berada di bantaran Kali Opak Prambanan dan sekitarnya 

serta hingga saat ini anak binaan maupun anak binaan Yayasan Girlan Nusantara 

tersebar dari Aceh sampai Papua.  

1) Visi 

Bersama dengan masyarakat dan pemerintah bekerja sama dalam meningkatkan 

kesejahteraan di bidang sosial, kesehatan,dan pendidikan, serta pengentasan 

kaum marginal. 

2) Misi  

a) Merubah pandangan masyarakat terhadap kaum marginal dari pandangan 

yang negatif (negative thinking) menjadi menjadi positif (positive thinking). 

b) Memberikan pendidikan kesetaraan dan keaksaraan atau kegiatan belajar 

mengajar dan pendidikan vokasional atau ketrampilan sebagai penunjang 

kecakapan hidup. 

c) Meningkatan SDM kaum marginal melalui pemberdayaan. 

d) Membuka kerja sama dengan lembaga pemerintah dan lembaga lain 

dalam menangani masalah pendidikan, life skill, pemberdayaan, dan 

kesehatan. 

e) Memberikan pelayanan yang lebih baik meskipun sebagai anak jalanan, 

mereka merasa enjoy dan tidak merasa terbebani dengan masalah yang 

sedang dihadapi oleh dirinya sendiri ataupun orang tuanya. 

3) Tujuan 

a) Mengentaskan masyarakat dari kebodohan; kemiskinan; dan peningkatan 

kesehatan, sumber daya masyarakat (SDM), serta pemberdayaan bagi 

masyarakat yang tertindas.  

b) Mendorong untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan kaum 

marginal. 

c) Mengentaskan kehidupan kaum marginal. 

d) Rehabilitasi untuk anak jalanan, narkoba, HIV/AIDS, dan PSK dengan 

pelatihan dan ketrampilan. 

e) Memberikan advokasi hukum terhadap hak-hak kaum marginal. 

f) Mengembalikan kaum marginal pada kehidupan masyarakat yang normatif. 

4) Sasaran Program 
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Anak jalanan (anjal), pekerja seks komersial (PSK) atau Wanita Tuna Susila 

(WTS), pengamen, anak putus sekolah, pemulung, residivis, korban narkoba dan 

HIV/AIDS, kaum dhuafa (miskin), serta kaum marginal lainnya yang berada di 

sekitar bantaran Kali Opak Prambanan dan DIY maupun sekitarnya. Jumlah anak 

jalanan yang berada di bawah binaan Yayasan Girlan Nusantara saat ini (thn. 

2013) sekitar 350 anak, yang berada di luar rumah singgah, sedangkan yang 

menempati Rumah Singgah Girlan Nusantara 20 anak, jumlah peserta didik 

Sekolah Pendidikan Layanan Khusus tingkat dasar (Dikdas) usia 7-15 tahun 60 

anak dan tingkat menengah (Dikmen) usia 16-19 tahun 35 anak, jumlah peserta 

didik yang mengikuti Kejar Paket B (setara dengan SMP) 25 anak, Kejar Paket C 

(setara dengan SMA) 10 anak. 

 

b. Pendidikan Karakter Melalui Pelatihan Personal dan Social Skill 

Penelitian Pengembangan Model Pendidikan Karakter Sebagai Upaya 

Peningkatan Personal dan Social Skill bagi Anak Jalanan di Daerah Istimewa 

Yogyakarta berlangsung sejak bulan Juli-Oktober 2013. Selama 4 bulan 

mengadakan observasi dan penelitian di lapangan, banyak hal-hal yang ditemui 

oleh peneliti sebagai upaya untuk meningkatkan hasil penelitian. Berdasarkan 

wawancara dengan Pimpinan Yayasan Girlan Nusantara, ada banyak program 

pendidikan yang diberikan kepada anak jalanan di Yogyakarta, khususnya mereka 

yang bergabung dengan yayasan. Mengenai program pendidikan yang 

diselenggarakan, sudah dijelaskan pada halaman sebelumnya. Yayasan Girlan 

Nusantara berupaya untuk terus berkembang dan meningkatkan kualitas Sumber 

Daya Manusia baik melalui pendidikan maupun peningkatan ketrampilan. 

Pelatihan Personal dan Social Skill yang dilaksanakan pada tanggal 6 

Oktober 2013 merupakan puncak dari kegiatan penelitian di lapangan. Kegiatan ini 

diikuti oleh 25 peserta yang terdiri dari laki-laki dan perempuan yang berusia antara 

13-20 tahun. Peserta pelatihan merupakan anak jalanan yang memiliki tingkat 

pendidikan yang beragam. Ada yang mengikuti kejar paket, tamatan jenjang 

Sekolah Dasar, jenjang Menengah, dan ada yang drop out. Pelatihan yang 

diselenggarakan tersebut merupakan pelatihan yang mampu merangkul semua 

peserta, sehingga tidak mengalami kesulitan dalam mengikuti jalannya pelatihan. 

Hal ini sengaja dilakukan, mengingat keterbatasan anak jalanan terkait dengan 

pendidikan (terutama secara akademis). 

Pelatihan Personal dan Social Skill dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai 

dengan 16.00 bertempat di ruang belajar Yayasan Girlan Nusantara. Pimpinan 
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yayasan beserta pengurus turut hadir dan berpartisipasi dalam pelaksanaan 

pelatihan. Peserta mengikuti pelatihan dengan penuh semangat dan antusias. 

Pelatihan tersebut terdiri dari serangkaian acara yang mencakup peningkatan 

personal dan social skill melalui pendidikan karakter. Materi disampaikan secara 

sederhana dan jelas, sehingga mampu dimengerti bagi seluruh peserta. Kegiatan 

pelatihan berlangsung santai, namun tetap diusahakan secara maksimal untuk 

pengembangan model pendidikan karakter. 

Penyampaian materi melalui power point dan ceramah bervariasi. Peserta 

dengan penuh antusias mendengarkan pengarahan dan mencatat hal-hal yang 

sekiranya penting dan bermanfaat. Materi personal dan social skill secara terpisah 

diberikan kepada peserta, baik melalui ceramah, diskusi, maupun pemberian contoh 

kasus. Kegiatan pelatihan diawali dan diakhiri dengan pretest dan postest yang 

bertujuan untuk mengukur seberapa jauh hasil yang diperoleh setelah dilakukan 

pelatihan. Hasil pretest dan postest ditampilkan secara umum dan ada pula yang 

dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin. Hal dilakukan untuk mengetahui 

perbandingan antara peserta perempuan dan laki-laki. Adapun rincian hasil pretest 

dan postest adalah sebagai berikut. 

 

Tabel 5 

Rincian Pretest dan Postest Personal Skill Anak Jalanan 

No Pernyataan 

Kelompok Gender Gender 

Pre 
test 

Pos 
test 

L P L P 

1.  Memikirkan penyebab 
timbulnya masalah yang 
dihadapi 3,68 4.00 3,69 3,66 3,93 4,11 

2.  Dalam menyelesaikan 
permasalahan saya 
melibatkan orang lain. 2,32 2,36 2,23 2,41 2,37 2,33 

3.  Memperkirakan sasaran 
dari masing-masing cara 
pemecahan masalah 3,16 2,88 3,30 3.00 3.00 2,66 

4.  Setiap mengambil 
keputusan, saya 
memerlukan dukungan dari 
orang lain  3,48 3,64 3,38 3,58 3,50 3,88 

5.  Memberi kesempatan 
kepada orang lain untuk 
melaksanakan keputusan 
yang telah diambil 3,48 3,92 3,46 3,50 3,93 3,88 

6.  Mencari berbagai cara 
memecahan masalah yang 
tepat 3,60 4,40 3,53 3,66 4,43 4,33 
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No Pernyataan 

Kelompok Gender Gender 

Pre 
test 

Pos 
test 

L P L P 

7.  Memperhitungkan 
keuntungan dan kerugian 
cara pemecahan masalah 
yang dipilih 3,36 3,40 3,30 3,41 3,43 3,33 

8.  Memberi kesempatan orang 
lain untuk memberi saran 
atas keputusan yang 
diambil 3,60 3,56 3,61 3,58 3,37 3,88 

9.  Memperkirakan akibat yang 
mungkin ditimbulkan oleh 
suatu permasalahan bila 
tidak segera ditindaklanjuti 3,20 3,84 3,38 3.00 3,81 3,88 

10.  Memberi kesempatan 
kepada orang lain untuk ikut 
menentukan cara 
pemecahan masalah 2,92 2,88 2,61 3,25 3,06 2,55 

Rerata 3,28 3,48 3,25 3,30 3,48 3,48 

Klasifikasi Cuku
p 

Baik Baik 

Cuku
p 

Baik 
Cukup 

Baik Baik Baik 

 

Keterangan: 

N Laki-laki  : 15 

N Perempuan  : 10 

Total N   : 25 

 

Tabel 6 

Rincian Pretest dan Postest Social Skill Anak Jalanan 

NO PERNYATAAN 

Kelompok Gender Gender 

Pre 
test 

Pos 
test 

L P  L P 

1.  Setiap ada kegiatan 
kelompok saya ikut 
berpartisipasi 2,88 3,08 2,73 3,10 3,07 3,08 

2.  Ketika ada kegiatan 
kelompok, saya ikut membagi 
tugas dengan adil 3,32 4,40 3,40 3,20 4,30 4,50 

3.  Anggota kelompok cukup 
menghormati saya 3,36 3,68 3,40 3,30 3,69 3,66 

4.  Saya dapat bekerja dengan 
mudah dengan orang lain 3,28 4,12 3,26 3,30 3,76 4,50 

5.  Saya mau mendengarkan 
saran orang lain 3,52 4,36 3,40 3,70 4,30 4,41 

6.  Saya mau menerima 
masukan orang lain 3,32 4,40 3,20 3,50 4,23 4,58 
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NO PERNYATAAN 

Kelompok Gender Gender 

Pre 
test 

Pos 
test 

L P  L P 

7.  Dalam kerja kelompok saya 
memelihara kekompakan  3,36 3,96 3,26 3,50 3,92 4.00 

8.  Saya menghargai pendapat 
orang lain 3,40 4,36 3,40 3,40 4,23 4,50 

9.  Saya senang membantu 
orang lain   3,48 4,12 3,53 3,40 4,07 4,16 

10.  Saya turut membangun 
semangat kelompok 3,52 3,92 3,46 3,60 3,76 4,08 

Rerata 3,34 4,04 3,30 3,40 3,93 4,15 

Klasifikasi Cukup 
Baik Baik 

Cukup 
Baik 

Cukup 
Baik Baik Baik 

 

Keterangan: 

N Laki-laki  : 15 

N Perempuan  : 10 

Total N   : 25 

 

Berdasarkan rincian tabel di atas, dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan 

personal dan sosial skill setelah dilakukan pelatihan model pendidikan karakter bagi 

anak jalanan. Hasil pretest menunjukkan rerata dengan klasifikasi cukup baik pada 

personal skill dengan rerata 3,28. Sedangkan hasil postest menunjukkan adanya 

peningkatan menjadi klasifikasi baik dengan rerata 3,48. Tidak berbeda dengan 

social skill, setelah dilakukan pelatihan terdapat peningkatan hasil yaitu dari rerata 

3, 34 menjadi 4,04 dengan klasifikasi cukup baik menjadi baik. Berdasarkan data 

tersebut menunjukkan bahwa semua aspek yang dinilai baik menyangkut personal 

maupun social skill menunjukkan klasifikasi cukup baik dan baik. Hasil tersebut lebih 

jelas lagi dapat dilihat pada grafik berikut ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Grafik Pretes dan Postes Personal Skill Anak Jalanan 
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Gambar 2. Grafik Perbandingan Pretes dan Postes Social Skill 

 

Pengukuran peningkatan hasil pelatihan model pendidikan karakter melalui 

peningkatan personal dan social skill juga dikelompokkan berdasarkan jenis 

kelamin. Pada saat penelitian, terdapat 10 peserta perempuan dan 15 laki-laki. Hasil 

pelatihan menunjukkan adanya peningkatan, baik personal maupun social skill 

dengan rerata hasil perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki. Hal ini menunjukkan 

tingginya semangat dan antusias peserta perempuan dalam mengikuti pelatihan 

yang dibuktikan dengan keaktifan mereka dalam mengikuti diskusi, maupun tanya 

jawab. Data menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang terlalu berarti antara 

kelompok laki-laki dengan kelompok perempuan dalam hal personal maupun social 

skill. Hasil tersebut lebih jelas lagi dapat dilihat pada grafik berikut ini.  

 

2. Pembahasan dan Analisis 

Untuk menjawab rumusan masalah: bagaimana langkah-langkah 

pengembanan model pendidikan karakter sebagaiupaya peningkatan personal dan 

sosial skill bagi anak jalanan di DIY, digunakan teknik analisis deskriptif dengan 

persentase, rerata skor (mean), dan analisis kualitatif dengan model interaktif. 

Pelaksanaan Research and Development (R&D) melalui kajian teoretik, temuan 

empirik, dan  praktik di lapangan sebagai draf awal konsep, dilanjutkan dengan 

diskusi panel dengan pakar pendidikan karakter dan pendidikan sosiologi serta 

praktisi pendidikan menyebabkan komposisi komponen dan indikator banyak 

mengalami perubahan mendasar.  

Selanjutnya, peneliti melakukan kajian teoretik dan empirik ulang secara 

intensif dengan tim peneliti yang hasilnya digunakan sebagai draf awal atau bahan 

untuk FGD dan diskusi lanjut. Peserta FGD yang dilibatkan 15 orang yang terdiri atas 
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3 orang tim peneliti, 3 orang asisten peneliti, 3 ahli materi sosiologi, 3 ahli pendidikan 

karakter, 2 ahli teknologi pembelajaran, dan 1 staf administrasi. Sedangkan untuk 

expert judgement, pakar yang dilibatkan sebanyak 10 orang yang terdiri atas 3 orang 

ahli materi sosiologi, 3 ahli pendidikan karakter, 2 ahli evaluasi, dan 2 ahli teknologi 

pembelajaran. Dengan FGD yang dilaksanakan secara intensif dan efektif, pada 

akhirnya menemukan dan menetapkan konsep model pendidikan karakter. Sebelum 

model diujicobakan pada subjek coba, seluruh desain beserta perangkatnya telah 

divalidasi oleh para pakar melalui uji coba pendahuluan terhadap 10 ahli 10 orang 

yang terdiri atas 3 orang ahli materi sosiologi, 3 ahli pendidikan karakter, 2 ahli 

evaluasi, dan 2 ahli teknologi pembelajaran. 

Setelah uji coba pendahuluan, model dan instrumen diperbaiki untuk 

selanjutnya dilakukan uji coba utama. Uji coba utama dilakukan secara purposive 

sampling, dengan berbagai pertimbangan tertentu yakni kualitas subjek yang dapat 

mewakili informasi, dan kelengkapan program. Uji coba utama ini dilakukan di 

Yayasan Girlan Nusantara dengan pertimbangan bahwa yayasan tersebut dapat 

mewakili informasi seluruh yayasan yang ada. Di samping itu, yayasan tersebut 

sangat refresentatif dengan berbagai karakteristik yang kompleks. Berikut dijelaskan 

secara sistematis data uji coba lapangan tahap pertama dan tahap kedua sebagai 

hasil penelitian pengembangan. 

1. Keterbacaan Instrumen Kualitas Pembelajaran 

Berdasarkan hasil penilaian pada tahap pendahuluan terhadap kelayakan 

instrumen panduan model pendidikan karakter, ditemukan retata skor sebagai 

berikut: 1) kejelasan kriteria anak jalanan= 3,64; 2) kejelasan perumusan Tujuan 

Pembelajaran = 3,89; 3) kejelasan perumusan materi pembelajaran = 3,94; 4) 

kejelasan materi pembelajaran = 3,74; 5) kejelasan desain pembelajaran = 3,74; 6) 

kejelasan model pembelajaran =3,89, 7) kejelasan peran pendidik = 3,79; 8) 

kejelasan instrumen penilaian = 3,89; 9) kejelasan kriteria penilaian = 3,64; dan 10) 

kejelasan luaran pendidikan = 3,84. Sedangkan penilaian kebahasaan memiliki 

rerata skor sebagai berikut: 1) penggunaan bahasa Indonesia baku =  3,89, 2) 

perumusan pernyataan yang mudah dipahami = 3,73; dan 3) penggunaan kata dan 

kalimat  yang jelas bagi pengguna model pendidikan = 3,84. Sedangkan yang 

berkaitan dengan tata tulis mencakup 1) bentuk dan ukuran huruf = 3,79; 2) tata 

tulis dan penggunaan tanda baca = 3,80; dan 3) format penulisan = 3,80. 

Jika dikonsultasikan dengan standar penilaian dalam panduan model 

pendidikan karakter, maka rerata skor total tersebut berada pada interval > 3.4  –  

4.2  termasuk kategori baik sehingga model tersebut dapat digunakan tanpa 
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perbaikan. Untuk mendapatkan model yang lebih baik, maka instrumen tersebut 

tetap dilakukan perbaikan. Dengan demikian, sebelum instrumen diujicoba pada 

tahap kedua uji coba terbatas, maka terlebih dulu dilakukan  perbaikan-perbaikan 

mengacu pada rekomendasi yang diberikan oleh validator. Terdapat 5 rekomendasi 

yang diberikan oleh para validator dan merupakan dasar dilakukannya perbaikan  

sebelum dilakukan ujicoba tahap kedua. 

 

2. Model Pendidikan Karakter Model LPM 

Model pendidikan karakter divalidasi dari segi objektivitas, kepraktisan dan 

efisiensi. Penilai model pendidikan karakter model LPM yang terlibat dalam 

pengembangan tahap uji coba pertama berjumlah 10 orang yang terdiri atas 3 orang 

ahli materi sosiologi, 3 ahli pendidikan karakter, 2 ahli evaluasi, dan 2 ahli teknologi 

pembelajaran.Penilaian menggunakan skala 5, dengan skor minimal 1 dan skor 

maksimal adalah 5. Berdasarkan hasil penilaian pada tahap pendahuluan terhadap 

efektivitas model pendidikan karakter, ditemukan retata skor sebagai berikut: 1) 

obyektivitas materi pembelajaran = 3,80;  2); obyektivitas panduan model = 3,70; 3) 

objektivitas instrumen pengumpul data = 3,70; 4) kepraktisan instrumen pengukuran 

personal dan social skill = 3,85; 5) kepraktisan materi pembelajaran = 3,75; 6) 

kepraktisan panduan implementasi model = 3,80; 7) ekonomis dalam penggunaan 

waktu = 3,75; 8) ekonomis dalam penggunaan biaya = 3,76; dan 9) ekonomis dalam 

penggunaan tenaga = 3,76.  

Jika dikonsultasikan dengan standar penilaian pada panduan evaluasi, maka 

rerata skor total tersebut berada pada interval > 3.4  –  4.2  termasuk kategori baik 

sehingga model tersebut dapat digunakan tanpa perbaikan. Untuk mendapatkan 

model yang memiliki  klasifikasi lebih baik baik, maka model tersebut tetap 

dilakukan perbaikan. Dengan demikian, sebelum model diujicoba pada tahap kedua 

pada uji coba terbatas, maka terlebih dulu dilakukan  perbaikan-perbaikan mengacu 

pada rekomendasi yang diberikan oleh validator. Terdapat beberapa rekomendasi 

yang diberikan oleh para validator dan merupakan dasar dilakukannya perbaikan  

sebelum dilakukan ujicoba tahap kedua atau uji coba terbatas. 

 

3. Hasil Uji Coba Terbatas 

Model pendidikan karakter bagi anak jalanan untuk meningkatkan personal 

dan social skill adalah dengan mengembangkan model pembelajaran berbasis 

masalah dengan metode problem solving menjadi metode Latihan Pemecahan 

Masalah (LPM). Dalam model ini diawali dengan realitas sistem pendidikan yang 
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berkembang selama ini terkait dengan pendidikan karakter yang memiliki variabel 

kompleks, yang dalam hal ini fokus penelitian adalah pada personal dan social skill 

sebagai sasaran model. Personal dan social skill anak jalanan sebagai komponen 

karakter yang akan dicarikan solusi pemecahannya dengan realitas yang ada 

selama ini bahwa personal dan social skill anak jalanan sangat rendah. Untuk 

meningkatkan personal dan social skill anak jalanan maka diterapkan latihan 

pemecahan masalah yang bersifat individual menyangkut permasalahan dirinya 

melalui identifikasi masalah diri yang saat ini dirasa paling berat dalam dalam 

kehidupan mereka, mengidentifikasi apa saja penyebab munculnya masalah 

tersebut, menuliskan apa saja yang sudah dan akan dilakukan untuk memecahkan 

masalah tersebut, bagaimana mereka memilih pemecahan masalah yang paling 

tepat, bagaimana caranya menerapkan cara pemecahan masalah tersebut, dan 

bagaimana ukuran keberhasilan dengan cara pemecahan masalah yang di 

gunakan. 

Sedangkan untuk meningkatkan kecakapan sosial, penerapan metode 

Latihan Pemecahan Masalah dilakukan melalui langkah-langkah: membentuk  

kelompok yang terdiri atas 4-5 orang untuk mendiskusikan masalah yang ada di 

sekitar mereka, mengidentifikasi masalah-masalah dan memilih 1 masalah yang 

menurut mereka paling riskan yang ada di lingkungan sekitar mereka melalui diskusi 

kelompok, menuliskan apa saja penyebab munculnya masalah itu melalui diskusi 

kelompok, mengidentifikasi saha-usaha apa yang sebaiknya dilakukan untuk 

memecahkan masalah tersebut, menentukan usaha apa yang paling cocok untuk 

memecahkan masalah tersebut, menentukan bagaimana menerapkan usaha 

pemecahan masalah tersebut, dan menilai keberhasilan pemecahan masalah yang 

dilakukan. 

Kegiatan pendidikan karakter bagi anak jalanan untuk meningkatkan 

personal dan social skill dilaksanakan pada hari Minggu. Kegiatan pendidikan 

dilaksanakan pukul 8 pagi dengan diawali mengisi angket non tes terkait dengan 

penilaian personal skill dan social skill. Selanjutnya diberikan ceramah menyangkut 

materi umum tentang karakter dengan diselingi penampilan menyanyi anak jalanan 

secara bergiliran dengan menggunkan alat yang biasa mereka gunakan. 

Selanjutnya istirahat shalat dan makan. Kemudian setelah istirahat pelatihan 

dilanjutkan dengan materi personal dan social skill yang juga sama diselingi dengan 

penampilan anak jalanan secara bergiliran. Setelah selesai pemberian materi 

kemudian mereka mengisi kembali angket non tes untuk menilai personal dan social 

skill anak jalanan. 
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Berdasarkan rincian tabel hasil pre tes dan pos tes di atas, dapat diketahui 

bahwa terjadi peningkatan personal dan sosial skill setelah dilakukan pelatihan 

model pendidikan karakter bagi anak jalanan. Hasil pretest menunjukkan rerata 

dengan klasifikasi cukup baik pada personal skill dengan rerata 3,28. Sedangkan 

hasil postest menunjukkan adanya peningkatan menjadi klasifikasi baik dengan 

rerata 3,48. Tidak berbeda dengan social skill, setelah dilakukan pelatihan terdapat 

peningkatan hasil yaitu dari rerata 3, 34 menjadi 4,04 dengan klasifikasi cukup baik 

menjadi baik. Hal ini menunjukkan bahwa model pendidikan karakter model LPM 

evektif dalam meningkatkan personal skill maupun social skill anak jalanan di 

Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Pengukuran peningkatan hasil pelatihan model pendidikan karakter melalui 

peningkatan personal dan social skill juga dikelompokkan berdasarkan jenis 

kelamin. Pada saat penelitian, terdapat 10 peserta perempuan dan 15 laki-laki. Hasil 

pelatihan menunjukkan adanya peningkatan, baik personal maupun social skill 

dengan rerata hasil perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki. Hal ini menunjukkan 

tingginya semangat dan antusias peserta perempuan dalam mengikuti pelatihan 

yang dibuktikan dengan keaktifan mereka dalam mengikuti diskusi, maupun tanya 

jawab. Hasil pretest kelompok laki-laki dengan N = 15 menunjukkan rerata dengan 

klasifikasi cukup baik pada personal skill dengan rerata 3,25. Sedangkan hasil 

postest kelompok laki-laki menunjukkan adanya peningkatan menjadi klasifikasi baik 

dengan rerata 3,48. Sedangkan untuk komponen social skill, pretest kelompok laki-

laki menunjukkan rerata dengan klasifikasi cukup baik pada social skill dengan 

rerata 3,30. Sedangkan hasil postest kelompok laki-laki menunjukkan adanya 

peningkatan menjadi klasifikasi baik dengan rerata 3,93.  

Sedangkan hasil pretest kelompok perempuan dengan N= 10 menunjukkan 

rerata dengan klasifikasi cukup baik pada personal skill dengan rerata 3,25. 

Sedangkan hasil postest kelompok laki-laki menunjukkan adanya peningkatan 

menjadi klasifikasi baik dengan rerata 3,48. Sedangkan untuk komponen social skill, 

pretest kelompok perempuan menunjukkan rerata dengan klasifikasi cukup baik 

pada social skill dengan rerata 3,34. Sedangkan hasil postest kelompok perempuan 

menunjukkan adanya peningkatan menjadi klasifikasi baik dengan rerata 4.15. 

Dengan demikian tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan antara kelompok anak 

jalanan laki-laki dengan kelompok anak jalanan perempuan baik menyangkut 

personal skill maupun social skill. Hasil pelatihan menunjukkan bahwa personal skill 

maupun social skill mereka pada dasarnya sudah cukup baik, dan setelah 

memperoleh pelatihan menjadi baik. Hal ini menunjukkan bahwa model pendidikan 
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karakter model LPM sensitif dan memeiliki efektivias yang baik dalam meningkatkan 

personal skill maupun social skill. Di samping itu kelompok anak jalanan ini berada 

di bawah manajemen yang baik sehingga wajar jika krteria personal skill maupun 

social skill anak jalanan sudah berada dalam kategori cukup baik. 

 

KESIMPULAN 

Simpulan 

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pengembangan yang dilakukan, melalui 

proses pengumpulan dan analisis data, maka dapat dikemukakan simpulan penelitian 

sebagai berikut. 

1. Pengembangan komponen dan kelengkapan model pendidikan karakter model LPM 

dilakukan secara prosedural metodologik melalui Research and Development. 

Dalam metode ini, untuk menetapkan komponen dan kelengkapan model 

pendidikan karakter model LPM sebagai inti (core) dilakukan melalui kajian 

konseptual, teoretik, dan empirik di lapangan melalui survei, FGD, penilaian ahli, 

dan uji coba pendahuluan atau uji coba terbatas. Kegiatan Research and 

Development (R&D) dilaksanakan melalui pra-survei, kajian teoretik termasuk kajian 

penelitian yang relevan, empirik, dan  praktik di lapangan pada akhirnya 

menemukan konsep dan Latihan Pemecahan Masalah sebagai sarana untuk 

meningkatkan personal dan social skill bagi anak jalanan. Konsep Latihan 

Pemecahan Masalah yang dihasilkan melalui proses panjang seperti diskusi panel, 

diskusi terfokus (FGD), dan uji coba produk di lapangan. Sebelum model ini 

diujicobakan, semua perangkat model telah divalidasi oleh para pakar. Kajian 

teoretik, empirik, dan praktik di lapangan serta diskusi intensif dengan tim peneliti 

dan manajemen rumah singgah dan berbagai pihak melalui uji coba lapangan 

terbatas menunjukkan bahwa konsep Model Latihan Pemecahan Masalah yang 

terdiri atas komponen proses pembelajarandan perangkat model. Selanjutnya 

produk pengembangan dideskripsikan pada panduan pendidikan karakter bagi anak 

jalanan sebagai upaya peningkatan personal dan social skill pada lampiran 

penelitian ini. 

2. Model LPM hasil penelitian dan pengembangan ini memiliki kepekaan yang baik 

terhadap objek yang diteliti. Pada pelaksanaan uji coba pendahuluan pada uji coba 

terbatas pada 25 anak jalanan dapat mengungkap data yang diperlukan dengan 

baik. Model pendidikan karakter model LPM efektif dalam meningkatkan personal 

dan social skill anak jalanan. Hasil pre tes dan pos tes di atas, dapat diketahui 

bahwa terjadi peningkatan personal dan sosial skill setelah dilakukan pelatihan 
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model pendidikan karakter bagi anak jalanan. Hasil pretest menunjukkan rerata 

dengan klasifikasi cukup baik pada personal skill dengan rerata 3,28. Sedangkan 

hasil postest menunjukkan adanya peningkatan menjadi klasifikasi baik dengan 

rerata 3,48. Tidak berbeda dengan social skill, setelah dilakukan pelatihan terdapat 

peningkatan hasil yaitu dari rerata 3, 34 menjadi 4,04 dengan klasifikasi cukup baik 

menjadi baik.  

Terdapat 10 peserta perempuan dan 15 laki-laki dalam pelatihan uji coba 

terbatas di Rumah Singgah Girlan Nusantara. Hasil pelatihan menunjukkan adanya 

peningkatan, baik personal maupun social skill dengan rerata hasil perempuan lebih 

tinggi dibanding laki-laki. Hal ini menunjukkan tingginya semangat dan antusias 

peserta perempuan dalam mengikuti pelatihan yang dibuktikan dengan keaktifan 

mereka dalam mengikuti diskusi, maupun tanya jawab. Hasil pretest kelompok laki-

laki dengan N = 15 menunjukkan rerata dengan klasifikasi cukup baik pada personal 

skill dengan rerata 3,25. Sedangkan hasil postest kelompok laki-laki menunjukkan 

adanya peningkatan menjadi klasifikasi baik dengan rerata 3,48. Sedangkan untuk 

komponen social skill, pretest kelompok laki-laki menunjukkan rerata dengan 

klasifikasi cukup baik pada social skill dengan rerata 3,30. Sedangkan hasil postest 

kelompok laki-laki menunjukkan adanya peningkatan menjadi klasifikasi baik 

dengan rerata 3,93. 

Sedangkan hasil pretest kelompok perempuan dengan N= 10 menunjukkan 

rerata dengan klasifikasi cukup baik pada personal skill dengan rerata 3,25. 

Sedangkan hasil postest kelompok laki-laki menunjukkan adanya peningkatan 

menjadi klasifikasi baik dengan rerata 3,48. Sedangkan untuk komponen social skill, 

pretest kelompok perempuan menunjukkan rerata dengan klasifikasi cukup baik 

pada social skill dengan rerata 3,34. Sedangkan hasil postest kelompok perempuan 

menunjukkan adanya peningkatan menjadi klasifikasi baik dengan rerata 4.15. 

Dengan demikian tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan antara kelompok anak 

jalanan laki-laki dengan kelompok anak jalanan perempuan baik menyangkut 

personal skill maupun social skill setelah memperoleh pelatihan model pendidikan 

karakter model LPM. 
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    Saran 

Berdasar pada simpulan yang dijelaskan di atas, maka dapat 

direkomendasikan beberapa hal penting berikut ini. 

1. Model LPM dapat digunakan bagi para pengelola rumah singgah, dinas sosial, 

kepolisian, guru, maupun para pemerhati masalah sosial anak jalanan dalam 

mengembangkan karakter terutama menyangkut personal dan social skill mereka.   

2. Model LPM harus diuji coba lebih lanjut pada subjek coba yang lebih luas segingga 

ketajaman dan kepekaan model menjadi lebih terjamin dan dapat diterapkan pada 

berbagai karakteristik anak jalanan. 
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Abstrak 

Anak usia dini perlu dilatih kecerdasan majemuknya, agar potensi kecerdasan 
majemuknya dapat berkembang secara optimal. Pembelajaran yang efektif bagi anak usia 
dini adalah bermain. Hampir semua aspek dalam diri anak akan berkembang dengan 
bermain, oleh sebab itu untuk melatih kecerdasan majemuk anak perlu menciptakan 
aktivitas berbasis permainan. Beberapa aktivitas yang dapat melatih kecerdasan 
majemuk anak antara lain: menggunakan permainan tradisional (kecerdasan Bodily-
Kinesthetic), melakukan role play (kecerdasan interpersonal), menceritakan kembali suatu 
peristiwa (kecerdasan linguistik), menghitung jumlah kancing baju (kecerdasan logical-
mathematical), menyiram tanaman di pot setiap hari (kecerdasan naturalist), merawat 
barang miliknya sendiri (kecerdasan intrapersonal), menggunakan pensil warna warni 
(kecerdasan spasial), menyanyikan lagu anak-anak (menyanyikan kecerdasan musikal). 
Di samping itu kecerdasan majemuk dapat dilatih dengan memanfaatkan multimedia 
pembelajaran. Setidaknya terdapat empat jenis kecerdasan majemuk yang dapat dilatih 
dengan memanfaatkan multimedia pembelajaran yaitu: kecerdasan spasial, kinestetik, 
bahasa, dan musical. 
 
Kata Kunci: kecerdasan majemuk, multimedia, anak usia dini 
 

PENDAHULUAN  

Anak adalah amanah dari Allah SWT dan juga aset pembangunan dan 

pemberdayaan pradaban umat manusia. Untuk itu anak harus diasuh, dilatih, dididik, dan 

dibina agar kelak menjadi anak yang saleh, bertakwa kepada Allah SWT, berbudi pekerti 

luhur, bermoral, dan memiliki etika serta menguasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

berguna bagi dirinya sendiri, bagi orang lain, masyarakat, bangsa dan agamanya. 

Masa kanak-kanak merupakan fase yang fundamental dalam mempengaruhi 

perkembangan individu. Para ahli mengungkapkan bahwa masa kanak-kanak merupakan 

masa belajar aktif, anak melakukan penjelajahan terhadap objek di lingkungannya untuk 

memperoleh pengalaman dan mengkonstruksi pengetahuannya. Masa kanak-kanak 

merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan otak, dimana akan menentukan 

kepribadian anak selanjutnya.  

Peningkatan kecerdasan pada anak menjadi sangat penting karena pada 

prinsipnya anak cerdas adalah dambaan setiap orang, karena kecerdasan memberikan 

modal yang tak ternilai bagi si anak untuk mengarungi kehidupan di masa depan. Belum 

banyak orang yang paham bahwa kecerdasan yang baik bukanlah harga mati, tetapi 

sesuatu yang bisa diupayakan. Bernard Devlin dari Fakultas Kedokteran Universitas 

mailto:haryanto_tp@uny.ac.id
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Pittsburg dalam Khamid Wijaya (2004), memperkirakan bahwa faktor genetik hanya 

memiliki peranan sebesar 48% dalam pembentukan kecerdasan anak, selebihnya adalah 

faktor lingkungan.  

Pada dasarnya anak dilahirkan dalam kondisi cerdas, hanya kadangkala orang tua 

tidak memahami tugas-tugas perkembangan anak dan bagaimana sebaiknya proses 

pembelajaran bagi anak, sehingga pada akhirnya kurang dapat memunculkan kecerdasan 

yang dimiliki anak. Landasan psikologis untuk belajar harus dimulai sejak anak-anak 

berada pada usia dini. Oleh sebab itu melatih kecerdasan majemuk pada anak usia dini 

dalam pembelajaran sangatlah diperlukan, supaya potensi kecerdasan majemuknya 

dapat berkembang secara optimal. Didalam makalah ini akan menyampaikan bagaimana 

cara melatih kecerdasan majemuk pada anak usia dini dalam pembelajaran. 

Kecerdasan 

 Pandangan tradisional melihat kecerdasan secara operasional sebagai 

kemampuan untuk menjawab berbagai tes kecerdasan, yang kemudian diwujudkan dalam 

bentuk nilai tes IQ. Buzan (1991: 23) menyatakan bahwa seseorang yang memiliki nilai IQ 

tinggi belum tentu dapat mandiri dalam berfikir, mandiri dalam bertindak, mampu menilai 

rasa humor yang baik, menghargai keindahan, menggunakan akal, relativistik, mampu 

menikmati sesuatu yang baru, orisinil, dapat dipahami secara komprehensif, fasih, 

fleksibel, cerdik. Nilai IQ hanya sebagian kecil dari kecerdasan manusia yang dapat 

terukur, namun nilai IQ bukanlah tolak ukur utama kecerdasan manusia. 

 Dakir (1993: 68) beranggapan bahwa seseorang dikatakan cerdas kalau orang 

yang bersangkutan dapat menjalankan fungsi pikir, sehingga dapat menyelesaikan 

masalah dengan cepat dan tepat. Anastasi & Urbina (2006: 333) memiliki pandangan 

berbeda tentang kecerdasan, kecerdasan menurutnya lebih pada keberhasilan yang 

dapat dicapai individu dalam pengembangan dan penggunaan kemampuannya yang 

mempengaruhi penyesuaian emosional, hubungan antar pribadi, serta konsep diri yang 

dimiliki seseorang.  

 Kecerdasan dapat berkembang sepanjang hidup, asal dibina dan ditingkatkan. 

Pendapat ini hampir senada dengan yang diungkapkan oleh Gardner (1993: 14) bahwa 

intelligences is a general ability that is found in varying degrees in all individuals. It is the 

key to success in solving problems. 

 Konsep kecerdasan bukanlah sekedar mitos, namun merupakan konsep 

fungsional yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari dengan beragam cara. 

Sebab pada intinya kecerdasan lebih pada bagaimana seseorang menyelesaikan problem 

yang dihadapinya dengan tepat dan benar. Amstrong (2003: 1) berpendapat bahwa, hal 

terpenting bagi kita adalah menyadari dan mengembangkan semua ragam kecerdasan 
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manusia dan kombinasi-kombinasinya. Kita berbeda karena memiliki kecerdasan yang 

berlainan. Apabila menyadari hal ini, setidaknya kita lebih mempunyai peluang menangani 

berbagai masalah yang kita hadapi di dunia ini dengan baik.   

 Freeman (Fudyartanta, 2004: 12-13) mengemukakan bahwa ada tiga macam tipe 

definisi kecerdasan, yaitu:  (1) Definisi kecerdasan yang menekankan pada kemampuan 

adaptasi atau penyesuaian diri; (2) Definisi kecerdasan yang menekankan pada 

kemampuan belajar; (3) Definisi kecerdasan yang menekankan pada kemampuan 

abstraksi. Dari tiga tipe definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa orang cerdas adalah 

orang yang mampu menyesuaikan diri terhadap berbagai situasi dan perubahan-

perubahan. 

 Sangat sulit untuk mendefinisikan kata cerdas. Ada banyak faktor yang 

mempengaruhi cara seseorang untuk memberikan definisi dari kata cerdas. Faktor-faktor 

tersebut antara lain pengalaman hidup, latar belakang pendidikan, agama, suku, bangsa, 

kebudayaan, dan lain-lain. Namun demikian para ahli berpendapat yang sama, bahwa 

yang dimaksud dengan cerdas haruslah mengandung dua aspek penting yaitu 

kemampuan untuk belajar dari pengalaman dan kemampuan untuk beradaptasi dengan 

lingkungan. 

Multiple Intelligences 

 Setiap anak memiliki kecerdasan yang berbeda-beda, baik jenis maupun 

tingkatannya. Kecerdasan yang dimaksud tidak hanya kecerdasan akademik, tetapi lebih 

luas dari itu. Pembelajaran untuk anak usia dini harus disusun dengan memperhatikan 

berbagai kecerdasan yang ada sehingga mampu mengembangkan semua aspek 

kecerdasan yang ada pada anak. Oleh karena itu guru diharapkan dapat memfasilitasi 

anak dengan menyediakan berbagai kegiatan main yang dapat mengembangkan 

kecerdasan anak. 

 Kecerdasan majemuk diperkenalkan oleh Prof. Howard Gardner, yaitu seorang 

psikolog dan profesor utama di Cognition and Education, Harvard Graduate School of 

Education dan juga profesor di bidang Neurologi, Boston University School of Medicine. 

Konsep ini memiliki esensi bahwa setiap orang/anak  adalah unik, setiap anak perlu 

menyadari dan mengembangkan ragam kecerdasan manusia dan kombinasi-

kombinasinya.  Setiap anak berbeda karena mempunyai kombinasi kecerdasan yang 

berlainan.  Titik tekan dari teori kecerdasan majemuk menurut Gardner terletak pada 

kemampuan untuk menyelesaikan masalah dan untuk menciptakan suatu produk atau 

karya. Secara lebih terperinci dapat dinyatakan sebagai berikut: 

1. Kemampuan untuk menciptakan suatu produk yang efektif atau menyumbangkan 

pelayanan yang bernilai dalam suatu budaya. 



436 
 

2. Sebuah perangkat keterampilan menemukan atau menciptakan bagi seseorang dalam 

memecahkan permasalahan dalam hidupnya. 

3. Potensi untuk menemukan jalan keluar dari masalah-masalah yang melibatkan 

penggunaan pemahaman baru.  

Keanekaragaman kecerdasan dan indikator–indikatornya menurut Gardner salah 

besar apabila kita mengasumsikan IQ adalah suatu entitas atau besaran tunggal dan 

tetap, yang bias diukur dengan tes menggunakan pensil dan kertas. Gardner juga 

mendefinisikan kecerdasan adalah sebuah kebudayaan yang tercipta dari proses 

pembelajaran, perilaku, pola kehidupan antar manusia, dan alam atau lingkungan yang 

terkristalisasi dalam habit (kebiasaan). Demikian, kecerdasan adalah sebuah perilaku 

yang diulang–ulang. Setiap kecerdasan memiliki perkembanganya sendiri, tumbuh dan 

menjelma dalam kurun waktu berbeda untuk setiap individu. Berikut ini kecerdasan 

Multiple intelligences menurut Gardner dalam (Munif Chotib, 79-101:2012);  

1. Kecerdasan Linguistik (Cerdas Bahasa) 

2. Kercerdasan Logis-Matematis (Cerdas Angka) 

3. Kecerdasan Spasial-Visual (Cerdas Ruang dan Gambar) 

4. Kecerdasan Kinestetis (Cerdas Olah Tubuh – Jasmani) 

5. Kecerdasan Musik (Cerdas Musik) 

6. Kecerdasan Interpersonal (Cerdas Bergaul) 

7. Kecerdasan Intrapersonal (Cerdas Diri) 

8. Kecerdasan Naturalis (Cerdas Alam) 

9. Kecerdasan majemuk selalu ada dalam diri individu dengan beragam tingkatan 

kememonjolannya pada setiap individu. Prinsip-prinsip utama dalam memahami 

kecerdasan majemuk adalah; 

1. Setiap orang memiliki delapan kecerdasan. Setiap orang memiliki kapasitas dalam 

delapan kecerdasan yang berfungsi bersamaan dengan cara yang berbeda-beda 

pada setiap orang. 

2. Pada umumnya orang dapat mengembangkan setiap kecerdasan sampai tingkat 

penguasaan memadai. 

3. Kecerdasan umumnya bekerja bersamaan (simultan) dengan cara yang kompleks. 

4. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak ada kecerdasan yang berdiri sendiri.  

Kecerdasan selalu berinteraksi satu sama lain.  

5. Ada banyak cara untuk cerdas dalam setiap kategori. 

6. Kecerdasan majemuk menekankan  keanekaragaman cara manusia menunjukkan 

bakatnya, baik dalam kecerdasan tertentu maupun antar kecerdasan. 
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Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan kecerdasan antara 

lain faktor biologis, sejarah hidup pribadi,  dan latar belakang kultural dan historis. Faktor 

keturunan atau genetis, luka atau cedera otak (sebelum, selama, dan sesudah kelahiran) 

sangat berpengaruh terhadap perkembangan kecerdasan. Pengalaman dengan orang 

tua, guru, teman sebaya, kawan-kawan dan orang lain dapat membangkitkan maupun 

menghambat pengembangan kecerdasan. Waktu dan tempat dilahirkan dan dibesarkan 

serta sifat dan kondisi perkembangan historis atau kultural di tempat-tempat lain juga 

berpengaruh terhadap perkembangan kecerdasan. 

Pembelajaran Bagi Anak Usia Dini 

 Dalam undang-undang tentang sistem pendidikan nasional dinyatakan bahwa 

pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak 

sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian 

rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan 

rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut (UU Nomor 

20 Tahun 2003 Bab I Pasal 1 Ayat 14). 

 Adapun dalam pembelajarannya untuk memenuhi aspek-aspek dalam 

perkembangan anak baik aspek fisik, kognitif, sosial emosional dan bahasa serta aspek 

lainnya seperti agama dan moral, kemandirian dan seni), maka perlu memperhatikan 

berbagai prinsip yang meliputi:  

1. Berorientasi pada kebutuhan  anak  

2.  Berpusat pada anak. 

3. Dilaksanakan dalam suasana bermain  

4. Dilaksanakan secara bertahap dan berulang-ulang 

5.  Merangsang semua indera 

6.  Mengembangkan semua aspek kecerdasan 

7. Merangsang munculnya kreativitas dan inovasi 

8. Memanfaatkan lingkungan sebagai sumber dan media pembelajaran 

9.  Menggunakan pembelajaran tematik dan terpadu. 

 Pendidikan anak usia dini (Early Childhood Education) merupakan bidang ilmu 

yang relatif baru. Bila sebelumnya anak didik berdasarkan pemahaman orang dewasa 

saja bagaimana cara memperlakukan anak dan apa yang terbaik bagi anak, saat ini 

setelah berkembang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), diharapkan anak dapat 

diperlakukan sesuai dengan kebutuhan perkembangannya. 

 Banyak aspek-aspek perkembangan Anak Usia Dini AUD. Secara Internasional 

Nasional Assosiation in Education for Young Children (NAEYC) (Dewi dan Eveline, 2004: 

351-356) mengungkapkan sebenarnya aspek-aspek perkembangan AUD adalah: 
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1. Perkembangan fisik, baik motorik halus maupun motorik kasar. Yang termasuk 

motorik halus dalam hal ini adalah gerakan tangan dan yang termasuk dalam motorik 

kasar adalah gerakan si anak saat naik-turun tangga ataupun memanjat. 

2. Perkembangan emosional dan sosial. Emosional dalam hal ini menyangkut segala 

sesuatu yang berhubungan dengan perasaan si anak, baik itu perasaan, sedih, 

senang, kesal, gembira, dll. Sedangkan perkembangan sosial dalam hal ini adalah 

interaksi si anak dengan lingkungan, terutama orang-orang yang ada di sekitar si 

anak. 

3. Perkembangan kognitif/intelektual. Perkembangan kognitif di sini contohnya adalah 

perkembangan kemampuan si anak untuk menggunakan bahasa. 

 

Melatih Kecerdasan Majemuk Anak Usia Dini dalam Pembelajaran 

Kecerdasan majemuk yang dimiliki anak perlu dilatih, agar anak dapat belajar 

dengan efektif dan mampu menghargai dirinya sendiri. Amstrong (2003: 243-249) 

mengungkapkan bahwa untuk melatih kecerdasan majemuk yang dimiliki oleh anak, 

maka perlu memperhatikan beberapa petunjuk berikut: gunakan bahasa yang sederhana, 

hubungkan semua kecerdasan dengan dunia anak, tekankan bahwa anak mempunyai 

semua jenis kecerdasan, tunjukkan tokoh panutan dalam hidup anak, kunjungi tempat-

tempat di mana berbagai kecerdasan dihargai, gunakan cara-cara kreatif.  

Pembelajaran bagi anak usia dini adalah dengan bermain, maka untuk melatih 

kecerdasan majemuk pada anak usia dini kita harus kreatif dalam membuat permainan 

yang mengandung nilai pendidikan. Abdullah (2007 : 26-27) mengungkapkan tiga langkah 

penting yang menjadi pertimbangan utama untuk melatih kecerdasan majemuk anak, 

yaitu: 

1. Melihat kemampuan anak dalam berinovasi. 

2. Metode ilmiah yang digunakan harus dapat diterapkan kepada siapa saja. 

3. Penerapan metode yang dipilih secara bertahap, sabar dan tidak tergesa-gesa. 

Bermain memiliki peran penting dalam perkembangan anak, hampir semua bidang 

akan berkembang dengan bermain, oleh sebab itulah kita perlu untuk menciptakan 

permainan edukatif untuk melatih kecerdasan anak, agar anak dapat bermain sambil 

belajar dan itu berlangsung tanpa disadarinya dan tanpa adanya tekanan dari orang tua. 

Bermain menurut Slamet Suyanto (2003: 135-137) banyak perkembangan anak yang 

terjadi karena bermain, antara lain: 

1. Bermain mengembangkan kemampuan motorik. 

2. Bermain mengembangkan kemampuan kognitif. 

3. Bermain mengembangkan kemampuan afektif. 
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4. Bermain mengembangkan kemampuan bahasa. 

5. Bermain mengembangkan kemampuan sosial. 

Begitu pentingnya bermain bagi perkembangan anak, maka perlu untuk 

diperhatikan perkembangan anak dalam bermain itu sendiri. Jika ingin melatih 

kecerdasan majemuk pada anak, maka anak tidak boleh dipaksakan melakukan sesuatu 

yang tidak disukainya, jangan sampai terjadi kesalahan dalam memberikan arahan dan 

bimbingan dalam masa pembelajaran melalui bermain, dan yang terpenting adalah 

bagaimana melatih anak untuk bisa bermain sambil belajar, agar otak anak dapat 

berkembang secara sempurna. 

Secara lebih rinci masing-masing jenis kecerdasan dapat dilatih dengan treatment 

tertentu dengan tetap berprinsip bahwa permainan menjadi aktivitas utama melatih 

kecerdasan majemuk anak. Deskripsi tentang bentuk latihan masing-masing jenis 

kecerdasan majemuk ini didasarkan atas kajian teori dan atas hasil penelitian Haryanto, 

dkk (2014). 

Melatih kecerdasan majemuk tentu tidaklah parsial, melainkan secara holistik 

komprehensif melalui aktivitas yang dirancang. Beberapa aktivitas yang dapat mengasah 

kecerdasan majemuk anak dapat diidentifikasi atas dasar kajian teori dan juga atas dasar 

hasil FGD. FGD dilakukan dalam rangka penelitian yang dilkukan Haryanto, dkk (2014) 

dengan judul Pengembangan Model Pembelajaran Multiple Intelligences Bagi Anak Usia 

Dini di Daerah Istimewa Yogyakarta. FGD melibatkan guru TK dari DIY yang masing-

masing kabupaten kota diwakili oleh dua TK. 

 

Bodily-Kinaesthetic 

 Kecerdasan Bodily-Kinaesthetic merupakan kecerdasan yang berkaitan dengan 

bergerak dan mengerjakan sesuatu. Seseorang yang memilki kecerdasan ini pada 

umumnya senang pada aktivitas fisik. Mereka memiliki kemampuan untuk membangun 

otot memori. Otot memori di sini diartikan sebagai memori yang akan mereka simpan 

dengan baik ketika mereka menciptakannya dengan menggunakan gerakan tertentu 

ketimbang perkataan atau gambar. Seorang pianis dan musisi pada umumnya 

meningkatkan memori otot dengan banyak berlatih musik dan mengingatnya. Aktivitas 

yang dapat mengasah kecerdasan kinestetik antara lain; 

1. Menggunakan papan flannel untuk merepresentasikan proses, diagram, dan 

sebagainya. Papan flanel sebagai media yang dapat digunakan untuk menempelkan 

sesuatu bermanfaat untuk merangsang kecerdasan kinestetik anak. Tentu dangan 

cara pelibatan anak semaksimal mungkin dalam proses menempelkan sesuatu pada 

papan flanel tersebut. Secara bergantian anak diminta untuk menempelkan sesuatu 
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pada papan flanel yang sudah disiapkan. Dengan cara ini anak tentu akan terus 

bergerak beraktivitas sesuai yang diharapkan pendidik. 

2. Menggunakan permainan tradisional. Permainan tradisional seperti Engklek, 

Gobaksodor, Petak Umpet sangat potensial untuk melatih kecerdasan kinestetik. 

Permainan ini menuntut anak untuk terus bergerak, sehingga dengan sendirinya  akan 

mampu mengasah kecerdasan kinestetiknya. 

3. Melakukan role-play. Bermain peran dalam hal ini lebih diutamakan pada peran-peran 

yang menuntuk anak untuk bergerak (menari, berjalan, berlari) 

4. Saling melempar dan tangkap bola. Melempar dan menangkap bola merupakan 

aktivitas potensial untuk melatih kecerdasan kinestetik anak. Lebih-lebih jika dikemas 

dalam bentuk permainan dimana anak tidak saja dituntut untuk melempar atau 

menangkap saja, tetapi anak dituntut juga untuk berlari, mengejar temannya, dan 

sebagainya. 

5. Menggunakan tarian-tarian. Indonesia sangat kaya dengan jenis tari-tarian, mulai dari 

tari klasik tradisional sampai tari kontemporer dan atau kreasi baru. Itulah sebabnya 

sangat dianjurkan untuk anak usia dini berlatih menari agar kecerdasan kinestetinya 

terasah dengan baik. Bahkan gerakan berupa tarian sederhana (menirukan gerakan 

binatang) perlu sering dilakukan anak usia dini untuk mengasah kecerdasan 

kinestetiknya. 

 

Interpersonal 

 Kecerdasan ini merupakan kecerdasan interaksi dengan orang lain. Seseorang 

memiliki kecerdasan interpersonal ketika mereka dapat dengan mudah berkenalan 

dengan orang lain, memahami perasaan teman sekitarnya, senang memberikan motivasi 

dan sebagainya. Aktivitas yang dapat mengasah kecerdasan interpersonal antara lain; 

1. Melakukan role-play. Bermain peran terutama terakit mengekspresikan empati pada 

teman, menolong teman, kasihan pada makhluk lain adalah upaya untuk mengasah 

kecerdasan interpersonal anak. 

2. Berinteraksi langsung dengan pakarnya. Jangan meremehkan proses wawancara 

anak dengan penjual di pasar untuk sekedar mengetahui bagaimana cara membuat 

dawet cendol yang dijual oleh penjual tersebut. Ketika anak tahu bagaimana proses 

pembuatan minuman dawet cendol, bukan tidak mungkin akan menginspirasi anak 

untuk menghargai pembuat dawet cendol karena ternyata prosesnya rumit dan tidak 

seenak dawetnya ketika diminum. Hal ini tentu akan melatih kecerdasan 

interpersonalnya dengan baik.  
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3. Menggunakan metode pembelajaran kooperatif. Membiasakan anak bekerjasama 

dengan temannya merupakan upaya yang sangat baik untuk melatih kecerdasan 

interpersonalnya. 

 

Linguistik 

 Kecerdasan ini merupakan kecerdasan mengenai bagaimana seseorang 

mengolah kata-kata, bicara dan penulisan dengan baik. Seseorang memiliki kecerdasan 

linguistic ketika mereka pandai membaca, menulis dan bercerita. Mereka pada umumnya 

mengingat sesuatu melalui memori verbal dan memiliki kemampuan yang sangat baik 

dalam mengingat banyak kata dan tanggal. Aktivitas yang dapat mengasah kecerdasan 

linguistik antara lain: 

1. Mendiskripsikan suatu model dengan menggunakan kata dan frasa yang berbeda. 

Mendeskripsikan benda-benda yang dimiliki anak dengan kata-katanya sendiri 

merupakan latihan potensial untuk melatih kecerdasan bahasa anak. Meminta anak 

untuk menceriterakan makanan, minuman, atau mainan yang dibawa hari ke sekolah 

adalah hal yang dapat melatih kecerdasan bahasa anak. 

2. Menuliskan ide-ide dengan menggunakan bahasa mereka masing-masing. Pendidik 

menempel gambar buah pepaya di papan flanel, kemudia anak diminta bercerita 

tentang buah pepaya merupakan upaya potensial untuk melatih kecerdasan bahasa 

anak. 

3. Menceritakan kembali mengenai suatu peristiwa, bagaimana awal mulanya, 

prosesnya dan bagaimana akhirnya. Meminta anak untuk menceriterakan kembali 

tentang pengalamannya ketika mengikuti program pengenalan lingkungan di musium 

angkasa merupakan upaya untuk melatih kecerdasan bahasa anak. Begitu juga anak 

diminta menceriterakan pengalamannya atau aktivitasnya masing-masing ketika hari 

minggu. 

 

Logical-Mathematical 

 Kecerdasan ini meliputi analisis, berpikir logis dan menyelesaikan permasalahan 

yang berhubungan dengan angka. Seseorang memiliki kecerdasan ini biasanya memiliki 

skor IQ yang tinggi, mampu mengidentifikasi pola abstrak, merasa nyaman dengan angka 

dan rasional. Aktivitas yang dapat mengasah kecerdasan logical mathematical antara lain; 

1. Menghitung jumlah kancing baju, jumlah jari, jumlah temannya, jumlah pintu, jumlah 

jendela merupakan upaya untuk mengasah kecerdasan matematik. 

2. Anak diminta untuk mengambil daun yang ada di halaman dengan jumlah lembar 

tertentu kemudian mengambil lagi beberapa lembar  daun dengan jumlah tertentu 
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diakhiri dengan menghitung berapa lembar jumlah keseluruhan daun yang telah 

diambil, merupakan latihan untuk mengasah kecerdasan matematik. 

3. Anak diminta mengamati ada berapa anak yang hari ini membawa tas berwarna biru. 

 

Naturalist 

 Kecerdasan ini meliputi kepekaan terhadap lingkungan alam. Seseorang yang 

memiliki kecerdasan ini sanga peduli soal lingkungan hidup, dapat dilihat dari bagaimana 

mereka berinteraksi dengan lingkungan sekitar mereka. Biasanya orang-orang dengan 

kecerdasan ini sangat baik dalam merawat tumbuhan dan berinteraksi dengan hewan. 

Aktivitas yang dapat mengasah kecerdasan nauralistik antara lain; 

1. Diberi buku cerita tentang binatang atau tumbuhan yang berwarna-warni akan 

mengisnpirasi anak untuk mencintai tumbuhan dan binatang yang pada akhirnya akan 

mengasah kecerdasan naturalistiknya. 

2. Anak diberitanggungjawab untuk menyiram tanaman di pot setiap hari merupakan 

upaya untuk melatih kecerdasar naturalistik. 

3. Anak diberitanggungjawab untuk memberi makan ikan di kolam setiap hari juga 

merupakan upaya yang bagus untuk mengasah kecerdasan naturalistik. 

 

Intrapersonal 

 Kecerdasan ini meliputi kecerdasan dalam mengelola diri sendiri. Mereka sangat 

peka terhadap emosi, kebutuhan, keinginan dan motivasi yang mereka miliki. Mereka 

cenderung lebih memilih menyelesaikan suatu permasalahan dengan berpikir. Filsuf-filsuf 

terkenal di dunia memiliki kecerdasan ini. Aktivitas yang dapat mengasah kecerdasan 

intrapersonal antara lain; 

1. Membiasakan menempatkan pakaian dalam anak pada tempat tersendiri terpisah dari 

pakaian kakak, ayah, dan ibu merupakan uapaya melatih kecerdasan intrapersonal 

anak. 

2. Membiasakan anak untuk merawat barang miliknya sendiri juga latihan potensial 

untuk mengasah kecerdasan intrapersonal. 

3. Membuat catatan harian mengenai pengalaman yang dialami merupakan latihan 

mengasah kecerdasan intrapersonal 

 

Spatial 

 Kecerdasan ini meliputi kecerdasan dalam memvisualisasikan sesuatu. Seseorang 

yang memiliki kecerdasan ini memliki memori visual yang sangat baik dan mudah 
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beradaptasi ketika diberikan obyek yang dimaniplasi. Mereka juga memiliki ingatan baik 

tentang arah atau peta. Aktivitas yang dapat mengasah kecerdasan spatial antara lain; 

1. Membuat catatan dengan menggunakan buku gambar pribadi  

2. Menggunakan pensil warna warni 

3. Menciptakan mind map 

4. Memotong gambar pada halaman majalah untuk membuat catatan 

 

Musikal 

 Kecerdasan ini meliputi ritme, musik dan pendengaran yang baik. Orang yang 

memiliki kecerdasan ini memiliki sensitifitas yang tinggi pada suara dan akan bekerja 

dengan baik ketika diperdengarkan suara atau music yang mengiringi. Aktivitas yang 

dapat mengasah kecerdasan musikal antara lain; 

1. Menyanyikan lagu dengan nada yang familiar untuk mengingat materi 

2. Menyanyikan lagu anak-anak 

3. Menyanyikan lagu-lagu daerah 

4. Bereksperimen dengan music yang diputar saat pembelajaran 

5. Menggunakan contoh suara yang berkaitan dengan materi tersebut 

6. Mendengarkan dongeng dari radio 

Secara lebih khusus penelitian Haryanto, dkk (2014) membuktikan bahwa 

kecerdasan majemuk anak usia dini dapat dilatih dengan memanfaatkan multimedia 

pembelajaran. Penelitian yang berjudul Pengembangan Model Pembelajaran Multiple 

Intelligences Bagi Anak Usia Dini di Daerah Istimewa Yogyakarta mampu mengidentifikasi 

empat jenis kecerdasan majemuk yang dapat diasah menggunkan multimedia 

pembelajaran. Keempat jenis kecerdasan tersebut adalah kecerdasan Spasial, 

kecerdasan Kinestetik, kecerdasan Bahasa, dan kecerdasan Musikal. 

Pengembangan kecerdasan Spasial dilakukan melalui permainan mencocokkan 

bangun datar yang warnanya berbeda-beda untuk dimasukkan pada wadah dengan 

warna yang berbeda pula. Anak dilatih agar mengenal bangun datar (segitiga, lingkaran, 

segi empat) dan sekaligus pengenalan warna. Setelah itu pada permainan ini anak juga 

dirangsang untuk memasukkan gambar benda nyata yang bentuknya berbeda pada 

wadah yang sesuai (benda segitiga harus dimasukkan pada wadah yang ada gambar 

bangun segitiga, benda lingkaran harus dimasukkan pada wadah yang ada gambar 

bangun lingkaran, dan seterusnya). Jika anak berhasil memasukkan seluruh benda yang 

bentuknya berbeda (bola, pengaris segitiga, CD, dan lain-lain) pada wadah yang 

sesuai/benar, maka anak akan memperoleh penguatan dengan pemberian pujian secara 

auditif oleh narator. Jika hal ini dilakukan berulang-ulang maka akan menimbulkan rasa 
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senang dan atau puas. Kepuasan dan kesenangan inilah yang akan mengasah 

kecerdasan spasial anak. Model permainan ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh 

Piaget bahwa bermain adalah suatu kegiatan yang dilakukan berulang-ulang dan 

menimbulkan kesenangan/kepuasan bagi diri seseorang. 

Pengembangan kecerdasar Kinestetik dengan memberikan rangsangan berupa 

lagu disertai animasi tokoh “Marsha” (tokoh yang digemari anak-anak) yang sedang 

menari mengiringi lagu yang sedang dinyanyikan. Dalam hal ini guru dapat juga meminta 

anak untuk ikut menari ketika mendengan lagu yang sedang dinyanyikan. Terdapat tiga 

pilihan lagu yaitu; Aku Anak Indonesia, Pada Hari Minggu, dan Naik Kereta Api. 

Rangsangan ini sengaja menggunakan tokoh “Marsha” untuk menarik perhatian anak, 

karena tokoh ini saat ini sangat digemari anak-anak. Demikian juga tiga lagu yang dipilih 

adalah lagu-lagu yang secara alamiah sering didengar dan dinyanyikan anak. Sehingga 

permainan ini dapat melatih kecerdasan kinestetik anak. Hal ini sesuai dengan apa yang 

dikatakan oleh Masitoh dkk. (2005: 6.9 – 6.12) bahwa karakteristik cara belajar anak 

adalah; anak belajar melalui bermain, anak belajar dengan cara membangun 

pengetahuannya, anak belajar secara alamiah, dan anak belajar paling baik jika apa yang 

dipelajarinya mempertimbangkan keseluruhan aspek pengembangan, bermakna, 

menarik, dan fungsional. Jenis permainan ini juga sesuai dengan apa yang dikatakan 

Slamet Suyanto (2003: 162) bahwa metode pembelajaran untuk anak usia dini hendaknya 

menantang dan menyenangkan, dengan melibatkan unsur bermain, bergerak, 

bernyanyi, dan belajar. 

Pengembangan kecerdasar Bahasa dilakukan dengan cara memberikan 

rangsangan dalam bentuk pengenalan huruf. Anak diajak berselancar atau berpetualang 

menuju pulau yang dituju. Sesampainya di pulau anak akan menemukan sebuah huruf. 

Atas dasar huruf yang ditemukan, anak diminta untuk menebak buah dan binatang apa 

yang namanya diawali dengan huruf yang ditemukan itu. Melalui permainan tebak-

tebakan ini kemampuan bahasa akan meningkat, karena disertai dengan suara dari 

narator yang memberikan peringatan atau penguatan. Hal ini sesuai dengan apa yang 

dikatakan Bredecam dan Copple, Brener, serta Kellough (dalam Masitoh dkk., 2005: 1.12-

1.13) bahwa hakekat anak usia dini (anak TK) antara lain; anak memiliki rasa ingin tahu 

yang kuat dan antusias terhadap banyak hal, dan anak bersifat eksploratif dan berjiwa 

petualang. 

Pengembangan kecerdasan Musikal dilakukan dengan cara bermain tebak-

tebakan juga. Anak diperdengarkan dengan suara sebuah alat musik. Kemudian anak 

diminta untuk menunjukkan alat musik apa yang terdengar, dengan cara mengarahkan 

cursor ke gambar alat musik yang didengarnya. Jika anak salah dalam menunjuk alat 
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musik tersebut maka akan diperingatkan oleh narator. Jika penujukan alat musik benar 

maka narator akan memberikan penguatan. Alat-alat musik yang dipilih adalah alat musik 

yang ada di lingkungan anak. Hal ini sesuai dengan pendapat Greeberg (Isjoni, 2006) 

bahwa pembelajaran dapat efektif jika anak dapat belajar melalui bekerja, bermain dan 

hidup bersama dengan lingkungannya. Permainan semacam ini tentu akan mengasah 

kemampuan anak dalam mengenal alat-alat musik sekaligus mengasah kecerdasan 

musikal anak. 

 

KESIMPULAN 

 Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kecerdasan majemuk anak 

dapat dilatih melalui beberapa aktifitas antara lain: menggunakan permainan tradisional 

(kecerdasan Bodily-Kinesthetic), melakukan role play (kecerdasan interpersonal), 

menceritakan kembali suatu peristiwa (kecerdasan linguistik), menghitung jumlah kancing 

baju (kecerdasan logical-mathematical), menyiram tanaman di pot setiap hari (kecerdasan 

naturalist), merawat barangnya miliknya sendiri (kecerdasan intrapersonal), 

menggunakan pensil warna warni (kecerdasan spasial), menyanyikan lagu anak-anak 

(menyanyikan kecerdasan musical). Di samping itu kecerdasan majemuk dapat dilatih 

dengan memanfaatkan multimedia pembelajaran. Setidaknya terdapat empat jenis 

kecerdasan majemuk yang dapat dilatih dengan memanfaatkan multimedia pembelajaran 

yaitu: kecerdasan spasial, kinestetik, bahasa, dan musikal 
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Abstrak 
 Penelitian bertujuan untuk: (1) mengetahui efektivitas trainer digital berbasis 
mikrokontroler sebagai sarana pembelajaran praktik di SMK, (2) mengetahui tanggapan dari 
guru dan siswa pengguna trainer. Objek yang diteliti adalah Trainer digital hasil rancangan 
yang telah tervalidasi. Uji efektivitas dilakukan melalui penelitian eksperimen dengan desain 
One-Group Pretest-Posttest. Responden penelitian terdiri dari 19 siswa kelas X Teknik Audio 
Video di SMK Muhammadiyah I Bantul. Instrumen penelitian terdiri atas angket untuk guru 
dan siswa, soal pretest dan posttest. Analisis data menggunakan analisis deskriptif 
kuantitatif. Untuk menguji tingkat keefektivan Trainer digunakan uji N-gain. Hasil 
penelitian adalah sebagai berikut : (1) Sosialisasi yang dilakukan terhadap guru-guru SMK 
diperoleh tanggapan: 28,6 % guru menyatakan bahwa Trainer digital yang telah 
dikembangkan sangat menarik dan 71,4 % guru menyatakan menarik, (2) Uji efektivitas 
dengan menggunakan N-gain diperoleh nilai gain sebesar 70,50 % dan masuk kategori 
efektif, (3) motivasi belajar siswa dengan menggunakan trainer 68,42 % sangat tinggi dan 
31,58% tinggi.  Berdasarkan hasil tersebut diatas dapat dikatakan bahwa Trainer digital 
berbasis mikrokontroler efektif digunakan sebagai sarana pembelajaran praktik digital di 
SMK. 
 

Kata Kunci: Efektivitas, Trainer digital, Mikrokontroler. 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan  mempunyai  peranan  yang  penting  dalam  kehidupan  manusia.  

Dengan  pendidikan  manusia  dapat  belajar  dan  membentuk  karakter  diri  yang  

kemudian  digunakan  untuk  berinteraksi  dengan  manusia  lainya  disekitarnya.  Pendidikan  

merupakan  proses  belajar  tiada  henti  yang  berjalan  seumur  hidup.  Pendidikan  akan  

menjadikan  seorang  manusia  siap  untuk  berinteraksi  dan  menghadapi perubahan-

perubahan yang terjadi di masyarakat. Pendidikan juga  menjadi salah tolak ukur untuk 

mengukur kualitas sumber daya manusia yang  ada didalam suatu bangsa. Semakin 

berkualitas pendidikan sebuah bangsa, maka  akan semakin banyak manusia cerdas dan 

berkualitas yang dihasilkan.  Pada    undang-undang  sistem  pendidikan  di  Indonesia  No.  

20  tahun  2003  disebutkan  bahwa: adalah sadar 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  ketrampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, 

mailto:umi@uny.ac.id
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bangsa dan negara.”   Pada  undang-undang  tersebut  dijelaskan  bahwa  pendidikan  

merupakan  usaha  yang  sadar  dan  terencana  untuk  membantu  peserta  didik  dalam  

mengembangkan  potensi  dirinya  baik  untuk  dirinya,  masyarakat,  bangsa,  maupun  

negara.  Untuk  mencapai  tujuan  pendidikan  nasional  tersebut,  pemerintah melakukan 

berbagai cara untuk mewujudkannya. 

Kurikulum SMK Tahun 2004 menyebutkan bahwa pendidikan kejuruan merupakan 

pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam 

bidang tertentu yang memiliki ketrampilan, pengetahuan dan sikap agar kompeten.  Lulusan 

yang kompeten hanya dapat dihasilkan dari suatu proses yang didukung komponen-

komponen penunjang yang sesuai , antara lain daya dukung peralatan yang ada di 

laboratorium. Sarana praktik di SMK merupakan syarat utama untuk menunjang kelancaran 

proses pembelajaran. Apalagi di tahun 2013, diharapkan semua SMK harus memenuhi 

kriteria standar nasional seperti tertuang dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Republik Indonesia No.40 Tahun 2008. 

Berdasarkan kurikulum SMK , terdapat mata diklat elektronika yang terdiri dari 

elektronika analog dan digital. Mengacu pada kompetensi keahlian dan level kualifikasi maka 

proses pembelajaran digital dituntut untuk mampu memberikan ketrampilan berkarya bagi 

peserta didik. Kenyataan yang ada di SMK, masih banyak laboratorium yang belum memiliki 

unit praktik untuk digital, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain : biaya, tempat, 

kepraktisan, serta belum lengkapnya unit praktikum untuk mencapai kompetensi yang 

diharapkan.   

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Umi dkk (2008) telah berhasil mengembangkan 

suatu media pembelajaran praktik yang terkemas dalam suatu kotak yang terdiri dari 

komponen pengatur input, indikator output, papan rangkaian serta pembangkit pulsa. 

Berdasarkan hasil penelitian  memudahkan siswa dalam melakukan praktik, akan tetapi 

media tersebut hanya berorientasi pada komponen aktif, sehingga ada beberapa kelemahan 

dalam unjuk kerjanya yang berdampak pada hasil praktik. Kelemahan tersebut diatas 

disebabkan karena teknologi yang digunakan dalam media pembelajaran tersebut masih 

manual. Berdasarkan kelemahan-kelemahan yang masih ada, maka diperlukan suatu Trainer 

Digital berbasis mikrokontroler yang dapat difungsikan sebagai trainer sekaligus juga sebagai 

simulator. Untuk itu perlu dikembangkan lagi dengan kelengkapan simulasi untuk sistem-

sistem digital yang lebih kompleks dengan menggunakan mikrokontroler sebagai sistem 

minimumnya.  
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         Trainer merupakan suatu set peralatan di laboratorium yang digunakan sebagai sarana 

praktikum. Trainer ditujukan untuk menunjang pembelajaran peserta didik dalam menerapkan 

pengetahuan / konsep-konsep yang diperolehnya pada benda nyata, karena bisa dipakai 

latihan dalam memahami pekerjaan. Penggunaan trainer dapat membantu proses belajar 

mengajar dalam meningkatkan ketrampilan siswa dalam praktikum. 

Trainer digital merupakan suatu trainer praktikum teknik digital yang didesain untuk 

mendukung proses pembelajaran di bidang teknik digital. Trainer digital terdiri dari beberapa 

unit dan rangkaian berbeda yang mencakup pokok-pokok masalah pada bidang teknik digital. 

Pada penelitian ini dititikberatkan pada pembuatan trainer digital dimana rangkaian yang 

dibuat sudah terintegrasi antara simulator dan papan rangkaian yang terdiri dari gerbang 

logika dasar, rangkaian kombinasional, flip flop, dan rangkaian sekuensial. Keunggulan lain 

dari trainer ini adalah Trainer digital hasil rancangan terkemas dalam suatu briefcase 

sehingga memudahkan untuk penggunaan dan penyimpanannya.  

     Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah (1) mengetahui efektivitas trainer 

digital berbasis mikrokontroler sebagai sarana pembelajaran praktik di SMK, (2) mengetahui 

tanggapan dari guru dan siswa pengguna trainer. Sebagai responden dari penelitian ini 

adalah guru dan siswa kelas X Teknik Audio Video di SMK Muhammadiyah I Bantul.  

Efektivitas  berasal  dari  kata  efektif,  yang  artinya  ada  efeknya  (Depdiknas,  

2008:352).  Efek  tersebut  dapat  berupa  akibat,  pengaruh,  ataupun  kesan.   Menurut  

Mulyasa  (2009:82)  efektivitas  adalah  bagaimana  sebuah  organisasi  berhasil  

mendapatkan  dan  memanfaatkan  sumber  daya  dalam  rangka  mewujudkan  tujuan  

operasional.  Dalam  hal  ini  pendidik  berperan  sebagai  organisasi dan model 

pembelajaran sebagai sumber dayanya. Menurut Simamora  (2008:32), efektivitas 

merupakan tingkat pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan  tersebut  dapat  berupa  

peningkatan  pemahaman  dan  pengetahuan  siswa.  Dari  pernyataan  diatas  dapat  

diartikan  bahwa  efektivitas  adalah  suatu  pencapaian  tingkat  keberhasilan  sebuah  

kegiatan  agar  dapat  sesuai  dengan  tujuan  yang  telah ditetapkan sebelumnya.   

Menurut  Kartika  dalam  Soewardi  (2005:44),  suatu  strategi  pembelajaran  

dikatakan  efektif  apabila  dapat  melibatkan  siswa  secara  aktif  dalam  proses  

pembelajaran serta mereka dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  Hal  itu  sejalan  

dengan  pendapat  kauchak  dalam  Soewardi  (2005:44)  yang  mengatakan  bahwa  

pembelajaran  yang  efektif  merupakan  kesatuan  dari  ketrampilan,  perasaan,  

penguasaan  materi,  dan  pemahaman  arti  belajar  yang  bermuara  pada  satu  perilaku,  
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yaitu  kemampuan  membangun  dan  mengembangkan  proses  belajar  siswa  secara  

optimal.  Dari  kedua  pengertian  diatas, dapat disimpulkan bahwa sebuah pembelajaran 

dapat efektif jika seluruh siswa  dapat  menangkap  pengetahuan  dengan baik  sesuai  

dengan  tujuan  yang  telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran pencapaian tujuan tersebut 

dibuktikan  dengan peningkatan hasil belajar siswa.   

Efektivitas sebuah model pembelajaran dapat diukur dengan dua cara, yakni  uji 

perbedaan hasil pretest-posttest dan pengujian menggunakan nilai kriteria  ketuntasan  

minimal  (KKM).  Pada  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  uji  efektivitas menggunakan 

perbedaan hasil pretest-posttest. Pengujian efektivitas dilakukan menggunakan uji N gain  

(normalisasi gain). Uji N gain adalah pengujian menggunakan selisih nilai pretest  dan  

posttest  (Herlanti,  2006:  71).  Hasil  pengujian  normalisasi  gain  tersebut  dikonsultasikan 

dengan tabel tafsiran analisis efektivitas.  

 

METODE PENELITIAN 

Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan di Jurusan Pendidikan Teknik Elektronika dan SMK 

Muhammadiyah 1 Bantul.  

Objek dan Subjek Penelitian 

Objek Penelitian 

 Objek penelitian berupa Trainer digital berbasis mikrokontroler dengan model 

briefcase terpadu yang dilengkapi dengan modul-modul pembelajaran. Berikut adalah produk 

inovasi trainer digital hasil rancangan penelitian. 

Subjek Penelitian 

a. Guru-guru pengampu program keahlian teknik elektronika di SMK di wilayah kabupaten 

Bantul.  

b. Siswa SMK Muhammadiyah I Bantul kelas X Jurusan Teknik Audio Video tahun ajaran 

2014/2015 sejumlah 19 siswa. 
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Gambar 1.  Digital Trainer Berbasis Mikrokontroler dengan Model Briefcase Terpadu 

  

Jenis dan Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian diskriptif kuantitatif untuk 

mendapatkan tanggapan atau respon dari guru dan siswa. Sedangkan untuk mengetahui 

keefektivan trainer digunakan metode penelitian eksperimen. Metode eksperimen pada 

penelitian ini adalah metode pre-eksperiment. Metode pre-eksperiment adalah metode 

penelitian yang tidak mempunyai kelompok kontrol sehingga masih ada variabel luar yang 

ikut berpengaruh terhadap variabel dependent. Desain pre-eksperimen yang digunakan pada 

penelitian ini adalah desain One- Group Pretest-Posttest, dapat digambarkan sebagai 

berikut:  

 

 

Gambar 2. Desain One- Group Pretest-Posttest 

Keterangan: 

O1 : Hasil belajar siswa sebelum pembelajaran praktik dengan Trainer 

O2 : Hasil belajar siswa dengan media Trainer digital 

X   : Pembelajaran dengan menggunakan Trainer digital 

 

Prosedur Penelitian 

          Penelitian dilakukan melalui tahapan (a) sosialisasi kepada guru bidang keahlian 

elektronika dengan tujuan untuk mendapatkan tanggapan sekaligus masukan, (b) Uji aplikasi 

lapangan, uji ini dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui efektivitas 

trainer hasil rancang 

 

O1           X         O2 
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Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini terdapat beberapa teknik yang dilakukan untuk pengumpulan 

data, antara lain: soal pretest, soal posttest, dan lembar observasi siswa. Berikut tahapan-

tahapan pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian:   

1. Tahap pra eksperimen 

Pada tahap ini peneliti melakukan observasi ke lapangan tentang kegiatan pembelajaran di 

SMK Muhammadiyah I Bantul. Peneliti melakukan pengamatan yang terkait dengan proses 

pembelajaran praktik. 

2. Tahap pelaksanaan eksperimen 

Tahap pelaksanaan eksperimen terdiri dari 4 kegiatan, yakni pretest, treatment, observasi, 

dan posttest. 

3. Tahap pasca eksperimen 

 Pada tahap pasca eksperimen, peneliti melakukan perhitungan pada data yang telah 

diperoleh. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan formula uji N-gain. Dari hasil 

persentase gain, selanjutnya ditentukan apakah masuk dalam kriteria efektif. 

Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian berupa soal test hasil belajar, lembar observasi, dan angket. 

Melalui test hasil belajar dapat  diungkap keberhasilan fungsi trainer dalam pembelajaran 

digital. Angket siswa digunakan untuk mengungkapkan pengalaman belajar. Selain itu 

dilakukan rekaman data berupa gambar photo untuk memantau suasana pembelajaran. 

Untuk para guru juga disediakan angket yang diberikan setelah selesai sosialisasi dilakukan 

dengan tujuan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan yang berkaitan dengan trainer 

digital berbasis mikrokontroler. Dalam penelitian ini, tes yang digunakan yaitu tes hasil belajar 

digital dalam bentuk tertulis. Jenis tes tertulis yang digunakan adalah tes objektif dengan 

materi Gerbang logika dasar dan Teorema Aljabar Boolean . Berikut adalah kisi-kisi intrumen 

yang digunakan pada penelitian ini: 

Tabel 1. Kisi-kisi test instrumen hasil belajar 

Materi Indikator Nomor butir Jumlah butir 

Gerbang 

logika dasar 

Menjelaskan sifat 

gerbang logika 

dasar (AND, OR, 

NOT, NAND, 

NOR, EX-OR, EX-

1,2,4,5,6,7,8,9,11

,12,13,19,20 

13 
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NOR) 

Teorema 

aljabar 

boolean 

Mengetahui 

persamaan output 

dari masing-

masing gerbang 

logika dasar  

3,10,14,15,16,17,

18 

7 

  Jumlah 20 

         

 Angket siswa digunakan untuk mengungkapkan pengalaman belajar, dari angket 

dapat diungkap kreativitas dan motivasi siswa dalam belajar praktik dengan menggunakan 

trainer digital. Berikut adalah kisi-kisi instrumen yang digunakan dalam penelitian. 

Tabel 2 : Kisi-kisi instrumen untuk mengungkap kreativitas anak 

No Indikator Item 

1 Rasa ingin 

tahu 

1. Trainer menumbuhkan rasa keinginan  belajar  elektronika 

digital lebih lanjut 

2. Trainer menumbuhkan pengertian baru tentang aplikasi 

elektronika.  

2 Menumbuhkan 

gagasan/ide : 

gagasan baru, 

memberi 

solusi masalah 

disekitar  

1. Trainer mampu memberikan gambaran tentang sifat dan 

kerja rangkaian logika 

2. Menimbulkan keinginan berkreasi   membuat  rangkaian 

elektronika digital sederhana    

3 Menumbuhkan 

ketertarikan 

1. Trainer memberikan gambaran nyata tentang  teknik 

elektronika 

2. Trainer memberikan gambaran materi yang dipelajari 

secara keseluruhan  

4 Menumbuhkan 

rasa senang 

1. Melalui pemanfaatan Trainer,  belajar elektronika digital lebih 

menyenangkan. 

2. Trainer menumbuhkan keasyikan belajar membuat aplikasi 

teknologi elektronika sederhana 

5 Bekerja keras 1. Peralatan elektronika bekerjanya tidak tampak mata sehinga 

kegagalan kerja membuat praktikan harus bekerja konsisten.   
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Teknik Analisis Data 

 Analisis data menggunakan analisis diskriptif persentase. Data hasil angket dan 

pengamatan ditabulasi untuk selanjutnya didiskripsikan untuk memberikan gambaran atau 

uraian yang sebenarnya dari objek yang diteliti.  

Uji Efektivitas  

 Untuk menguji efektivitas Trainer digunakan rumus uji normalisasi gain (N Gain). 

Berikut rumus uji N gain menurut Meltzer dalam Herlanti (2006:71): 

 

 Hasil perhitungan nilai Gain tersebut diinterpretasikaan dengan kriteria N Gain 

sebagai berikut: 

Tabel 3. Tabel Interpretasi N gain 

No Skor dalam persen (%) Tafsiran 

1 < 20% Sangat Tidak Efektif 

2 21% - 40% Kurang Efektif 

3 41% - 60% Cukup Efektif 

4 61% - 80% Efektif 

5 81% - 100% Sangat Efektif 

 

 

 

2. Dari pada gagal fungsi lebih baik merangkai secara pelan, 

teliti meski harus memakan waktu lama. 

6 Pantang 

menyerah 

1. Cara kerja alat elektronika bersifat abstrak sehingga bila 

gagal memahami satu kali harus diulang beberapa kali pasti 

bisa.   

2. Kegagalan fungsi alat membutuhkan kesabaran dalam 

menyelusuri kesalahan dalam merangkai.   

7 Rasa ingin 

tahu 

1. Dengan memahami mikrokontroler kemungkinan dapat 

membuat alat yang lebih variatif dan berdaya guna. 

2. Menumbuhkan keinginan belajar mikrokontroler dan bahasa 

program.   
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Tahap Sosialisasi 

 Kegiatan sosialisasi untuk guru-guru ini dilaksanakan dengan tujuan agar guru – guru 

bidang keahlian elektronika di SMK mengenal, mengetahui dan dapat menggunakan Trainer 

digital berbasis mikrokontroler untuk proses pembelajaran. Wujud kegiatan sosialisasi ini 

berupa pelatihan yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2014 di SMK Muhammadiyah I 

Bantul.  Materi pelatihan meliputi (1) Mikrokontroler dan (2) Demonstrasi Trainer digital 

Berbasis Mikrokontroler. Peserta pelatihan terdiri dari 14 guru. Akhir kegiatan sosialisasi, 

peserta pelatihan diberikan angket tentang kesan dan pesan untuk perbaikan mendatang. 

Hasil tanggapan guru menyatakan bahwa 28,6% guru menyatakan sangat menarik dan 71,4 

% guru menyatakan menarik. 

 

Gambar 3. Tanggapan guru tentang Trainer digital. 

 Selain memberikan tanggapan, guru juga menuliskan pesan untuk perbaikan yang 

akan dating, Berikut Rangkuman Hasil Angket Terbuka Responden Guru. 

Tabel 4. Rangkuman Hasil Angket Terbuka Responden Guru. 

No Kesan Pesan 

1 Sangat menarik 1. Mohon dikembangkan secara masal agar 
dapat diakses lebih banyak lagi 

2. Waktu pelaksanaan ditambah agar lebih 
memahami materi. 

3. Diperbanyak prakteknya 

2 Menarik 1. Pelatihan lebih ditekankan langsung 
pada pengoperasian. 

2. Media inovatif dan kontekstual. 
3. Materi bagus tapi kedepan diberi praktek 

per peserta 
4. Ditambah video/ CD yang berisi master-

master program 
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Tahap Pelaksanaan Implementasi Pembelajaran 

   Implementasi pembelajaran dengan menggunakan trainer digital berbasis 

mikrokontroler dilaksanakan di SMK Muhammadiyah 1 Bantul. Langkah-langkah yang 

ditempuh sebelum penelitian  yaitu melakukan diskusi sesama tim peneliti dan guru yang 

mengajar bidang elektronika mengenai tata cara pelaksanaan, waktu pelaksanaan. Diskusi 

menghasilkan kesepahaman mengenai rencana penerapan pembelajaran praktik. Penelitian 

dilakukan pada siswa kelas X teknik audio video dengan jumlah 19 siswa.  

          Pertemuan pertama pelaksanaan pembelajaran menggunakan trainer berbasis 

mikrokontroler dilaksanakan tanggal 4 Agustus 2014, guru masuk kelas memberikan salam, 

selanjutnya guru membuka pelajaran menggunakan apersepsi sesuai dengan bahan inti 

yang berkaitan dengan  teknologi berbasis mikrokontroler yang bertujuan  mempersiapkan 

siswa dalam mengikuti pembelajaran. Langkah berikutnya guru membagi siswa menjadi 

enam kelompok dan masing-masing kelompok terdiri dari 3 siswa dan ada satu kelompok 4 

siswa. Langkah berikutnya siswa diberi kesempatan untuk mencoba dibawah bimbingan 

guru. Setelah selesai praktikum, guru menutup pelajaran dengan merangkum materi 

pelajaran juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan hal-hal yang 

belum dimengerti. Berikut hasil pengamatan pertemuan pertama : 

 

Tabel  5. Hasil Pengamatan Kegiatan Siswa Pertemuan Pertama 

No Aspek Pengamatan Proses 
Pertemuan Pertama 

Keterangan 
Jumlah % 

1 Keaktifan bertanya 5 23,81 Jumlah  
siswa 

keseluruhan 
19 
 

2 Memperhatikan penjelasan guru 14 66,67 

3 Antusiasme 19 100 

4 Kerjasama 19 100 

Jumlah siswa yang hadir  19 

 

 

Tabel  6. Hasil Pengamatan Kegiatan Siswa Pertemuan Pertama 

No Aspek Pengamatan Hasil  

Pertemuan Pertama 

Keterangan 
Jumlah 

Kelompok 
Yg Benar  

% 

1 Ketepatan pemilihan komponen 3 50 Jumlah  
siswa 

keseluruhan 
19 
 

2 Prosedur merangkai 3 50 

3 Kebenaran rangkaian 3 50 

4 Fungsi alat 3 100 

Jumlah Kelompok 6  
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  Pertemuan kedua pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan tangga 11 Agustus 2014. 

Langkahnya seperti pertemuan pertama, guru masuk kelas memberikan salam disambut oleh 

siswa, doa, melakukan presensi dan yang tidak masuk dua siswa. Selanjutnya guru 

membuka pelajaran menggunakan apersepsi sesuai dengan bahan inti yang berkaitan 

dengan  teknologi berbasis mikrokontroler yang bertujuan  mempersiapkan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran. Langkah berikutnya guru langsung menekankan cara merangkai 

dan mengoperasikan alat, karena sifatnya mengulang dan memperdalam dari praktikum 

sebelumnya. 

Tabel  7. Hasil Pengamatan Kegiatan Siswa Pertemuan Kedua 

No Aspek Pengamatan Proses 
Pertemuan Kedua Keteranga

n Jumlah % 

1 Keaktifan bertanya 9 45 

Jumlah  
siswa 

keseluruha
n 19 

2 Memperhatikan penjelasan 
guru 

16 75 

3 Antusiasme 19 100 

4 Kerjasama 19 100 

Jumlah siswa yang hadir  19 

 
Tabel  8. Hasil Pengamatan Kegiatan Siswa Pertemuan Kedua 

No Aspek Pengamatan Hasil  

Pertemuan 
Kedua 

Keterangan 
Jumlah 

Kelompo
k Yg 

Benar 

% 

1 Ketepatan pemilihan 
komponen 

6 100 

Jumlah  siswa 
19 
 

2 Prosedur merangkai 6 100 

3 Kebenaran rangkaian 6 100 

4 Fungsi alat 6 100 

Jumlah Kelompok 6  

   

           Hasil angket tanggapan siswa terhadap kegiatan  pembelajaran dengan trainer digital 

berbasis mikrokontroler yang dilakukan, dari 19 angket yang diberikan semuanya kembali 

pada peneliti. Hasil analisis diperoleh rentang skor antara 59 sampai dengan 78.  Sedangkan 

dari isian angket terbuka yang dirasakan oleh siswa semuanya  menyambut positip. Hasil 

angket tanggapan siswa terhadap kegiatan  pembelajaran ditunjukkan pada table berikut : 
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Tabel 9.  Distribusi Frekuensi motivasi belajar Siswa terhadap trainer digital Berbasis 
Mikrokontroler 

No Interval  
Frekuensi 
Absolut 

Frekuensi 
Relatip (%) 

Frekuensi 
Komulatip 

(%) 

1 59 - 62 3 15 15 

2 63 - 66 5 25 40 

3 67 - 70 5 25 65 

4 71 - 74 5 25 90 

5 75 - 78 1 10 100 

          Jumlah 19 100,00 100,00  

 

 

 

Gambar  4.  Histogram Motivasi Belajar Siswa 

 Selanjutnya untuk melihat kecenderungan motivasi belajar siswa.Untuk lebih jelasnya 

tingkat kecenderungannya disajikan pada tabel 10 dan gambar 5.  

 

Tabel 10. Kecenderungan Motivasi Belajar Siswa 

No Skor Katagori 
Frekuensi 
Absolut 

Frekuensi 
Relatif (% ) 

1 65 ke atas Sangat tinggi 13 68,42 

2 50 – 65 Tinggi 6 31,58 

3 35 – 50 Sedang 0 0 

4 
35 ke  
bawah Rendah 0 0 

Jumlah 19 100 
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Gambar  5.  Tingkat Kecenderungan Motivasi Belajar Siswa 

 

Uji Efektivitas Trainer Digital  

 Uji efektivitas Trainer dilakukan dengan uni normalisasi Gain (N gain). Uji N gain 

dihitung berdasarkan selisih nilai pretest dan posttest. Berikut hasil perhitungan N gain: 

Tabel 11. Hasil perhitungan uji N-gain 

      

No 
Kode 

Responden 
Nilai Pre 

test 
Nilai Post 

test gain 
gain 
(%) 

1 R-1 20 80 0.75 75.00 

2 R-2 25 90 0.87 86.67 

3 R-3 25 80 0.73 73.33 

4 R-4 45 70 0.45 45.45 

5 R-5 40 80 0.67 66.67 

6 R-6 30 80 0.71 71.43 

7 R-7 30 90 0.86 85.71 

8 R-8 25 85 0.80 80.00 

9 R-9 20 85 0.81 81.25 

10 R-10 20 85 0.81 81.25 

11 R-11 30 80 0.71 71.43 

12 R-12 45 80 0.64 63.64 

13 R-13 30 75 0.64 64.29 

14 R-14 40 80 0.67 66.67 

15 R-15 40 85 0.75 75.00 

16 R-16 40 80 0.67 66.67 

17 R-17 20 70 0.63 62.50 

18 R-18 35 70 0.54 53.85 

19 R-19 20 75 0.69 68.75 

Rata-rata 30.53 80 0.71 70.50 
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 Dari hasil perhitungan N Gain pada pretest dan posttet, diperoleh nilai gain sebesar 0, 

71. Jika ditulis dalam persen, nilai gain yang diperoleh adalah 70,50%. Nilai tersebut 

kemudian diinterpretasikan dengan tabel keefektivan nilai gain  

 

Pembahasan 

 Berdasarkan angket terbuka yang diberikan saat sosialisasi terhadap guru, terungkap 

beberapa kesan penilaian guru terhadap trainer. Sebagian besar guru (71,4%) menyatakan 

menarik dan 28,6% guru menyatakan sangat menarik. Sebagian guru berpendapat karena 

sifatnya yang menarik trainer akan mampu memberikan dorongan motivasi ataupun minat 

siswa belajar elektronika digital. Adanya trainer ini dirasakan guru sangat bermanfaat dalam 

proses pembelajaran elektronika digital. Kebutuhan yang dirasa mendesak adalah hadirnya 

media atau sarana praktik yang mampu melibatkan siswa aktif. Adanya inovasi trainer digital 

berbasis mikrokontroler ini sudah mewakili apa yang diharapkan selama ini.  

Implementasi pembelajaran dikelas dilaksanakan sebanyak dua kali. Selama siswa 

melakukan proses belajar praktik dengan trainer, dilakukan pengamatan pada aspek proses 

dan aspek hasil.  Berdasarkan hasil pengamatan selama proses belajar pada  pertemuan 

pertama dan kedua terangkum pada tabel 12. 

 

Tabel  12. Rangkuman Pengamatan Kegiatan Siswa dalam Proses Pembelajaran Praktik 

Pertemuan Pertama dan Kedua 

 

No 
Aspek Pengamatan 

Proses 

Pertemuan ke- 

Keterangan 1 2 

Jml % Jml % 

1 Keaktifan bertanya 5 23,81 9 45 
Jumlah  
siswa 

keseluruhan 
19 

2 Memperhatikan 
penjelasan guru 

14 66,67 16 75 

3 Antusiasme 19 100 19 100 

4 Kerjasama 19 100 19 100 

Jumlah siswa yang hadir 19  19   

           

  Dari tabel 12, nampak terjadi peningkatan untuk indikator keaktifan bertanya dan 

memperhatikan penjelasan. Hal ini disebabkan karena siswa pada pertemua pertama masih 

beradaptasi dengan trainer sehingga hanya 5 siswa yang aktif bertanya. Namun untuk 

antusiasme dan kerjasama masih sangat tinggi dan kompak.  Hasil pengamatan ini 



461 
 

memperkuat hasil data angket tertutup yang menunjukkan 68,42% siswa mempunyai 

motivasi belajar sangat tinggi dan 31,58% tinggi. 

 Pengamatan mengenai hasil pada pertemuan pertama maupun kedua terangkum pada tabel 

13 di bawah. 

Tabel  13. Rangkuman Pengamatan Kegiatan Siswa Hasil Pembelajaran Praktik Pertemuan 

Pertama dan Kedua 

 

No 
Aspek Pengamatan 

Hasil 

Pertemuan ke- 

Keterangan 
1 2 

Jml klp 
yg 
benar 

% Jml 
klp yg 
benar 

% 

1 Ketepatan pemilihan 
komponen 

3 50 6 100 
Jumlah  
siswa 

keseluruhan 
19 

2 Prosedur merangkai 3 50 6 100 

3 Kebenaran rangkaian 3 50 6 100 

4 Fungsi sistem 3 50 6 100 

Jumlah kelompok 6  6   

    

 Dari tabel 13, nampak terjadi peningkatan untuk semua indikator. Hal ini disebabkan 

karena siswa pada pertemua pertama masih beradaptasi dengan trainer sehingga hanya 

50% kelompok yang tepat dalam memilih komponen, prosedur merangkai, kebenaran 

rangkaian, dan fungsi sitem sehingga masih diperlukan lebih banyak bimbingan. Untuk 

pertemuan kedua semua kelompok sudah 100% benar dalam merangkai ,tepat serta sistem 

dapat berfungsi dengan benar. 

         Penelitian ini juga menguji efektivitas trainer dengan menggunakan uji N-gain.  Uji N 

gain dilakukan dengan membandingkan selisih nilai pretest dan posttest dengan selisih skor 

maksimal dan nilai pretest. Dari hasil pengunjian N gain, didapatkan nilai gain sebesar 

70,50%. Berdasarkan tabel keefektivan, nilai gain masuk kategori efektif, sehingga Trainer 

digital efektif digunakan untuk sarana praktik teknik digital.  

 

KESIMPULAN  

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Hasil sosialisasi yang dilakukan terhadap guru-guru terungkap beberapa kesan penilaian 

guru terhadap trainer digital. Sebagian besar guru (71,4%) menyatakan menarik dan 
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28,6% guru menyatakan sangat menarik. Sebagian guru berpendapat karena sifatnya 

yang menarik trainer mampu memberikan dorongan motivasi ataupun minat belajar 

siswa.  

2. Penggunaan Trainer digital dalam praktik dapat meningkatkan keaktifan siswa, 

kerjasama, dan semangat untuk belajar. Terbukti dengan 68,42% siswa mempunya 

motivasi sangat tinggi dan 31,58% siswa mempunyai motivasi tinggi.    

      3. Trainer digital berbasis mikrokontroler terbukti efektif untuk pembelajaran praktik digital di 

SMK. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji N-gain diperoleh nilai gain sebesar 0,71 dan 

masuk dalam kriteria efektif.  

Saran 

1. Untuk pengembangan selanjutnya diharapkan Trainer dilengkapi dengan video 

pembelajaran digital, dengan tujuan agar guru dan siswa dapat lebih memahami cara 

pengoperasian trainer. 

2. Media yang berupa trainer akan lebih menarik jika siswa dilibatkan dalam rancangan 

melalui simulasi program. Oleh karena itu penelitian ini perlu ditindak lanjuti dengan 

tingkat kedalaman materi dan keluasan sasaran yang lebih luas. 
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Abstrak 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh program Differential 

Reinforcement Of Other Behavior (DRO) untuk mengurangi perilaku mengganggu pada 
anak tunarungu yang berlangsung saat pembelajaran di kelas. Pendekatan penelitian 
menggunakan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian eksperimen. Pendekatan 
eksperimen yang digunakan adalah pendekatan Single Subject Research. Desain yang 
digunakan adalah rancangan A1-B-A2. Subyek penelitian merupakan dua siswa 
tunarungu kelas VII SMPLB di SLB B YRTRW Surakarta. Pengumpulan data melalui 
statistik deskriptif dan ditampilkan dalam bentuk grafik. Komponen-komponen yang 
dianalisis yaitu analisis dalam kondisi.  Hasil penelitian menunjukkan adanya 
penurunan durasi waktu dan frekuensi munculnya perilaku mengganggu yang ditunjukkan 
subjek. Berdasarkan durasi dan frekuensi munculnya target perilaku subyek AA dan 
MEDC diketahui bahwa hasil estimasi kecenderungan arah meningkat selama fase 
baseline-1, menurun selama fase intervensi, dan  menurun pada fase baseline-2. Dapat 
disimpulkan, penggunaan program Differential Reinforcement Of Other Behavior (DRO) 
dapat mengurangi perilaku mengganggu anak tunarungu yang berlangsung pada saat 
jam pembelajaran. 

 
Kata Kunci : Modifikasi perilaku, Differential Reinforcement Of Other Behavior (DRO), 
perilaku mengganggu, siswa tunarungu 
 
 

PENDAHULUAN 

Tunarungu adalah seseorang yang mengalami gangguan pendengaran baik dalam 

derajat rendah hingga tinggi, dikarenakan beberapa faktor penyebab ketunarunguan, 

sehingga memerlukan bantuan untuk dapat memaksimalkan pendengarannya dalam 

mendukung kegiatan yang dilakukannya. Derajat gangguan pendengaran, anak 

tunarungu dibagi berdasarkan tingkat kehilangan pendengarannya menjadi anak 

tunarungu sight loses (kehilangan pendengaran 20-30 dB), anak tunarungu mild loses 

(kehilangan pendengaran 30-40 dB), anak tunarungu moderate loses (kehilangan 

pendengaran 40-60 dB), anak tunarungu severe loses (kehilangan pendengaran 60-75 

dB) dan anak tunarungu profoundly loses (kehilangan pendengaran 75db keatas). Kedua 

ubjek penelitian ini adalah anak tunarungu dengan hasil pemeriksaan audiologi kategori 

moderate loses (kehilangan pendengaran 40-60 dB) 

Anak tunarungu memiliki karakteristik dalam beberapa hal seperti (1)intelektual, 

(2)akademik, (3)bicara dan bahasa, dan (4)sosial dan emosi. Moores (2001) 

mailto:grahitakusumastuti@gmail.com
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mengemukakan bahwa mayoritas dari hasil yang telah dipelajari menunjukkan bahwa 

dalam kriteria persepsi pembelajaran dan ingatan, tidak ada perbedaan yang signifikan 

antara anak yang mendengar dan anak tunarungu. Pengalaman dan wawasan anak 

tunarungu juga luas. Ini sangat jelas bahwa sebagi sebuah kelompok, mereka yang 

tunarungu tidak memiliki kekurangan dalam hal intelektual. (Taylor, Smiley, Richards, 

2009: 263).  Disisi lain Uden (1971) dalam Winarsih (2010: 10) mengemukakan beberapa 

ciri atau sifat yang sering ditemukan pada anak tunarungu antara lain sifat egoisentris 

yang lebih besar dari anak yang dapat mendengar sehingga menyebabkan anak 

tunarungu sukar menempatkan diri dan peduli pada efek tindakan mereka. Selain itu anak 

tunarungu juga memiliki keinginan untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar secara 

terus menerus untuk dapat tetap survived. (Haenuin, 2013: 68).  

Berdasarkan pendapat – pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa anak 

tunarungu tidak memiliki hambatan intelektual sehingga mereka juga mengetahui dan 

mengerti tentang informasi – informasi yang ada di sekitarnya, pengaruh dari lingkungan 

anak tunarungu dalam keterampilan komunikasi juga mendukung anak tunarungu dapat 

menyampaikan dan berbagi informasi tersebut dengan sesama dan orang normal lain. 

Disisi lain sifat anak tunarungu yang terkesan egois, dan memiliki keinginan untuk selalu 

berinteraksi dengan lingkungan secara terus menerus agar mereka tetap survive dapat 

membuat anak tunarungu kurang bisa mengendalikan keinginannya tersebut di 

lingkungan mereka berada. Sehingga, dalam beberapa kondisi anak tunarungu sering 

menunjukkan perilaku mengganggu seperti saat proses belajar mengajar berlangsung. 

Menurut Semiun (2006) menjelaskan bahwa perilaku mengganggu merupakan 

pola tingkah laku yang tetap dimana individu merusak aturan-aturan dan melanggar hak-

hak orang lain. Senada dengan pendapat tersebut (hlm.  187). Mabeba dan Prinsloo 

menjelaskan bahwa perilaku mengganggu merupakan perilaku yang melanggar aturan 

ataupun tata tertib di sekolah dan lingkungan sekitar (Marais & Meier, 2010).  

Di kelas VII SMPLB SLB B YRTRW Surakarta, terdapat dua orang siswa tunarungu 

yang memiliki karakteristik ketunarunguan seperti yang telah dijelaskan, yaitu memiiki 

keinginan untuk berinteraksi dengan lingkungan secara terus menerus di lingkungan 

mereka tanpa memperdulikan bahwa mereka sedang berada pada kegiatan belajar 

mengajar (KBM), sehingga karakteristik tersebut menjadi perilaku mengganggu di dalam 

kelas. Hal ini menyebabkan terganggunya proses pembelajaran dan tidak tercapainya 

tujuan pembelajaran, seperti tugas – tugas mencatat yang tidak kunjung usai, tidak 

memperhatikan penjelasan guru sehingga tidak memahami materi, dan tidak dapat 

menyelesaikan soal evaluasi yang diberikan guru dengan tepat waktu. 
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Kebiasaan ini tidak hanya berdampak negatif pada dirinya tetapi juga memberikan 

dampak negatif bagi pembelajaran di kelas. Dampak bagi dirinya adalah menyebabkan 

kedua subjek tidak memperhatikan penjelasan guru, tidak mengerjakan tugas dan 

dampak bagi pembelajaran di kelas adalah tercipta suasana pembelajaran yang tidak 

kondusif serta tidak tercapainya tujuan pembelajaran karena kebiasaan ini menular pada 

teman satu kelasnya. Jika hal ini terus menerus terjadi dan tidak ada treatment yang tepat 

akan membentuk kebiasaan yang buruk di dalam kelas. 

Pengubahan akan lebih efektif  bila didasarkan pada informasi yang tepat tentang 

penyebab perilaku, intensitas perilaku, dan akibat yang ditimbulkan dari perilaku tersebut. 

salah satu teknik pengubahan perilaku adalah modifikasi perilaku, Yusuf dan Legowo  

(2007: 131) mengungkapkan bahwa modifikasi perilaku adalah teknik pengubahan 

tingkah laku yang dapat digunakan oleh orangtua maupun guru untuk mengubah  tingkah 

laku siswa melalui prosedur yang sistematis dan mendasarkan pada prinsip–prinsip teori 

pembelajaran. Diperkuat oleh Purwanta (2005: 7) terdapat dua hal pokok dalam  

modifikasi perilaku, yaitu: (1)adanya penerapan prinsip–prinsip belajar, dan (2)adanya 

suatu teknik mengubah perilaku berdasar prinsip-prinsip belajar.  

Strategi yang digunakan untuk pengendalian perilaku mengganggu saat 

pembelajaran ini adalah dengan  menggunakan program Differential Reinforcement Of 

Other Behavior (DRO). Martin dan Pear (2011) mengemukakan “differential reinforcement 

of other behavior (DRO) is a schedule in which a reinforcer is presented  only if a 

specified reponse does not occur during a specified period  of time. Note that a target 

response before the interval has passed causes the timing of the interval to start over 

again” (hlm. 91).. Berarti penguat yang digunakan  akan diberikan apabila target behavior 

dimunculkan oleh anak. 

Strategi ini dapat membentuk perilaku yang diharapkan dan mengurangi tingkah 

laku yang tidak diharapkan,  jika anak dilatih untuk menahan keinginan berbicara dengan 

interval waktu yang ditingkatkan dan diubah. Dalam program Differential Reinforcement 

Of Other Behavior (DRO) ini disertai dengan modifikasi perilaku lain seperti pemberian 

reinforcement dan hukuman yang juga berjalan seiringan agar perilaku yang hendak 

dihilangkan segera berkurang. 

Hal tersebut didukung dengan penelitian Rosemarie Daddario, Karla Anhalt & Lyle 

E. Barton (2007) bahwa program Differential Reinforcement Of Other Behavior (DRO) 

dapat mengurangi perilaku mengganggu anak pra sekolah (TK). Bukan tidak mungkin jika 

program Differential Reinforcement Of Other Behavior (DRO) dapat digunakan untuk 

mengubah perilaku mengganggu anak tunarungu. 
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Penentuan perlakuan dengan program Differential Reinforcement Of Other Behavior 

(DRO) ini didasarkan pada hasil observasi A-B-C perilaku yang disebabkan oleh rasa 

senang yang dirasakan anak saat anak mendapatkan perhatian dari teman. Penerapan 

program Differential Reinforcement Of Other Behavior (DRO) pada tingkah laku subjek 

dilakukan karena subjek tidak dapat lagi diberi peringatan atau teguran, pergantian 

tempat duduk pun tidak efektif dilakukan pada AA dan MEDC, penerapan extinction 

(pengabaian) di kelas pun tidak memberikan dampak yang baik justru memberikan 

dampak yang buruk karena mempengaruhi teman – teman lain untuk ikut berbicara. 

Program Differential Reinforcement Of Other Behavior (DRO) yang diterapkan pada AA 

dan MEDC merupakan bentuk latihan menahan keinginan untuk berbicara saat 

pembelajaran berlangsung selama interval waktu tertentu, dan apabila subjek dapat 

melakukannya, subjek akan diberi penguat positif atau sebaliknya. Pemberian penguatan 

positif disini berbeda dengan prosedur penguatan positif yang diberikan begitu saja. 

Dalam program Differential Reinforcement Of Other Behavior (DRO), penguat diberikan 

hanya ketika subjek dapat memunculkan target behavior selama waktu yang telah 

ditentukan.  

Berdasarkan penjelasan di tersebut, peneliti melakukan penelitian untuk 

membuktikan apakah DRO dapat mengurangi perilaku mengganggu subjek penelitian 

yaitu anak tunarungu saat pembelajaran di kelas. Penerapan program Differential 

Reinforcement Of Other Behavior (DRO) diharapkan dapat mengurangi perilaku 

menggangu saat pembelajaran di kelas yang mengganggu pembelajaran sehingga dapat 

tercipta pembelajaran efektif dan tercapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Peneliti 

juga berharap penelitian ini dapat bermanfaat dalam memberikan masukan dalam bidang 

ilmu pengetahuan anak berkebutuhan khusus (ABK), terutama dalam mengurangi 

perilaku mengganggu subjek penelitian saat pembelajaran di kelas 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen dengan pendekatan 

Single Subject Research (SSR).  

Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dimulai sejak bulan November 2014 sampai dengan bulan Februari 

2015. Pengumpulan data dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati oleh guru dan 

peneliti. Penelitian bertempat di kelas VII SMPLB SLB B YRTRW Surakarta. 

Subyek dan Obyek Penelitian 
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Penelitian ini menggunakan teknik dalam menentukan subjek penelitian secara 

purposive. Subjek dalam penelitian adalah dua anak tunarungu kelas VII SMPLB di SLB B 

YRTRW Surakarta bernama AA dan MEDC. Anak mempunyai kebiasaan berbicara 

(menggunakan bahasa isyarat) dengan teman (bukan materi pelajaran) di saat jam 

pembelajaran di kelas berlangsung (pelajaran akademik).  

Desain Penelitian 

Adapun desain penelitian untuk mengurangi perilaku mengganggu anak tunarungu 

yang terjadi saat pembelajaran di kelas adalah sebagai berikut : 

1. Permasalahan: Dua siswa kelas VII SMPLB di SLB B YRTRW Surakarta mempunyai 

perilaku mengganggu saat pembelajaran di kelas sedang berlangsung dengan durasi 

yang digunakan untuk berbicara (menggunakan bahasa isyarat) subjek AA  adalah 

±22 menit dan subjek MEDC adalah ±20 menit. Sedangkan frekuensi munculnya 

perilaku mengganggu yang ditunjukkan subjek AA adalah 9 kali dan subjek MEDC 

adalah 8 kali. 

2. Perencanaan: Observasi awal menggunakan observasi A-B-C; menyusun lembar 

observasi untuk mengamati durasi dan frekuensi yang digunakan kedua subjek untuk 

berbicara (menggunakan bahasa isyarat) dengan teman; menyusun rencana 

modifikasi yang tepat untuk kedua subjek; menyusun rencana pembelajaran yang 

diintegrasikan dengan program Differential Reinforcement Of Other Behavior (DRO). 

3. Pelaksanaan dan Observasi: melakukan observasi awal menggunakan observasi 

ABC dengan mengamati aktivitas perilaku mengganggu kedua subjek dalam 

pembelajaran, melaksanakan tindakan berdasarkan RPP (Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran) sekaligus memberikan treatment yang telah disusun, mengamati 

aktivitas perilaku mengganggu kedua subjek dalam pembelajaran  yang meliputi 

durasi dan frekuensi perilaku mengganggu subjek. 

4. Refleksi: Hasil selama intervensi-1 dievaluasi dan dilihat kebermanfaatan dan 

hambatannya untuk dijadikan acuan dalam melakukan tindakan selanjutnya. 

Instrumen dan Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan instrumen pengumpulan data berupa observasi dan 

wawancara. Pada observasi digunakan lembar observasi A-B-C perilaku dan observasi 

pencatatan durasi dan frekuensi aktivitas perilaku mengganggu subjek. Pada wawancara 

digunakan wawancara terstruktur. 

Teknik Analisis Data 

Data penelitian eksperimen dengan subyek tunggal ini dianalisis melalui statistik 

deskriptif. Data hasil penelitian disajikan dalam grafik. Analisis data hasil observasi 

pencatatan durasi aktivitas makan anak saat pembelajaran menggunakan analisis data 
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kualitatif. Data diperoleh dari catatan lapangan selama berlangsungnya aktivitas perilaku 

mengganggu subjek saat pembelajaran di kelas. 

Analisis data aktivitas perilaku mengganggu kedua subjek dianalisis secara 

kuantitatif. Data kuantitatif yang diperoleh dari perhitungan durasi dan frekuensi yang 

muncul dalam pengendalian perilaku mengganggu pada pengetesan awal sebelum 

menggunakan program Differential Reinforcement Of Other Behavior (DRO)(A1), saat 

menggunakan program Differential Reinforcement Of Other Behavior (DRO)(B), serta 

membandingkan setelah menggunakan program Differential Reinforcement Of Other 

Behavior (DRO)(A2).  

Perubahan perilaku mengganggu kedua subjek siswa tunarungu kelas VII SMPLB 

dilihat dari estimasi kecenderungan arah dari A1-B-A2. Pengujian hipotesis tindakan 

dilakukan secara deskriptif yaitu dengan cara menganalisis hasil observasi dan 

wawancara perilaku mengganggu kedua subjek saat pembelajaran di kelas. Hipotesis 

dinyatakan diterima apabila adanya perubahan pada perilaku mengganggu kedua subjek 

siswa tunarungu ke arah yang lebih baik (kecenderungan arah menurun).  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Baseline-1 (Kebiasaan Awal Subyek Sebelum Diberikan Intervensi) 

Pelaksanaan Baseline-1 dilaksanakan selama lima kali observasi hingga data 

menjadi stabil. Pretest atau Baseline-1 dilakukan dengan mengamati pada kondisi 

kegiatan selama pembelajaran di kelas. Ketika pelaksanaan pretest atau baseline-1 

terlihat bahwa kedua subyek mempunyai kebiasaan berbicara (menggunakan bahasa 

isyarat) dengan teman diluar hal materi saat pembelajaran saat kegiatan awal 

pembelajaran, kegiatan inti, dan kegiatan akhir pembelajaran. Peneliti mengamati dari 

lima kali pengamatan baseline-1 dengan kebiasaan makan ini subjek sering mengabaikan 

perintah guru, terlambat menyelesaikan tugas, mengajak teman ikut berbicara 

(menggunakan bahasa isyarat) dan memperhatikan apa yang sedang subjek bicarakan. 

 

Tabel 1. Durasi dan Frekuensi Perilaku Mengganggu Subjek AA pada Fase Baseline-1 

Sesi Durasi Frekuensi 

1.  20 menit 10 kali 

2.  20 menit 8 kali 

3.  22 menit 8 kali 

4.  28 menit 10 kali 

5.  19 menit 7 kali 
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Tabel 2. Durasi dan Frekuensi Perilaku Mengganggu Subjek MEDC pada Fase  

Baseline-1 

Sesi Durasi Frekuensi 

1 20 menit 9 kali 

2 18 menit 8 kali 

3 20 menit 8 kali 

4 17 menit 8 kali 

5 26 menit 9 kali 

 

Pada saat dilakukan observasi awal, subjek AA menunjukkan frekuensi ±9 kali dan 

menggunakan durasi ±22 menit untuk aktivitas perilaku mengganggu. Sedangkan subjek 

MEDC menunjukkan frekuensi ±8 kali dan menggunakan durasi ±20 menit untuk aktivitas 

perilaku mengganggu Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa perilaku 

mengganggu kedua subyek di kelas saat pembelajaran sedang berlangsung masih 

memiliki durasi dan frekuensi yang tinggi dari keseluruhan jam pembelajaran efektif di 

kelas pada pukul pembelajaran akademik (60 menit). 

 

Deskripsi Intervensi (Saat Diberikan Intervensi). 

Hasil posttest dapat dijadikan salah satu acuan keberhasilan dari penerapan 

program Differential Reinforcement Of Other Behavior (DRO). Intervensi dilakukan 

selama 10 kali sesi, berdasarkan hasil pelaksanaan intervensi, berikut disajikan data 

akumulasi hasil pengubahan pola makan subyek yang dilakukan saat pembelajaran di 

kelas dari intervensi ke-1 sampai dengan ke-10, yaitu : 

Tabel 3. Durasi dan Frekuensi Perilaku Mengganggu Subjek AA pada Fase Intervensi (B) 

Sesi Durasi Frekuensi 

1 9 menit 5 kali 

2 9 menit 3 kali 

3 8 menit 5 kali 

4 7 menit 3 kali 

5 7 menit 2 kali 

6 3 menit 1 kali 

7 4 menit 2 kali 

8 2 menit 1 kali 

9 2 menit 1 kali 

10 2 menit 1 kali 
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Tabel 4. Durasi dan Frekuensi Perilaku Mengganggu Subjek MEDC pada Fase  

Baseline-1 

Sesi Durasi Frekuensi 

1 12 menit 5 kali 

2 11 menit 4 kali 

3 7 menit 5 kali 

4 5 menit 2 kali 

5 5 menit 2 kali 

6 5 menit 3 kali 

7 2 menit 2 kali 

8 2 menit 1 kali 

9 2 menit 1 kali 

10 2 menit 1 kali 

 

Berdasarkan data di atas dapat diperhatikan bahwa pada fase intervensi ini, subyek 

AA dan MEDC mengalami penurunan yang sukup signifikan atas pengendalian aktifitas 

perilaku mengganggu di saat pembelajaran di kelas 

Deskripsi Baseline-2 (Saat Setelah diberikan Intervensi). 

Pada fase baseline-2, observasi dilakukan setelah pelaksanaan intervensi. Hal ini 

bertujuan untuk mengukur serta memperkuat hasil pengaruh program Differential 

Reinforcement Of Other Behavior (DRO) terhadap pengubahan perilaku mengganggu 

saat pembelajaran di kelas pada kedua subyek. Pelaksanaan Baseline-2 ini, dilakukan 

setelah pelaksanaan intervensi selesai dilaksanakan. Fase baseline-2 dilaksanakan 

selama lima kali sesi. Adapun hasil setelah diberikan treatment, sebagai berikut : 

Tabel 5. Durasi dan Frekuensi Perilaku Mengganggu Subjek AA pada  Fase Baseline-2 

(A2) 

Sesi Durasi Frekuensi 

1 1 menit 1 kali 

2 2 menit 1 kali 

3 1 menit 1 kali 

4 1 menit 1 kali 

5 1 menit 1 kali 
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Tabel 6. Durasi dan Frekuensi Perilaku Mengganggu Subjek MEDC pada  Fase Baseline-

2 (A2) 

Sesi Durasi Frekuensi 

1 1 menit 1 kali 

2 3 menit 2 kali 

3 1 menit 1 kali 

4 0 menit 0 kali 

5 1 menit 1 kali 

 

Dilihat dari hasil baseline-2 bahwa kedua subyek sudah mengerti jika mereka ingin 

berbicara (menggunakan bahasa isyarat) harus sesuai dengan kondisi dan situasi. 

Berdasarkan data di atas dapat diperhatikan bahwa pada kemampuan akhir fase 

Baseline-2 diperoleh skor lamanya waktu dan frekuensi munculnya perilaku mengganggu 

yang digunakan untuk berbicara (menggunakan bahasa isyarat) kedua subyek di saat 

pembelajaran dengan durasi tertinggi selama 2 menit ada subjek AA dan 3 menit pada 

subjek MEDC, sedangkan durasi terendah selama 1 menit pada sujek AA dan 0 menit 

pada subjek MEDC. Dilihat melalui munculnya frekuensi mengganggu, frekuensi tertinggi 

subjek AA menunjukkan perilaku mengganggu adalah 1 kali dan 2 kali pada subjek 

MEDC. 

Dibandingkan dengan durasi pada baseline-1, durasi pada baseline-2 setelah 

diberikan treatment terlihat perubahannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa treatment 

atau program Differential Reinforcement Of Other Behavior (DRO) yang diterapkan untuk 

mengubah pola makan anak yang terjadi saat pembelajaran di kelas berhasil. Ditunjukkan 

pada grafik yang menurun pada saat intervensi (B) dan baseline-2 (A2) . 

 

PEMBAHASAN 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan program Differential 

Reinforcement Of Other Behavior (DRO)untuk subjek penelitian terbukti berpengaruh 

positif dalam mengurangi perilaku mengganggu subjek penelitian saat pembelajaran. 

Pengaruh tersebut dapat dilihat dari turunnya durasi dan frekuensi perilaku mengganggu 

yang ditunjukkan subjek AA dan MEDC pada Baseline-1(A1)-Intervensi (B)-Baseline-

2(A2). Durasi dan frekuensi perilaku mengganggu subjek AA dan MEDC lebih rendah 

setelah pemberian intervensi menggunakan program Differential Reinforcement Of Other 

Behavior (DRO) dibandingkan dengan durasi dan frekuensi perilaku mengganggu 

sebelum diberi intervensi. 
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Prosedur program Differential Reinforcement Of Other Behavior (DRO) dapat 

mengurangi durasi dan frekuensi perilaku mengganggu dengan meningkatkan perhatian 

terhadap guru. Jika hal tersebut benar, durasi dan frekuensi antara berbicara dengan 

teman diluar materi pelajaran akan lebih pendek. Durasi dan frekuensi mengikuti 

pembelajaran dengan keadaan diam akan meningkat sebab subjek memiliki kontrak yang 

sebelumnya telah disepakati dengan interval yang semakin ditingkatkan bahwa subjek 

harus menunjukkan target behavior apabila subjek penelitian ingin mendapatkan penguat 

yang disukai dan terhindar dari hal yang tidak disukai (hukuman). Hal ini menjelaskan 

mengapa prosedur program Differential Reinforcement Of Other Behavior (DRO) dapat 

mengurangi perilaku mengganggu subjek penelitian saat pembelajaran.  

Anak tunarungu memiliki kriteria persepsi pembelajaran dan ingata yang tidak 

jauh berbeda dengan anak normal (Moores: 2001), sehingga subjek dalam penelitian ini 

dapat mengingat dan memahami bahwa subjek memiliki kontrak atau perjanjian untuk 

menunjukkan target behavior apabila subjek penelitian ingin mendapatkan apa yang 

disukai (reinforcer) atau terhindar dari hal yang tidak disukai. Pemberian penguat tersebut 

merupakan prosedur dalam program Differential Reinforcement Of Other Behavior (DRO) 

tersebut menjadikan program ini memiliki kelebihan mempercepat turunnya perilaku yang 

tidak diinginkan dengan menghadirkan hal yang disukai subjek atau sebaliknya (Martin 

dan Pear: 1992) 

Durasi dan frekuensi berbicara dengan teman saat pembelajaran secara 

bertahap menurun pada bagian fase intervensi dan baseline-2. Pemberian pengukuh 

dengan jadwal interval yang bervariasi dan dapat ditingkatkan dalam program ini 

membantu subjek untuk mulai beradaptasi secara bertahap untuk meningkatkan durasi 

target bahvior (Martin dan Pear: 1992). Sejalan dengan makin lamanya interval waktu 

yang ditetapkan, durasi subjek menunjukkan target behavior diperkuat oleh penguat yang 

diberikan. Hal ini yang menyebabkan makin singkatnya durasi dan frekuensi perilaku 

mengganggu yang ditunjukkan subjek penelitian. 

Prosedur program Differential Reinforcement Of Other Behavior (DRO) 

menurunkan durasi dan frekuensi subjek penelitian untuk berbicara dengan teman diluar 

materi pembelajaran, hal ini menunjukkan peningkatan pada durasi konsentrasi subjek 

penelitian terhadap kegiatan pembelajaran. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil akhir 

pengukuran perilaku mengganggu kedua subjek yaitu untuk subjek AA subjek AA 

ditunjukkan melalui turunnya durasi pada level perubahan pada saat baseline-1 (A1)–

intervensi (B)–baseline-2(A2) yaitu dari ±21 menit ke ±5 menit dan ±1 menit. Sedangkan 

turunnya frekuensi ditunjukkan dengan perubahan pada saat baseline-1 (A1)–intervensi 

(B)–baseline-2(A2) yaitu 9 kali ke 2 kali dan kemudian1 kali.Perubahan subjek MEDC 
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ditunjukkan melalui turunnya durasi pada level perubahan pada saat baseline-1 (A1)–

intervensi (B)–baseline-2(A2) yaitu dari ±20 menit ke ±5 menit dan ±1 menit. Sedangkan 

turunnya frekuensi ditunjukkan dengan perubahan pada saat baseline-1 (A1)–intervensi 

(B)–baseline-2(A2) yaitu 8 kali ke 3 kemudian 1 kali. 

Menurunnya durasi dan frekuensi perilaku mengganggu yang terjadi pada hasil 

data tersebut dikarenakan beberapa hal yaitu Differential Reinforcement Of Other 

Behavior (DRO) memberikan penguat secara segera yaitu setelah waktu interval habis, 

Differential Reinforcement Of Other Behavior (DRO) memberikan penguat yang 

disesuaikan dengan hal yang disukai mauupun  dihindari subjek penelitian, dan 

meningkatkan waktu interval sehingga membuat subjek penelitian secara tidak langsung 

melatih subjek penelitian  untuk meningkatkan target yang diinginnkan. Penguat yang 

disesuaikan dengan hal yang disukai maupun yang tidak disukai subjek, menarik subjek 

penelitian untuk tidak menunjukkan target perilaku apabila ingin mendapat peguat. 

Penguat yang diberikan segera juga membuat subjek senang dan bersemangat 

melakukan program Differential Reinforcement Of Other Behavior (DRO). Selain itu 

interval yang dinaikan secara bertahap dan disesuaikan dengan waktu pembelajaran, 

menarik subjek penelitian untuk menahan diri untuk berbicara dengan teman dalam waktu 

yang semakin lama, sehingga terbiasa serta menurunkan durasi dan frekuensi perilaku 

mengganggu saat pembelajaran dengan cepat. 

Hasil ini sama dengan penelitian yang diperoleh Michael J Vance, frank M 

Gresham, dan Evan H Dart (Jurnal: 2012) yang menghasilkan bahwa program Differential 

Reinforcement Of Other Behavior (DRO) dapat menurunkan perilaku mengganggu pada 

anak normal. Penelitian lain yang dilakukan Matthew R Capriotti, Bryan C Brandt, Emily J 

Ricketts, dkk (2012) juga disimpulkan bahwa program Differential Reinforcement Of Other 

Behavior (DRO) dapat mengurangi perilaku efek dari Tourette Syndrome pada anak 

dengan indrom Tourette. Prosedur program Differential Reinforcement Of Other Behavior 

(DRO) menghasilkan keinginan subjek untuk diam dan mengikuti pembelajaran 

meningkat, karena dengan menunjukkan target behavior, subjek akan mendapatkan 

penguat yang disukai atau terhindar dari penguat yang tidak disukai. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan pada hasil penelitian yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan program Differential Reinforcement Of Other Behavior (DRO) ini 

memberikan pengaruh yang baik (positif). Hal ini dapat dijelaskan dengan adanya 

penurunan perilaku mengganggu saat pembelajaran di kelas oleh subyek AA dan MEDC 
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yang dapat dilihat dari berkurangnya durasi dan frekuensi munculnya perilaku 

mengganggu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa melalui program Differential 

Reinforcement Of Other Behavior (DRO), kebiasaan buruk subjek yang telah terjadi dapat 

dikurangi tidak terkecuali perilaku  mengganggu anak saat pembelajaran di kelas. Hal ini 

dikarenakan Differential Reinforcement Of Other Behavior (DRO) memiliki kelebihan yang 

menarik subjek untuk mengikuti program ini dengan baik seperti, penguat yang diberikan 

segera, penguat yang disesuaikan dengan hal yang disukai maupun yang tidak disukai 

subjek, serta interval waktu yang dinaikan secara bertahap. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan program Differential 

Reinforcement Of Other Behavior (DRO) dapat mengurangi perilaku mengganggu subjek 

tunarungu yang terjadi saat pembelajaran pada jam pembelajaran akademik. Sesuai 

dengan teori yang ada bahwa program Differential Reinforcement Of Other Behavior 

(DRO) dapat digunakan untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Program 

Differential Reinforcement Of Other Behavior (DRO) juga dapat diterapkan untuk 

mengubah perilaku lainnya yang dirasa mengganggu. 

Saran  

Peneliti menuliskan saran sebagai bahan pertimbangan sebagai berikut. 

a. Bagi Guru 

1) Program Differential Reinforcement Of Other Behavior (DRO) ini dapat dijadikan 

sebagai salah satu alternatif dalam pemilihan untuk mengurangi perilaku yang 

tidak dikehendaki pada anak tunarungu maupun siswa yang lain. 

2) Penerapan program Differential Reinforcement Of Other Behavior (DRO) ini, harus 

memperhatikan beberapa hal penting yaitu penguat yang disukai siswa, penguat 

yang diberikan dengan segera, dan waktu interval yang ditingkatkan agar siswa 

terbiasa. 

b. Bagi Peneliti 

Penelitian ini sangat terbatas pada kempuan peneliti, maka perlu diadakan 

penelitian lebih lanjut mengenai program Differential Reinforcement Of Other Behavior 

(DRO) untuk mengurangi perilaku mengganggu yang lebih luas dan mendalam. 
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Abstrak 

Penelitian ini berawal dari adanya permasalahan yang dihadapi dalam proses 

pembelajaran yang terjadi di kelas VIII B. Masalah yang ditunjukan dalam kegiatan proses 

pembelajaran adalah tidak aktifnya siswa dalam menyampaikan pendapat (siswa tidak 

berani menyampaikan pendapat, siswa tidak fokus). Sedangkan masalah dalam hasil 

belajar ditunjukkan dengan rendahnya hasil belajar siswa. Dalam hal ini, ketuntasan 

belajar siswa yang rendah dibuktikan dengan nilai yang diperoleh siswa rata-rata 66,50 

(dari KKM 70). Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan berpendapat dan 

ketuntasan belajar IPS melalui penerapan model pembelajaran Jigsaw pada SMP Negeri 

2 Gedangsari Gunungkidul.Penelitian Tindakan Kelas yang menggunakan model Kemis 

dan Taggart ini menerapkan model pembelajaran Jigsaw dalam dua siklus. Data 

dikumpulkan dengan tes dan observasi, serta dianalisis secara deskriptif. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa rata-rata hasil belajar siklus I adalah 79,50 

dan rata-rata hasil belajar siklus II adalah 89,50. Sedangkan prosentasi ketuntasan 

belajar IPS pada siklus I adalah 79,41%. Pada siklus II, ketuntasan belajar menjadi 

91,17%. Terkait dengan keaktifan, terjadi peningkatan keaktifan siswa dari siklus I ke 

siklus II. Dalam siklus I, terdapat 15 orang siswa yang termasuk kategori aktif. Sedangkan 

siklus II, terdapat 25 siswa yang termasuk kategori aktif. Oleh karena itu dapat 

disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran Jigsaw dapat meningkatkan keaktifan 

berpendapat dan ketuntasan belajar siswa. 

 

Kata Kunci: Jigsaw, Keaktifan Berpendapat, Ketuntasan Belajar 

 

PENDAHULUAN 

 Proses pembelajaran IPS yang dilaksanakan di kelas VIII B SMP Negeri 2 

Gedangsari berlangsung secara tidak efektif yang berdampak pada timbulnya berbagai 

masalah. Dalam proses pembelajaran, siswa cenderung kurang fokus, kurang aktif, dan 

tidak berani menyampaikan pendapat. Hal ini menyebabkan rendahnya nilai rata-rata 

yang diperoleh siswa kelas VIII B yang terdiri dari 34 siswa, yaitu 66,50 (dibawah KKM 

sebesar 70). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa terdapat 2 masalah yang 

dihadapi, yaitu masalah rendahnya ketuntasan belajar, dan kurangnya keaktifan 

berpendapat siswa. Kedua masalah tersebut perlu dikaji secara parsial untuk menemukan 

solusi pemecahannya. 
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Ketuntasan Belajar 

Manusia tumbuh dan berkembang dari bayi yang tak berdaya karena segala 

kebutuhannya selalu bergantung pada orang lain. Ketika sudah menjadi dewasa, manusia 

harus mampu menyesuaikan diri dengan berbagai corak kehidupan dalam masyarakat. 

Hal tersebut menunjukan bahwa terjadi adanya berbagai perubahan dalam diri manusia 

tersebut. Perubahan tersebut ada yang disebabkan oleh pertumbuhan, oleh pembawaan 

atau genetik sehingga tubuhnya menjadi besar. Ada pula perubahan yang diperoleh 

karena adanya pengaruh dan interaksi dengan lingkungannya di mana ia tinggal yang 

merupakan proses belajar. 

 Belajar dapat diartikan usaha sadar atau usaha yang disengaja untuk 

mendapatkan suatu kepandaian (Purwadarminta, 2005). Belajar dapat diartikan pula 

sebagai proses yang ditandai dengan perubahan pada diri seseorang dalam bentuk 

pengetahuan, pemahaman, sikap, tingkah laku, ketrampilan, kecakapan, dan kebiasaan 

serta perubahan aspek-aspek lain pada individu yang belajar. 

 Belajar adalah perubahan tingkah laku akibat pengalaman sendiri, sehingga terjadi 

perubahan baik pengetahuan, sikap maupun ketrampilan. Seseorang harus dilatih dari 

berbagai aspek tingkah laku sehingga memperoleh pola tingkah laku yang otomatis. 

Misalnya siswa dapat menyenangi pelajaran IPS karena disampaikan dengan metode 

yang dapat menarik siswa untuk aktif mengikuti pelajaran. 

 Kenyataannya, sering dijumpai kesulitan belajar pada diri siswa. Kesulitan belajar 

ini ditandai dengan hasil belajar yang rendah, dan berada di bawah ketuntasan belajar 

(KKM). Kesulitan belajar merupakan kondisi dalam proses belajar mengajar yang ditandai 

adanya hambatan-hambatan tertentu dalam mencapai hasil belajar (Wakitri, 1990).  

 Ketuntasan belajar siswa pada mata pelajaran IPS dilihat dari hasil belajar IPS 

yang dicapai siswa berupa nilai ulangan, baik ulangan harian, ulangan tengah semester 

maupun ulangan akhir semester. Dalam nilai ulangan tersebut ada sebagian siswa yang 

memperoleh nilai 5, ada yang mendapat nilai 6, ada yang bernilai 7, ada yang bernilai 8, 

dan ada yang mendapat nilai 9. Dilihat dari hasil yang diperoleh siswa bisa dikatakan ada 

beberapa siswa yang belum tuntas/belum mencapai nilai kriteria ketuntasan minimal 

(KKM). 

 Guna meningkatkan ketuntasan belajar, dikatakan bahwa mastery learning dapat 

memberikan semangat pembelajaran dan dapat membantu mengembangan minat dalam 

pembelajaran tersebut. Pembelajaran yang berkesinambungan harus menjadi tujuan 

utama dalam pendidikan. Ciri-ciri pembelajaran tuntas antara lain: (1) Pendekatan 

pembelajaran lebih berpusat pada siswa (child center); (2) Mengakui dan melayani 

perbedaan-perbedaan perorangan siswa (individual personal); (3) Strategi pembelajaran 
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berasaskan maju berkelanjutan (continuous progress); (4) Pembelajaran dipecah-pecah 

menjadi satuan-satuan (cremental units) (James, 1971). 

 Standar ketuntasan belajar siswa ditentukan dari hasil persentase penguasaan 

siswa pada Kompetensi Dasar. Kriteria ketuntasan belajar setiap Kompetensi Dasar 

berkisar 0-100%. Sekolah menetapkan sendiri kriteria ketuntasan belajar sesuai dengan 

situasi dan kondisi sekolah. 

 Menurut Kementrian Pendidikan Nasional, ketuntasan belajar adalah pencapaian 

taraf penguasaan minimal yang diterapkan bagi setiapunit bahan ajaran baik secara 

perorangan maupun kelompok. Ketuntasan belajar dilihat dari hasil belajar yang berupa 

ulangan-ulangan siswa. Penghitungan ketuntasan tersebut disesuaikan dengan kriteria 

ketuntasan minimal (KKM) yang ditetapkan oleh masing-masing sekolah. Faktor yang 

digunakan untuk menentukan kriteria ketuntasan belajar adalah: (1) Kompleksitas yang 

meliputi kesulitan dan kerumitan setiap KD yang harus dicapai siswa dengan memberikan 

point pada setiap kriteria yang ditetapkan yaitu kompleksitas tinggi bernilai 3, jika sedang 

bernilai 2 dan jika rendah bernilai 1; (2) Daya dukung diperlukan ketersediaan tenaga, 

sara dan prasarana pendidikan sangat dibutuhkan, management sekolah, kepedulian 

stakeholders sekolah, maka daya dukung juga diberinya point setiap kriteria yang 

ditetapkan yaitu daya dukung tinggi bernilai 3, sedang bernilai 2, dan jika daya dukung 

rendah bernilai 1; (3) Intake siswa adalah tingkat kemampuan rata-rata siswa.intake siswa 

juga diberi point setiap kriteria yaitu intake siswa tinggi bernilai 3, intake siswa sedang 

bernilai 2, intake siswa rendah bernilai 1. Sebagai contoh penghitungan KKM, 

kompleksitas = 2, daya dukung = 3, intake siswa = 2 yaitu maka dapat dihitung sebagai 

berikut (2+3+2) x 100 = 77,78. 

   9 

 Sedangkan KKM untuk mata pelajaran adalah rata-rata dari semua indikator yang 

ada dalam SK/KD. Jika diperoleh KKM IPS adalah 70 berarti setiap siswa di kelas 

dikatakan sudah mencapai ketuntasan belajar secara individual apabila mendapat nilai 

70. Sedangkan untuk ketuntasan belajar secara kelasikal di kelas jika 85 % dari semua 

siswa di kelas tersebut mencapai ketuntasan individual atau memperoleh nilai minimal 70. 

 Ketika KKM suatu mata pelajaran di sebuah sekolah telah dibuat mengikuti aturan 

tersebut, maka secara logis siswa dapat mencapainya. Jika kenyataannya siswa tidak 

dapat mencapainya (ketuntasan belajar rendah), maka perlu diidentifikasi akar 

masalahnya. 

Masih rendahnya ketuntasan belajar siswa khususnya pada mata pelajaran IPS 

dengan materi yang cukup padat ini merupakan salah satu indikasi rendahnya minat 

belajar siswa. Menurut Asrori (2009), ada beberapa indikator yang menunjukan bahwa 
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siswa memiliki minat belajar rendah yaitu: (1) Perhatian terhadap pelajaran kurang; (2) 

Semangat juang rendah; (3) Mengerjakan tugas seperti membawa beban berat; (4) 

Memiliki ketergantungan pada orang lain; (5) Daya konsentrasi kurang, secara fisik ada di 

dalam kelas, tetapi pikirannya berada di luar kelas; (6) Cenderung menjadi pembuat 

kegaduhan; (7) Mudah berkeluh kesah dan pesimis ketika menghadapi kesulitan. 

Berdasarkan beberapa indikator tersebut, peneliti mengidentifikasi bahwa akar masalah 

dalam proses pembelajaran di kelas VIII B adalah rendahnya minat belajar, dan 

kurangnya keaktifan berpendapat dalam proses pembelajaran IPS. 

 

Keaktifan Berpendapat 

Keaktifan berpendapat terdiri dari 2 kata, yaitu keaktifan dan berpendapat. Untuk 

menjelaskan konsep ini, perlu kajian pada keaktifan dan berpendapat secara parsial. 

Menurut Budiyono (2005) Keaktifan berasal dari kata aktif yang artinya giat, gigih, 

lebih banyak penerimaan daripada pengeluaran, dinamis atau bertenaga, mampu beraksi 

dan bereaksi, mempunyai kecenderungan menyebar atau berkembangbiak. Keaktifan 

merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang secara dinamis untuk 

menjadikan dirinya sebagai sesuatu yang lebih baik. 

 Berpendapat adalah menyampaikan gagasan, ide, pendapat, hasil pemikiran yang 

muncul karena seseorang memelajari sesuatu, menemukan sesuatu yang baru sehingga 

muncullah suatu gagasan atau pendapat. Pendapat yang disampaikan sesering mungkin 

maka akan memunculkan keberanian seseorang dalam berpendapat. 

 Berdasarkan pengertian dari kedua konsep tersebut, dapat disusun pengertian 

keaktifan berpendapat. Keaktifan berpendapat merupakan suatu kegiatan yang dilakukan 

oleh seseorang sesering mungkin secara giat dengan adanya keberanian menyampaikan 

suatu pemikiran, ataupun gagasan yang menjadikan seseorang lebih percaya diri dengan 

kemampuan berpendapat. 

Rendahnya keaktifan berpendapat dan belajar disebabkan oleh berbagai 

faktor yang memengaruhinya. Faktor-faktor tersebut terdiri dari faktor internal atau 

faktor yang berasal dari diri siswa itu sendiri maupun faktor eksternal yakni faktor yang 

berasal dari luar diri siswa (Biggs & Tefler, 1987; Winkel, 1991). Faktor internal yang 

dapat berpengaruh pada aktivitas berpendapat dan belajar antara lain: sikap, motivasi, 

kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, bakat, dan minat Sedangkan faktor 

eksternal antara lain bahan ajar, sumber belajar, lingkungan tempat belajar, dan faktor 

guru. Pemahaman terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keaktifan 

berpendapat dan belajar ini sangat terkait dengan upaya untuk menemukan cara 

pemecahannya. Salah satu faktor yang dapat diperbaiki atau dikondisikan dengan mudah 
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oleh guru adalah faktor guru, khususnya berkaitan dengan model pembelajaran yang 

dipilih. 

 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw 

Berdasarkan analisis lebih lanjut, diketemukan bahwa selama ini guru masih 

mengajar dengan model pembelajaran yang konvensional (ceramah). Oleh karena itu 

perlu adanya model pembelajaran yang lebih inovatif. Harapan dari implementasi 

pembelajaran inovatif adalah kegiatan pembelajaran menjadi tidak membosankan siswa, 

karena dalam kegiatan pembelajaran siswa tidak hanya sekedar menerima penjelasan 

dari guru, tetapi tetap dituntut untuk berfikir, mencari atau memberi informasi atau data, 

keberanian menyampaikan pendapat, menjawab dan menyampaikan pertanyaan pada 

guru maupun teman, menyanggah pendapat guru maupun teman. 

Khusus dalam proses pembelajaran yang mengembangkan keaktifan siswa dalam 

berpendapat, perlu adanya pembiasaan diskusi kelompok. Salah satu model yang cocok 

digunakan dalam hal ini adalah model pembelajaran kooperatif. Dengan adanya 

implementasi model pembelajaran kooperatif, diharapkan siswa berani menyampaikan 

pendapat, menganalisis pendapat teman dan pembelajaran yang tidak membosankan 

siswa. 

Berkenaan dengan pembelajaran kooperatif, berikut ini dikemukakan beberapa 

hasil penelitian yang menunjukan hasil positif dari implementasi model ini. Madden & Hain 

(1995) menyimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif membuat anggota kelompok 

menjadi bersemangat belajar. Lundgren (1994) merinci beberapa manfaat pembelajaran 

kooperatif, diantaranya: (1) Pemahaman konsep lebih dalam; (2) Motivasi belajar lebih 

tinggi; (3) Hasil belajar siswa lebih tinggi. Sedangkan Santiyasa (1999) menyatakan hasil 

belajar siswa meningkat setelah penerapan model pembelaaran kooperatif yang berbasis 

problem solving. 

 Saat ini terdapat berbagai tipe pembelajaran kooperatif, yang salah satunya 

adalah tipe pembelajaran Jigsaw. Menurut Nur (2001), model pembelajaran Jigsaw dalah 

model pembelajaran yang melibatkan siswa yang ada di kelompok awal mengkhususkan 

diri pada satu bagian dari sebuah unit pembelajaran, para siswa kemudian bertemu 

dengan anggota kelompok lain yang ditugaskan untuk mengerjakan bagian yang lain, dan 

setelah menguasai materi lainnya mereka kembali ke kelompok awal dan 

menginformasikan materi tersebut kepada anggota lainnya. Tujuan dari jigsaw ini adalah 

mengembangan kerja tim, ketrampilan belajar kooperatif, dan menguasai pengetahuan 

secara mendalam yang tidak mungkin diperoleh apabila mereka mencoba untuk 

memelajari semua materi seorang diri. 
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 Model pembelajaran jigsaw menekankan adanya kerjasama dari semua anggota. 

Pembelajaran Jigsaw adalah suatu tipe pembelajaran kooperatif yang terdiri dari 

beberapa anggota dalam satu kelompok yang bertanggung jawab atas penguasaan 

bagian materi belajar dan mampu mengajarkan materi tersebut kepada anggota lain 

dalam kelompoknya (Arthur 1984). Jigsaw didesain untuk meningkatkan rasa tanggung 

jawab siswa terhadap materi pembelajarannya sendiri dan materi pembelajaran orang 

lain. Siswa tidak hanya memelajari materi yang diberikan, tetapi harus siap memberikan 

dan mengajarkan materi tersebut kepada anggota kelompok lain. Para anggota dari tim 

yang berbeda dengan topik yang sama bertemu untuk diskusi boleh disebut dengan tim 

ahli saling membantu satu sama lain tentang topik pembelajaran yang ditugaskan kepada 

mereka. Kemudian tim ahli yang sudah selesai berdiskusi kembali ke kelompok asal untuk 

menjelaskan kepada kelompok yang lain tentang apa yang telah mereka pelajari 

sebelumnya pada pertemuan tim ahli. 

 Menurut Slavin (1995), dalam Jigsaw siswa bekerja dalam tim-tim heterogen. 

Siswa ditugasi memelajari bab atau bahan-bahan lain untuk dibaca, dan diberikan 

“Lembar Ahli” yang berisi topik yang berbeda untuk anggota setiap tim agar pada saat 

membaca dapat memfokus pada topik tersebut. Apabila setiap orang telah selesai 

membaca, siswa dari tim berbeda dengan topik yang sama bertemu dalam sebuah 

“Kelompok Ahli” untuk membahas topik mereka. Para ahli ini kemudian kembali ke tim 

asal dan secara bergantian mengajar teman satu timnya tentang topik-topik keahlian 

mereka. Kemudian siswa diberi kuis seluruh topik, dan skor kuis tersebut menjadi skor. 

Skor-skor yang disumbangkan oleh siswa pada tim mereka didasarkan pada sistem skor 

perbaikan individual, dan tim yang memperoleh skor tinggi dapat diberi penghargaan. 

 Berdasarkan kajian-kajian tersebut, nampak bahwa Jigsaw merupakan salah satu 

model pembelajaran yang cocok untuk meningkatkan ketuntasan belajar dan keaktifan 

berpendapat. Oleh karena itu, model ini dipilih guna mengatasi masalah yang terjadi di 

kelas VIII B dalam suatu Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka masalah penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut: (1) Apakah Penerapan Model Pembelajaran Jigsaw dapat 

meningkatkan keaktifan berpendapat pada siswa kelas VIII B SMP Negeri 2 Gedangsari? 

(2) Apakah Penerapan Model Pembelajaran Jigsaw dapat meningkatkan ketuntasan 

belajar IPS siswa kelas VIII B SMP Negeri 2 Gedangsari? 

 Tujuan umum penelitian ini berdasarkan rumusan masalah adalah: (1) 

Meningkatkan keaktifan berpendapat siswa kelas VIII B SMP Negeri 2 Gedangsari. (2) 

Meningkatkan keaktifan berpendapat siswa kelas VIII B SMP Negeri 2 Gedangsari. 
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 Manfaat penelitian ini adalah bagi siswa, guru, sekolah, dan perpustakaan. 

Manfaat bagi siswa diantaranya adalah (1) Meningkatkan keaktifan berpendapat siswa 

dalam kegiatan proses pembelajaran IPS, (2) Memotivasi siswa dalam belajar. (3) 

Meningkatkan kemampuan berfikir kritis. (4) Meningkatkan kemampuan berfikir logis. (5) 

Memotivasi siswa belajar secara inovatif. (6) Meningkatkan kerjasama antar siswa. (7) 

Meningkatkan prestasi belajar IPS. (8) Meningkatkan ketuntasan belajar IPS pada siswa. 

Manfaat praktis penelitian ini bagi guru diantaranya adalah: (1) Dengan penelitian ini guru 

dapat menggunakan model pembelajaran jigsaw. (2) Memotivasi guru dalam 

meningkatkan kemampuan, kreatifitas dan inovasinya dalam pembelajaran. Sedangkan 

manfaat penelitian ini bagi sekolah adalah: (1) Hasil penelitian dapat dimanfaatkan untuk 

pedoman dalam menggunakan model pembelajaran Jigsaw pada kelas yang lain. (2) 

Sebagai khasanah pengetahuan bagi sekolah dalam memperhatikan dan pembinaan 

peningkatan profesi guru. Manfaat penelitian ini bagi perpustakaan sekolah adalah: (1) 

Menambah referensi laporan hasil penelitian di perpustakaan. (2) Menambah khasanah 

pengetahuan bagi perpustakaan sekolah sehingga menambah kelengkapan 

pengetahuan. (3) Sebagai bahan kajian tindak lanjut dalam penelitian yang akan datang.  

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Model PTK yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Kemmis dan Taggart. Menurut Suparno (2008), model 

Kemmis dan Taggart terdiri dari kegiatan: (1) Perencanaan; (2) Pelaksanaan pembela-

jaran sekaligus pengamatan; (3) Refleksi terhadap tindak pembelajaran yang telah 

dilakukan. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dua kali (dua siklus). 

Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan di kelas VIII B semester II/genap tahun 

pelajaran 2014/2015, sesuai dengan tempat peneliti bertugas mengajar di sekolah 

tersebut sehingga memudahkan dalam pelaksanaan tindakan. Kelas VIII B tersebut terdiri 

dari siswa yang berjumlah 34 orang. 

 Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan dalam waktu 3 bulan yaitu dari 

persiapan penelitian mulai bulan Januari 2015 sampai Maret 2015. 

 

Tabel 1. Jadwal Penelitian 

No Kegiatan 

Bulan/Minggu 

Januari Februari Maret 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Persiapan   v           

2 Penyusunan 
rancangan penelitian 

  v v v        

3 Pelaksanaaan siklus I      v v      
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No Kegiatan 

Bulan/Minggu 

Januari Februari Maret 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

4 Analisis hasil siklus I       v      

5 Pelaksanaan siklus II        v v    

6 Analisis hasil siklus II           v   

7 Penulisan hasil 
penelitian 

          v V 

 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, 

tes dan dokumen. Alat pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

instrument observasi meliputi analisa data penilaian proses tentang keaktifan 

berpendapat dan analisa data ketuntasan hasil belajar siswa. Dengan demikian, sumber 

data diperoleh dari siswa, guru, dan bantuan kolaboran atau observer. Data ketuntasan 

belajar siswa diperoleh melalui tes tertulis yang berbentuk quis untuk pengambilan nilai 

baik pada akhir siklus I maupun akhir siklus II. Sedangkan data keaktifan berpendapat 

diperoleh dari lembar pengamatan (observasi) yang dilakukan pada saat pelaksanaan 

tindakan.  

 Analisa data penilaian proses pembelajaran menggunakan analisis diskriptif. 

Sedangkan aspek ketrampilan kooperatif yang dinilai dalam pembelajaran adalah: (1) 

Mengambil giliran dan berbagi tugas; (2) Kerjasama dalam kelompok; (3) Berpendapat 

dan bertanya; (4) Menyelesaikan tugas sesuai waktu; (5) Memeriksa ketepatan; (6) 

Membuat ringkasan. Analisa ketuntasan belajar dengan membadingkan ketuntasan 

belajar siswa melalui tes siklus I, tes siklus II, kemudian direfleksi. 

 Keberhasilan penelitian yang dilaksanakan ini dalam hal keaktifan berpendapat 

adalah minimal 85% siswa menunjukkan kriteria aktif dalam berpendapat. Sedangkan 

keberhasilan penelitian dalam hal ketuntasan belajar adalah 85% siswa memeroleh nilai 

lebih dari atau sama dengan 70 (batas KKM). 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil penelitian meliputi pelaksanaan tindakan dan perkembangan variabel 

dampak yang diteliti. Ketiga komponen tersebut tergambar dalam kerangka berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Teoritis Penelitian 

 

Metode Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Jigsaw 

Keaktifan 

Berpendapat 

Ketuntasan 

Belajar 
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Perencanaan (Planning) Siklus I 

 Persiapan perencanaan yang dilakukan adalah: Menyusun rencana pembelajaran 

(RPP), Menyusun kelompok siswa beserta petunjuk kerja, Menyiapkan format 

pengamatan, Menyusun alat evaluasi tindakan yang berupa: (1) Lembar pengamatan 

(observasi) kegiatan belajar mengajar, (2) Lembar kegiatan siswa, (3) Lembar kisi-kisi dan 

evaluasi. 

 

Pelaksanaan Tindakan (Acting) Siklus I 

Pelaksanaan dilakukan dalam 3 pertemuan untuk setiap siklusnya. Dengan 

demikian secara keseluruhan terdapat 6 pertemuan. Pertemuan pertama dan kedua 

digunakan untuk pembelajaran, dan pertemuan ketiga dilakukan untuk evaluasi. 

Pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah berikut: (1) 

Guru menentukan topik yaitu bentuk-bentuk hubungan sosial; (2) Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran; (3) Guru memotivasi siswa; (4) Membagi siswa dalam kelompok; (5) 

Membagi topik dan materi setiap orangnya; (6) Memberi kesempatan siswa belajar 

topiknya secara mandiri; (7) Memindah siswa dalam kelompok ahli untuk berdiskusi; (8) 

Siswa kembali ke kelompok asal dan presentasi individual di kelompok masing-masing, 

diikuti diskusi; (9) Guru mengonfirmasi hasil diskusi. 

 

Observasi Siklus I 

 Pada siklus I guru mengadakan pengamatan dengan semua perilaku siswa yang 

muncul akibat pelaksanaan tindakan yang diberikan pada siswa. Pengamatan 

dilaksanakan oleh pengamat dan guru melalui alat pengumpul data. Aspek yang diamati 

adalah: (1) Respon siswa dalam pembelajaran; (2) Ketrampilan kooperatif siswa yang 

meliputi: mengambil giliran dan berbagi tugas, kerjasama dalam kelompok, berpendapat 

dan bertanya, menyelesaikan tugas sesuai waktu, memeriksa ketepatan, membuat 

ringkasan.  

 

Refleksi Siklus I 

 Refleksi dilakukan untuk melihat kelebihan dan kelemahan guna perbaikan 

perencanaan pembelajaran siklus II.  Refleksi dilaksanakan dengan cara Focus Group 

Discussion (FGD) antara guru, observer, dan 2 orang perwakilan siswa. 

Perencanaan Siklus II 

 Beberapa hambatan yang ditemui pada siklus pertama antara lain: (1) Selama 

proses pembelajaran siswa belum menggunakan waktu secara efisien; (2) Keterlibatan 

siswa/kerjasama dalam berdiskusi perlu ditingkatkatkan; (3) Keaktifan menyampaikan 
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pendapat dan bertanya perlu ditingkatkan. Dengan hambatan-hambatan tersebut akan 

digunakan untuk perbaikan pada siklus kedua. Untuk melibatkan keaktifan siswa dalam 

diskusi maupun kuis tanya jawab, maka siswa lebih dimotivasi dengan pemberian reward 

yang lebih menarik. Perencanaan yang dilakukan pada siklus 2 sama dengan 

perencanaan siklus 1 ditambah dengan perbaikan-perbaikan tersebut. 

Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

 Siklus II dilaksanakan dengan langkah yang sama dengan siklus 1, namun dengan 

perbaikan-perbaikan dalam hal pembagian waktu, serta adanya penekanan pada kerja 

sama dan keaktifan berpendapat. Dengan kata lain, langkah-langkah pembelajaran sama 

dengan siklus 1, namun dengan kualitas yang lebih baik. 

Observasi Siklus II 

 Pada pelaksanaan siklus II guru mengadakan pengamatan bersama teman 

sejawat (observer) tentang perilaku siswa dalam pembelajaran. Pengamatan dengan 

menggunakan alat pengumpul data. Aspek yang diamati juga sama dengan aspek yang 

diamati dalam siklus 1. 

Refleksi Siklus II 

 Cara yang digunakan untuk refleksi siklus 2 sama dengan cara untuk refleksi 

siklus 1. Dalam tahap refleksi siklus II ini diperoleh hasil yang cukup memuaskan 

berdasarkan pada hasil pengamatan proses pembelajaran. Keaktifan siswa dalam 

menyampaikan pendapat dan ketuntasan belajar berlangsung secara efektif, maka 

penelitian tindakan diakhiri pada siklus kedua. 

Deskripsi Hasil Siklus I  

 Hasil dari tes tindakan  akhir siklus I  dengan menggunakan model pembelajaran 

jigsaw  yang menunjukan kemampuan siswa dalam keaktifan berpendapat dan menyerap 

materi pembelajaran mengalami peningkatan dibandingan dengan kondisi awal yang 

belum menggunakan model pembelajaran jigsaw. Peningkatan itu ditandai dengan 

adanya keberanian menyampaikan pendapat dalam diskusi maupun keberanian dalam 

mempresentasikan hasil kerja di depan kelas dan keberanian menanggapi materi yang 

dipresentasikan. Disamping itu juga adanya peningkatan dalam menyerap materi  yang 

ditandai dengan meningkatnya nilai rata-rata yaitu pada   awal sebesar 66,50 meningkat 

menjadi 79,50.  Siswa mengalami ketuntasan belajar sebanyak 27 siswa 79,41%. 

Deskripsi Hasil Siklus II 

 Dari pengamatan yang dilakukan  oleh teman sejawat tentang keaktifan 

berpendapat dengan  model pembelajaran jigsaw mengalami peningkatan yang ditandai 

dengan adanya keberanian menyampaikan pendapat dalam diskusi maupun keberanian 

dalam mempresentasikan hasil kerja di depan kelas dan keberanian menanggapi materi 



487 
 

yang dipresentasikan, kerjasama dalam kelompok sudah mulai terjalin dengan sangat 

baik. Hal tersebut terlihat dalam diskusi kelompok mulai aktif dan tidak lagi didominasi 

oleh satu atau dua anggota kelompok. 

 Hasil belajar pada siklus II adanya peningkatan dalam menyerap materi  yang 

ditandai dengan meningkatnya nilai rata-rata yaitu pada  siklus I sebesar 79,50 meningkat 

menjadi 89,50 pada siklus II. Siswa mengalami ketuntasan belajar sebanyak 31 siswa 

91,17 %.  

Tabel 2. Hasil Pengamatan Proses Pembelajaran 

 

 
Tabel 3. Keaktifan Berpendapat Siswa 

 

Keadaan Jumlah Anak yang Aktif Berpendapat Persentase 

Kondisi awal 6 17,64 

Siklus I 15 44,11 

Siklus II 25 73,52 

 

Tabel 4. Rekapitulasi Ketuntasan Hasil Belajar Siswa 

Keadaan Nilai rata-rata Persentase 
Ketuntasan 

Belajar 

Banyak anak yang 
tuntas belajar 

Kondisi Awal 66,50 58,82 % 20 

Siklus I 79,50 79,41 % 27 

Siklus II 89,50 91,17 % 31 

 

 Berdasarkan dari tabel pengamatan dan tabel keaktifan berpendat nampak  

bahwa dalam proses pembelajaran pada siklus I ke siklus II mengalami peningkatan yaitu 

dari siklus I rata-rata 74,16 menjadi 85,83 pada siklus II. Hal ini menunjukan bahwa siswa 

sudah dapat melaksanan pembelajaran dengan baik. Siswa tidak lagi pasif dalam 

pembelajaran tapi siswa sudah  dapat mengambil peran dan berbagi tugas, kerjasama 

dalam kelompok, berpendapat dan bertanya, menyelesaikan tugas tepat waktu, 

memeriksa ketepatan, membuat rangkuman/ringkasan dari materi yang dipelajari dengan 

baik. 

 Sedang pada tabel rekapitulasi ketuntasan belajar menunjukkan bahwa nilai rata-

rata dari siklus I ke siklus II  mengalami peningkatan yaitu dari 79,50 menjadi 89,50 dan 

prosentasi ketuntasan belajar siswa dari siklus I ke siklus II yaitu dari 79,41 % menjadi 

No Aspek yang dinilai Siklus I Siklus II 

1 Mengambil peran dan berbagi tugas 75 85 

2 Bekerjasama dalam kelompok 75 90 

3 Keaktifan Berpendapat dan Bertanya 70 85 

4 Menyelesaikan tugas tepat waktu 75 85 

5 Memeriksa ketepatan 75 85 

6 Membuat rangkuman 75 85 

 Rata-rata 74,16 85,83 
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91,17 %. Sehingga pada pembelajaran di klas VIII B telah mencapai ketuntasan belajar 

secara klasikal yaitu lebih dari 85 %. 

 Pelaksanaan pembelajaran yang dikembangkan dengan model pembelajaran 

Jigsaw menunujukkan peningkatan keaktifan berpendapat siswa dalam belajar. Keaktifan 

tersebut ditunjukan dengan kemandirian dalam mempelajari materi pembelajaran siswa 

dan keberanian berpendapat serta keberanian mempresentasikan pada kelompok asal. 

Siswa mengoptimalkan pengetahuannya untuk menjadi ahli dan ditunjukan pada 

kelompok asal. 

 Hasil penelitian dengan model pembelajaran Jigsaw juga menunjukan bahwa 

peningkatan prestasi ketuntasan belajar siswa mengalami peningkatan dilihat dari 

sebelum dilaksanakan penelitian sampai akhir siklus II. 

 

KESIMPULAN 

 Dari hasil pelaksanaan pembelajaran kooperatif model pembelajaran Jigsaw dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran jigsaw dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPS. Selain itu, hasil penelitian juga menjawab rumusan masalah ini 

sebagai berikut:: (1) Penerapan Model Pembelajaran Jigsaw dapat meningkatkan 

keaktifan berpendapat pada siswa kelas VIII B SMP Negeri 2 Gedangsari. (2) Penerapan 

Model Pembelajaran Jigsaw dapat meningkatkan ketuntasan belajar IPS siswa kelas VIII 

B SMP Negeri 2 Gedangsari. Hal ini ditandai dengan hasil perolehan rata-rata keaktifan 

belajar siswa untuk siklus I adalah 74,16 % , siklus II adalah 85,83%. Sedang ketuntasan 

belajar diperoleh nilai rata-rata pada siklus I adalah 79,50 untuk siklus II adalah 89,50 

dengan KKM pada mata pelajaran IPS adalah 70. 

 Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang diperoleh, maka disampaikan 

saran sesuai dengan manfaat penelitian ini sebagai berikut:  (1) Bagi siswa disarankan 

untuk meningkatkan keaktifan berpendapat siswa dalam kegiatan proses pembelajaran 

IPS karena bermanfaat bagi meningkatnya hasil belajarnya. (2) Bagi guru disarankan 

untuk menggunakan metode jigsaw untuk meningkatkan kemampuan, kreatifitas dan 

inovasinya dalam pembelajaran. Sedangkan bagi sekolah disarankan untuk 

menggunakan hasil penelitian ini sebagai referensi dalam pembinaan peningkatan profesi 

guru, khasanah pengetahuan, dan bahan kajian tindak lanjut dalam penelitian yang akan 

datang.  
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Abstrak 

Penelitian ini dilakukan dalam rangka mengembangkan pedoman ruang ramah anak 
(Child Friendly Space) berbasis kearifan lokal untuk fasilitas pendidikan usia dini. Tujuan 
penelitian ini terbagi dalam dua tahun. Tahun pertama bertujuan mengidentifikasi, 
mendeskripsi, dan mengeksplanasi sejauhmana persyaratan ruang ramah anak 
diterapkan dalam perencanaan fasilitas pendidikan usia dini.  Berdasarkan temuan akan 
dirancang dan dikembangkan model pedoman ruang ramah anak bagi ruang pendidikan 
usia dini dengan menyeesuaikan budaya Jawa berbasis kearifan lokal. Tahun ke dua, 
upaya desiminasi produk pedoman ruang ramah anak yang telah divalidasi oleh pakar 
terkait dan masyarakat pengguna. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan research and development (R & D)  dengan 
tahap pelaksanaan sebagai berikut: Pertama, (tahun I) melakukan kajian literatur tentang 
teori ruang ramah anak, melakukan survey di lapangan dan selanjutnya merancang 
pedoman ruang ramah anak berbasis kearifan lokal untuk sarana pendidikan usia dini 
serta mengembangkan produk awal pedoman, melakukan uji coba pedoman berupa 
validasi isi dan keterbacaan, serta merevisi pedoman. Sedangkan pada tahun II 
merupakan kelanjutan tahun pertama yaitu, desiminasi produk pedoman, sosialisasi buku 
panduan, serta uji publik.  

Adapun target luaran penelitian ini berupa tersusunnya pedoman ruang ramah anak 
berbasis kearifan lokal untuk fasilitas pendidikan usia dini yang komunikatif, praktis, dan 
mudah dipahami dan mudah diterapkan, bahan ajar, dan publikasi ilmiah. 

 

Kata kunci: Pedoman Ruang Ramah Anak, berbasis kearifan lokal, fasilitas pendidikan  
        usia dini 

 
PENDAHULUAN 

Pada hematnya, anak akan tumbuh dan berkembang dengan optimal bila berada 

pada lingkungan yang mendukung, baik lingkungan keluarga, pendidikan, maupun 

masyarakat. Berangkat dari pemikiran ini muncul gambaran ideal sebuah wilayah anak 

dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar. Dari sinilah Unesco mengajurkan 

pengembangan kota layak anak atau KLA (Chlid Frienly City - CFC). KLA telah disepakati 

oleh para walikota se dunia, dengan harapan dapat menjamin hak setiap anak sebagai 

warga kota yang mampu melindungi dan memfasilitasi anak tumbuh. Konsep layak yang 

disepakati secara internasional dalam pertemuan UNICEF disebutkan:  

“ A child friendly city is the embodiment of the Convention on the Rights of the Child 
at the local level, which in practice means that children’s rights are reflected in 
policies, laws, programmes and budgets. In a child friendly city, children are active 
agents; their voices and opinions are taken into consideration and influence 
decision making processes.” http://www.childfriendlycities.org/en/overview/what-is-
a-child-friendly-city 

mailto:hpamadhi@yahoo.com
http://www.childfriendlycities.org/en/overview/crc
http://www.childfriendlycities.org/en/overview/what-is-a-child-friendly-city
http://www.childfriendlycities.org/en/overview/what-is-a-child-friendly-city
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Bertolak CFC dan CFS, Indonesia berkomitmen terhadap deklarasi A World Fit For 

Children dan menindaklanjuti dalam Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) 

2015. Program nasional ini dijadikan acuan pokok Kementerian Pemberdayaan dan 

Perlindungan Anak (KPPA) sampai tahun 2015. Secara garis besar program tersebut 

mencakup 4 (empat) bidang pokok yaitu: (1) promosi hidup sehat; (2) penyediaan 

pendidikan berkualitas; (3) perlindungan terhadap perlakuan salah; eksploitasi dan 

kekerasan; serta, (4) memerangi HIV/AIDS. Dalam hal ini Pemerintah Indonesia 

memfokuskan membangun sebuah wilayah ideal untuk tumbuh kembang anak, yaitu 

tersedianya sarana ruang pendidikan yang ramah anak dari tingkat pra sekolah (PAUD) 

hingga tingkat sekolah menengah. Namun kenyataannya, program tersebut belum 

dipahami oleh pengelola dan guru PAUD di tingkat bawah: kecamatan maupun kelurahan.  

“sarana pendidikan di PAUD belum ramah anak antara lain terkait ketersediaan 
fasilitas dan sarana pendidikan yang tidak sesuai dengan karakteristik anak, 
misalnya: handel pintu ruang kelas atau ruang bermain masih tinggi, setara 
dengan orang tua sehingga tak bisa dijangkau anak. Kemudian, toilet guru jauh 
lebih bersih daripada toilet siswa, padahal di negara lain toilet di sekolah sama 
bersihnya. Juga, lokasi bermain outdoor anak didik mayoritas justru di paving, 
sehingga anak tidak bisa mengenal alam sekitar dan tidak dapat bermain dengan 
nyaman karena licin. (Suara merdeka, 12 april 2011).   

  

Dalam hal ini, UNICEF menyusun manual sekolah ramah anak (child friendly 

school-CFS) berisi persyaratan sekolah ramah anak, yang dapat diterapkan di semua 

negara di dunia. Ide tersebut mengenai pertimbangan perancangan ruang dan fasilitas 

pendidikan yang ramah anak, pemilihan lokasi sekolah, desain, konstruksi, pengelolaan 

pendidikan yang ramah anak, dan faktor-faktor penting untuk memperbaiki dan 

meningkatkan kualitas sekolah ramah anak.  

Berangkat dari kebutuhan pengelolaan sekolah ramah anak (CFS) diajukan 

penelitian tentang ruang ramah anak yang berbasis ruang ramah anak (RRA) (child 

friendly space). Tujuan penelitian tentang ruang ramah anak adalah menyusun pedoman 

RRA agar terpenuhinya standar pelayanan minimal penyediaan fasilitas ruang untuk 

PAUD. Adapun keutamaan penelitian adalah terwujudnya sarana ruang pendidikan yang 

memperhatikan aspek keamanan, fleksibilitas, efektifitas, kenyamanan, dan keindahan 

dan disesuaikan dengan norma dan nilai-nilai luhur budaya setempat (lokal wisdom). 

Secara khusus menghasilkan panduan ruang ramah anak berbasis kearifan lokal 

lembaga PAUD. Pedoman ini juga merupakan upaya memberikan perhatian terhadap 

hak-hak anak dengan penyediaan ruang ramah anak.  

Pedoman ini dapat dijadikan sebagai kontribusi untuk pemegang kebijakan di 

daerah, agar dapat dijadikan pedoman dalam tindakan pembangunan ruang pendidikan 

yang memperhatikan hak dan karakteristik anak secara umum. 
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a. Melaksanakan program-program untuk menjangkau sasaran-sasaran yang ditetapkan 

oleh Pertemuan Puncak Dunia untuk Anak, antara lain menekankan partisipasi anak 

dalam pengelolaan lingkungan. 

b. Melaksanakan Konvensi Hak Anak. 

c. Memperluas pendidikan bagi anak, terutama anak perempuan. 

d. Memasukkan semua kepentingan anak ke dalam semua kebijakan dan strategi yang 

sesuai dengan pembangunan berkelanjutan. 

Perihal hak-hak anak oleh negara Indonesia dinyatakan dalam Undang-Undang 

Dasar tahun 1945 pasal 28 b ayat 2: ”Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, 

tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi.” Sebagai tindak lanjut ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Republik Indonesia (Nomor 13 Tahun 2010) menguatkan pedoman 

dalam peraturan anak merupakan generasi penerus, untuk itu perlu dilindungi dan 

dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dalam suatu lingkungan 

yang layak. Setidaknya, program pemerintah ini memenuhi standar kebutuhan anak; oleh 

Furlong (2007:2) meliputi (a) anak-anak perlu aman dalam melakukan kegiatan atau 

aktifitas; (b) lingkungan sekitar harus amandari lalu lintas, polusi, dan bahaya sosial; (c) 

anak-anak dapat melakukan kegiatanatau kontak langsung dengan alam; (d) anak-anak 

dapat mengakses tempatbermain dengan mudah. Selain kebutuhan dasar anak, Furlong 

juga menjelaskan syarat ruangan pendidikan yang baik: 

a. Ruangan aman sehingga anak dapat bermain tanpa hambatan. 
b. Lingkungan sekitar aman, jauh dari polusidan bahaya sosial. 
c. Ruangan dicat cerah, lantai bersih, dan hiasan berwarna-warni di dinding 
d. Furnitur yang memadai bagi anak, disusun fleksibel untuk berbagaimacam 

pendekatan pembelajaran. 
e. Pusat kegiatan atau belajar murid, dibentuk di sekitar ruang kelas 
f. Fasilitas air dan sanitasi yang memadai (http://www.courtyardhousing.org) 
 

Murid dilibatkan menata bangku, dekorasi dan ilustrasi yang menggambarkan ilmu 

pengetahuan. Murid dilibatkan menentukan warna dinding dan dekorasi dinding kelas 

agar nyaman. Pada hematnya kesesuaian ruang serta fasilitas lain dipengaruhi oleh 

karakter daerah sebagai habit anak. Pada kesempatan ini Yogyakarta kental dengan visi 

kearifan lokal, maka ruang ramah anak diharapkan memperhatikan prinsip kearifan lokal. 

Kearifan lokal (local wisdom) dalam John M. Echols dan Hassan Syadily local wisdom 

(kearifan setempat) sebagai gagasan-gagasan setempat (local) bersifat bijaksana, penuh 

kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Gobyah 

(2003), mengatakan bahwa kearifan lokal (local genius) adalah kebenaran yang telah 

mentradisi atau ajeg dalam suatu daerah.  

http://www.courtyardhousing.org/
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METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan Penelitian Pengembangan atau Research and Development 

(R&D) bertujuan menyusun pedoman ruang ramah anak (Borg & Gall, 1983). Langkah-

langkah pengembangan terdiri kajian tentang temuan penelitian dikembangkan 

berdasarkan temuan, melakukan uji coba lapangan sesuai latar produk akan dipakai, dan 

melakukan revisi terhadap hasil uji lapangan (Setyosari, 2012, 215). 

Langkah Penelitian 

Penelitian pengembangan ini mengunakan model prosedural yang bersifat deskriptif 

(Setyosari, 2012: 228), langkah-langkah umum, sebagai berikut: 

Tahap Pertama 

1. Penelitian dan Pengumpulan Informasi Awal 

Studi literatur mengkaji teori ruang anak dan observasi lapangan mengidentifikasi 

kondisi ruang ramah anak dan sarana pendidikan usia dini. Data ini dilengkapi dengan 

observasi mengenai pemahaman keluarga, masyarakat, maupun pemerintah terkait 

kebutuhan ruang ramah anak.  

2. Perencanaan 

Tahap perencanaan meliputi perumusan tujuan khusus penyusunan pedoman ruang 

ramah anak dan dilanjutkan observasi 5 buah lembaga penyelenggaraan pendidikan 

anak usia dini untuk memperoleh informasi spesifikasi model penyelenggaraan.  

3. Mengembangkan Format Produk Awal 

Mengembangkan format draft awal pedoman yang mencakup sistematika penulisan, 

materi buku, ilustrasi dan lay outnya konsultasi kepada Bidang Pendidikan Non Formal 

Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olah Raga dan dilakukan revisi dimana perlu.  

4. Uji Coba Awal 

Uji coba awal pedoman dilakukan terbatas pada 1-3 kelompok pengguna melibatkan 6-

12 subjek memvalidasi isi dan keterbacaan. Uji coba dilakukan format pedoman 

disesuaikan dengan tujuan. Hasil analisis menjadi bahan revisi pedoman awal.  

5. Revisi Produk Buku Panduan 

Revisi produk pedoman dilakukan berdasarkan hasil diskusi focus group discussion 

tanggal 18 September 2014. Hasil pedoman diujicoba untuk memperoleh informasi 

dievaluasi, direvisi dan diujicobakan dan revisi bahasa (tanggal 16 Oktober 2014).  
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6. Uji Coba Lapangan 

Produk pedoman yang telah direvisi diujicobakan lagi pada kelompok masyarakat yang 

lebih besar yakni pada 5-15 kelompok masyarakat dengan melibatkan 30-100 subjek. 

Data dikumpulkan dan dianalisis sesuai dengan tujuan revisi produk lebih lanjut. 

7. Revisi Produk 

Revisi produk dilakukan berdasarkan hasil uji coba awal yang melibatkan kelompok 

untuk menentukan keberhasilan pedoman.  

Tahap Kedua 

1. Uji Lapangan  

2. Setelah produk pedoman direvisi, dilakukan uji lapangan yang melibatkan subjek 

masyarakat pengguna dan institusi pemerintah dilakukan analisis untuk dijadikan 

bahan guna keperluan revisi produk berikutnya atau revisi produk akhir.  

3. Revisi Produk Akhir 

Revisi produk bahan ajar tahap akhir didasarkan uji lapangan kepada masyarakat 

pengguna yang lebih luas. Revisi produk akhir ini menjadi ukuran atau validitas. 

4. Desiminasi dan Implementasi 

Penyampaian hasil pengembangan produk pedoman melalui sosialisasi kepada 

masyarakat pengguna melalui forum pertemuan.  

Langkah-langkah penelitian secara multitahun dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Gambar 1. Bagan alir tahapan penelitian multitahun 
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Analisis Data 

Data kuantitatif yang terkumpul dijadikan petunjuk didiskripsikan berupa grafis 

visual berdasarkan skema alur sirkulasi atau tata alur hasil pembagian ruang belajar. 

Gambar ini merupakan data asli yang akan dikembangkan isi dan fungsinya berdasarkan 

teori unggah-ungguh budaya Jawa yang diakomodasikan dalam bentuk perabot, tata alur, 

tata ruang dan kelayakan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal pengelolaan PAUD. 

Data visual berupa gambar disajikan secara alternatif berdasarkan kemampuan lembaga 

penyelenggaraan PAUD. Kemudian disatukan dalam gambar, skema dan foto yang dapat 

menjelaskan fungsi dan sirkulasi ruang – ruang berdasarkan kebutuhan belajar AUD. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Observasi Lapangan 

Berdasarkan penelusuran awal dengan purposive sampling terpilih 2 lembaga 

pendidikan anak usia dini sebagai sample penelitian, yaitu: PAUD IT Arroyan dan  PAUD 

Bustanul Athfal Suren. Dari kedua sample dipilih berdasarkan karakteristik kearifan lokal 

baik dari pembelajaran dan bangunan yang masih mempertahankan bahan-bahan dari 

produk alami dan dari lingkungan sekitar. Pemilihan sampel ini menunjukkan alat peraga, 

alat permainan dan media pembelajaran menonjol „ketradisionalan‟. Secara garis besar 

dapat diutarakan hasil observasi kancah, sebagai berikut. 

1. Struktur Bangunan  

Struktur bangunan semi permanen dinding terbuat dari separuh batako setinggi 100 

cm dan di bagian atasnya ditutup dengan anyaman bambu dan GRC Board. Bahan 

atap menggunakan asbes yang dipasang dengan kemiringan 20º, sedangkan lantai 

berupa plester semen dilapis dengan plastik lantai.  

2. Fasilitas Ruang 

Fasilitas Ruang PAUD IT Arroyan terdiri atas 2 (dua) Ruang belajar, Ruang Bermain 

Lebah dan Ruang Bermain Kupu-kupu, Kantor, KM/WC dan Area Cuci Tangan, serta 

area Playground di depan bangunan sekolah. 

3. Ukuran Ruang 

Secara garis besar susunan ruang dalam bangunan tersebut dapat digambarkan 

dalam denah tanah seluas 40 m x 8 m, dengan ukuran bangunan 30 m x 4 m, terdiri 

atas 2 ruang bermain berukuran 4m x 4m, 2 ruang belajar berkapasitas 15 orang 

masing-masing berukuran 8 m x 4m, ruang guru dan kantor seluas 4 m x 4m, dan 

ruang cuci tangan berukuran 2m x 4 m. Tata letak ruang berpola linier, dengan pintu-

pintu mengarah ke luar (area outdoor) sehingga terintegrasi dengan beberapa ruang 
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outdoor dan lingkungan sekitarnya. Ukuran, tata letak dan organisasi ruang belajar 

masing-masing masing-masing ruang disesuaikan dengan fungsi dan kebutuhan fisik 

ruang, dan lingkungan didasarkan pada kebutuhan fisik dan kurikuler.  

4. Lokasi Sekolah 

Lokasi sekolah berada di tengah lingkungan perkampungan, dan terletak di pinggir 

jalan kampung, sehingga anak-anak terlindung dari bahaya kecelakaan lalu lintas. Dari 

hasil observasi menunjukkan persyaratan standar pembangunan lembaga PAUD. 

5. Keluasan Ruang 

Ruang belajar berukuran 8 m x 4m, dengan kapasitas 20 anak cukup besar memberi 

keleluasaan anak bergerak dan bereksplorasi. Ruang tersebut dikatakan cukup, 

karena di dalamnya bsudah dikembangkan nuntuk arena bermain yang bebas. 

Keluasan ruang ini jika dibandingkan dengan jumlah anak maka setiap nanak akan 

memperoleh hak bergerak 1, 1 m; berarti masih terdapat ruang gerak yang cukup.  

6.  Furnitur 

Furnitur belajar anak menggunakan bahan kayu, ukuran: tinggi dudukan 35 cm, 

panjang dudukan 40 cm, dan lebar dudukan 50 cm, tinggi sandaran 80 cm, dan 

kemiringan sandaran 97 derajat. Kursi terbuat dari kayu dengan konstruksi yang kuat 

untuk memberi kebebasan anak bergerak aktif. Ukuran meja siswa lebar 50 cm x 

panjang 70 cm dan tinggi meja 70 cm.  

 

 

       

 

 

 

 

Bentuk furniture menghindari bentuk sudut yang runcing agar aman bagi anak, dan 

menggunakan warna-warna yang disukai anak, yaitu: kuning, hijau muda dan merah. 

Warna-warna ini menjadi dari tarik serta merupakan preferensi warna bagi anak.  

7. Papan Tulis 

Terdapat papan tulis (whiteboard) dari bahan melaminto glossy berukuran 120 cm x 

240 cm, dipasang di dinding dengan ketinggian 80 cm dari lantai memberikan keluasan 

anak untuk nmenggambar dan menulis di papan tulis. Posisi peletakan papan tulis 

setinggi 80 cm memberi gamabaran keamanan. 

Gambar 3. Furnitur 
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8. Zone permainan Drama                                                                                          

Terdapat dua area: ruang bermain lebah dan ruang bermain kupu-kupu. Di ruang ini 

anak-anak melakukan segala kegiatan indoor, dan bermain peran.  

9. Zone seni dan kerajinan  

Zona seni dan kerajinan area basah, anak-anak dapat melakukan percobaan dengan 

pasir, tanah liat, air, cat, dan bahan lainnya. Zone ini untuk kegiatan anak bermain dan 

belajar melalui praktek berkehidupan. Zone drama memberi ruang gerak bebas, 

dengan perabot yang mendukung: rak penyimpanan alat bermain, dan kotak pasir. 

10. Kantor Administrasi 

Ruang terpisah pengelola/guru memberikan privasi bagi siswa dan guru dan 

memaksimalkan penggunaan ruang kelas, dan memungkinkan staf bekerja secara 

terpisah dari siswa. Jarak antara ruang kelas dan kantor administrasi sedekat mungkin 

agar mudah dalam memantau kegiatan siswa. 

11. Air yang aman  

Tidak tersedia air minum segar bagi siswa, akan tetapi siswa membawa sendiri air 

minum dari rumah walaupun sumber air bersih dari sumur.  

12. Hygiene facilities 

Sebuah ruang yang terpisah disediakan dengan air dan sabun atau bahan pembersih 

lainnya untuk anak-anak untuk mencuci tangan mereka. 

13. Toilets 

Tersedia sebuah toilet dengan kondisi sederhana, akan tetapi tersedia fasilitas air dan 

sabun atau bahan pembersih lainnya untuk anak-anak Toilet ini masih digunakan 

bersama-sama antara anak laki-laki dan perempuan.  

14. Ventilasi sekaligus pencahayaan 

Cahaya, udara, matahari, debu, silau, refleksi, kelembaban, kebisingan dan bau tidak 

sedap merupakan persyaratan khusus bagi ruang belajar pada anak usia dini. Dalam 

hal ini pencahayaan dengan jendela dirasakan kurang, namun karena dinding ruang 

belajar berasal dari anyaman bambu yang dirancang khusus agar vartistik justru 

menemukan ntambahan pencahayaan. Ruang kelas hanya memiliki satu bukaan 

jendela berukuran 80 cm x 120 cm, akan tetapi cahaya yang menyusup dari sela-sela 

anyaman bamboo cukup memberikan tambahan penerangan.  

15. Warna 

Bahan dan finishing berkesan ringan, cerah dengan warna alami sebagai aksen 

(merah, jeruk, oranye, biru) sehingga warna dinding ruang belajar terlihat terang. 
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Berdasarkan wawancara didapatkan jawaban, bahwa hal ini dilakukan untuk 

menambah keceriaan anak dalam belajar. 

16. Daya listrik 

Sekolah telah memiliki sumber daya listrik untuk menghidupkan cahaya, konektivitas 

untuk komunikasi, peralatan (komputer, radio, televisi) dan perlengkapan lainnya 

(kulkas, kompor).  

17. Peraturan kesehatan 

Sekolah memiliki pertolongan pertama atau lemari obat untuk keadaan darurat pada 

kecelakaan.  

18.  Perpustakaan  

Ruang Perpustakaan untuk buku sumber belajar sebagian tersedia, akan tetapi buku-

buku disimpan di rak-rak ditempatkan di ruang belajar anak. 

19. Dapur.  

Ruang untuk persiapan makan sekolah dilengkapi dengan peralatan sederhana, akan 

tetapi belum ada fasilitas penyimpanan makanan agar tetap segar dan jauh dari lalat. 

20. Landscaping 

Halaman sekolah digunakan sebagai area bermain, tidak semuanya ditutup plester 

semen. Ada beberapa pohon perindang yang berfungsi sebagai perindang . Meskipun 

area outdoornya cukup luas, akan tetapi tidak terdapat pengolahan lahan yang 

dimanfaatkan untuk taman sayur. 

21. Daya listrik 

Sekolah telah memiliki sumber daya listrik untuk menghidupkan cahaya, konektivitas 

untuk komunikasi, peralatan (komputer, radio, televisi) dan perlengkapan lainnya 

(kulkas, kompor).  

22.  Peraturan kesehatan 

Sekolah memiliki ruang UKS yang dilengkapi dengan obat-obatan untuk pertolongan 

dalam keadaan darurat pada kecelakaan. 

Rekapitulasi Hasil Observasi Lapangan 

Berdasarkan data-data fisik yang diperoleh dari observasi lapangan di kedua 

PAUD tersebut dianalisis berdasarkan persyaratan ruang pendidikan ramah anak menurut 

Manual Child Friendly School (UNICEF) yang memuat panduan mengenai dasar-dasar 

perencanaan dan perancangan dasar  ruang pendidikan ramah anak sebagai berikut: 
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Tabel 1. Terpenuhinya Persyaratan Ruang PAUD yang Ramah Pendidikan Anak 

Bagian Kriteria Lok
asi 

Kondisi Mmnu
hi /tdk 

Struktur 
Bangunan 

Bangunan secara 
struktural stabil, tahan 
cuaca sesuai dengan 
kondisi lingkungan lokal 
dan iklim yang nyaman,  
 

A Tidak permanen 
Bahan separuh batako, 
dan separuh anyaman 
bamboo dan GRC 
Board. 

X 

B Bangunan permanen 
dari batu bata diplester 
semen 

V 

Dengan mudah keluar 
dalam keadaan darurat 
dan terintegrasi dengan 
baik dengan lingkungan  

A Tersedia pintu keluar di 
setiap ruangan dengan 
bukaan ke dalam 

V/x 

B Tersedia pintu keluar di 
setiap ruangan dengan 
bukaan keluar 

V 

Ukuran ruang Ukuran masing-masing 
sekolah, tata letak dan 
organisasi ruang belajar 
dan lingkungan harus 
didasarkan pada 
kebutuhan fisik dan 
kurikuler. Ruang harus 
terdefinisi fungsinya 
dengan baik dan 
proporsional, layak untuk 
kegiatan belajar  

A Ukuran ruang belajar 
6m x 8m, berkapasitas 
20 anak. 

 
X 

B Ukuran ruang belajar 
4m x 8m, berkapasitas 
15 anak. 

 
 

X 

Terintegrasi dengan 
beberapa ruang outdoor 
dan lingkungan sekitarnya. 

A Pintu keluar di setiap 
ruang terintegrasi 
dengan ruang outdoor, 
dengan lingkungan 
perkampungan di di 
sekitarnya 

 
 

V 

B Pintu keluar di setiap 
ruang terintegrasi 
dengan ruang outdoor, 
dengan lingkungan 
perkampungan di di 
sekitarnya 

 
 

V 

Lokasi sekolah Lokasi harus melindungi 
anak dari bahaya 
keselamatan, kesehatan 
dan lingkungan, seperti 
banjir, kebisingan yang 
berlebihan, bau, debu, 
pembuangan limbah, 
indutri, lalu lintas, 
kejahatan dan vandalisme.  

A Lokasi sekolah bebas 
banjir, kebisingan, dan 
bau 

 
V 

B Lokasi sekolah bebas 
banjir, kebisingan, dan 
bau. 

 
 

V 

Ruang Ruang besar memberikan 
keleluasaan anak untuk 

A Keluasan cukup  
V 
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Bagian Kriteria Lok
asi 

Kondisi Mmnu
hi /tdk 

bergerak dan 
bereksplorasi,  bisa duduk 
di tikar saat belajar dan  
bermain . 

B Keluasan cukup  
V 

Furnitur Menggunakan furnitur 
yang ringan,  mudah 
dipindah-pindah dengan 
ukuran yang sesuai 
dengan ukuran tubuh 
anak, bentuk aman serta 
warna disukai anak. 

A Bukan kayu jati  
V 

B Bukan kayu jati  
 

V 

Papan tulis Ruang kelas perlu papan 
tulis yang dapat dijangkau 
oleh anak dengan ukuran 
tubuh paling rendah.  

A  V 

B   
V 

Zone 
Permainan 
Drama 

Ber imajinasi penting 
untuk anak usia dini. 
Tersedianya alat peraga, 
seperti peralatan dapur, 
perabot ruang tamu atau 
area teater, mendorong 
anak untuk bermain peran.  

A Terdapat zone 
permainan lebah dan 
kupu untuk bermain 
peran 

 
V 

B Tidak terdapat ruang 
khusus 

 
 

X 

Zone seni dan 
kerajinan 

Zona Seni dan kerajinan 
area  basah melakukan 
percobaan dengan pasir, 
tanah liat, air, cat, dan 
bahan  lainnya, dekat 
sumber air, wastafel dan 
keran, agar anak mudah 
mengambil air dan 
mencuci tangan 
sesudahnya. 

A Tidak terdapat ruang 
khusus 

 
X 

B Tidak terdapat ruang 
khusus 

 
X 

Kantor 
Administrasi 
 

Ruang terpisah pengelola/ 
guru memberikan privasi 
bagi siswa dan guru. Jarak 
antara ruang kelas dan 
kantor administrasi 
dianjurkan sedekat 
mungkin agar mudah 
dalam memantau kegiatan 
siswa. 

A Tidak tersedia V 

B Tersedia  
V 

Air yang aman Air minum segar harus 
tersedia untuk siswa di 
sekolah. Infrastruktur pipa 
yang tepat memungkinkan 
untuk distribusi air bersih.  

A Tersedia  X 

B Tersedia   
 

V 

Hygiene 
facilities 
 

Ruang terpisah 
disediakan dengan air dan 
sabun atau bahan 

A   
 

V 
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Bagian Kriteria Lok
asi 

Kondisi Mmnu
hi /tdk 

pembersih lainnya untuk 
anak-anak untuk mencuci 
tangan mereka. 

B   
V 

Toilets Sebuah toilet atau kakus 
harus tersedia untuk 
perempuan dan anak 
lelaki.  

A Toilet tersedia tapi 
tidak terpisah 

X 

B Toilet tersedia dan  
terpisah 

 
V 

Cahaya, 
udara, 
matahari, 
debu, silau, 
refleksi, 
kelembaban, 
kebisingan dan 
bau 

Sirkulasi udara dalam  
ruang kelas harus lancar 
minimal tersedia 
ventilasi/jendela sebesar 
20 persen dari luas lantai 
kelas.  

A Cahaya kurang X 

B Cahaya cukup 
memadai 

 
 

V 

Warna Bahan dan finishing harus 
berkesan ringan, cerah 
dengan warna alami yang 
hangat ,terang, tidak 
suram, kusam atau gelap. 

A Warna terang (kuning, 
hijau muda, oranye) 

 
V 

B Warna kuning V 

Daya listrik Sekolah harus memiliki 
sumber daya listrik 
konektivitas komunikasi, 
peralatan komputer, radio, 
televisi) dan perlengkapan 
lainnya (kulkas, kompor).  

A Tersedia V 

B Tersedia  
 

V 

Peraturan 
Keselamatan 
 

Pencegahan kebakaran 
dan jalur evakuasi darurat. 
Bahan bangunan bebas 
dari komponen atau 
elemen yang dapat 
berbahaya. 
Lokasi sekolah harus 
bebas dari semua limbah 
padat dan cairan gas.  

A Bahan mudah terbakar, 
kurang aksesibel 

 
X 

B Bahan tahan api, 
aksesibel 

 
V 

Peraturan 
kesehatan 
 

Minimal sekolah harus 
memiliki pertolongan 
pertama atau lemari obat 
untuk keadaan darurat 
pada kecelakaan. 
Kedekatan dengan klinik. 

A Tersedia  
V 

B Tersedia  
V 

Perpustakaan yang tersedia di 
lingkungan baca yang 
tepat Letaknya strategis 
Jauh dari daerah bising  

A Tidak terdapat ruang 
privasi perpustakaan 

 
X 

B Tidak terdapat ruang 
privasi perpustakaan 

 
X 

Landscaping Halaman sekolah 
membentuk sebuah 

A Kurang terolah dengan 
baik 

 
X 



502 

 

Bagian Kriteria Lok
asi 

Kondisi Mmnu
hi /tdk 

kesatuan dan terpadu 
gedung sekolah dan 
penggunanya. Pohon, 
semak dan bunga yang 
ditanam di kompleks 
sekolah bersama dengan 
sayur-mayur  

B Kurang terolah dengan 
baik 

 
X 

 
Keterangan: A. PAUD Aroyan 
                     B, PAUD Bustanul Athfal Suren 
 

Hasil Fokus Group Discussion 

Pada tahap I ini merupakan kegiatan yang dilakukan adalah melakukan analisis 

kebutuhan terhadap produk yang akan dibuat. Kegiatan analisis kebutuhan didukung 

dengan kegiatan FGD (Focus Group Discussion) untuk merumuskan peta kebutuhan dan 

teknik mencapai sasaran dari data yang dibutuhkan. Hasil FGD tersebut digunakan untuk 

mengembangkan buku pedoman Ruang Ramah Anak berbasis kearifan lokal.  

Rumusan Ruang Ramah Anak berbasis Kearifan lokal 

Hasil Penelusuran terhadap standar pelayanan minimal bangunan, ruang, perabot 

serta penataannya berdasarkan tradisi budaya Jawa sebagai berikut: 

Bangunan 

Bangunan adalah gedung berupa tempat bermain anak, belajar, serta berisi ruang, 

jalan atau gang sebagai penguhubung antar ruang yang dibatasai oleh dinding atau pagar 

tertutup penuh maupun sementara, serta memenuhi kaidah keamanan, kenyamanan 

serta keteanangan dari gangguan tetap (permanen) maupun sementara. Persyaratan 

bangunan dikatakan oleh Furlong (2007:2) meliputi:  

(a) anak-anak perlu aman dalam melakukan kegiatan atau aktifitas; (b) lingkungan 
sekitar harus amandari lalu lintas, polusi, dan bahaya sosial; (c) anak-anak dapat 
melakukan kegiatanatau kontak langsung dengan alam; (d) anak-anak dapat 
mengakses tempat bermain dengan mudah.” 

Maka bangunan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:  

Bangunan Permanen (BP) 

Bangunan permanen untuk lembaga pendidikan anak usia dini ini menurut visi dan 

misi. disesuaikan model dan strategi pembelajaran: (a) bangunan permanen untuk model 

pembelajaran moving class, terdiri: beberapa ruang berfungsi sebagai laboratorium. 

Bangunan ini dilengkapi dengan peralatan yang diperlukan sesuai dengan tema lembaga 

pendidikan anak usia dini. (b) bangunan model sekolah alam, menggunakan gazebo 

untuk bermain dan beraktivitas belajar di lapangan. Di samping itu terdapat dapur dan 

ruang makan yang disesuaikan dengan usia biologis anak usia dini.  
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Bangunan Semi Permanen (BSP) 

Bangunan semi permanen adalah bangunan dirancang dengan tipe: (a) model 

tumbuh kembang bangunan, artinya bangunan ini dapat difungsikan sebagai ruang 

belajar dan bermain. (b) BSP berupa bangunan memanfaatkan bahan atau media 

sederhana yang mempunyai usia ke-renta-an relatif. (c) BSP berupa bangunan jadi tetapi 

bahan bangunan relatif kurang memadahi, dinding ataupun fasilitas lain dikembangkan 

berdasarkan situasi dan kondisi bisnis pendidikan. 

Bangunan Sementara (BS) 

Sejarah bangunan sementara (BS) berupa bangunan yang terencana (a) 

bangunan dengan pemilihan material maju. Bangunan belum selesai dapat dimanfaatkan 

sebagai ruang belajar. (b) bangunan tidak menggunakan material permanen, karena 

dibangun dengan prinsip kesementaraan. Pada lembaga pendidikan anak usia dini 

dengan model sekolah alam, bangunan dibuat tidak permanen, seperti gasebo, tenda 

serta bangunan lain yang dapat dipindahkan sewaktu-waktu. Bangunan seperti ini juga 

berbentuk knock down berdasarkan desain pembelajaran (satuan kerja harian –SKH) 

guru pembinanya.  

Ruang 

Ruang dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini adalah bilik yang 

mempunyai dinding tertutup maupun terbuka yang dapat dijadikan kesempatan belajar 

anak usia dini. Ruang ini direncanakan dengan bahan relatif kuat dan tahan pukul dengan 

tahanan yang cukup berat serta memenuhi standar keawetan bahan. The National 

Association for he Education of Young Children (NAEYC) merekomendasi bahwa 

ruang kelas harus terpisah jauh dari bau menyengat, lokasi yang kotor serta ruang 

tersebut berfungsi sebagai ruang bermain yang aman dari gangguan segalanya: 

“ that classroom space be devided into a discovery area wich would include sand 
and water play, a large motor area, art area, music area, house area, 
reading/listening area, manipulatives area, block building area, 
woodworking/construction area, science area, and math/computer area. The 
division and use of theseactive and passive spaces within a room will vary 
based upon a school curricullum. Wichever curricullum is used by an early 
educatinal center it is important that the classroom environment foster a climate 
conducive to the educational objectives of the program.” 

 
Dalam budaya Jawa ruang anak perlu dilengkapi dengan perabot yang sesuai 

dengan perilaku anak keseharian. Ruang yang baik tidak berhadapan secara langsung 

dengan kamar mandi (toilet) agar tidak terpengaruh oleh bau dan terganggu dengan 

kegiatan di kamar mandi. Jika dalam bangunan disarankan pintu menghadap ke utara 

atau selatan bertujuan agar memperoleh akses sinar dan ventilasi yang cukup kuat. 
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Ruang yang dilengkapi dengan pintu handle pintu tidak setinggi di atas kepala anak 

denganh tinggi normal (menurut ukuran tinggi anak Indonesia). Hal ini untuk menghindari 

agar tidak terjadi kecelakaan ketika membuka dan menutup pintu. Sebagai jalan keluar 

dapat didesain berdasarkan tinggi badan anak usia dini, kemudahan membuka dan 

menutup serta dapat dibuat dengn dua bagian: tigaperempat tinggi pintu dapat dibuka dan 

ditutup, serta sepertiga terbuka agar dapat dilakukan kontrol kegiatan anak. Pembagian 

dua bagian ini agar anak dapat mengerjakan secara mandiri ketika harus membuka dan 

menutup pintu. Pembagian di bagian atas dan bawah ini bertujuan untuk menentukan 

tinggi handle atau pegangan pembuka pintu. Pintu ruang kelas jika memungkinkan tidak 

berupa kaca sehingga mengurangi resiko pecah ketika dibuka atau ditutup oleh anak. 

Rancangan ideal ruang kelas anak adalah kedap suara. Hal ini untuk mengurangi resiko 

suara bergaung mengganggu konsentrasi belajar. 

Berdasarkan fungsi ruang kelas ana usia dini terbagi menjadi beberapa ruang: 

Ruang Utama Pembelajaran 

Ruang utama yang dimaksud adalah ruang yang digunakan untuk proses 

pembelajaran, seperti ruang kelas, ruang laboratorium atau studio, ruang bermain. Bagi 

lembaga PAUD yang menyelenggarakan pembelajaran berbasis tema, seperti TPA-KB 

Salman Al Farisi, Yogyakarta; TPA ini menyelenggarakan pembelajaran model 

laboratorium. Maka, dalam satuan gedung penyelenggaraan pendidikan terdapat ruang 

laboratorium atau praktek yang dilengkapi dengan peralatan khusus sesuai dengan tema. 

Berdasarkan keterangan pengelola (wawancara tanggal 16 September 2014) pada 

Januari – Desember 2014 menyelenggarakan tema kearifan lokal mengenal dapu ala 

rumah Jawa. 

Ruang kelas yang digunakan sesuai dengan tema dan model pembelajaran 

mengikuti tematikanya, berbentuk pembelajaran moving class. Karakteristik model moving 

class yaitu murid dapat memilih ruang byang sudah lengkap ndengan perlengkapannya. 

Di samping itu untuk beberapa pendidikan PAUD peran guru didasarkan pada ruang 

kelas, artinya guru bertanggungjawab atas penyelenggaraan pembelajaran yang dipilih 

anak. 

Ruang Pendukung Pembelajaran 

Ruang pendukung pembelajaran adalah ruang atau bilik yang dimanfaatkan untuk 

memberikan remidiasi, pemberian materi khusus berdasarkan minat peserta didik. Ruang 

ini juga termasuk ruang guru, ruang berdoa, mushala yang difungsikan untuk pelajaran 

agama. Di samping itu, terdapat bentuk ruang pendukung pembelajaran seperti ruang 

komputer, ruang keterampilan seni dan bengkel. Penyelenggaraan pembelajaran 
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berdasarkan satuan kerja harian (SKH) kemudian dikembangkan menuju pembelajaran 

terpadu. 

Ruang pelengkap 

Ruang pelengkap seperti kamar mandi, tempat cuci tangan, ruang ganti baju, 

ruang dapur kering dan dapur basah, ruang makan khusus atau ruang kerja seni. 

Beberapa ruang yang disediakan dilengkapi dengan peralatan dan sarana sesuai dengan 

kebutuhan praktek. Selama pembelajaran, anak diperbolehkan mencoba dan melakukan 

sendiri berdasar minat di bawah pengawasan pengelola ruang. Posisi pintu dapat 

dilakukan dengan akti-nonaktif sehingga tidak terjadi tabrakan jika anak akan keluar ruang 

secara bersamaan.  

Perabot 

Perabot PAUD ini pada suatu ketika berfungsi sebagai meja belajar, namun pada 

suatu ketika diimajinasikan sebagai meja makan atau bahkan dapat berfungsi sebagai 

media pembelajaran tidur (sebagai tempat tidur). Perabot utama berupa meja dan kursi 

yang sesuai dengan kondisi tinggi badan anak Indonesia, Ukuran dan desain meja serta 

kursi didesain ergonomis sesuai dengan usia biologis anak agar dapat berperanserta 

mengatur sendiri. 

Dalam penataan kelas biasanya murid dilibatkan, seperti: penataan bangku, 

dekorasi dan ilustrasi yang menggambarkan ilmu pengetahuan. Murid dilibatkan 

menentukan warna dinding atau dekorasi dinding kelas sehingga murid menjadi betah di 

dalam kelas. Murid memajang karya murid, hasil ulangan/ test, bahan ajar dan buku serta 

menyediakan tempat membaca, bangku dan kursi ukurannya disesuaikan dengan ukuran 

postur anak Indonesia serta mudah untuk digeser guna menciptakan kelas yang dinamis. 

(http://www.courtyardhousing.org) Perabot lain yang mendukung proses pembelajaran 

adalah almari, rak buku, rak penyimpan barang-barang, rak sepatu, rak permainan dan 

rak khusus penyimpanan media pembelajaran. Di bawah ini terdapat beberapa bentuk 

perabot pendukung, yaitu: 

Dalam wawancara dengan beberapa pengelola pendidikan anak usia dini dapat 

disimpulkan bahwa perancangan ruang untuk lembaga swadaya masyarakat banyak tidak 

memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan. Posisi keuangan yang tidak mencukupi 

untuk merancang ruang yang ideal dapat dilakukan dan memanfaatkan ruang sebagai 

ruang multipurpose satu ruang dapat difungsikan untuk beberapa fungsi termasuk 

penyimpanan perabot dapat digunakan untuk wahana pembelajaran. Peran ruang dalam 

penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan disarankan memenuhi standar keamanan 

terlebih. Penataan ruang dan perabot bagi TPA yang dikelola swadaya masyarakat 

biasanya yang dipentingkan adalah: (1) kebersihan ruang, (2) keamanan), (3) 

http://www.courtyardhousing.org/
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kenyamanan dalam arti tidak banyak gangguan suara, serta situasi lalu lalangnya 

kendaraan, (4) tidak terimbas dengan bau menyengat. 

Hiasan  

Kelengkapan suatu ruang kelas adalah hiasan; dalam hal ini hiasan untuk ruang 

kelas anak usia dini dapat berfungsi sebagai media maupun alat peraga. Pada salah 

Tempat Bermain (TB) menyelenggarakan tematik „bekerja di dapus‟ pada satu minggu 

dengan SKH „keterampilan kecapakan keluarga menjadi contoh (media) pembelajaran. 

Terkait dengan „Pendidikan Berwawasan Budaya‟ yang dicanangkan untuk warna 

sekaligus kearifan lokal Yogyakarta, sekolah dapat memajang: foto tokoh nasional, 

pahlawan nasional dan wayang. Wayang ditekankan dalam prinsip pendidikan karakter 

selain tokoh nasional dan pahlawan nasional bertujuan memberi gambaran kegiatan, 

bentuk pengorbanan dan congtoh beberapa karakter. Wayang yang di[pajangkan pada 

dinding tersebut dapat dimanfaatkan dalam pengembangan wira carita, misalnya: sifat 

jujur, amanah, sufiah dan staria dengan terbuka dan demokratis ada pada tokoh wayang 

Puntodewo, dan bersebelahan dengan pengembangan di Indonesia adalah tokoh 

pengabdian, kejujuran dengan foto Sri Sultan Hamengku Buwono. 

Pemanfaatkan hiasan sekaligus sebagai media pembelajaran memungkinkan 

dikembangkan untuk prinsip strategi pendidikan karakter seperti diamanahkan dalam 

Pergub Nomor 5 tahun 2011, pasal 23: 

“Pendidikan informal berbasis budaya yang selanjutnya disebut pendidikan 
informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbasis budaya 
dengan mengembangkan serta mampu mentransfer nilai-nilai luhur budaya yang 
berkembang dalam proses penyelenggaraan pendidikan.” 

 
Konteks pelaksanaan ruang ramah anak, ruang belajar anak mampu memfasilitasi 

secara instruksional dan non-instruksional dalam menstransfer nilai-nilai luhur budaya 

dalam penyelenggaraan pendidikan. Proses pembelajaran dapat memanfaatkan bahan 

bahan visual, auditorial dan perilaku untuk mendidik dan mengembangkan karakter 

menuju manusia yang cerdas dan budaya. oleh karenanya, perancangan ruang, gedung, 

hiasan dan perabot dapat diintegrasikan dan didasari dengan prinsip pengembangan nilai 

kearifan lokal. Selanjutnya, pendidik dapat memanfaatkan perihal tersebut untuk 

pembelajaran menuju pendidikan karakter. 

Media Pembelajaran 

Terkait dengan hiasan dapat berfungsi ganda, sebagai hiasan yang indah dan 

artistik dapat menimbulkan gariah belajar anak, juga sebagai media pengembangan 

bahan ajar. Kadangkala, media pembelajaran berupa gambar yang dapat ditempelkan 

pada dinding sehingga berfungsi sebagai hiasan dinding, dan pada suatu ketikamedia 

tersebut berdiri sendiri sebagai sumber belajar. Keterkaitan media, hiasan, ruang belajar 
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dan gedung sekolah sangat erat, terutama untuk memenuhi media dirancang dengan 

jelas. Dalam pengembangan selanjutnya, media pembelajaran dapat diisi dengan suara 

atau doubbing agar memberikan penguatan arti media tersebut. Untuk itu, peran ruangtan 

yang kedap suara dapat digunakan untuk mengonsentrasikan pikiran dan pembelajaran 

ke arah yang tepat. 

Buku Pedoman 

Buku pedoman pengelolaan rtuang ramah anak adalah pedoman bagi guru dan 

penyelenggara pendidikan anak usia dini untuk membuat dan merencanakan ruang yang 

ramah anak. (Secara tuntas telah dilampirkan.) 

Analisis Data 

Materi hasil revisi buku pedoman dikembangkan dan dianalisis dengan revisi 

sebagaimana dibutuhkan. Uji publik ndengan angket serta wawancara untuk menguatkan 

hasil angket serta mengemas saran. Dalam hal ini dilakukan diskusi kelompok peneliti 

ndengtan menghadirkan para pakar bahasa dan psikologi anak. Data yang dikumpulkan 

berupa angka atau data kuantitatif akan dilakukan dengan analisis diskriptif dan sajian 

visual. Sajian akan menggambarkan secara visual (gambar desain dan foto) apa yang 

diketemukan pada saat survey di lapangan. Proses analisis yang akan dilakukan dengan 

tahap seleksi, penyederhanaan, penglasifikasian, pemokuskan, pengorganisasi (mengkait-

kaitkan gejala) sistematis dan logis, dan membuat abstraksi atas kesimpulan hasil analisis. 

Data yang ada pada buku pedoman dilakukan perancangan prototype meja, kursi, rak 

multifungsi untuk didiskusikan kemudian. Pada tahap akhir prototype produk tersebut 

didiskusikan untuk npengembangan pembelajaran di pendidikan anak usia dini. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Pada tahap I kegiatan analisis kebutuhan terhadap produk yang akan dibuat. 

Kegiatan analisis kebutuhan didukung dengan kegiatan FGD (Focus Group Discussion) 

untuk merumuskan peta kebutuhan dan teknik mencapai sasaran dari data. Hasil yang 

dicapai dalam penelitian ini adalah Informasi awal berupa kajian literatur dan melakukan 

kajian kepustakaan dan pengumpulan informasi meliputi teori ruang ramah anak, teori 

ruang belajar,  dan mendapatkan  Informasi awal berupa hasil observasi di lapangan. 

Saran 

 Tahapan selanjutnya yakni melakukan Uji Coba Awal, revisi produk buku panduan, 

dan ujicoba lapangan . Produk pedoman yang telah direvisi diujicobakan lagi pada 

kelompok masyarakat yang lebih besar . Data dikumpulkan sebaiknya  dianalisis sesuai 

dengan tujuan khusus sehingga diperoleh data untuk melakukan revisi produk lebih lanjut. 
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Revisi Produk Buku berdasarkan hasil uji coba awal dikembangkan dan dilakukan 

evaluasi dan diujicobakan lagi. 
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Abstrak 
Penelitian ini secara umum  bertujuan untuk menemukan model pendidikan 

karakter melalui lagu dan dolanan anak  tradisional Jawa. Tujuan penelitian tahap 
pertama adalah menemukan  nilai-nilai karakter baik dalam lagu dan dolanan anak serta 
strategi pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran nilai. Tujuan tahap 
kedua menghasilkan model pendidikan karakter melalui lagu dan dolanan anak dengan 
strategi klarifikasi nilai. Tujuan tahap ketiga  mendifusikan model pendidikan karakter  
melalui lagu dan dolanan pada anak usia dini melalui lagu dan dolanan  pada Guru TK se 
DIY. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan Penelitian, Pengembangan dan 
Penyebarluasan (Research, Development and Diffusion). Penelitian tahap 
researchmenggunakan metode literasi  untuk menguji model hipotetik. Tahap 
development untuk mengembangkan model pendidikan karakter melalui lagu dan dolanan 
dengan strategi klarifikasi nilai, dan tahap  difusi model pendidikan karakter  dilakukan 
kepada para guru taman kanak-kanak di DIY. Subyek penelitian adalah  guru dan peserta 
didik Taman Kanak-kanak di Daerah Istimewa Yogyakarta. Teknik pengumpulan data 
dengan Focus Group Discussion, Kuisioner,dan Observasi. Teknik analisis data 
menggunakan analisis konten, analisis fenomenologis dan analisis deskriptif kuantitatif.  

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa; 1) Lagu dan dolanan anak tradisional Jawa 
mengandung nilai-nilai karakter baik. Oleh karena itu lagu dan dolanan anak dapat 
digunakan sebagai media pendidikan karakter.  2)  Nilai-nilai karakter baik seperti 
ketakwaan, kejujuran, tanggung jawab, kerjasama, rajin belajar, tahan uji, ulet, sabar, 
patuh pada orang tua,  rendah hati, dan saling menasehati yang terdapat dalam lagu dan 
dolanan telah dapat disampaikan kepada anak didik melalui strategi  klarifikasi nilai yang 
dilakukan oleh guru. Proses pembelajaran untuk pendidikan nilai ini dapat dijadikan model 
pendidikan karakter.  Model ini dapat dilaksanakan oleh guru tamankanak-kanak dan juga 
pamong pendidikan anak usia dini (PAUD); 3) Difusi model pendidikan karakter  dalam 
setiap tahap adalah: a) Tahap pengetahuan, pengurus dan guru-guru TK Aisyiyah 
memahami model pendidikan karakter. b) Tahap persuasi Guru TK Aisyiyah setuju 
dengan penggunaan lagu dan dolanan anak sebagai media pendidikan karakter.  Guru 
TK Aisyiyah menilai model pendidikan karakter ini  merupakan inovasi dalam 
pembelajaran yang dapat  digunakan di taman kanak-kanak. Guru-guru siap untuk 
mengimplementasikan di sekolah masing-masing. c) Tahap implementasi, guru-guru 
menggunakan lagu dan dolanan anak sebagai media dalam pendidikan karakter di 
sekolah dan melakukan konfirmasi dengan memberikan pengembanagan disesuaikan 
dengan nilak-nilai utama yang di TK Aisyiyah. Guru-guru cenderung menggunakan lagu 
dan dolanan untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan yang merupakan kekhasan 
sekolah. Dengan konfirmasi yang dilakukan oleh guru-guru menunjukkan bahwa guru 
mengadopsi  model pendidikan karakter. 
 
Kata Kunci: Karakter, Lagu dan Dolanan Tradisional, Strategi Klarifikasi Nilai, Pendidik 
 

mailto:mami_hajaroh@yahoo.com


510 
 

PENDAHULUAN 

Anak-anak adalah generasi yang akan menentukan nasib bangsa di kemudian 

hari.  Karakter anak-anak yang terbentuk sejak dini  akan sangat menentukan karakter 

di masa mendatang dan menentukan pula karakter bangsa di kemudian hari. Karakter 

anak-anak akan terbentuk dengan baik, jika dalam proses tumbuh kembang mereka 

mendapatkan cukup ruang untuk mengekspresikan diri secara leluasa. Pendidikan 

anak (usia dini)  merupakan strategi pembangunan sumber daya manusia harus 

dipandang sebagai titik sentral mengingat pembentukan karakter bangsa dan 

kehandalan SDM ditentukan bagaimana penanamannya sejak anak usia dini.  

Pendidikan karakter yang bernilai akhlak mulia bagi anak usia dini saat ini 

mendapat tantangan  yakni maraknya permainan-permainan  yang datang  dari 

negara lain. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa permainan dengan peralatannya  

yang beredar di pasaran baik yang bersifat edukatif maupun kesenangan belaka 

jarang sekali  yang menyelipkan unsur pembentukan karakter.  Banyaknya  alat 

permainan anak berasal dari luar (Amerika, Jepang, China, Singapura dan 

sebagainya) secara tidak sadar telah membuat dan mejadikan terjadinya penjajahan 

budaya. Anak-anak selama ini bermain dengan robot, boneka-boneka bule, dan 

rumah bergaya Eropa. Hal ini berakibat pada anak untuk  membangun konsep diri 

tentang robot, manusia, dan rumah dari alat permainan tersebut. Tanpa disadari, ia 

menjadi suka pada pahlawan-pahlawan robot dari luar, orang bule dan rumah bergaya 

Eropa. 

Kalau kita amati lebih cermat lagi kondisi negatif ini semakin kondusif ketika 

konsep anak semakin diperkuat dengan buku cerita, kartu-kartu, alat tulis, alat makan, 

alat minum, baju, aksesoris dan film yang satu tema dengan mainannya. Anak yang 

suka mainan Spiderman, Spongebob, atau Barbie, akan mengkoleksi dan 

menggunakan benda-benda kartu-kartu, baju dan aksesoris bertema Spiderman, 

Spongebob atau Barbie, minta dibacakan buku dan melihat film Spiderman, 

Spongebob atau Barbie. Akibatnya konsep anak akan mencontoh karakter yang ada 

di dunia bermain yang berasal dari luar negeri. Hal ini sangat ironi karena tanpa sadar 

kita ikut andil dalam proses penjajahan budaya tersebut dan membentuk karakter 

anak kita menjadi mirip dengan mainan, buku, baju dan film yang menjadi 

kesukaannya.  

Padahal Indonesia sesunguhnya memiliki budaya dalam bentuk lagu-lagu dan 

permainan (dolanan) yang memuat nilai-nilai luhur bangsa. Lagu-lagu dan dolanan 

anak mengandung makna yang mendalam tentang nilai-nilai luhur bangsa yang 

semestinya kita ajarkan dari generasi ke generasi. Demikian halnya dfengan dolanan-
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doplanan tridisional yang mempu membiasakan anak memiliki perilaku-perilaku baik 

terhadap diri dan sesama. Hanya saja semua ini lama kelamanaa, telah terkikis oleh 

permainan-permainan yang datang dari budaya luar tersebut.    Untuk itu penting 

dilakukan penelitian terhadap lagu dan dolanan anak tradisional dan fungsinya dalam 

pendidikan karakter  anak. Dengan penelitian ini lagu dan dolanan anak  bertujuan 

agar   budaya yang kita miliki tidak tercerabut dari akarnya dalam pendidikan karakter 

anak. 

 

Lagu, Dolanan Anak dan Pendidikan Anak Usia Dini 

Pendidikan anak usia dini tidak sekedar memberikan pengalaman belajar kepada 

anak, tetapi yang lebih penting adalah  untuk mengoptimalkan perkembangan otak. Oleh 

karena itu pendidikan anak usia dini sepatutnya juga mencakup seluruh proses stimulasi 

psikososial dan tidak terbatas pada proses pembelajaran yang terjadi dalam lembaga 

pendidikan. Artinya, pendidikan anak usia dini dapat berlangsung dimana saja dan kapan 

saja seperti halnya interaksi manusia yang terjadi di dalam keluarga, teman sebaya, dan 

dari hubungan kemasyarakatan yang sesuai dengan kondisi dan perkembangan anak 

usia dini. 

Pembelajaran pada anak usia dini adalah proses pembelajaran yang dilakukan 

melalui bermain. Ada lima karakteristik bermain pada anak usia dini menurut  Hughes  

dalam Davit Setiawan  (2014), yaitu: meningkatkan motivasi, pilihan bebas (sendiri tanpa 

paksaan), non linier, menyenangkan dan pelaku terlibat secara aktif. Bila salah satu 

kriteria bermain tidak terpenuhi misalnya guru mendominasi kelas dengan membuatkan 

contoh dan diberikan kepada anak maka proses belajar mengajar bukan lagi melalui 

bermain. Proses belajar mengajar seperti itu membuat guru tidak sensitif terhadap tingkat 

kesulitan yang dialami masing-masing anak. 

Lagu dan dolanan   merupakan salah satu sarana komunikasi dan sosialisasi anak-

anak dengan lingkungannya. Melalui lagu dan dolanan itu, anak-anak dapat bergembira, 

bermain dan bersenang-senang dalam mengisi waktu luang. Lagu dan 

dolanan  merupakan suatu  hal yang menarik bagi anak.  Bahasa yang digunakan  

sederhana sehingga mudah dihafal dan dicerna sesuai dengan tingkat kematangan 

psikologis atau perkembangan jiwa anak  yang masih suka bermain. Pesan atau ajaran-

ajaran dan nilai-nilai moral budi pekerti dalam lagu dan dolanan tersebut, disampaikan 

melalui perumpamaan-perumpamaan. 

Dolanan  anak sebenarnya  mengacu pada kebersamaan, gotong royong, berteman 

dan mengurangi rasa egois anak. Hal ini akan nampak pada saat mereka bermain selalu 

memerlukan “partner”, walaupun  dalam partner tersebut bisa jadi mereka bersaing. 
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Lebih-lebih pada permainan tradisional, sifat kebersamaan ini akan nampak. Hal ini 

berbeda dengan permainan dalam bentuk digital mereka lebih bersifat individu. Misal 

dalam permainan play station, mereka cukup sendirian saja, berhadapan dengan 

komputer atau sejenisnya. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan alat permainan yang 

membangun “pertemanan”, di antara anak-anak. Permainan mengembangkan aspek 

“akhlak mulia” anak dan sekaligus ditujukan untuk pendidikan karakter. 

Lagu dan Dolanan  yang umumnya dimainkan ramai-ramai sebenarnya merupakan 

sumber belajar bagi anak yang memberikan informasi maupun berbagai ketrampilan 

untuk dapat hidup bermasyarakat, bergaul dengan baik dan menjunjung tinggi nilai-nilai 

moral. Sebagaimana diketahui di dalam setiap permainan tradisional selalu dijunjung 

tinggi nilai kejujuran (kalau curang akan diejek dan diolok-olok), konsensus (dalam 

membuat aturan bersama), kepatuhan (ada aturan yang harus ditaati), dan lain-lain yang 

semuanya itu merupakan latihan dan bekal hidup bermasyarakat kelak. Selain itu alat 

permainan juga berfungsi untuk mengenal lingkungannya dan mengetahui kekuatan dan 

kelemahan dirinya (Anggani Sudono, 1995:8).  

Di dalam lagu dan dolanan  Jogjakarta banyak juga yang dimainkan dengan 

diiringi oleh nyanyian bersama seperti permainan jamuran, cublak-cublak suweng  yang 

sangat efektif untuk melatih anak berbicara dalam bahasa Jawa sebagai bahasa ibu. 

Bahasa Jawa  merupakan salah satu unsur budaya Jawa yang sangat penting yang 

menjadi pintu masuk memahami budaya Jawa secara keseluruhan dan membentuk 

karakter.  

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan Penelitian, Pengembangan dan 

Penyebarluasan (Research, Development and Diffusion). Penelitian tahap 

researchmenggunakan metode literasi  untuk menguji model hipotetik. Tahap 

development untuk mengembangkan model pendidikan karakter melalui lagu dan dolanan 

dengan strategi klarifikasi nilai, dan tahap  difusi model pendidikan karakter  dilakukan 

kepada para guru taman kanak-kanak di DIY. Subyek penelitian adalah  guru dan peserta 

didik Taman Kanak-kanak di Daerah Istimewa Yogyakarta. Teknik pengumpulan data 

dengan Focus Group Discussion, Kuisioner,dan Observasi. Teknik analisis data 

menggunakan analisis konten, analisis fenomenologis dan analisis deskriptif kuantitatif.  
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Nilai-nilai Karakter baik dalam Lagu dan Dolanan Anak  

Beberapa  lagu dan dolanan anak yang memiliki nilai-nilai baik dan dapat 

digunakan sebagai media dalam pendidikan karakter adalah:   

1. Lagu Padang Bulan 

Lagu ini dinyanyikan anak-anak pada saat bulan bercahaya (padang bulan) di 

malam hari. Ketika malam dan bulan bercahaya anak-anak akan saling memanggil 

mengajak teman-temanya untuk bermain di luar rumah.  Tembang  dolanan padang bulan 

mengandung nilai-nilai religius (kagamaan) dengan pesan yang disampaikan agar kita 

hendaknya bersyukur kepada Alloh SWT, untuk menikmati keindahan alam, untuk 

menunjukkan rasa syukur itu kita diharapkan tidak tidur terlalu sore (Ngélikaké aja turu 

soré-soré) karena kita bisa mengisi dan menghidupkan malam dengan melaksanakan 

ibadah. 

2. Lagu dan  dolanan Cublak-cublak Suweng 

Dalam dolanan ini seorang anak berperan sebagai “penjaga”. Penjaga berada 

dalam posisi sujud dengan punggung lurus, dan anak-anak lainnya duduk 

mengelilinginya. Seorang anak memulai permainan dengan mengedarkan biji atau batu 

ke pada teman di samping kananya. Teman di samping kanannya ini akan memberikan 

batu  kepada temannya lagi  sampai pada anak tertentu batu  tersebut digenggam sambil 

menyanyikan lagu tersebut. Pada akhir lagu anak yang “berjaga” akan duduk dan 

menebak siapa yang membawa (menggengam biji yang tadi diedarkan. Bila tebakannya 

benar maka anak yang memegang biji akan menggantikannya untuk menjadi “penjaga”. 

Tetapi selama tebakannya salah, maka dengan rela diapun harus “selalu berjaga”• lagi 

sampai ia dapat  menebak dan menemukan pemilik batu secara benar. Dolanan ini 

melatih anak unutk bersifat tahan uji ketika anak berulang kali harus menjadi penjaga. 

Jujur ketika anak memegang biji dan tertebak dia yang membawanya. Juga melatih 

kerjasama antar anak ketika bermain bersama.  

3. Lagu Menthok-menthok 

Lagu menthok-menthok dinyanyikan anak-anak sambil memperagakan jalan 

layaknya menthok dengan tangan yang digerak-gerakan di pantat seolah buntut yang 

bergoyang-goyang dari seekor menthok.  Nilai pendidikan karakter yang terdapat pada 

lirik lagu tersebut adalah mengajarkan kepada anak-anak untuk tidak malas dan bekerja 

keras dalam melakukan berbagai macam aktifitas. Selain itu, terdapat nilai pendidikan 

yaitu percaya diri. Percaya diri bahwa setiap orang itu memiliki kelebihan dan kekurangan 

pada dirinya.  
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4. Lagu dan dolanan Jaranan  

Tembang dolanan  Jaranan mengajarkan nilai-nilai untuk hormat dan santun 

kepada atasan, orang yang lebih tua, atau berkedudukan lebih tinggi. Selain itu juga 

mengajarkan sifat kasih sayang, kepedulian, dan kerja sama dengan orang lain.  Syair 

dalam tembang tersebut menyiratkan pesan akan pentingnya kebersamaan, karena pada 

dasarnya manusia itu saling membutuhkan. Orang yang mempunyai kedudukan lebih 

tinggi membutuhkan orang yang lebih rendah, demikian pula sebaliknya. Bagi yang 

berkedudukan tinggi (ndara Bei) membutuhkan pengawalan bawahannya (para menteri) 

dalam menjalankan tugasnya.  Sementara itu, bagi yang mempunyai kedudukan lebih 

rendah harus menghormati orang yang berkedudukan lebih tinggi. Ndara Bei merupakan 

perlambang orang yang berkedudukan tinggi dan/atau keturunan ningrat yang berpunya 

(kaya) karena tunggangan-nya (hewan sebagai kendaraan) adalah kuda yang tinggi besar 

(jaran teji) sehingga berjalannya pun harus diiringi oleh  bawahannya (para menteri). 

5. Lagu Ilir-ilir 

Lir ilir, judul dari tembang di atas bukan sekedar tembang dolanan biasa, tapi 

tembang di atas mengandung makna yang sangat mendalam yakni  ajakan untuk 

berdzikir. Dengan berdzikir, maka ada sesuatu yang dihidupkan. Jika manusia itu  sudah 

berdzikir maka akanmendapat  manfaat yang dapat menghidupkan dan   memiliki banyak 

manfaat bagi kita. Seorang  yang memimpin mesti mampu membawa orang yang 

dipimpinnya atau  makmumnya, yang digembalakan (cah angon)  ke dalam  jalan yang 

benar.  

Blimbing   berwarna hijau (ciri khas Islam) dan memiliki 5 sisi. Dimaknakan 

sebagai isyarat  dari agama Islam,  yang dicerminkan dari 5 sisi buah blimbing. Kelima 

sisi  menggambarkan rukun Islam yang berjumlah lima. Rukun Islam ini merupakan dasar 

dari agama Islam meliputi Syahadat, shalat, puasa, zakat dan  haji. Lagu ini salah satu 

lagu yang dapat untuk mengajarkan tentang rukun Islam.   

6. Lagu Kidang Talun 

Lagu Kidang talun menggambarkan seekor binatang yang makan rumput –

rumputan. Dalam lagi ini berisi tentang tata cara makan yang baik, yakni makan makanan 

yang berbergizi sayur-sayuran (kacang dan lembayung) serta makan dengan pelan-pelan 

dan tidak tergesa-gesa. Dengan lagu ini anak-anak dapat mempelajari etika makan 

melelui dunia anak yakni menceriterakan  tentang binatang.  

7. Jamuran 

Nilai pendidikan dalam lagu ini adalah ketika anak melakukan permainan. Mereka 

akan melantunkan dengan kompak dan menaati peraturan apapun yang diminta oleh 

pemain dadi. Pada lirik lagu Semprat-semprit jamur opo, pemain dadi meminta kepada 
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pemain lain untuk menjadi jamur apa yang dia mau, maka pemain lain harus mematuhi 

apa yang dikehendaki pemain dadi. Hal ini mengajarkan pada anak-anak bahwa hidup ini 

penuh dengan aturan. Maka segala aturan harus ditaati sesuai dengan peraturan. 

Karakter yang dapat ditanamkan dalam lirik lagu ini adalah kedisiplinan dalam memauhi 

segala aturan yang berlaku di kehidupan 

 

Model Pendidikan Karakter Melalui Lagu dan Dolanan 

 Pembelajaran pendidikan karakter di TK Seruni menerapkan permainan Jaranan 

dan Kidang Talun merupakan model  pembelajaran yang telah dikembangkan dalam 

penelitian ini.  Pembelajaran karakter dengan menggunakan strategi klarifikasi nilai 

digambarkan sebagai berikut:   

Lagu dan Dolanan Jaranan 

 Anak-anak TK Seruni  bernyanyi Jaranan sambil mengenakan kuda-kudaan yang 

terbuat dari pelepah kelapa, berbaris berbanjar tiga mengikuti gerak dan lagu sesuai 

arahan dan bimbingan guru di halaman sekolah. . Ibu guru Jumarsih dan bu Kristiani 

memberi contoh gerakan dan nyanyian di depan anak-anak sehingga terbangun suasana 

riang gembira. Tiga anak  yang berada di depan memerankan “Ndara Bei”, sedangkan 

anak-anak lainnya  berperan menjadi “para mantri’ yang mengiringi “Ndara Bei”. Sambil 

berjalan dan berlenggang lenggok mereka bernyanyi bersama: 

/Jaranan...jaranan-jarane jaran teji/sing numpak ndara bei/ sing ngiring para 
mantri/ jeg jeg nong .../ jeg jeg gung/ prok prok turut lurung/ gedebug krincing 
gedebug krincing/ prok prok gedebug jedher/ 

 
  Setelah tiga kali permainan, anak-anak ditanya bu guru apakah sudah lelah atau 

belum. Dan anak-anak menjawab sudah lelah. Maka, bu guru mengajak anak-anak 

masuk kelas untuk klarifikasi nilai dengan terlebih dahulu anak-anak minum air bekalnya 

masing-masing. Pada waktu klarifikasi nilai, Bu Kristiani menjelaskan tentang peran 

Ndara Bei yang disamakan dengan peran pemimpin. Pemimpin di dalam keluarga adalah 

ayah. Para mantri adalah bawahan Ndara Bei yang membantu tugas Ndara Bei. Yang  

menjadi para mantri di dalam keluarga adalah ibu, anak-anak, dan anggota keluarga yang 

lain. Ada anak yang nyeletuk menjawab: bulek, simbah. Dan semuanya dibenarkan oleh 

bu Kris.  

  Selanjutnya, Bu Kris menyampaikan apa yang menjadi tugas bapak, ibu, anak-

anak. Tugas bapak atau ayah adalah bekerja mencari nafkah, mencari uang untuk 

mencukupi kebutuhan keluarga. Tugas ibu adalah masak, mengasuh anak, asah-asah 

(mencuci piring) dan pekerjaan rumah tangga lainnya. Anak-anak juga mempunyai tugas 

yaitu belajar dan membantu ibu, dan mandiri (mandi sendiri, sarapan dan makan siang 
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sendiri tanpa harus minta disuapi ibunya). Anak-anak juga harus istirahat, tidur siang, 

tidak boleh menonton TV terlalu lama. Anak-anak harus belajar agar menjadi anak pintar.  

Bu Kris juga menyampaikan penjelasan bahwa orang yang melaksanakan tugasnya 

dengan baik berarti orang yang bertanggung jawab. Pemimpin dan anak buah harus 

saling bekerja sama, saling membantu. 

 Anak-anak tampak sudah memahami penjelasan guru dan  sudah dapat berdialog 

dengan guru dengan celetukan-celetukannya yang ekspresif dan lucu dalam menjawab 

pertanyaan guru.  

Setelah itu, bu Kris melakukan evaluasi. Anak-anak ditanya:  

Bu Kris    : “Anak-anak tadi sudah main apa?” 
Anak-anak: “Jaranan”. 
Bu Kris    : “Yang jadi pemimpin tadi siapa saja?” 
Anak-anak: “Aga, Joshua dan Jesica”. 
Bu Kris     : “Jadi pemimpin harus bisa dicontoh tidak?” 
Anak-anak : “Yaa bu Kris”. 
Bu Kris      : “Yang jadi bawahannya siapa?” 
Anak-anak : “Para mantri” 
Bu kris        : “Kalau di rumah yang jadi pemimpin itu siapa?” 
Anak-anak  : “Ayah...bapak”. 
Bu Kris       : “Yang jadi anak buahe sinten?” 
Anak-anak  : “Iibu, anak-anak, simbah...bulek”.  

 
 Di samping itu Bu Kris juga bertanya tentang tugas ayah, ibu serta anak-anak. 

Semuanya dapat dijawab dengan baik oleh anak-anak. Selanjutnya, anak-anak 

beristirahat sebentar sebelum dilanjutkan dengan lagu dan dolanan Kidang Talun. Dari 

tanya jawab yang dilakukan oleh guru menunjukkan bahwa anak-anak memahai tentang 

nilai-nilai baik yang ada dalam lagu. Jawaban yang disampaikan oleh anak terhadap 

pertanyaan guru dapat di maknai bahwa anak paham walaupun untuk dapat 

mengimplementasikan dalam kehidupan selanjutnya masih membutuhkan waktu.  

Tabel 11. Hasil Penilaian pada Pemmbelajaran lagu Jaranan 

No. Nama 
(samaran) 

Perilaku baik Perilaku buruk 

1 Anak-anak  Bapak sebagai pemimpin; 
anak buah itu ibu dan 
simbah 

- 

2 Gisel  Ora pareng sakarepe 
dewe 

Tidak taat pada 
orang tua  

3 Lia   Kerjasama bareng-bareng  

4 Yoga  Tugas ayah kerja., 
Sayang pada adik 

 

5 Evelyn Tanggungjawab ibu masak, 
mencuci dan ngepel, mandi 
sendiri  

 

6 Ganes  Tidak beberbut dengan adik  

7 Oki  Mandiri   
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No. Nama 
(samaran) 

Perilaku baik Perilaku buruk 

8 Moses  Belajar dan membantu ibu  

9 Gean  Tanggung jaab ayah mencari 
duit 

 

 

Lagu Kidang Talun 

 Sehabis istirahat, Bu Jumarsih mengajak anak-anak bermain dan bernyanyi 

Kidang Talun. Anak-anak sudah memakai topi dari daun yang dirangkai indah. Kemudian 

Bu Jumarsih menunjukkan boneka kijang dan makanannya yaitu daun lembayung dan 

kacang panjang. Anak-anak bernyanyi tiga kali dengan syair berikut yang diulang-ulang: 

 
/Kidang talun mangan kacang talun/mil kethemil mil kethemil si kidang mangan 
lembayung/ 

 

 Setelah itu, anak-anak diberi penjelasan bahwa makan harus seperti kijang yang mil 

kethemil (perlahan-lahan, tidak tergesa-gesa). Anak-anak juga diberi penjelasan untuk 

suka makan sayuran agar badannya sehat dan kuat. Setelah penjelasan selesai, bu 

Jumarsih melanjutkan denngan evaluasi. Anak-anak ditanya tentang makanan kijang, 

yang dijawab oleh anak-anak dengan mudah: kacang dan daun lembayung. Bu Jumarsih 

bertanya: “Mil kethemil artinya apa anak-anak?” Dijawab serentak oleh anak-anak: 

“Pelan-pelan bu.” Bu Jum bertanya lagi: “Anak-anak suka tidak makan sayuran?” Dijawab: 

“Suka bu”.  

 Bu Jumarsih juga bertanya: “Kalau makan sayuran badan kita jadi apa? Anak-anak 

menjawab: “sehat ...kuat”. Juga ditanyakan hal apa yang harus dilakukan sebelum 

makan, dan anak-anak menjawab; berdoa, cuci tangan. Bu Jumarsih juga bertanya lagi: 

“Kalau makan boleh berbicara tidak?” dijawab anak-anak: tidak boleh. Bu Jumarsih 

bertanya lagi: Kenapa? Dijawab anak-anak: “nanti keselak“. Bu Jumarsih bertanya lagi: 

“Kalau makan boleh duduk jegang tidak?” Dijawab anak-anak: “tidak boleh , tidak sopan”. 

Hasil Penilaian dapat dilihat tabel berikut: 

Tabel 2. Hasil Penilaian pada Pembelajaran lagu Kidang Talun 

No. Nama 
(samaran) 

Perilaku baik Perilaku 
buruk 

1 Ana-anak  Sebelum makan cuci 
tangan dan berdoa 

- 

2 Yoga  Tidak boleh bicara saat 
makan 

 

3 Joshua  Kerjasama bareng-bareng  

 

 Setelah evaluasi tersebut anak-anak dan bu guru menggelar tikar di lantai. Mereka 

duduk membentuk lingkarang dan mendapat pembagian makan siang berupa nasi, mi, 
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ayam goreng, dan gudangan (berisi kacang panjang dan daun lembayung diberi bumbu 

urap) serta buah pisang. Sebelum makan, anak-anak berdoa dipimpin oleh bu Jumarsih. 

Doa sesuai dengan ajaran agama Kristen. Anak-anak makan dengan lahap.  

Setelah makan bersama, anak-anak mendapatkan refleksi pembelajaran hari itu 

dan diberi nasehat oleh bu guru agar hari Minggu besok memotong kuku, keramas. 

Setelah itu anak-anak menyanyikan lagu untuk pulang dan dilanjutkan doa penutup. 

Anak-anak pulang dengan terlebih dahulu bersalaman dengan ibu guru.  

Penelitian  pengembangan model pendidikan karakter melalui lagu dan dolanan 

tahun kedua ini  telah sampai pada tahap uji coba produk dan revisi produk. Pada tahap 

uji coba produk telah dilakukan kegiatan-kegiatan yang melibatkan sejumlah guru TK di 

berbagai wilayah di DIY dimulai dengan observasi lapangan, pelatihan guru-guru TK, 

tindakan pembelajaran karakter di TK, analisis terhadap praktik pembelajaran yang telah 

dilakukan, serta evaluasi tindakan pembelajaran.  

Dari hasil evaluasi tindakan pembelajaran yang merupakan tahap akhir dari uji coba 

produk ini disimpulkan bahwa tindakan pembelajaran yang dilakukan belum memenuhi 

kriteria yang ditetapkan, yaitu pada aspek klarifikasi nilai dan evaluasi pembelajaran 

belum dilaksanakan secara benar. Guru-guru umumnya masih menggabung dua lagu dan 

dolanan menjadi satu kegiatan  pembelajaran sehingga makna masing-masing lagu dan 

dolanan yang dibelajarkan menjadi kabur. Artinya, klarifikasi nilai-nilai yang dilakukan 

menjadi kurang efektif. Demikian pula dengan evaluasi pembelajaran karakter yang 

dilakukan menjadi kurang terfokus. Dengan klarifikasi nilai yang kurang baik justru 

dikhawatirkan anak-anak TK itu hanya bernyanyi dan bermain (dolanan), tetapi tidak 

memahami nilai-nilai yang termuat di dalam permainan tersebut. Oleh karena itu, peneliti 

berkesimpulan bahwa tahap uji coba pemakaian produk ini perlu diulang dimulai dengan 

kegiatan awal berupa pelatihan kembali guru-guru TK agar bersedia melakukan tindakan 

perbaikan untuk pembelajaran karakter melalui lagu dan dolanan tersebut 

Dari proses pembelajaran di berbagai TK yang menjadi mitra tersebut peneliti 

merumuskan hipotesis baru bahwa pembelajaran karakter melalui lagu dan dolanan ini 

bila disosialisasikan ke khalayak yang lebih luas (TK dan PAUD) di DIY dan Jawa Tengah 

akan berhasil menghidupkan kembali pendidikan karakter yang berasal dari nilai-nilai 

kearifan lokal sehingga anak didik akan dapat belajar dan membiasakan diri untuk 

menjadi orang yang berkarakter mulia.   

Telah diketahui bersama bahwa lagu dan dolanan tradisional tersebut  diciptakan 

oleh para orang-orang bijak dan para wali sebagai media pendidikan karakter bagi 

masyarakat, khususnya anak-anak. Dalam perkembangannya, banyak lagu dan dolanan 

tradisional itu hanya diketahui sepotong-potong oleh generasi sekarang,  tidak diketahui 
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makna utuh dan nilai-nilai yang terkandung di dalam syair lagu dan permainan tradisional 

tersebut. Demikian itulah juga yang terungkap dari pernyataan para guru TK yang menjadi 

aktor dalam pengembangan model pembelajaran karakter ini bahwa mereka mengetahui 

syair lagu dan dolanan tradisional, tetapi tidak mengetahui makna dibalik syair lagu 

tersebut. Setelah mendapatkan pelatihan dari tim peneliti, barulah mereka memahami 

secara utuh apa saja nilai-nilai dan ajaran moral yang terkandung di dalam lagu dan 

dolanan tradisional tersebut dan akhirnya mereka sangat mendukung berbagai upaya 

untuk menghidupkan kembali lagu dan dolanan tradisional ini di dalam seting pendidikan 

anak usia dini sebagai media pembelajaran karakter.  

 

Difusi Model Pendidikan Karakter 

Difusi sebagaimana yang dikemukakan Rogers (1995, 2003:5-6) adalah proses 

dimana inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu dari waktu ke waktu  pada 

anggota-anggota dari sebuah sistem sosial.  Model pendidikan karakter melalui lagu dan 

dolanan merupakan inovasi pembelajaran. lagu dan dolanan anak tradisional Yogyakarta 

yang  hampir hilang dari kehidupan diangkat kembali dalam pembelajaran di kelas 

sebagai media untuk pendidikan karakter. Hanya saja  agar lagu dan dolanan anak dapat 

menjadi media dalam pendidikan karakter perlu menggunakan strategi klarifikasi nilai.   

Difusi inovasi dalam penelitian ini  merupakan suatu penelitian terhadap aktifitas 

mengkomunikasi model pembelajaran untuk pendidikan karakter di TK Aisyiyah Bustanul 

Athfal Daerah Istimewa Yogyakarta.  Difusi  atau penyebarluasan model pembelajaran ini  

juga dapat dianggap sebagai suatu upaya melakukan  perubahan sosial yaitu suatu 

proses perubahan yang terjadi di sekolah taman kanak-kanak yang memiliki struktur dan 

fungsi sistem sosial. Jelas disini bahwa istilah difusi tidak terlepas dari kata inovasi. 

Tujuan  utama proses difusi  adalah diadopsinya model pendidikan karakter melalui lagu 

dan dolanan  oleh anggota oleh guru taman-kanak-kanak. Guru sebagai anggota sistem 

sosial di sekolah menggunakan model pembelajaran menunjukkan bahwa guru 

melakukan adopsi. 

Mengenai tahapan dalam proses memutuskan untuk inovasi (adopsi inovasi) 

pada level individu,  Rogers  (1995, 2003: 168-179) menjelaskan dalam 5 tahap yakni: 

dan knowledge, persuasion, decision, implementation dan confirmation.  Penelitian 

menunjukkan bahwa:  Tahap pengetahuan, pengurus dan guru-guru TK Aisyiyah 

memahami model pendidikan karakter; Tahap persuasi Guru TK Aisyiyah siap un  

guru TK Aisyiyah para guru menilai model pendidikan karakter yang telah dibuat 

merupakan inovasi alam pembelajaran dapat digunakan di taman kanak-kanak. Guru-

guru siap untuk mengimplementasikan di sekolah masing-masing; Tahap 
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implementasi, guru-guru menggunakan lagu dan dolanan anak sebagai media dalam 

pendidikan karakter di sekolah dan melakukan konfirmasi dengan memberikan 

pengembanagan disesuaikan dengan nilak-nilai utama yang di TK Aisyiyah. Guru-

guru cenderung menggunakan lagu dan dolanan untuk menanamkan nilai-nilai 

keagamaan yang merupakan kekhasan sekolah. Dengan konfirmasi yang dilakukan 

oleh guru-guru menunjukkan bahwa guru mengadopsi  model pendidikan karakter.   

 

KESIMPULAN 

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah: 

1.  Lagu dan dolanan anak tradisional Jawa mengandung nilai-nilai karakter baik. 

Oleh karena itu lagu dan dolanan anak dapat digunakan sebagai media pendidikan 

karakter.   

2. Nilai-nilai karakter baik seperti ketakwaan, kejujuran, tanggung jawab, kerjasama, 

rajin belajar, tahan uji, ulet, sabar, patuh pada orang tua,  rendah hati, dan saling 

menasehati yang terdapat dalam lagu dan dolanan telah dapat disampaikan 

kepada anak didik melalui strategi  klarifikasi nilai yang dilakukan oleh guru. Proses 

pembelajaran untuk pendidikan nilai ini dapat dijadikan model pendidikan karakter.  

Model ini dapat dilaksanakan oleh guru tamankanak-kanak dan juga pamong 

pendidikan anak usia dini (PAUD). 

3. Difusi model pendidikan karakter  dalam setiap tahap adalah: a) Tahap 

pengetahuan, pengurus dan guru-guru TK Aisyiyah memahami model pendidikan 

karakter. b) Tahap persuasi Guru TK Aisyiyah setuju dengan penggunaan lagu dan 

dolanan anak sebagai media pendidikan karakter.  Guru TK Aisyiyah menilai model 

pendidikan karakter ini  merupakan inovasi dalam pembelajaran yang dapat  

digunakan di taman kanak-kanak. Guru-guru siap untuk mengimplementasikan di 

sekolah masing-masing. c) Tahap implementasi, guru-guru menggunakan lagu dan 

dolanan anak sebagai media dalam pendidikan karakter di sekolah dan melakukan 

konfirmasi dengan memberikan pengembangan disesuaikan dengan nilai-nilai 

utama yang di TK Aisyiyah. Guru-guru cenderung menggunakan lagu dan dolanan 

untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan yang merupakan kekhasan sekolah. 

Dengan konfirmasi yang dilakukan oleh guru-guru menunjukkan bahwa guru 

mengadopsi  model pendidikan karakter 
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Abstrak 

 Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan model pendidikan multikultural 
di „Sekolah Harmoni‟, Tentena, Sulawesi Tengah. Berpijak dari model yang 
dikembangkan oleh sekolah tempat penelitian, penelitian ini telah mendapatkan suatu 
model pendidikan multikultural yang fleksibel diadopsi oleh sekolah-sekolah lainnya. 
 Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. 
Penelitian dilaksanakan di “Sekolah Harmoni”, Tentena, Sulawesi Tengah, yakni SD N 7 
Poso dan SD GKST 2 Tentena. Teknik Pengumpulan data yakni dengan teknik observasi, 
teknik wawancara, dan teknik dokumentasi. Instrumen penelitian yakni peneliti sendiri, 
dengan menggunakan bantuan pedoman observasi dan wawancara. Analisis data 
dilakukan dengan menggunakan analisis interaktif,  Miles dan Huberman. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendidikan Harmoni yang diselenggarakan di 
Kabupaten Poso dilatarbelakangi oleh keinginan menciptakan kehidupan yang aman, 
damai, adil dan sejahtera yang berlandaskan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha 
Esa. Pendidikan Harmoni menekankan pada integrasi dalam proses pembelajarannya 
yang menggunakan/berbasis budaya dan kearifan lokal dengan tetap mengacu pada 
kurikulum pendidikan yang ditetapkan pemerintah. Pendidikan harmoni menekankan pada 
terciptanya harmoni diri, harmoni sesama dan harmoni alam. 

 

Kata kunci: Sekolah Harmoni, Pendidikan Multikultural 

 

PENDAHULUAN 

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang sangat kaya, baik kaya sumber daya 

alam maupun kaya sumber daya manusia.Pulau-pulau yang tergabung ke dalam Negara 

Kesatuan Republik Indonesia telah menghadirkan kekayaan budaya yang luar biasa 

indah. Keberagaman suku bangsa dari bagian Indonesia ujung Barat (Sabang) sampai 

ujung timur (Merauke), ujung Utara (Miangas) sampai bagian wilayah Indonesia di ujung 

selatan (Rote), merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dapat menjadi 

modal untuk membangun bangsa Indonesia.  

Di Indonesia, keberagaman suku bangsa masih menjadi prioritas dalam upaya 

merajut kembali Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau dan dipisahkan oleh selat dan 

laut. Kenyataannya kondisi yang multkultural tersebut lebih rentan untuk terjadinya konflik 

yang terkadang sampai mengancam disintegrasi bangsa.Bangsa Indonesia masih harus 

menghadapi tantangan yang bersifat lokal maupun global. Masyarakat dihadapkan 

beragam masalah mulai dari kekerasan horisontal maupun vertikal, korupsi, inequalities 

mailto:salimanjaper@yahoo.com
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dalam beberapa bidang kehidupan,  disintegrasi bangsa, yang semuanya mengarah pada 

krisis kehidupan berbangsa. Tantangan akibat dinamika  global adalah kenyataan bahwa 

intensitas tinggi masuknya budaya global, mulai mengancam budaya lokal. Konteks ke-

Indonesia-an saat ini, mulai dari fakta sejarah kebangsaan, kebijakan politik, dan fakta 

globalisasi, mengharuskan genarasi muda (didalamnya termasuk semua sekolah) dibekali 

dengan pendidikan multikultural. 

Pada masyarakat multikultur, mereka memiliki tipe/pola tingkah laku yang khas. 

Sesuatu yang dianggap sangat tidak normal oleh budaya tertentu tetapi dianggap normal 

atau biasa-biasa saja oleh masyarakat dengan budaya lain. Perbedaan semacam inilah 

yang seringkali menyebabkan kontradiksi bahkan mengarak kepada konflik, ketidak-

sepahaman, dan disinteraksi dalam masyarakat multikultur. Kondisi multikultur 

merupakan potensi dan keunikan bagi sebuah bangsa yang besar. Akan tetapi 

keragaman tersebut selama ini belum mendapatkan perhatian untuk dikelola dan 

dikembangkan berdasar kearifan budaya dan kemauan hidup berdampingan secara 

damai.  

Di berbagai kalangan baik pemerintah maupun non-pemerintah telah banyak 

melakukan upaya untuk menciptakan masyarakat yang damai, salah satunya adalah di 

Kapbupaten Poso, Sulawesi Tengah. Di Kabupaten ini dengan diawali oleh sebuah 

lembaga swadaya masyarakat Wahana Visi, merintis dan melaksanakan pendidikan 

multikultural, dengan program Pendidikan Harmoni”.  

Kabupaten ini pernah mengalami sebuah peristiwa yang membuat miris dan sedih 

siapa saja yang berupaya mengingat serta menceritakan kembali peristiwa yang terjadi 

pada awal tahun 2000.Konflik yang terjadi di wilayah ini kemudian berkembang menjadi 

konflik yang bernuasa etnis dan agama sudah menelan banyak nyawa. Salah paham, 

prasangka buruk, dan saling mencurigai merupakan penyakit psikologis yang 

menyebabkan terjadinya konflik besar. 

Berdasarkan latar belakang konflik di Kabupaten Poso, maka peneliti tertarik untuk 

meneliti lebih jauh upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Poso 

dalam mengembalikan situasi damai setelah terjadi konflik yang hebat tersebut, yakni: 

Bagaimana pelaksanaan pendidikan multikultural di „Sekolah Harmoni‟ Kabupaten Poso, 

Sulawesi Tengah? 

Penelitian ini bertujuan untuk: mendeskripsikan model pendidikan multkultural di 

„Sekolah Harmoni‟ Tentena, Sulawesi Tengah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberi 

sumbangan yang berarti bagi upaya mewujudkan masyarakat yang damai dan saling 

menghormati antar sesama anggota masyarakat. Selain itu, penelitian dapat memberi 
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kontribusi nyata bagi para pelaku pendidikan untuk meningkatkan pemahaman kultural di 

sekolah. 

 

Diskusi 

Pendidikan dan Kebudayaan 

Masyarakat, kebudayaan, dan pendidikan adalah tiga hal yang saling berkaitan 

satu dengan yang lain. Masyarakat terdiri dari sekelompok individu-individu yang 

bersama-sama mencapai tujuan bersama. Individu-individu membentuk masyarakat 

karena mereka memiliki dasar-dasar yang kuat. Nazili Shaleh Ahmad (2011: 33-35) 

menyebutkan dasar-dasar tersebut adalah: pertama, kegiatan anggota. Setiap anggota 

dalam masyarakat harus menjaga dan memperhatikan seluruh kegiatan tersebut; kedua, 

anggota masyarakat seharusnya bekerja dengan suatu sistem tertentu dan garis tegas 

yang disebut sistem sosial; ketiga, harus dipahami bahwa dalam setiap masyarakat 

memiliki aneka ragam tingkah laku dan aspirasi yang dilakukan oleh anggota masyarakat 

sebagai hasil dari pergaulan hidup mereka dan terkadang mereka saling mewariskannya 

serta mampu membedakan antara mereka dengan masyarakat lainnya. 

Keempat, bahwa tujuan-tujuan masyarakat merupakan tujuan bersama dan aling 

mempengaruhi antara anggota masyarakat tersebut secara terus menerus, sehingga 

terbentuklah ragam perbuatan, adat istiadat, dan tradisi di kalangan mereka yang pada 

akhirnya merupakan ciri khas dari masyarakat tersebut; kelima, adanya keharusan 

memelihara apa yang telah dikemukakan di atas dengan teratur dalam suatu sistem kelas 

dan berbagai sistem sosial lainnya; dan keenam, sebaiknya segala sesuatu dalam 

berbagai aturan di atas dalam keadaan stabil dalam rangka memenuhi kebutuhan 

seseorang dan kelestarian masyarakat. 

Berbagai kegiatan, pola, dan nilai-nilai yang telah menjadi ciri khas dalam suatu 

masyarakat perlu dilestarikan dengan cara mewariskannya kepada satu generasi ke 

generasi berikutnya. Hal ini diperlukan agar masyarakat tetap mampu bertahan. Dalam 

hal ini, pendidikan diperlukan untuk mempertahankan dan membangun suatu masyarakat. 

Sedangkan kebudayaan merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu masyarakat.oleh 

sebab itu, pendidikan menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat untuk merumuskan 

bentuk atau ola suatu kebudayaan yang menjadi ciri khas suatu masyarakat. Pendidikan 

juga sebagai upaya memindahkan kebudayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya 

dan sekaligus sebagai upaya mengembangkan dan mengarahkannya agar sesuai dengan 

kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang selalu berubah. 
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Namun acapkali kebudayaan sebagai dasar keberhasilan pendidikan diabaikan. 

Suwarna Al Muchtar (2007: 286) menyatakan bahwa hal tersebut semakin terasa tatkala 

orientasi dan terkesima pada budaya lain dengan merendahkan budaya sendiri. Hal ini 

berakibat pada inovasi pendidikan sering memaksakan konsep asing yang tidak memiliki 

validitas budaya bangsa. Keterkaitan pendidikan dan kebudayaan dijelaskan oleh Tilaar 

seperti dikutip oleh Suwarna Al Muchtar, yakni: “premis pendidikan sebagai transformasi 

sosial budaya berkait dengan menempatkan pendidikan dalam latar budaya, serta 

mengembangkan pendidikan dengan menggunakan masalah sosial budaya sebagai 

acuan dasarnya masa lalu, masa kini, dan masa depan…”. Dan dijelaskan pula oleh 

Henry Giroux dalam Palmer (2003: 495) bahwa inilah yang disebut suatu tinjauan studi 

kultural mengenai pendidikan, yang melihat proses pendidikan tidak terlepas dari proses 

pembudayaan. 

 

Definisi Multikulturalisme 

Multikulturalisme menjadi sebuah gagasan baru sebagai respon terhadap 

banyaknya budaya yang beragam dan terutama di Inggris (Taher Abbas dalam Gustiana 

Isya Marjani, 2009).  Secara etimologi multikulturalisme berasal dari kata “multi” yang 

berarti plural/banyak, dan “kultural” berarti kultur atau budaya, sedangkan “isme” berarti 

paham atau aliran.  Jadi multikulturalisme secara ederhana adalah paham atau aliran 

tentang budaya yang plural. Choirul Mahfud (2010: 75) mengatakan bahwa secara hakiki, 

dalam kata multikulturalisme itu terkandung pengakuan aakan martabat manusia yang 

hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaannya masing-masing yang unik. Dengan 

demikian, setiap individu merasa dihargai sekaligus merasa bertanggungjawab untuk 

hidup bersama komunitasnya. Pengingkaran suatu masyarakat terhadap kebutuhan untuk 

diakui (politics of recognition) merupakan akar dari segala ketimpangan dalam berbagai 

bidang kehidupan. 

Dalam pengertian yang lebih mendalam istilah multikulturalisme bukan hanya 

sekedar pengakuan terhadap budaya (kultur) yang beragam, melainkan pengakuan yang 

memiliki implikasi-implikasi politis, sosial, ekonomi, dan lainnya. Banks (2007: 82) 

membedakan antara pendidikan multikulturalisme dan pendidikan multikultural. Banks 

mendefinisikan multikulturalisme, yakni “…is a term often used by the critics of diversity to 

describe a set of educational practises that they consider antithetical to the western 

canon, to the democratic tradition, and to a universalized and free society”. Berdasarkan 

definisi yang dikemukakan Banks di atas, multikulturalisme  merupakan sebuah istilah 

yang sering digunakan oleh kritik keberagaman untuk menjelaskan seperangkat praktik 
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pendidikan yang berseberangan dengan norma Barat, tradisi demokrasi, dan 

menciptakan masyarakat bebas. 

James A. Bank dikenal sebagai perintis Pendidikan Multikultural menekankan 

pada pendidikannya. Menurutnya, pendidikan lebih mengarah pada upaya mengajari 

bagaimana berpikir daripada apa yang dipikirkan. Siswa harus diajar memahami semua 

jenis pengetahuan, aktif mendiskusikan konstruksi pengetahuan dan interpretasi  yang 

berbeda-beda. Lebih lanjut dijelaskan bahwa siswa yang baik adalah sisea yang selalu 

mempelajari semua pengetahuan dan turut serta secara aktif dalam membiarakan 

konstruksi pengetahuan. Para siswa perlu disadarkan bahwa di dalam pengetahuan yang 

dia terima itu terdapat beraneka ragam interpretasi yang sangat ditentukan oleh 

kepentingan masing-masing. 

Dijelaskan pula oleh Zamroni (2011: 140) bahwa pendidikan multikultural 

merupakan suatu bentuk reformasi pendidikan yang bertujuan untuk memberikan 

kesempatan yang setara bagi siswa tanpa memandang latar belakangnya, sehingga 

semua siswa dapat meningkatkan kemampuan yang setara optimal sesuai dengan 

ketertarikan, minat dan bakat yang dimiliki. 

Jadi penekanan dan perhatian pendidikan multikultural lebih difokuskan pada 

pendidikannya. Selama ini sebagian dari pendidikan lebih mengarah pada mengajari 

bagaimana berpikir daripada apa yang dipikirkan. Oleh karena itu, siswa harus dilatih dan 

dibiasakan memahami semua jenis pengetahuan, aktif mendiskusikan konstruksi 

pengetahuan (knowledge construction) dan interpretasi yang berbeda-beda. Siswa harus 

ditanamkan adanya perbedaan dan perlunya masing-masing menghargai perbedaan 

yang ada dalam masyarakat Indonesia.  

 

Definisi Pendidikan Multikultural 

Pendidikan bisa dikatakan sebagai proses sosialisasi, enkulturasi, dan internalisasi 

budaya dalam suatu masyarakat. Pendidikan multikultural dapat dimaknai sebagai proses 

sosialisasi, enkulturasi, dan internalisasi tentang adanya keragaman budaya 

(multikultural) dalam masyarakat. Pemahaman bahwa realita masyarakat tidaklah 

homogen ini yang mendorong upaya penyadaran individu-individu anggota masyarakat. 

Hal tersebut perlu diupayakan agar dampak negatif dari heterogenitas masyarakat 

Indonesia dapat diminimalkan. 

Berdasarkan pendapat Tiedt dan Tiedt (2010) dalam Zamroni (2011: 3), istilah 

pendidikan multikultural muncul dan digunakan pertama kali sebagai topik utama oleh 

Indek Pendidikan (Education Index) pada tahun 1978. Banks (1996: 46) dalam Zamroni 
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(2011) menjelaskan pendidikan multikultural sebagai berikut: “…as a field of study and an 

emerging discipline whose major aim is to create equal opportunities for students from 

diverse racial, ethnic, social class, and cultural group”. Jadi, pendidikan multikultural 

terutama harus diarahkan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi siswa dengan 

latar belakang ras, etnis, dan kelompok-kelompok budaya. 

Nieto(2004) dalam Zamroni (2011: 3) memandang pendidikan multikultural, yakni: 

“…as a process that requires not only challenging issues of difference and diversity, but 

also issues of power and privilege. In other words, when inequiable structures, policies, 

and practises of school exist, they must be confronted”.  

Pendidikan multikultural memiliki karakteristik seperti: antirasisme, Grant& Sleeter 

dalam Banks (2005: 64) menjelaskan bahwa ras, kelas sosial, dan gender biasa 

digunakan dasar untuk membentuk kelompok-kelompok orang di dalam masyarakat. 

Seorang guru yang gagal dalam mengintegrasikan ras, kelas sosial, dan gender, dapat 

mengakibatkan adanya pemahaman yang keliru tentang apa yang terjadi di sekolah, 

bahkan mengarah kepada pemahaman yang tidak tepat untuk keadilan pendidikan. 

 

METODE 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Merriam (1998: 6) mengutip 

penjelasan Patton (1985) bahwa: “(Qualitative Research) is an effort to understand 

situations in their uniqueness as part of e particular context and the interactions there”. 

Metode ini sejalan dengan tujuan penelitian ini, yakni untuk memahami situasi di sekolah 

khususnya praktik pendidikan multikultural. Pendekatan penelitian ini adalah naturalistik 

inquiry. Pendekatan ini dipilih dengan pertimbangan bahwa penelitian ini sesuai dengan 

karakteristik naturalistik inquiry yang dikemukakan Lincoln & Guba(1985: 39), antara lain: 

penelitian dilakukan secara natural setting, human instrument, utilization of tacit 

knowledge, purposive sampling, dan inductive data analysis.  

Penelitian mengambil tempat di sekolah dengan peserta didik yang  beragam baik 

etnis, agama, dan budaya. Penelitian dilaksanakan di „Sekolah Harmoni‟, Tentena, 

Sulawesi Tengah. Pemilihan tempat penelitian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

yang relevan dengan tujuan penelitian. “Sekolah Harmoni”merupakan istilah yang sering 

digunakan untuk menyebut sekolah-sekolah di Sulawesi Tengah, yang kurikulumnya 

ditujukan dalam rangka melaksanakan pendidikan multikultural. Seluruh warga sekolah 

harmoni mencerminkan heterogenitas kultural, seperti: etnis, agama, budaya, adat 

istiadat, dan kondisi sosial-ekonomi.  
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Subyek dalam penelitian ini yakni kepala sekolah, guru, dan siswa di sekolah 

harmoni. Subyek penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling dan snowball 

sampling. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap model pendidikan multikultural di 

„Sekolah Harmoni‟. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Agus Salim (2006: 4) menjelaskan 

bahwa penggunaan teknik tersebut karena sesuai dengan penelitian kualitatif, maka data 

harus diperoleh secara langsung dari lapangan, dan bukan dari laboratorium atau 

penelitian yang terkontrol. Penggalian data dilakukan secara alamiah, melakukan 

pengamatan, atau kunjungan pada situasi-situasi alamiah subyek.  

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan validitas dan reliabilitas 

atau juga obyektivitas data. Kredibilitas dalam penelitian ini diperoleh dengan validasi 

responden atau validasi anggota (Alan Bryman, 2001: 272). Kredibilitas juga diperoleh 

dengan menggunakan teknik triangulasi. Menurut Denzin dalam Alan Bryman (2001: 

274), triangulasi adalah suatu pendekatan atas dasar pengamat ganda, prespektif teoritis, 

sumber data, dan metodologi. 

Analisis data dalam penelitian kualitatif cenderung bersifat induktif (Bogdan & 

Biklen, 1982: 29, Sugiyono, 2011: 335), yaitu suatu analisis berdasarkan data yang 

diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan komponen analisis 

data model interaktif (interactive model) Miles & Huberman. Analisis terdiri dari tiga alur 

kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan 

kesimpulan/verifikasi (Miles & Huberman, 1992: 16).  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Profil Kabupaten Poso 

Kabupaten Poso merupakan sebuah kabupaten di provinsi Sulawesi Tengah, 

Indonesia. Kabupaten ini mempunyai luas sebesar 7.897 km² dan berpenduduk sebanyak 

213.096 jiwa (2012). Ibu kotakabupaten ini terletak di Kota Poso. Ditinjau dari sejarah 

Kabupaten Poso, pada mulanya penduduk yang mendiami daerah Poso berada di bawah 

kekuasaan Pemerintah Raja-Raja yang terdiri dari Raja Poso, Raja Napu, Raja Mori, Raja 

Tojo, Raja Una Una dan Raja Bungku yang satu sama lain tidak ada hubungannya. 

Keenam wilayah kerajaan tersebut di bawah pengaruh tiga kerajaan, yakni: 

Wilayah Bagian Selatan tunduk kepada Kerajaan Luwu yang berkedudukan di Palopo, 

sedangkan Wilayah Bagian Utara tunduk dibawah pengaruh Raja Sigi yang 

berkedudukan di Sigi (Daerah Kabupaten Donggala) dan khusus wilayah bagian Timur, 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
http://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Tengah
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Ibu_kota
http://id.wikipedia.org/wiki/Ibu_kota
http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Poso
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Raja_Poso&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Raja_Napu&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Raja_Mori&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Raja_Tojo&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Raja_Tojo&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Raja_Una_Una&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Raja_Bungku&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Kerajaan_Luwu
http://id.wikipedia.org/wiki/Palopo
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Raja_Sigi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Sigi
http://id.wikipedia.org/wiki/Donggala
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yakni daerah Bungku termasuk daerah kepulauan tunduk kepada Raja Ternate.Sejak 

tahun 1880 Pemerintah Hindia Belanda di Sulawesi Bagian Utara mulai menguasai 

Sulawesi Tengah dan secara berangsur-angsur berusaha untuk melepaskan pengaruh 

Raja Luwu dan Raja Sigi di daerah Poso. 

 

Pendidikan Harmoni 

Pendidikan, masyarakat dan kebudayaan merupakan tiga hal yang tidak bisa 

dipisahkan satu dengan yang lain. Proses pendidikan pada dasarnya merupakan proses 

dari berkembangnya suatu kebudayaan dalam masyarakat. Dinamika masyarakat dalam 

menjawab tantangan kehidupan dapat terwujud dalam berbagai sektor kegiatan hidup 

manusia.Pendidikan salah satu yang bisa menjadi perwujudan tantangan yang dihadapi 

oleh masyarakat.Pendidikan Harmoni yang mulai diselenggarakan sejak tahun 2005 

adalah jawaban atas dinamika masyarakat Sulawesi Tengah, yakni di Kota Palu dan 

Kabupaten Poso.Pendidikan Harmoni merupakan upaya yang dirintis oleh berbagai pihak, 

yakni Wahana Visi Indonesia (Lembaga Swadaya Masyarakat), Yayasan Pendidikan 

Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST), Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi 

Tengah, Universitas Tadulako, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas 

Pendidikan Kota Palu dan Kabupaten Poso. 

 

Latar Belakang 

Pendidikan Harmoni yang diupayakan oleh berbagai pihak di Sulawesi Tengah 

merupakan upaya menciptakan kehidupan yang damai dalam masyarakat. Pendidikan 

harmoni yang dikembangkan di Sulawesi Tengah ini, mendasarkan pada realitas 

kemajemukan yang dimiliki masyarakat (Kota Palu, dan Kabupaten Poso), dan 

mencerminkan karakteristik bangsa Indonesia yang pluralis. “Sejarah Poso yang 

menunjukkan bahwa pada waktu awal tahun 2000 dan sebelumnya, memperlihatkan 

kondisi yang terkotak-kotak”, demikian diungkapkan oleh  WT. Berbagai peristiwa yang 

mengerikan dan membuat bulu kuduk merinding jika mengingat peristiwa awal tahun 

2000, menimbulkan keprihatinan bagi semua pihak untuk mengupayakan situasi yang 

damai. Masih dijelaskan oleh WT, bahwa “….jika keadaan seperti itu dibiarkan maka 

sangat berbahaya.Itulah sebabnya kemudian Wahana Visi dan Dinas Pendidikan 

melahirkan pendidikan Damai. Jadi Pendidikan Harmoni, filosofinya adalah Pendidikan 

Damai”. 

Pada pendidikan harmoni dikembangkan pentingnya pembinaan hubungan atau 

interaksi anak didik, baik hubungan anak dengan dirinya sendiri, hubungannya dengan 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bungku&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Raja_Ternate&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/1880
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Tuhannya, hubungan individu (anak didik) dengan sesamanya, dan hubungan individu 

(anak didik) dengan alam (lingkungannya). Ketiga hubungan itu diungkapkan oleh 

ADyakni “…bahwa pendidikan harmoni meliputi harmoni diri, harmoni sesama, dan 

harmoni alam”. Jadi, di dalam pendidikan harmoni dibagi menjadi tiga macam dimensi 

pendidikan yaitu harmoni diri, harmoni sesama dan harmoni alam. 

Tujuan Pendidikan Harmoni 

Pendidikan Harmoni dikembangkan dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan 

dan masa depan yang aman dan damai bagi anak-anak di Sulawesi Tengah dan Maluku 

Utara. Lingkungan dan masa depan yang aman dan damai bagi anak terwujud ketika 

anak, keluarga, masyarakat dan pemerintah berupaya dengan strategis, mempromosikan 

dan mempraktikkan nilai-nilai harmoni diri, harmoni sesama dan harmoni alam sebagai 

bagian dari pengembangan Nasional karakter. 

Tujuan tersebut dapat dicapai melalui upaya dengan berbagai pendekatan. 

Pendekatan pendidikan yang terstruktur dipilih sebagai salah satu cara, yakni mulai 

pendidikan dasar dengan metode yang transformatif.  Penyelenggaraan Pendidikan 

Harmoni selaras dengan visi Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah, yakni terwujudnya 

Sulawesi Tengah yang aman, damai, adil dan sejahtera yang dilandasi iman dan taqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

 

Implementasi Pendidikan Harmoni 

Model Pendidikan Harmoni dibangun secara kontekstual dengan menggali dan 

memperkuat kearifan lokal.“…pendidikan harmoni mengutamakan pada strategi 

pembelajaran…”, demikian diungkapkan oleh AD. Pendidikan Harmoni diwujudkan di 

dalam proses pembelajaran yang menggunakan tema-tema yang bersumber dari kearifan 

lokal, baik nilai-nilai sosial budaya maupun kekayaan alam hayati dengan tetap 

mendukung pencapaian Kompetensi Dasar maupun Kompetensi Inti yang ditetapkan. 

Hasil penggalian kearifan lokal tersebut melahirkan 3 harmoni, yaitu harmoni diri, harmoni 

sesama, dan harmoni alam.Harmoni diri adalah harmoni terhadap diri sendiri, sebagai 

hasil dari olah rasa, hati nurani dan akal budi.Harmmoni diri merupakan perwujudan dari 

hubungan manusia dengan Tuhan dan menjadi dasar bagi unsur harmoni yang 

lainnya.Harmoni sesama adalah penghargaan, penerimaan dan keselarasan hubungan 

dengan sesama manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan harmoni alam adalah 

penghargaan, pemeliharaan dan keselarasan hubungan dengan alam semesta, tempat di 

mana manusia hidup dan berkarya. 
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Implementasi pendidikan harmoni didalam proses pembelajaran dikembangkan oleh 

para guru dengan memilih tema yang dianggap menarik dan mampu menggugah rasa 

ingin tahu anak, dan kontekstual sesuai dengan kehidupan anak. Setiap guru pendidikan 

harmoni, berupaya membangun tema dengan menggali nilai-nilai kearifan lokal untuk 

dijadikan tema pembelajaran. Tema dapat bersumber dari sebuah benda budaya, 

ataupun kegiatan budaya, dan didalamnya banyak terkandung nilai-nilai karakter. 

Misalnya tentang pesan kelestarian alam, tidak boleh serakah, menghormati tamu dan 

sebagainya. 

 

Pendidikan Harmoni dan Kearifan Lokal 

Masyarakat dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan, karena keduanya saling 

mempengaruhi.Kebudayaan merupakan wujud dari olah rasa, karsa, dan karya 

manusia/masyarakat. Dari budaya yang diciptakan oleh manusia, terkandung nilai-nilai 

yang sangat berharga untuk menjadi dasar membangun peradaban yang lebih baik, baik 

dari makanan,  pakaian, tempat tinggal, sistem sosial kemasyarakatan, sistem kesenian, 

sistem pertanian, maupun dari peralatan hidupnya.Makanan pokok nenek moyang 

Sulawesi Tengah dulu berasal dari sagu, Tabarodange (daerah Palu dan sekitarnya), 

Modoi dari Poso dan sekitarnya.Makanan tersebut sangat jarang ditemukan di masa 

sekarang.Pakaian nenek moyang Sulawesi Tengah dulu berupa 2 buah sarung atau Fuya 

(Palu dan sekitarnya) dan di Poso di sebut Topi, namun pakaian ini juga sudah sangat 

jarang ditemukan. 

Sistem kemasyarakatan yang menjadi tema pembelajaran untuk pendidikan 

harmoni, yakni istilah “Mapalus, Sintuwu Maroso, Meisale, Nusarara nusa batutu, menjadi 

kebiasaan di masyarakat Sulteng dalam kesehariannya seperti membangun rumah, dan 

kegiatan lainnya.Rasa persaudaraan seperti tersebut di atas sudah sangat jarang pula 

ditemukan.Pada program Pendidikan Harmoni kemudian memfokuskan kembali pada 

upaya mengenalkan kembali nilai-nilai luhur nenek moyang Sulteng yang semakin hilang 

karena tergerus oleh modernisasi dan globalisasi. 

 

Strategi Pembelajaran dalam Pendidikan Harmoni 

Menurut ibu YM bahwa: “….Pendidikan Harmoni merupakan pendidikan nilai-nilai 

yang ditanamkan terintegrasi dalam proses pembelajaran”. Apapun kurikulum yang 

ditetapkan oleh pemerintah tetap dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai kearifan lokal 

karena pembelajaran menggunakan pendekatan tematik.Temanya yaitu nilai-nilai budaya 

dan kearifan lokal.Pengintegrasian dilakukan lintas mata pelajaran, lintas SK/KD yang 
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menghubungkannya dengan budaya masyarakat setempat dan ditentukan menjadi tema 

pembelajaran.Hal ini dimaksudkan untuk mendekatkan anak-anak dengan budayanya. 

Pengintegrasian dipandang efektif dari sisi waktu karena cakupan bahasannya lebih luas 

dan detil, dengan waktu yang relatif singkat sehingga guru punya waktu lebih banyak 

untuk mengelola pembelajran, mengamati proses dan berpartisipasi secara aktif dalam 

proses belajar mengajar. 

Terintegrasinya pelajaran melalui jaringan tema memberikan keleluasaan kepada 

guru dan siswa untuk mengeksplorasi segala potensi yang dimiliki untuk 

mengembangkannya.Mengintegrasikan SK/KD/Indikator untuk menemukan saling 

hubungannya agar mempermudah guru dalam menggali dan mengembangkan inspirasi, 

konsep dan proyek.Selanjutnya guru menciptakan permainan, merancang aktivitas, 

mendesain LK kreatif serta melaksanakan penilaian. Pengintegrasian dilakukan dengan 

pendekatan budaya dan pengembangan nilai-nilai harmoni yang bersumber dari kearifan 

lokal masyarakat Sulawesi Tengah, dengan pembelajaran terintegrasi ini diharapkan 

dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi para guru agar dapat melaksanakan PBM 

yang bermakna, menyenangkan dan karakter budaya Sulawesi Tengah dan Indonesia. 

 

Metode Pendidikan Harmoni 

Pendidikan Harmoni menggunakan prinsip-prinsip, yakni: PAKEM; terintegrasi; 

menciptakan lingkungan belajar yang ramah dan aman bagi anak; kontekstual; 

mengembangkan berbagai macam kecerdasan siswa; selaras dengan pendidikan 

karakter dan budaya bangsa; dan memberikan keleluasaan dan keluwesan guru untuk 

menciptakan kreativitas dalam pembelajaran dengan tetap mengacu pada standar proses 

dan standar isi.Pendidikan Harmoni dikembangkan dan dilakukan searah dengan 

pendekatan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) yang meliputi 3 pilar, yaitu: 

1. Olah Suasana, yaitu memperkuat manajemen sekolah yang dapat mendukung 

pelaksanaan pendidikan berwawasan Harmoni. Beberapa hal yang terkait dengan 

Olah Suasana, meliputi: membangun budaya dan karakter sekolah yang 

mendukung bertumbuh, berkembang dan terwujudnya nilai-nilai Harmoni; 

mewujudkan visi, misi dan tujuan sekolah yang mengarah pada terwujudnya 

Pendidikan Harmoni dalam rangka mewujudkan Pendidikan Karakter & Budaya 

Bangsa; adanya rencana strategis sekolah untuk mengembangkan dan 

mewujudkan Pendidikan Harmoni; tersusunnya Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai Harmoni dengan pendekatan 
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keteladanan guru dan penerapan budaya sekolah; dan memanfaatkan potensi 

yang ada di lingkungan sekolah sebagai sumber dan tempat belajar. 

2. Olah Isi, yakni mengembangkan proses belajar mengajar menjadi lebih kreatif, 

menyenangkan dan bermakna bagi kehidupan anak sehari-hari pada saat ini 

maupun masa yang akan datang, dengan mengintegrasikan nilai-nilai harmoni ke 

dalam berbagai mata pelajaran yang ada dan dilakukan melalui kegiatan di dalam 

dan di luar kelas. 

3. Partisipasi Masyarakat, yakni dengan melibatkan stakeholder (Komite Sekolah, 

orangtua, tokoh daerah, tokoh masyarakat, tokoh keluarga, dll) dalam proses 

belajar. Bentuk keterlibatannya seperti: memberikan dukungan berupa material & 

non material (gagasan), menjadi nara sumber pembelajaran pada topik tertentu, 

membantu mengatur lingkungan sekolah agar dapat digunakan sebagai tempat 

dan media belajar yang aman & nyaman, ikut memantau dan memberikan 

masukan terkait perkembangan siswa dan praktik nilai-nilai harmoni di rumah, dan 

lain sebagainya. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Model pendidikan multikultural yang di laksanakan di Kabupaten Poso, Sulawesi 

Tengah dan daerah sekitarnya, yaitu Pendidikan Harmoni.Pendidikan Harmoni ini 

awalnya adalah Pendidikan Damai.Dilatarbelakangi oleh karakteristik masyarakat Poso 

dan sekitarnya yang pluralistik, dimana kondisi ini menunjukkan kecenderungan yang 

potensian terjadinya konflik, maka lahirnya Pendidikan Harmoni.Model ini dirasa selaras 

dengan visi Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah yang ingin mewujudkan Sulteng yang 

aman, damai, adil dan sejahtera yang dilandasi iman dan taqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa. 

Pendidikan Harmoni diselenggarakan dengan menggali nilai-nilai sosial budaya 

yang merupakan kearfian lokal masyarakat Sulteng, yang meliputi: sistem pertanian, 

makanan, rumah, pakaian, sistem sosial kemasyarakatan, sistem kesenian, dan sistem 

peralatan hidup. Strategi yang digunakan dalam Pendidikan Harmoni yaitu dengan 

pengintegrasian kearifan lokal  ke dalam pembelajaran, dengan tetap mengutamakan 

prinsip-prinsip Pendidikan harmoni, pendekatan Pendidikan Harmoni (Olah Suasana, 

Olah Isi dan Partisipasi Masyarakat). 
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Saran 

Apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Poso, Wahana Visi, Yayasan 

Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST), Alkhairat, Muhammadiyah, Universitas 

Tadulako, dan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, dapat menjadi inspirasi untuk 

menciptakan perdamaian di tengah-tengah kondisi masyarakat Indonesia yang 

multikultural.  Penelitian ini dapat merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut 

1. Praktisi pendidikan diharapkan dapat melaksanakan dan menanamkan nilai-nilai 

multikultural ke dalam proses pendidikan. 

2. Pendidikan multikultural diharapkan menjadi pertimbangan pemerintah untuk menjadi 

kurikulum nasional. Bagi Indonesia, pemahaman kultural merupakan satu syarat 

untuk tercapainya masyarakat yang harmonis. 

3. Guru dapat menanamkan nilai-nilai multikultural dalam proses pembelajaran di kelas 

sesuai, pada semua mata pelajaran. 
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Abstrak  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan model modifikasi perilaku 
terintegrasi pembelajaran, dan untuk mengetahui berkurangnya perilaku bermasalah 
dalam pembelajaran pada siswa dengan gangguan emosi dan perilaku di SLB E. 
Penelitian ini merupakan tahap penerapan dari penelitian sebelumnya yang 
mengembangkan model modifikasi perilaku terintegrasi pembelajaran untuk anak dengan 
ganguan emosi dan perilaku di SLB E.  

Metode penelitian tahap kedua ini adalah penelitian tindakan model Kemmis dan 
Mc.Taggart yang terdiri dari tahap persiapan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Subjek 
penelitian adalah tiga siswa SLB E yang mengalami gangguan emosi dan perilaku. 
Bertindak sebagai kolaborator adalah guru kelas. Pengumpulan data dilakukan dengan 
wawancara dan rating scale mengenai keterbacaan model dan buku panduan oleh ahli 
dan pengguna. Cara observasi dan wawancara dilakukan untuk mengetahui pola perilaku 
bermasalah anak serta proses menerapan model. Dokumentasi berupa catatan guru 
mengenai perilaku anak juga digunakan. Data yang ditemukan dianalisis dengan cara 
deskriptif analitik.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model modifikasi perilaku terintegrasi 
pembelajaran dalam penelitian ini dapat diterapkan oleh guru-guru terutama membantu 
untuk mengetahui secara spesifik motif dari munculnya masalah perilaku dan untuk 
menentukan teknik modifikasi perilaku sesuai temuan pola perilaku bermasalah. 
Keberhasilan tindakan tampak pada 1 subjek dalam penelitian ini. Sementara untuk 2 
subjek lainnya belum terlihat karena ketidakhadiran pemicu masalah perilaku dan 
ketidakhadiran subjek di kelas. Meskipun demikian, masalah perilaku agresif tetap 
dijumpai terutama pada waktu yang tidak terstruktur (jam istirahat). 

 
Kata kunci: anak dengan masalah perilaku, model modifikasi perilaku terintegrasi  

          pembelajaran  
 

PENDAHULUAN  

Latar Belakang Masalah  

Anak dengan gangguan emosi dan perilaku melakukan perilaku yang tidak sesuai 

dengan norma, menunjukkan penyesuiaian diri yang rendah, dan merugikan dirinya 

maupun orang lain.  The National Mental Health and Special Education Coalition 

(Hallahan dkk, 2009) mendefinisikan gangguan emosi dan perilaku sebagai: (1) tingkah 

laku yang sangat ekstrim dan bukan hanya berbeda dengan tingkah laku anak lainnya, (2) 

suatu problem emosi dan perilaku yang kronis, yang tidak muncul secara langsung, (3) 

tingkah laku yang tidak diharapkan oleh lingkungan karena bertentangan dengan harapan 

sosial dan kultural. Beberapa perilaku bermasalah pada anak dengan gangguan emosi 

mailto:aini@uny.ac.id
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dan perilaku antara lain adalah agresif fisik, agresif verbal, melanggar aturan, menolak 

atau membantah, merusak, membolos, berkelahi, dan sebagainya.   

Perilaku bermasalah pada anak dengan gangguan emosi dan perilaku 

menghambat anak dalam melakukan aktivitas sehari-hari, termasuk aktivitas belajar.  Hal 

ini karena perilaku bermasalah yang dilakukan anak cenderung memiliki frekuensi yang 

sering, durasi yang lama. Selain itu, tingkat pengaturan perilakunya juga sangat sulit.  

Problem yang akan dialami anak akibat perilaku bermasalahnya antara lain adalah dijauhi 

teman, memperoleh respon buruk dari keluarga dan lingkungan, dan menghambat anak 

dalam melakukan aktivitas. Bahkan, mereka bisa tumbuh dewasa dengan kepribadian 

dengan anti sosial, cenderung terlibat tindakan kriminal, dan bermasalah dengan obat-

obatan (Mc Caabe KM dkk dalam Baskoro, 2010). Carr dalam Baskoro (2010) 

menambahkan masalah anak dengan gangguan emosi dan perilaku di masa depan, yakni 

mudah mengalami masalah psikologis, gagal dalam pendidikan dan pekerjaan, buruk 

dalam perkawinan, sulit hilang perilaku bermasalahnya, serta cenderung melakukan pola 

asuh yang keras pada anak mereka, sehingga akan memicu permasalahan perilaku juga  

pada generasi berikutnya  

Masalah yang muncul di sekolah akibat dari perilaku bermasalah yang mereka 

lakukan adalah mereka selalu mendapat nilai rendah, gagal dalam memahami pelajaran, 

sering tidak naik kelas, dan berada pada passing grade nilai atau kelulusan terbawah 

(Koyangi & Gaines dalam Landrum, 2003). Hal tersebut dapat terjadi selain karena 

perilaku bermasalah juga karena mereka sulit ketika diajar dan menurunnya semangat 

mengajar dari guru karena mereka dilabel sebagai anak yang sulit dan bermasalah.  

Penelitian Edi Purwanta, dkk. (2014) menemukan bahwa guru untuk anak dengan 

masalah perilaku di SLB E (sekolah khusus untuk anak dengan gangguan emosi dan 

perilaku) menyatakan tingkat pengaturan perilaku siswa sulit. Temuan lainnya adalah 

selama ini penanganan perilaku bermasalah siswa tidak berdasarkan hasil asesmen 

perilaku yang terstruktur, sehingga pola penanganan yang dilakukan juga tidak 

prosedural. Selama ini sekolah menerapkan metode pemberian hadiah dan hukuman 

tanpa kesepakatan dengan siswa di awal, insidental, dan kurang kinsisten. Model tersebut 

ternyata tidak berhasil mengurangi perilaku bermasalah anak seperti yang diharapkan. 

Hal ini karena perilaku bermasalah akan sulit dikelola tanpa metode dan strategi 

modifikasi perilaku yang dilaksanakan sesuai dengan kekhasan perilaku bermasalah anak 

yang ditemukan dari hasil asesmen. Perilaku bermasalah yang tidak tertangani akan 

berakumulasi menjadi permasalahan yang semakin kompleks. Hasil penelitian Aini 

Mahabbati (2012) menemukan bahwa salah satu faktor yang berpengaruh pada 

peningkatan perilaku positif pada anak dengan gangguan perilaku (conduct disorders) 
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adalah keterlibatan aktif guru untuk menerapkan metode dan strategi modifikasi perilaku 

yang sesuai dengan karakter siswanya.  

Penelitian sebelumnya menemukan model modifikasi perilaku terintegrasi 

pembelajaran.  Model modifikasi perilaku tersebut berdasarkan hasil asesmen perilaku 

yang menemukan pola perilaku bermasalah anak sebagai dasar pemilihan teknik 

modifikasi perilaku (Edi Purwanta dkk., 2014). Modifikasi perilaku terintegrasi 

pembelajaran dilakukan diterapkan bersamaan dengan  proses pembelajaran di kelas. 

Model hipotetik tersebut dipaparkan dalam bagan berikut ini.  

 
 

Gambar 1. Model Hipotetik Modifikasi Perilaku Terintegrasi Pembelajaran  

 

Model modifikasi perilaku terintegrasi dalam pembelajaran yang telah  

dikembangkan untuk membantu guru menangani anak dengan permasalahan perilaku 

perlu diujicobakan pada  subjek yang lebih luas, sehingga  akan tampak efektivitasnya. 

Model ini diharapkan akan dapat menjadi dasar pengembangan modul penanganan anak 

gangguan perilaku untuk guru di SLB maupun di sekolah Inklusi. 

 

Rumusan Masalah 

Masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah model modifikasi perilaku terintegrasi pembelajaran yang telah disusun ini 

dapat digunakan dalam menangani perilaku bermasalah siswa dengan gangguan 

emosi dan perilaku ?  

2. Bagaimana model yang disusun dapat mengurangi perilaku bermasalah siswa 

dengan gangguan emosi dan perilaku ?  
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Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

1. Untuk mengetahui keterlaksanaan model modifikasi perilaku terintegrasi 

pembelajaran untuk menangani perilaku bermasalah siswa dengan gangguan 

emosi dan perilaku. 

2. Untuk mengetahui bagaimana model yang disusun dapat mengurangi perilaku 

bermasalah siswa dengan gangguan emosi dan perilaku.  

 

Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini secara konseptual akan dapat menambah kajian keilmuan 

terkait penerapan modifikasi perilaku untuk anak dengan gangguan emosi dan perilaku. 

Selain itu, secara implementatif dari penelitian ini juga dapat memberikan dampak positif 

bagi : 

1. Sekolah 

Permasalahan terkait dengan kualitas layanan untuk anak dengan masalah 

perilaku dapat teridentifikasi sehingga dapat menjadi dasar untuk perbaikan 

kualitas pengajaran yang secara tidak langsung terkait dengan mutu sekolah.  

2. Guru 

a) Guru akan memperoleh tambahan pengetahuan serta keterampilan mengenai 

model modifikasi perilaku terintegrasi pembelajaran pada tahap ujicoba. 

b) Guru akan mendapat peluang untuk peningkatan kualitas pembelajaran 

melalui penelitian tindakan kelas sebagai lanjutan dari penelitian ini. 

 

METODE   

 

Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian tindakan model Kemmis & Mc.Taggart 

yang terdiri dari empat tahap yakni perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi 

(Suharsimi Arikunto, 2010; Suwarsih Madya, 2007).   Penelitian tindakan digunakan untuk 

mengetahui secara rinci proses penerapan model modifikasi perilaku terintegrasi pembelajaran  

untuk mengurangi perilaku bermasalah pada anak dengan gangguan emosi dan perilaku. 

Tahapan pelaksanaan penelitian tercantum dalam tabel berikut ini.  
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Tabel 1. Tahapan Pelaksanaan Penelitian 

No. Tahap  Bulan ke- Aktivitas  

1.  Perencanaan  1 – 3 a. Penyusunan dan revisi desain penelitian 
b. Persiapan perijinan ke sekolah  
c. Uji keterbacaan model untuk diterapkan oleh ahli  
d. Revisi model  
e. Persiapan teknis tindakan  
f. Pelatihan guru yang berperan sebagai 

kolaborator 
g. FGD untuk uji keterbacaan model terhadap 

pengguna dan asesmen lanjutan mengenai pola 
perilaku siswa sebagai ricek terhadap asesmen 
awal.  

2.  Tindakan dan 
pengamatan  

4-6 a. Pemilihan pendekatan dan strategi modifikasi 
perilaku yang akan diterapkan  

b. Penerapan model di kelas yang ditunjuk oleh 
guru sebagai kolaborator  

c. Mencatat dinamika perkembangan perilaku siswa  

3.  Refleksi  4-7 Refleksi selama dan setelah tindakan dilaksanakan  

 

Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah guru dan murid di SLB E (sekolah khusus untuk anak 

dengan gangguan emosi dan perilaku) di Yogyakarta. Sekolah tersebut menjadi sasaran 

penelitian ini berdasarkan hasil observasi sebelumnya yang dilakukan oleh tim peneliti 

dan menemukan bahwa kasus permasalahan perilaku siswa di sekolah tersebut 

memerlukan penanganan. Sebagian besar siswa dari SLB E mengalami perilaku 

bermasalah yang berat. 

 

Setting Penelitian 

Waktu penelitian ini dilaksanakan selama 7 bulan. Lokasi penelitian di kelas 2, 

kelas 3, dan kelas 4 SLB E di Yogyakarta.   

 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara, rating 

scale, observasi terstruktur, angket, dan dokumentasi.  Wawancara dan rating scale 

digunakan untuk melakukan uji coba keterbacaan model pada ahli dan pengguna. Data 

yang diharapkan berupa penilaian ahli dan pengguna pada model dan masukan ahli dan 

pengguna bagi perbaikan model. Wawancara dilakukan kepada guru kelas dan guru lain 

untuk mengetahui profil dan pola perilaku bermasalah anak. Observasi terstruktur, angket, 

dan dokumentasi mengenai dinamika perilaku bermasalah anak saat diterapkan model 

tindakan. Data yang dibutuhkan adalah catatan proses pelaksanaan tindakan, kemajuan 

perilaku, dan hal-hal penghambat dan pendukung kemajuan perilaku. Data tersebut 
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dibutuhkan untuk menganalisa keberhasilan model tindakan untuk mengurangi perilaku 

bermasalah anak dengan gangguan emosi dan perilaku.  

 

Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisa data kuantitatif berupa uji ahli dan uji lapangan 

model modifikasi perilaku terintegrasi pembelajaran untuk pengelolaan masalah perilaku 

pada anak dengan gangguan emosi dan perilaku. Analisis data kualitatif juga digunakan 

untuk perbaikan model sebagai tindakan penelitian, berupa saran dan masukan ahli dan 

pengguna mengenai perbaikan model. Analisis data kualitatif juga digunakan untuk 

memahami profil dan pola perilaku bermasalah subjek, dan dinamika berkurangnya 

perilaku bermasalah selama dan sesudah tindakan berlangsung.  

 

Validitas dan Reliabilitas Data 

Validitas data pada penelitian ini dicapai dengan beberapa cara, yakni 1) metode 

pengumpulan data ganda, 2) sumber data ganda berupa data lisan, tulisan, audio, dan 

audiovisual,  3) ketekunan pengamatan dan kecermatan analisa, dan 4) diskusi antar peneliti.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: a) mendeskripsikan keterlaksanaan model 

modifikasi perilaku terintegrasi pembelajaran untuk anak gangguan perilaku dan b) 

mengetahui keberhasilan tindakan untuk mengurangi perilaku bermasalah anak dengan 

gangguan emosi dan perilaku.  Tahap awal sebelum tindakan diterapkan adalah 

melakukan penyempurnaan buku panduan model yang telah dihasilkan pada penelitian 

sebelumnya melalui validasi ahli psikologi dan perilaku. Terdapat 4 standar dalam uji 

validasi tersebut yang mencakup standar kebermanfaatan (utility standart), standar 

kelayakan (feasibility standards), standar kesesuaian, dan d) standar ketepatan, dengan 

rentangan skor 1 - 6. Hasil dari penilaian divisualisasikan dalam tabel berikut: 

Tabel 2. Hasil Uji Validasi Ahli 

 Standar 
kebermanfaatan 

Standar 
Kelayakan 

Standar 
kesesuaian 

Standar 
ketepatan 

Ahli 1 5  4  4  4  

Ahli 2 4 3 2 2 

Rerata  4 3 3 3 

 

Berdasarkan Tabel 3 dan masukan tertulis dilakukan revisi draft modul pada aspek 

kesesuaian dan ketepatan. Revisi draft modul  mencakup beberapa hal berikut ini: 
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1. Perluasan sasaran masalah perilaku yang tidak hanya mencakup masalah 

menghindar (escape) namun juga agressive berdasarkan hasil asesmen di 

lapangan yang sudah dilakukan guru. 

2. Penambahan contoh pola perilaku anak untuk memudahkan guru memahami 

tampilan perilaku bermasalah. 

3. Penambahan alternatif pilihan jawaban dalam proses asesmen untuk 

mempermudah mengisi masalah perilaku yang muncul. 

Draft buku panduan selanjutnya disempurnakan melalui proses FGD dan 

pelaksanaan program pengelolaan perilaku oleh guru-guru di SLB E untuk mengetahui 

keterlaksanaan dari model penanganan masalah perilaku terintegrasi pembelajaran. FGD 

dilakukan bersama 11 guru, 8 mahasiswa dan peneliti untuk membahas permasalahan 

perilaku yang ditemukan di sekolah. Secara umum ditemukan permasalahan perilaku 

disertai dengan masalah akademik. Secara lebih detail, berdasarkan hasil asesmen 

perilaku dan akademik yang dilakukan guru dan mahasiswa, diperoleh data 6 anak 

dengan  jabaran sebagai berikut: 

Tabel 3. Masalah perilaku yang muncul 

No Nama 
siswa  

Masalah perilaku yang 
muncul 

Masalah akademik 

1 HK Hiperaktif, inatensi (rentang 
perhatian hanya 10 detik), 
impulsif, agresif verbal 

Omisi huruf pada konsonan 
rangkap 

2 Dd Menghindar saat diberi tugas, 
agresif verbal, perilaku 
menentang 

Mampu membaca namun 
kesulitan memahami bacaan 
Mampu perkalian 2 digit 

3 Wn Agresif fisik, agresif verbal, 
menghindar di semua pelajaran 
(keluar kelas setelah 30 menit 
pembelajaran) 

Mampu membaca huruf vokal 
Mampu membilang 1 – 10 

4 Ek Menentang, imitasi agresif 
verbal, agresif fisik 

Mengenal huruf namun tidak 
mampu menggabung huruf, 
mengenal uang dan dapat 
mengoprasikan pengurangan 
dan penjumlahan 

5 Cy Menolak diberi tugas, agresif 
fisik, agresif verbal 

Mampu penjumlahan 3 digit 
namun kurang teliti, mampu 
perkalian 2 digit 

6 Arf Mengganggu dan agresif verbal 
dan fisik terhadap teman saat 
pelajaran,  

Mengenal huruf vocal 

 

Data asesmen awal di atas menjadi dasar penentuan strategi pengelolaan perilaku 

sebagai target workshop antara guru dan peneliti. 
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Hasil Asesmen Perilaku Bermasalah  

Hasil FGD lanjutan dan asesmen perilaku bermasalah selama 10 hari yang 

dilakukan oleh guru kelas menetapkan tiga dari enam siswa yang memungkinkan untuk 

menjadi subjek dalam penelitian ini. Tiga subjek yang lain tidak memungkinkan untuk 

menjadi subjek penelitian karena :  

1. Subjek Hk. Subjek sering tidak masuk sekolah karena keadaan keluarga yang 

tidak mendukung Hk untuk masuk sekolah. Oleh karena itu, pemberian intervensi 

modifikasi perilaku terintegrasi program pembelajaran tidak mungkin dilaksanakan.  

2. Subjek Dd. Subjek sangat sering tidak masuk sekolah. Selama waktu asesmen, 

subjek Dd hanya masuk sehari. Alasan tidak masuk sekolah adalah tidak adanya 

alat transportasi, sedangkan rumahnya berjarak 3 km dari sekolah. Ayah Dd 

sebagai orangtua tunggal tidak sempat mengantar karena harus berangkat kerja 

sangat pagi. Oleh karena itu, asesmen perilaku dan penerapan tindakan tidak 

mungkin dilakukan kepada Dd. 

3. Subjek Ek. Subjek Ek tidak tepat dilibatkan karena setelah didalami dalam proses 

asesmen, ternyata Subjek Ek tidak mengalami perilaku bermasalah di kelas. 

Selama ini Subjek Ek melakukan perilaku agresif fisik dan verbal, serta menentang 

guru karena mencontoh dari Subjek Dd. Jadi, ketika Subjek Dd tidak masuk 

sekolah, perilaku bermasalah subjek Ek tidak muncul.  

Adapun hasil asesmen perilaku bermasalah pada tiga siswa yang menjadi subjek 

penelitian dipaparkan berikut ini:  

1. Subjek Wn  

Wn adalah seorang anak laki-laki berusia 12 tahun, siswa kelas III di SLB E 

Prayuwana. Selain memiliki perilaku bermasalah, Wn juga memiliki tingkat 

intelegensi di bawah rata-rata. Ia dipindah dari SLB untuk anak tunagrahita pada 

Oktober 2013 karena perilaku bermasalah yang dilakukan sulit untuk ditangani 

oleh guru. Wn memiliki kemampuan komunikasi yang memadai. Ia bisa 

memahami perkataan orang lain, dan bisa menanggapinya. Namun, ia seringkali 

merespon perkataan orang lain dan menanggapinya dengan cara yang tidak 

semestinya, misalnya, tidak menjawab ketika diajak bicara atau dinasihati, atau 

menjawab dengan kata-kata kasar. Wn mudah mengenal orang baru dan mudah 

menyapa. Ia tidak ragu untuk menyapa dan berkomunikasi pada orang yang baru 

dilihatnya di lingkungan sekolah.  

Kondisi emosi dan perilaku Wn mengalami masalah. Wn sulit mengontrol 

emosinya yang ditandai dengan perilaku mudah marah dan meledak-ledak apabila 

keinginannya tidak terpenuhi.  Perilaku bermasalah lain adalah agresif verbal dan 
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fisik yang dilakukan kepada teman-temannya di luar waktu belajar di kelas. 

Perilaku tersebut seperti menendang, mencekik, mencubit, memegang pantat 

teman wanita, dan lain-lain. Selain itu, Wn juga sering tidak masuk sekolah karena 

bangun siang. Orangtua Wn terlalu memanjakan Wn sehingga seringkali tidak 

tega membangunkan Wn. Hal ini karena Wn merupakan satu-satunya anak yang 

bertahan hidup dan lima anak lainnya.  

Perilaku bermasalah yang muncul dalam pembelajaran adalah mudah 

beralih perhatian pada sesuatu di luar pembelajaran dan banyak bergerak. 

Adapun perilaku yang paling sering muncul adalah perilaku keluar kelas tanpa ijin. 

Setelah keluar kelas ia biasanya bermain atau mengganggu teman di kelas lain. 

Menurut asesmen motif perilaku, perilaku tersebut terjadi karena Wn ingin 

menghindar dari tugas pembelajaran (escaping behavior) dan mendapatkan 

kegiatan yang diinginkan (tangible).    

  

2. Subjek Arf 

Arf merupakan siswa kelas II di SLB E Prayuwana. Selain memiliki perilaku 

bermasalah, Arf juga memiliki tingkat intelegensi di bawah rata-rata. Kemampuan 

komunikasi Arf dapat dikatakan kurang memadai. Hal ini ditandai dengan 

seringkalinya Arf menunjukkan respon yang tidak sesuai ketika guru memberi 

nasihat atau pujian (misalnya, ekspresi Arf yang tidak berubah ketika dipuji). 

Selain itu, guru harus selalu mengulang perkataan apabila berkomunikasi dengan 

Arf. Pada kemampuan interaksi sosial, Arf juga mengalami masalah. Ia seringkali 

tidak sopan, bahkan pada orang yang baru dikenalnya. Ia bicara dengan bahasa 

Jawa kasar, dan seringkali tidak sopan. Bahkan, seringkali ia berkata kasar secara 

seksual, terutama pada lawan jenis, termasuk pada ibu guru-ibu guru di sekolah.  

Arf juga mengalami gangguan emosi dan perilaku. Emosinya meledak 

apabila merasa terganggu oleh teman, meskipun temannya tidak sengaja. 

Ledakan emosinya bisa ditunjukkan dengan perilaku agresif seperti memukul, 

menendang, meludahi, mendorong, dan mengumpat.  

Perilaku bermasalah tersebut juga dilakukan di kelas saat pembelajaran. 

Perilaku tersebut seringkali dilakukan pada teman sekelasnya. Salah satu 

akibatnya adalah teman sekelasnya menjadi jarang masuk kelas dan menangis 

apabila menjadi sasaran perilakunya. Oleh karenanya, pelajaran sering terganggu. 

Menurut hasil asesmen motiv perilaku yang dilakukan guru, perilaku agresif dan 

mengganggu yang ditujukan Arf pada temannya adalah untuk mencari perhatian 

temannya agar temannya tersebut tidak memperhatikan pelajaran di kelas.   
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3. Subjek Ch 

Ch merupakan siswa laki-laki berusia 10,5 tahun yang duduk di kelas V 

SLB E Prayuwana Yogyakarta. Ch memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Ia 

bisa menyampaikan pikirannya dengan cara yang spontan dan lugas, namun 

kadangkala dengan cara yang tidak sopan.  

Ch memiliki masalah pada emosi dan perilaku. Pada situasi yang biasa, 

emosi Ch akan stabil. Namun, Ch akan marah atau bersikap agresif verbal jika 

ada teman yang mengganggunya atau menurutnya berbuat salah. Ch bisa terlibat 

perkelahian apabila ada temannya yang memprovokasi.  

Perilaku bermasalah pada Ch yang sering muncul di kelas adalah perilaku 

tidak memperhatikan arahan pembelajaran, yakni berupa perilaku bermain sendiri, 

meminta guru untuk segera istirahat atau pulang sekolah sebelum waktunya, 

mengganggu teman kelas, dan memukul-mukul meja. Adapun perilaku tidak 

memperhatikan yang paling sering muncul dan akan menjadi target intervensi ini 

adalah perilaku menjawab pertanyaan guru dalam pembelajaran dengan jawaban 

yang seenaknya sendiri (tidak sesuai dengan pertanyaan yang diajukan).  Menurut 

asesmen yang dilakukan guru, motivasi perilaku tersebut adalah menghindar dari 

pembelajaran.  

Rangkuman dari beberapa perilaku bermasalah yang dilakukan oleh tiga 

subjek tersebut dan rencana intervensi modifikasi perilaku terintegrasi 

pembelajaran yang akan diterapkan terdapat pada tabel berikut ini :  

 

Tabel 4. Rencana Modifikasi Perilaku Terintegrasi Pembelajaran 

No Nama 
siswa  

Masalah perilaku 
yang akan 
diintervensi 
(perilaku target) 

Motivasi 

Perilaku 

Baseline 

perilaku 

target  

Modifikasi 

perilaku 

1. Wn Perilaku keluar 
kelas tanpa ijin saat 
pembelajaran 

Menghindar 

(escape) 

Mendapatkan 

kegiatan yang 

diinginkan 

(tangible) 

Rerata 

Frekuensi 

perilaku keluar 

kelas 6 kali 

dalam 1 hari 

1. Kontrak 
perilaku  

2. Token 
Ekonomi 

3. Reward sosial 

2. Arf Perilaku agresif 
verbal dan fisik pada 
teman 

Mencari 

perhatian (get 

attention) 

Rerata 

frekuensi 12 

kali dalam 1 

hari 

1. Kontrak 
perilaku  

2. Reward  

3 Cy Tidak mematuhi 
instruksi guru, 
berupa perilaku 
sengaja menjawab 

Menghindar 

dari 

pembelajaran 

Frekuensi 

perilaku 

menghindar 3 

1. Kontrak 
perilaku  

2. Token 
Ekonomi 
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No Nama 
siswa  

Masalah perilaku 
yang akan 
diintervensi 
(perilaku target) 

Motivasi 

Perilaku 

Baseline 

perilaku 

target  

Modifikasi 

perilaku 

pertanyaan guru 
dengan jawaban 
yang tidak sesuai  

(escape) x dalam 1 hari 

  

Berdasarkan analisis hasil asesmen yang dilakukan oleh guru diperoleh informasi 

bahwa perilaku menghindar yang dijumpai pada Wn dan Cy bukan disebabkan oleh 

materi pelajaran yang terlalu tinggi karena di SLB E penyampaian materi sudah 

menyesuaikan kemampuan anak. Perilaku menghindar pada kasus ini banyak dicurigai 

dipicu oleh kebosanan sehingga untuk mengatasi perilaku menghindar tersebut disepakati 

akan menggunakan kontrak perilaku dan token ekonomi.  

Penerapan intervensi perilaku dilakukan oleh 3 guru selama waktu 2 minggu. Hasil 

dari intervensi perilaku tersebut menunjukkan bahwa terdapat penurunan masalah keluar 

kelas pada subyek WN dari rerata 6 kali/hari menjadi 4 kali/hari. Namun hal tersebut 

kadang dijumpai peningkatan pada hari-hari tertentu, terutama ketika terdapat pemicu dari 

luar kelas yang muncul, misal: suara teman, suara aktivitas kelas lain. Pada 2 subyek 

lainnya diketahui juga terjadi penurunan perilaku mencari perhatian dan perilaku 

menghindar menjadi 0 atau tidak muncul sama sekali. Namun, hal tersebut berdasarkan 

pemaparan guru disebabkan karena Cy sakit (tidak masuk sekolah) selama intervensi 

dilakukan dan teman satu kelas dari Arf tidak masuk sehingga pemicu perilaku mencari 

perhatian tidak ada. Secara visual tampilan perubahan perilaku dari ketiga subyek dapat 

dilihat dalam tabel 5. 

Tabel 5. Perubahan perilaku setelah intervensi 

No Nama 
siswa  

Masalah perilaku 
yang akan 
diintervensi 
(perilaku target) 

Modifikasi 
perilaku 

Baseline 
perilaku 
target  

Perilaku 

setelah 

intervensi 

1. Wn Perilaku keluar kelas 
tanpa ijin saat 
pembelajaran 

a. Kontrak 
perilaku  

b. Token 
Ekonomi 

c. Reward 
sosial 

Rerata 
Frekuensi 
perilaku keluar 
kelas 6 kali 
dalam 1 hari 

4/hari 

2. Arf Perilaku agresif verbal 
dan fisik pada teman 

d. Kontrak 
perilaku  

e. Reward  

Rerata 
frekuensi 12 
kali dalam 1 
hari 

0 

3 Cy Tidak mematuhi 
instruksi guru, berupa 
perilaku sengaja 
menjawab pertanyaan 

f. Kontrak 
perilaku  

g. Token 
Ekonomi 

Frekuensi 
perilaku 
menghindar 3 
x dalam 1 hari 

0 
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No Nama 
siswa  

Masalah perilaku 
yang akan 
diintervensi 
(perilaku target) 

Modifikasi 
perilaku 

Baseline 
perilaku 
target  

Perilaku 

setelah 

intervensi 

guru dengan jawaban 
yang tidak sesuai  

 

Perubahan perilaku pada Wn dinyatakan oleh guru disebabkan karena kontrak 

perilaku yang disepakati antara guru dengan Wn bahwa setiap kali Wn keluar kelas maka 

akan ditandai oleh guru kelas maupun guru lain. Sebagai reward dari penurunan perilaku, 

Wn akan mendapat kesempatan bermain game di HP. Pada akhir minggu kedua, 

pemberian reward game tersebut diungkap oleh guru tidak efektif untuk dilakukan karena 

cukup menyita waktu anak dan mengurangi aktivitas belajar sehingga guru merubah 

pilihan reward. Selama proses intervensi dijumpai perilaku agresif fisik dan verbal pada 

Wn yang muncul dengan frekuensi yang tidak stabil. Hal tersebut tidak terdokumentasi 

oleh guru karena terjadi pada waktu istirahat. Pemicu dari perilaku tersebut adalah ejekan 

dari teman dan berlanjut pada pemukulan maupun balasan berkata-kata kotor. Guru 

menyatakan masih kesulitan untuk mengkondisikan lingkungan sekolah terutama pada 

saat istirahat untuk mengurangi agresif verbal maupun fisik dari Wn maupun teman-teman 

yang lain.  

Pada Arf dan Cy, penurunan perilaku mereka belum dapat dipastikan apakah 

karena disebabkan intervensi dari guru atau karena pemicu munculnya perilaku tidak ada. 

Perilaku Arf disinyalir oleh guru kelas menjadi pemicu dari teman satu kelas Arf menjadi 

jarang dan bahkah hampir tidak masuk kelas karena takut akan mendapat perlakuan yang 

tidak nyaman dari Arf.  

Pembahasan 

Perilaku bermasalah pada anak dengan gangguan emosi dan perilaku berhasil 

diungkap oleh guru berdasarkan asesmen yang dilakukan oleh guru dengan mengikuti 

buku panduan yang dikembangkan dalam penelitian ini. Secara umum, guru menyatakan 

bahwa buku panduan yang diujicobakan dalam penelitian ini dapat digunakan, namun 

untuk penerapan di lapangan tidak mampu mencakup keseluruhan masalah perilaku yang 

ada pada anak.   

Motif dari munculnya masalah perilaku pada subjek lebih banyak pada menghindar 

(escape) dari pembelajaran atau kegiatan kelas. Selain itu, motif perilaku utama selain 

menghindar adalah menginginkan kegiatan tertentu (tangibel), yakni keluar kelas untuk 

bermain atau untuk mengganggu kelas lain. Berdasarkan FGD mengenai modifikasi 

perilaku yang diterapkan berdasarkan temuan perilaku dan motifnya ini, maka guru 

memilih menerapkan model pembelajaran yang fleksibel menyesuaikan kondisi siswa, 
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kontrak perilaku, token ekonomi, dan pemberian reward sosial pada subjek untuk 

mengurangi perilaku bermasalahnya tersebut.  

Motif perilaku menghindar diatasi dengan cara guru memberi bimbingan dan 

mempermudah anak dalam mengerjakan tugas akademik. Guru juga bisa memecah 

tugas dalam unit-unit kecil yang lebih sederhana dan dengan media yang disukai anak. 

Apabila anak lelah atau terlihat bosan, guru akan mengijinkan anak untuk bermain game 

pada handphone  guru dengan kesepakatan waktu, asalkan anak mengemukakan 

dengan baik, dan tidak langsung keluar kelas tanpa ijin. Waktu bermain tersebut juga 

difungsikan sebagai reward yang sudah disepakati sebelumnya di kontrak perilaku. 

Modifikasi perilaku untuk motif perilaku menghindar tersebut telah sesuai dengan PBS 

Steering Comittee Members, Huron Intermediate School District (2008) yang 

menyebutkan bahwa modifikasi perilaku untuk perilaku bermasalah dengan motif 

menghindar adalah dengan mengajari anak bagaimana untuk meminta bantuan atau 

meminta istirahat; serta mengubah, mengurangi, atau memberikan secara bertahap 

tuntutan atau tugas anak. 

Adapun motif perilaku bermasalah  tangible dicegah dengan kontrak perilaku, token 

ekonomi, dan pemberian reward berupa kegiatan menyenangkan ataupun dengan reward 

sosial. Kontrak perilaku merupakan aturan perilaku yang dibuat oleh guru bersama siswa, 

dalam kontrak perilaku diungkapkan perilaku yang diharapkan, dan konsekuensi apabila 

siswa melakukan atau melanggar (Shepherd, 2010). Adapun token ekonomi diterapkan 

untuk memperkuat perilaku positif sebagai pengganti perilaku bermasalah siswa. 

Misalnya, perilaku mau berusaha mengerjakan satu soal sebagai pengganti perilaku 

keluar kelas tanpa ijin. Menurut PBS Steering Comittee Members, Huron Intermediate 

School District (2008), cara untuk mengatasi perilaku bermasalah dengan motif tangibel 

adalah dengan mengajari anak cara yang  baik untuk meminta sesuatu, mengatur waktu 

dengan menambah penguat, serta memberikan benda kesukaan anak sebagai penguat 

bagi perilaku positif yang ditunjukkan (bisa dengan teknik token ekonomi).  

Namun demikian, pada akhir penelitian ditemukan bahwa modifikasi perilaku yang 

diterapkan tidak berhasil menurunkan perilaku bermasalah secara signifikan. Hal ini 

terlihat pada Wn yang berkurang perilaku keluar kelas (dari rata-rata 6 kali/hari menjadi 4 

kali/hari) namun perilaku agresif verbal dan fisik tetap muncul terutama saat istirahat. Ada 

banyak faktor yang diidentifikasi menjadi problem dalam penerapan modifikasi perilaku. 

Berdasarkan temuan penelitian, faktor-faktor tersebut adalah perilaku agresif anak yang 

sulit ditangani, perilaku bermasalah dari anak lain yang sulit dikendalikan dan sulit 

dikontrol, penerapan modifikasi perilaku yang tidak menyeluruh pada seluruh lingkungan 



 
 

548 
 

dan sepanjang waktu di sekolah, serta tidak adanya koordinasi dari tim sekolah untuk 

penerapan modifikasi perilaku secara komprehensif. 

Karakter perilaku agresif subjek yang kuat dan sulit ditangani, mudah marah dan 

meledak menandakan bahwa subjek mengalami kondisi internal penyebab perilaku 

bermasalah, yakni temperamen yang mudah mengalami emosi negatif, reaktif, dan tidak 

fleksibel (Cole & Knowles, 2011 , Burke dkk, 2002). Selain itu, ditemukan juga bahwa 

tingkat intelegensi subjek di bawah rata-rata. Implikasinya adalah anak sulit menalar 

aturan dan norma, berbuat sesuai dengan konteks, kurang mampu mengatasi persoalan 

sendiri, dan mendapatkan keinginan dengan cara negatif (Wenar & Kerig, 2005). Semua 

itu  menyebabkan anak sulit memenuhi harapan sosial, berperilaku agresif, nakal, 

negativistik, serta empati dan prososial rendah (Eisenberg dalam Burke dkk, 2002).   

Keadaan anak lain di sekolah yang juga bermasalah perilaku juga menjadi kendala 

keberhasilan. Perilaku bermasalah saling ejek bahkan saling pukul membuat pengelolaan 

perilaku menjadi semakin sulit. Hal ini sesuai dengan pernyataan US. Department of 

Education bahwa, anak yang mengalami masalah perilaku seringkali tidak mampu untuk 

memulai dan menjaga hubungan interpersonal dengan guru dan teman serta sering 

berperilaku atau berperasaan yang tidak sesuai dengan situasi di sekitar (Shepherd, 2010). 

Samanci (2010) menyatakan bahwa masalah memulai dan menjaga hubungan interpersonal 

tersebut merupakan problem keterampilan sosial pada mereka, berupa tidak mampu 

bersosialisasi dengan baik, dan berperilaku agresif.  

Permasalahan perilaku yang komplek dalam setiap subjek yang ada dalam 

penelitian ini tampak tidak dapat diselesaikan hanya dengan melakukan intervensi 

perilaku yang sifatnya spesifik pada anak-anak tertentu. Hal ini dapat terlihat dari pemicu 

munculnya masalah perilaku subyek banyak berasal dari lingkungan. Oleh karena itu, 

pemberlakuan kontrak perilaku tidak dapat dilakukan hanya di kelas-kelas tertentu namun 

diperuntukkan bagi semua siswa. Hal tersebut juga tidak dapat dibatasi pada saat jam 

pelajaran namun juga mencakup waktu istirahat. Keterlibatan dan peran aktif seluruh 

guru, dengan sistem sekolah dan pengaturan pembelajaran terintegrasi modifikasi 

perilaku diperlukan untuk mewujudkan iklim positif sekolah yang akhirnya dapat melatih 

anak untuk mengurangi perilaku bermasalah dan meningkatkan perilaku positif  (Vaughn 

& Boss, 2009). 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Model modifikasi perilaku terintegrasi pembelajaran dalam penelitian ini dapat 

diterapkan oleh guru-guru terutama membantu untuk mengetahui secara spesifik motif 
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dari munculnya masalah perilaku serta untuk menentukan teknik dan strategi 

pengelolaan perilaku bermasalah sesuai pola perilaku yang ditemukan.  

2. Keberhasilan model modifikasi perilaku terintegrasi pembelajaran dapat diketahui dari 

penerapan intervensi pada 1 subjek dalam penelitian ini. Sementara untuk 2 subjek 

lainnya belum terlihat karena ketidakhadiran pemicu masalah perilaku dan 

ketidakhadiran subjek di kelas. Meskipun demikian, masalah perilaku agresif tetap 

dijumpai terutama pada waktu yang tidak terstruktur (jam istirahat). 

 

Saran 

1. Permasalahan perilaku anak dapat diselesaikan dengan melakukan Modifikasi  

perilaku di dalam maupun di luar kelas secara sistemik melalui dukungan yang 

menyeluruh dalam sistem sekolah. Hal ini memerlukan kajian penelitian lebih lanjut 

untuk mengembangkan model yang dihasilkan dalam penelitian ini.  

2. Pelibatan orang tua untuk mendukung program intervensi perilaku di sekolah menjadi 

agenda untuk penelitian selanjutnya.  
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Abstrak 

Permasalahan penelitian ini adalah rendahnya keaktifan siswa ketika 
pembelajaran, dan rendahnya hasil belajar siswa kelas VII B pada mata pelajaran IPS. 
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, dari 36 orang, siswa yang termasuk kategori 
aktif hanya 12 orang (33%). Sedangkan terkait dengan hasil belajar, hanya 20 orang yang 
tuntas (55%). Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar 
siswa kelas VII B SMP Negeri 2 Gedangsari pada mata pelajaran IPS dengan 
menggunakan model "Tari Bambu".  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas dengan 
melaksanakan 4 tahapan yakni perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. 
Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII B SMP Negeri 2 Gedangsari yang berjumlah 
36 siswa, terdiri dari 17 laki-laki dan 19 perempuan. Data dikumpulkan dengan teknik 
observasi keaktifan siswa dan tes hasil belajar dengan 20 soal pilihan ganda.  

Hasil penelitian menunjukkan terjadinya peningkatan keaktifan dan hasil belajar. 
Siswa yang termasuk kategori aktif pada siklus I meningkat 27 orang (75%), dan 
meningkat lagi pada siklus II menjadi 33 orang (91%). Terkait dengan hasil belajar, pada 
siklus I jumlah siswa yang tuntas adalah 28 siswa (78%) dan siklus II meningkat menjadi 
33 orang (91%). Kesimpulan penelitian ini adalah penggunaan metode tari bambu dapat 
meningkatkan hasil belajar IPS dan keaktifan siswa. Untuk itu, peneliti menyarankan agar 
guru menggunakan model "Tari Bambu" sebagai salah satu alternatif yang digunakan 
dalam proses pembelajaran. 
 
Kata Kunci: Tari Bambu, Keaktifan, Hasil Belajar 
 

PENDAHULUAN 

 Pendidikan merupakan tonggak utama kemajuan suatu bangsa. Dengan 

pendidikan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satu cara yang 

dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah 

meningkatkan mutu pendidikan. Oleh karena itu, pembaharuan di bidang pendidikan demi 

kemajuan suatu bangsa harus selalu dilakukan agar dapat menciptakan kualitas 

pendidikan nasional yang mampu bersaing di dunia internasional. 

Pendidikan harus menyesuaikan diri dan lebih tanggap terhadap perubahan dan 

perkembangan zaman. Hal ini dikarenakan perwujudan masyarakat yang berkualitas 

menjadi tanggung jawab pendidikan, terutama dalam menyiapkan peserta didik menjadi 

subyek yang semakin berperan dalam menampilkan keunggulan dirinya yang tangguh, 

kreatif, mandiri dan profesional (Mulyasa, 2004:3). Salah satu subyek ajar yang cukup 

strategis dalam mewujudkan tujuan pendidikan tersebut adalah Ilmu Pengetahuan Sosial 

(IPS). 

mailto:nadya.sripurwanti@gmail.com
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Hasan dan Salladin (1996:40) menyatakan Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan 

ilmu yang mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi, dan temuan-

temuan penelitian dan ditentukan atau diobservasi setelah fakta terjadi yang berkaitan 

dengan isu sosial. Isjoni (2007:21) mengemukakan bahwa mata pelajaran IPS merupakan 

suatu program keseluruhan pada pokoknya memersoalkan manusia dalam lingkungan 

fisik maupun dalam lingkungan sosial.  

Disebutkan dalam SKKD (Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar, 2006) Ilmu 

Pengetahuan Sosial merupakan disiplin ilmu yang memelajari perilaku manusia dalam 

hidup masyarakat dengan lingkungan yang diberikan mulai dari SD/MI/SDLB sampai 

SMA/MAN/SMALB memuat materi Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi. IPS 

mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan 

isu sosial. 

Pada masa yang akan datang peserta didik akan menghadapi tantangan berat 

karena kehidupan masyarakat global selalu mengalami perubahan setiap saat. IPS 

berkenaan dengan cara manusia menggunakan usaha memenuhi kebutuhan materinya, 

memenuhi kebutuhan budayanya, kebutuhan kejiwaannya, pemanfaatan sumber yang 

ada dipermukaan bumi, mengatur kesejahteraannya, dan lain sebagainya yang mengatur 

serta mempertahankan kehidupan masyarakat manusia. Intinya memelajari menelaah 

dan mengkaji sistem kehidupan manusia dipermukaan bumi ini, itulah hakikat yang 

dipelajari pada pembelajaran IPS. Keberhasilan pembelajaran IPS tersebut salah satunya 

dapat dipandang dari hasil belajarnya. 

Hasil belajar banyak dipengaruhi oleh beberapa komponen dalam kegiatan belajar 

mengajar, antara lain bagaimana cara menyampaikan materi, metode belajar yang 

diterapkan, media pembelajaran yang digunakan, serta bagaimana interaksi yang terjalin 

antara guru dan siswa untuk menciptakan komunikasi dua arah. Sehingga dengan 

persiapan dari komponen belajar mengajar yang terprogram, guru dapat 

mengorganisasikan siswa dalam kegiatan belajar yang kondusif dan mengukur 

keberhasilan atau hasil belajar siswa yaitu dengan guru memberikan evaluasi belajar 

yang obyektif.  

Kenyataan yang ditemui di kelas VII B SMP Negeri 2 Gedangsari, Kabupaten 

Gunungkidul menunjukkan kondisi yang berbeda dengan harapan tersebut. Berdasarkan 

pengamatan pendahuluan yang dilakukan, didapatkan bahwa siswa kelas VII B menjalani 

proses belajar dengan buruk, karena keaktifan siswa dalam belajar masih kurang dan 

juga mendapatkan hasil belajar yang buruk. Dalam proses pembelajaran, sebagian siswa 

kurang memperhatikan, ramai sendiri pada saat siswa menerima pelajaran IPS. Proses 

pembelajaran pada mata pelajaran IPS tidak berlajan secara efektif. Siswa tidak fokus 
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dalam menerima materi, sehingga pada saat diberikan soal-soal ulangan harian, siswa 

kurang memahami pertanyaan. Siswa cenderung pasif dan tidak memiliki keberanian 

untuk bertanya mengenai materi yang belum dipahami. Siswa masih suka ngomong 

sendiri saat guru menjelaskan, siswa hanya mendengar dan menyimak, tanpa dilibatkan 

dengan pengalaman langsung. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan kognitif dan 

afektif siswa sangat rendah. Selain itu, ketika pembelajaran IPS berlangsung, siswa 

terlihat malas-malasan, bermain sendiri dan kurang bersemangat.  

Pembelajaran IPS di SMPN 2 Gedangsari, masih sering menerapkan metode 

pembelajaran dengan menggunakan metode konvesional yaitu dengan metode ceramah. 

Akibat dari implementasi pembelajaran konvensional ini, terjadi masalah dalam hal proses 

pembelajaran maupun dalam hasil belajar. Hal ini menyebabkan siswa tidak mendapat 

pengalaman langsung, kurang aktif bertanya dan berpendapat bahkan masih banyak 

siswa yang ramai sendiri ketika guru menjelaskan. Kemampuan afektif siswa belum 

menunjukkan rasa ingin tau, jujur, berani mencoba yang besar. Kemampuan psikomotorik 

siswa juga masih rendah, karena kurangnya praktik dan pengalaman langsung 

dilapangan. 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, dari 36 orang, siswa yang termasuk 

kategori aktif hanya 12 orang (33%). Sedangkan terkait dengan hasil belajar, hanya 20 

orang yang tuntas (55%)dengan KKM 70. Hal-hal ini merupakan dampak guru mengajar 

dengan model ceramah dan tanya jawab, yang dirasa membosankan disamping 

kurangnya keaktifan belajar siswa. 

Guru belum mencoba metode pembelajaran lain yang lebih efektif dan 

menyenangkan bagi siswa, agar siswa dapat memahami konsep tersebut dalam 

kehidupan sehari-hari. Guna menentukan metode pembelajaran yang cocok, guru harus 

memerhitungkan jumlah siswa, ukuran kelas, karakter siswa, tujuan pembelajaran, media 

yang tersedia, dan sebagainya. 

Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, peneliti memilih metode 

pembelajaran kooperatif tipe Tari Bambu (bamboo dancing). Metode pembelajaran ini 

sangat baik digunakan untuk mengajarkan materi berkaitan informasi-informasi awal 

untuk memelajari materi selanjutnya. Dengan menggunakan tari bambu, diharapkan 

terjadi pemerataan informasi atau topik yang diketahui oleh siswa. Metode tari bambu 

tentunya sangat bermanfaat untuk pembelajaran di kelas agar lebih bervariatif sehingga 

tidak membosankan.  

Langkah-langkah penerapan metode pembelajaran kooperatif teknik tari bambu 

menurut Suprijono (2012: 98-99) yaitu: (1) Pengenalan topik; (2) Pembagian kelompok 

besar; (3) Penempatan kelompok; (4) Pembagian tugas; (5) Pergantian pasangan, (6) 
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presentasi kelompok; dan (7) Refleksi. Guna meningkatkan partisipasi dan keaktifan 

siswa dalam kelas guru menerapkan metode pembelajaran kooperatif teknik tari bambu, 

guru harus mampu menciptakan suasana yang mendukung sehingga siswa aktif 

bertanya, dan mengungkapkan gagasan. Belajar merupakan suatu proses aktif dari siswa 

dalam membangun pengetahuannya. Belajar bukan hanya proses pasif yang hanya 

menerima ceramah guru tentang pengetahuan, sehingga pembelajaran tersebut tidak 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk berperan aktif, maka pembelajaran tersebut 

bertentangan dengan hakikat belajar. Peran aktif siswa sangat penting dalam rangka 

pembentukan generasi yang kreatif, yang mampu menghasilkan sesuatu untuk 

kepentingan dirinya dan orang lain. 

Dari latar belakang masalah tersebut, maka peneliti merasa terdorong untuk 

melihat pengaruh pembelajaran Tari Bambu (bamboo dancing) terhadap prestasi belajar 

siswa dengan mengambil judul “Penerapan Metode Pembelajaran Tari Bambu Dalam 

Meningkatkan Keaktifan dan Hasil Belajar IPS Pada Siswa Kelas VII B SMP Negeri 2 

Gedangsari Tahun pelajaran 2014/2015”. 

Merujuk pada uraian latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) Apakah penerapan pembelajaran model Tari 

Bambu (bamboo dancing) berpengaruh terhadap keaktifan belajar Ilmu Pengetahuan 

Sosial siswa Kelas VII B di SMP Negeri 2 Gedangsari tahun pelajaran 2014/2015? (2) 

Apakah penerapan pembelajaran model Tari Bambu (bambu dancing) berpengaruh 

terhadap hasil belajar Ilmu Pengetahuan Sosial siswa Kelas VII B di SMP Negeri 2 

Gedangsari tahun pelajaran 2014/2015? 

Berdasarkan atas rumusan masalah di atas, maka tujuan dilaksanakan penelitian 

ini adalah: (1) Untuk meningkatkan keaktifan belajar melalui penerapan pembelajaran 

model Tari Bambu (bamboo dancing) pada pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas VII 

B di SMP Negeri 2 Gedangsari tahun pelajaran 2014/2015. (2) Untuk meningkatkan Hasil 

belajar melaui penerapan pembelajaran model Tari Bambu (bamboo dancing) pada 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas VII B di SMP Negeri 2 Gedangsari tahun 

pelajaran 2014/2015. 

Manfaat Penelitian Hasil dan Temuan penelitian ini dapat memberikan informasi 

tentang pembelajaran kooperatif model Tari Bambu (bamboo dancing) dalam 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial oleh guru Kelas VII B di SMP Negeri 2 

Gedangsari Tahun pelajaran 2014/2015. Selain itu, sekolah sebagai penentu kebijakan 

dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa khususnya pada mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial. Secara khusus, manfaat dari penelitian ini meliputi manfaat bagi 

siswa, bagi guru, dan bagi sekolah. Bagi siswa, hasil penelitian ini bermafaat guna: (1) 
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Saling berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam suasana belajar; (2) Mendapatkan 

pembelajaran yang bermakna dan sistematis; (3) Untuk meningkatkan hasil belajar IPS. 

(3) Meningkatkan keaktifan belajar IPS. Bagi guru, penelitian ini bermanfaat guna: (1) 

Meningkatkan hasil pembelajaran IPS dengan metodeTari Bambu (bambu dancing). (2) 

Menambah variasi pembelajaran pada mata pelajaran IPS. Sedangkan bagi sekolah, hasil 

penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan profesional para 

guru, perbaikan proses pembelajaran siswa, serta memberi iklim yang kondusif di 

sekolah. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 2 Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul 

khususnya kelas VII B, di mana peneliti menjadi guru untuk mata pelajaran IPS di kelas 

ini. Penelitian ini telah dilaksanakan pada semester 2 tahun ajaran 2014/2015, tepatnya 

pada 10 Februari 2015 hingga 17 Maret 2015. Subyek penelitian adalah semua siswa 

kelas VII B SMP Negeri 2 Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul yang berjumlah 36 orang 

siswa. Sedangkan pelaku penelitian adalah penulis yaitu guru IPS dibantu oleh guru 

pengamat sekaligus sebagai observer. 

Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas yang terdiri dari 2 siklus. Peneliti 

sebagai pengajar yang melaksanakan proses belajar mengajar dengan menggunakan 

model tari Bambu dari siklus yang satu ke siklus yang berikutnya. Setiap siklus meliputi 

perencanaan, pelaksanaan dan observasi serta refleksi sesuai model PTK menurut 

Kemmis dan Taggart (2013). Terdapat 3 variabel yang ada dalam penelitian ini, yaitu 1 

variabel tindakan (penggunaan model Tari Bambu), dan 2 variabel dampak (Keaktifan 

belajar dan Hasil belajar). 

Pengumpulan data keaktifan belajar dilakukan dengan teknik observasi, 

sedangkan data hasil belajar dikumpulkan dengan teknik tes. Sebelum digunakan, 

instrumen tersebut diuji validitas, reliabilitas, serta tingkat kesukarannya di kelas lain. 

Hanya instrumen yang valid, reliabel, dan memiliki kesulitan tepat saja yang digunakan 

untuk mengumpulkan data. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan melihat nilai 

rata-rata dan persentase ketuntasan. Selanjutnya, penelitian ini akan berakhir jika dalam 

hal keaktifan belajar siswa mengalami peningkatan, dan dalam hasil belajar, 90% siswa 

tuntas KKM. 

 

Pelaksanaan Tindakan 

 Tindakan yang dilaksanakan mengikuti langkah-langkah yang dikemukakan oleh 

Kemmis dan Taggart, yaitu perencanaan, pelaksanaan sekaligus observasi, dan refleksi. 
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Keempat kegiatan tersebut masing-masing dilaksanakan dua kali, yaitu siklus 1 dan siklus 

2. Rincian dari setiap kegiatan tersebut dapat disimak dalam sub-sub bab berikut. 

Perencanaan Siklus 1 

 Perencanaan yang dilakukan pada siklus 1 meliputi kegiatan: (1) Menyusun 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP); (2) Membagi kelompok siswa berdasarkan 

karakternya; (3) Menyiapkan bahan atau sumber materi tertulis; (4) Menyiapkan ruangan 

yang lebih luas untuk memudahkan perputaran siswa (dalam hal ini guru meminjam 

Laboratorium Biologi). 

Pelaksanaan Siklus 1 

 Pelaksanaan pembelajaran siklus 1 mengikuti sintak metode pembelajaran 

dengan beberapa modifikasi. Modifikasi yang dilakukan antara lain: (1) Tanya jawab 

siswa dilakukan dengan cara duduk, tidak berdiri; (2) Soal ditulis dalam selembar kertas, 

dan penjawab menulis jawaban di tempat yang disediakan oleh penanya; (3) Penjawab 

diperbolehkan mencari jawaban di sumber materi. Secara teknis, langkah-langkah 

pembelajaran yang dilaksanakan adalah: (1) Guru membagi siswa kedalam 6 kelompok 

yang heterogen, masing-masing terdiri dari 6 siswa; (2) Siswa duduk berhadapan dengan 

kelompok lain, setiap siswa duduk berhadapan dengan siswa dari kelompok lain; (3) 

Siswa yang duduk menghadap ke belakang kelas menjadi penanya, menanyakan satu 

soal, dan yang duduk menghadap ke depan kelas menjadi penjawab; (4) Siswa bergeser 

duduk satu tempat searah jarum jam, bertanya soal berikutnya, dan seterusnya; (5) Usai 

pembelajaran, siswa berdiskusi dengan guru mengenai soal-soal yang belum terjawab.  

Observasi Siklus 1 

 Observasi siklus 1 dilakukan oleh seorang observer yang memegang pedoman 

observasi. Terdapat 2 pedoman yang digunakan, yaitu pedoman pengamatan efektifitas 

pembelajaran, dan pedoman penilaian keaktifan siswa. Menurut hasil observasi, terdapat 

berbagai kelemahan dalam pembelajaran ini, diantaranya terdapat beberapa siswa yang 

belum menyusun daftar pertanyaan, jumlah soal antara siswa satu dengan yang lain 

berbeda, dan karakter soal juga berbeda (terdapat siswa yang hanya membuat soal isian 

singkat, sehingga dijawab dengan cepat, dan terdapat siswa yang membuat soal uraian 

panjang, sehingga butuh waktu lama untuk menjawab). Hal-hal tersebut menjadi 

hambatan tersendiri bagi perputaran sistem.  

Refleksi Siklus 1 

 Refleksi dilakukan dengan cara diskusi antara guru, observer, dan perwakilan 

siswa (2 orang). Hasil refleksi menunjukkan bahwa keaktifan siswa masih kurang, 

pembelajaran belum berlangsung efektif, dan hasil belajar belum memenuhi kriteria 
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keberhasilan. Dengan demikian, forum diskusi para reflektor memutuskan bahwa 

pembelajaran dilanjutkan pada siklus 2. 

Perencanaan Siklus 2 

 Perencanaan yang dilakukan pada siklus 2 hampir sama dengan perencanaan 

pada siklus 1. Hanya saja, terdapat beberapa perbaikan yang dilakukan, seperti: (1) 

Pembatasan kriteria soal yang dibuat supaya semua seragam (semua siswa membuat 

soal berbentuk uraian); (2) Penetapan waktu untuk satu putaran, selama 5 menit 

perputaran; (3) Penetapan jumlah soal yang dibuat, yaitu 10 soal. Selain itu, komponen-

komponen yang direncanakan pada siklus kedua ini sama dengan komponen dalam 

siklus 1. 

Pelaksanaan Siklus 2 

 Pelaksanaan pembelajaran siklus kedua ini sama dengan pelaksanaan pada 

siklus 1, hanya saja guru lebih tegas dalam hal waktu. Siswa yang sudah selesai 

menjawab soal dari pasangannya tidak diperkenankan berputar sebelum waktu 5 menit 

selesai. Sedangkan siswa yang belum selesai mengerjakan soal hingga 5 menit wajib 

berputar, dan dapat melanjutkan penjawaban soal diantara selesainya pembelajaran tari 

bambu dan konfirmasi pada guru. 

Observasi Siklus 2 

 Observasi yang dilakukan pada siklus 2 dilakukan oleh observer yang sama 

dengan siklus 1, dan memiliki objek observasi yang sama dengan siklus 1. Pada siklus 

kedua ini, observer tidak hanya mengobservasi saja, namun ikut membantu guru 

menegakkan disiplin waktu. Hasil observasi menunjukkan bahwa pembelajaran berjalan 

secara lebih tertib dibanding siklus 1, dimana dengan waktu 5 menit, tidak ada siswa yang 

kekurangan waktu dalam menjawab soal. 

Refleksi Siklus 2 

 Refleksi yang dilaksanakan pada siklus 2 sama dengan refleksi yang dilaksanakan 

pada siklus pertama. Hasil refleksi menunjukkan bahwa pembelajaran sudah berjalan 

secara efektif. Selain itu, keaktifan siswa telah meningkat dibandingkan siklus pertama, 

dan hasil belajar telah memenuhi target yang diharapkan. Dengan demikian, diputuskan 

bahwa pembelajaran berakhir pada siklus kedua ini, dan tidak dilanjutkan pada siklus 

selanjutnya. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Rata-rata nilai siswa pada akhir siklus pertama meningkat jika dibandingkan 

dengan prasiklus. Pada siklus I jumlah siswa yang tuntas adalah 28 orang (78%) 

meningkat dari kondisi sebelum penelitian (prasiklus) yang hanya sebanyak 20 orang 
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(55%) yang tuntas. Berikut data hasil belajar yang diperoleh setelah evaluasi siklus 

pertama. 

Tabel 1. Hasil Belajar Siklus Pertama 
 

No Nilai KKM Jumlah Siswa Persentase Keterangan 

1     8 22% Tidak tuntas 

2     28 78% Tuntas 

 JUMLAH 34 100%  

 

Sedangkan keaktifan siswa berdasarkan hasil observasi juga mengalami 

peningkatan menunjukan siswa yang masuk kategori aktif pada siklus I meningkat 

menjadi 75% atau sekitar 27 orang siswa yang aktif dan 9 orang siswa yang belum aktif. 

Berdasarkan refleksi yang dilakukan peneliti menemukan kendala dalam 

menerapkan metode pembelajaran kooperatif teknik tari bambu, yaitu: (1) Kurangnya 

waktu pelaksanaan; (2) Penggunaan metode pembelajaran yang baru dan belum pernah 

dilakukan menyebabkan siswa bingung dalam pelaksanaan tanya jawab; (3) Kelompok 

diskusi terlalu besar menyebabkan diskusi kelompok kurang kondusif; (4) Kurangnya 

ruang pada saat siswa melaksanakan diskusi; (5) Kesulitan dalam mengatur dan 

membimbing siswa pada saat diskusi; (6) Kurangnya kerjasama antara siswa laki-laki dan 

perempuan dalam satu kelompok; (7) Siswa yang mempunyai kemampuan pikir rendah 

menggantungkan diri pada temannya yang pintar, dan (8) Pada saat pembentukan 

kelompok dan pergantian pasangan (rolling) siswa ramai. Selain itu, karena tingkat 

ketuntasan belum mencapai target yang diharapkan, maka peneliti dan observer sepakat 

untuk melanjutkan penelitian ini pada siklus kedua. 

Hasil belajar pada siklus kedua mengalami peningkatan dibandingkan siklus 

pertama. Pada siklus kedua, jumlah siswa yang tuntas adalah 33 orang (91%). Berikut 

data ketuntasan yang diperoleh setelah evaluasi siklus kedua. 

 
Tabel 2. Hasil Belajar Siklus Kedua 

No Nilai KKM Jumlah Siswa Persentase Keterangan 

1     3 9% Tidak tuntas 

2     33 91% Tuntas 

 JUMLAH 32 100%  

 

Selain meningkatkan hasil belajar, pelaksanaan siklus II juga berhasil 

meningkatkan keaktifan siswa. Berdasarkan hasil observasi, siswa yang masuk kategori 

aktif pada siklus II meningkat menjadi 91% atau sekitar 33 orang siswa yang aktif dan 9% 

atau 3 orang siswa yang belum aktif.  



559 
 

Refleksi yang dilakukan menunjukkan bahwa siswa dan guru telah memahami 

pelaksanaan model ini. Hal ini terbukti peneliti dapat mengatasi kendala-kendala yang 

terjadi dengan melakukan kegiatan, yaitu: (1) Menambah waktu pelaksanaan terutama 

pada saat siswa berdiskusi; (2) Pembiasaan dan peran aktif peneliti dalam membimbing 

serta mengatur pelaksanaan diskusi kelompok; (3) Membagi siswa dalam empat 

kelompok besar; (4) Mengatur meja dan kursi di kelas, (5) Mengatur tata ruang dan 

membimbing siswa secara aktif; (6) Peneliti memotivasi dan memberikan pengarahan 

tentang pentingnya kerjasama dalam satu kelompok sehingga diskusi menjadi lebih hidup 

dan kompak; (7) Peneliti lebih memotivasi siswa pada saat diskusi kelompok dan 

membimbing siswa yang mengalami kesulitan; (8) Peneliti membuat berbagai aturan 

tentang pembentukan kelompok. Selain itu, tingkat ketuntasan siswa telah mencapai 

target yang diharapkan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penelitian ini telah 

berhasil, dan dapat diakhiri. 

Berdasarkan hasil penelitian, nampak bahwa dua hipotesis yang diajukan dapat 

diterima. Kedua hipotesis tersebut adalah: (1) Penerapan pembelajaran model Tari 

Bambu berpengaruh terhadap keaktifan belajar Ilmu Pengetahuan Sosial siswa Kelas VII 

B di SMP Negeri 2 Gedangsari tahun pelajaran 2014/2015. (2) Penerapan pembelajaran 

metode Tari Bambu berpengaruh terhadap hasil belajar Ilmu Pengetahuan Sosial siswa 

Kelas VII B di SMP Negeri 2 Gedangsari tahun pelajaran 2014/2015. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan penelitian tindakan kelas yang peneliti laksanakan di kelas VIIB SMP 

Negeri 2 Gedangsari Kabupaten Gunungkidul, didapatkan simpulan hasil penelitian yaitu 

bahwa penggunaan metode pembelajaran kooperatif tipe tari bambu dapat memecahkan 

permasalahan pembelajaran yang muncul sehingga hasil belajar IPS materi 

Perkembangan Hindu Budha dan Perkembangan Islam di Indonesia. Hal ini dapat 

dideskripsikan bahwa metode pembelajaran kooperatif tipe tari bambu dapat membuat 

siswa lebih memahami materi, terlihat dari keaktifan belajar meningkat dan hasil belajar 

juga meningkat.  

Hasil Penelitian Tindakan Kelas dengan metode pembelajaran kooperatif tipe 

bamboo dancing dapat memecahkan setiap permasalahan baik yang dihadapi peneliti 

ketika mengajar maupun yang dihadapi siswa ketika proses pembelajaran berlangsung. 

Dengan terselesaikannya permasalahan tersebut menyebabkan tujuan pembelajaran 

peneliti dapat tercapai. Keberhasilan penelitian ini terlihat dari persentase keaktifan 

peneliti pada siklus I sebesar 75%. Aktivitas peneliti menunjukkan kriteria baik, tetapi 

belum maksimal karena masih ada kekurangan yang dilakukan peneliti dalam proses 
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pembelajaran. Kekurangan tersebut diantaranya kurangnya tanya jawab, peneliti kurang 

memberi motivasi, kurang membimbing siswa dalam diskusi dan mempresentasikan 

hasilnya sehingga pengelolaan waktu kurang efektif. Kekurangan tersebut diperbaiki 

dalam siklus II sehingga didapatkan persentase hasil keaktifan siswa sebesar 91% 

dengan kriteria sangat baik. Hasil siklus II ini menunjukkan bahwa peneliti telah 

memperbaiki semua kekurangan yang terjadi di siklus I.  

Hasil penelitian ini menjadi jawaban dari rumusan masalah penelitian ini, yaitu: (1) 

Penerapan pembelajaran model Tari Bambu (bamboo dancing) berpengaruh terhadap 

peningkatan keaktifan belajar Ilmu Pengetahuan Sosial siswa Kelas VII B di SMP Negeri 

2 Gedangsari tahun pelajaran 2014/2015; (2) Penerapan pembelajaran model Tari Bambu 

(bambu dancing) berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar Ilmu Pengetahuan 

Sosial siswa Kelas VII B di SMP Negeri 2 Gedangsari tahun pelajaran 2014/2015. 

Untuk itu, disarankan bagi guru untuk menggunakan metode pembelajaran ini jika 

ingin meningkatkan hasil belajar dan keaktifan siswa dalam mata pelajaran IPS. Selain itu 

disarankan untuk dilaksanakan penelitian lanjutan mengenai penggunaan metode tari 

bambu ini pada mata pelajaran lain, kelas lain, maupun sekolah lain. 
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Abstrak 

Penelitian ini berangkat dari keadaan awal siswa di kelas VIII SMP Negeri 2 
Gedangsari pada mata pelajaran keterampilan batik yang masih kurang memuaskan. 
Dari 34 siswa yang termasuk kategori terampil hanya 5 orang (14,7%), dan siswa yang 
mendapatkan nilai tes diatas KKM (75) hanya sebanyak 14 orang (41%). Hal ini 
disebabkan karena pembelajaran masih berpusat pada guru, dan metode yang 
digunakan masih konvensional. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan 
keterampilan mencolet batik dan hasil belajar siswa kelas VIII B melalui metode 
pembelajaran CTL berbantuan video.  

Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas dengan model Kemmis dan 
Taggart yang terdiri dari dua siklus. Setiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, 
observasi, dan refleksi. Indikator keberhasilan penelitian adalah 80% siswa terampil 
mencolet batik, dan mendapatkan nilai diatas KKM. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan keterampilan mencolet 
dan hasil belajar keterampilan dari siklus 1 ke siklus 2. Pada siklus 1, siswa yang 
termasuk kategori terampil meningkat menjadi 15 orang (44%), dan siswa yang 
mendapatkan hasil belajar diatas KKM sebanyak 25 orang (73,5%). Sedangkan pada 
siklus 2, siswa yang termasuk kategori terampil sebanyak 28 orang (82%), dan siswa 
yang mendapatkan hasil belajar diatas KKM meningkat menjadi 32 orang (94%). Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode CTL berbantuan video dapat 
meningkatkan keterampilan mencolet batik dan hasil belajarnya, sehingga disarankan 
untuk digunakan. 

 

Kata Kunci: CTL, Keterampilan Mencolet, Hasil Belajar 
 

PENDAHULUAN 

Batik merupakan salah satu produk budaya bangsa Indonesia yang dapat 

berfungsi sebagai bahan sandang dan penghias rumah. Sebagai salah satu produk asli, 

Bangsa Indonesia dituntut untuk melestarikan dan mengembangkan batik sebagai 

kekayaan seni. Akhir-akhir ini batik sedang digemari mulai dari kalangan muda hingga 

orang yang sudah tua. Tetapi kesenangan tersebut hanya sebatas trend saja, tidak 

dibarengi dengan kesadaran memelihara batik sebagai seni tradisional yang perlu 

dilestarikan. 

Berbagai kendala terkait dengan pelestarian batik ini dihadapi, baik oleh para 

pengusaha, desainer, dan perajin. Permasalah ini timbul salah satunya adalah kurangnya 

minat masyarakat untuk memroduksi batik (khususnya batik tulis), dan cenderung hanya 

mengonsumsi batik atau menggunakannya. Selain itu, semakin berkembangnya batik 
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printing dengan pesat, kurangnya minat generasi penerus pada usaha batik tulis, ketidak 

tersediaan bahan dan modal, serta lemahnya strategi pemasaran membuat batik tulis 

menjadi kian terpuruk. Demikian juga menurut Loupias (2007), bahwa keberadaan batik 

tradisional kini mulai surut sehingga perlu dipertahankan agar tidak punah. 

Pertimbangannya bukan sekadar dari sisi bisnis tetapi kerajinan tersebut merupakan aset 

kerajinan tradisional kita yang kian langka akibat terdesak oleh ekonomi kapitalis. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka kiranya perlu dicari jalan keluarnya agar batik 

dapat dilestarikan.  

Salah satu cara yang dilakukan adalah menjadikan keterampilan membatik 

sebagai salah satu materi pilihan dalam mata pelajaran ketrampilan di SMP (khususnya di 

SMP-SMP yang terletak di area konsentrasi batik. Hal ini merupakan salah satu wujud 

kepedulian dalam usaha melestarikan budaya bangsa. Menurut Permendiknas RI No. 41 

Tahun 2007 tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, 

mata pelajaran keterampilan diarahkan agar peserta didik dapat mengembangkan 

kecakapan hidup (life skills) yang meliputi keterampilan personal sosial prafokasional dan 

akademik.Penekanan jenis keterampilan disesuaikan dengan mempertimbangkan minat 

dan bakat peserta didik serta potensi lokal, lingkungan budaya kondisi ekonomi dan 

kebutuhan daerah. Dengan adanya mata pelajaran ini, diharapkan sebagian masyarakat 

(dalam hal ini siswa) memiliki keterampilan yang baik dalam hal membatik, khususnya 

batik tulis. 

Membuat batik tulis dengan teknik tradisional dan alat-alat tradisional (seperti 

canting dan bahan-bahan zat warna) memiliki tingkat kesulitan dan kerumitan yang tinggi. 

Hal ini membuat pengajaran materi pembuatan batik ini memerlukan waktu lama. 

Kegiatan mengerjakan batik tulis cukup rumit sehingga mesti teliti dan sabar karena 

prosesnya menuntut demikian. Semakin banyak warna yang ditargetkan, akan berdapak 

pada semakin sering membuka dan menutup malam. Proses penutupan malam tersebut 

mesti dilakukan pada kedua bidangnya atau bolak-balik. Disamping itu, limbah hasil 

pembuangan zat warna dan malam (lilin untuk membatik) sisa lorodan jika tidak dikelola 

dengan baik dapat menyebabkan polusi pada lingkungan sekitar. 

SMP Negeri 2 Gedangsari merupakan salah satu sekolah di Daerah Istimewa 

Yogyakarta yang mengajarkan keterampilan membatik bagi siswanya. Sekolah ini berada 

di kecamatan Gedangsari, yang sebagian masyarakatnya, termasuk sebagian orang tua 

siswa bermata pencaharian sebagai pengusaha maupun pengrajin batik. Sekolah sudah 

dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang seperti tempat tersediri (diluar kelas), 

sistem pengolahan limbah batik, tempat menjemur, dan berbagai peralatan yang 

diperlukan seperti kuas, ember, gelas takar, dan sebagainya. Selain itu, dalam pelajaran 
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batik, setiap siswa mendapatkan fasilitas berupa selembar kain kosong untuk masing-

masing siswa, kuas, lilin, cat, dan sebagainya. Dengan adanya fasilitas yang lengkap, 

didukung dengan guru yang berpengalaman, secara logis siswa dapat membatik dengan 

terampil dan mendapatkan hasil belajar membatik yang tinggi. 

Kenyataan yang ditemui dilapangan, siswa SMPN 2 Gedangsari banyak kurang 

terampil dan mendapatkan hasil belajar yang rendah dalam keterampilan membatik. 

Terkait dengan keterampilan membatik, dari 34 siswa yang termasuk kategori terampil 

hanya 5 orang (14,7%). Sedangkan terkait dengan hasil belajar, siswa yang mendapatkan 

nilai tes diatas KKM (75) hanya sebanyak 14 orang (41%). 

Hal di atas inilah yang membuat peneliti berupaya untuk mencari solusi mengatasi 

permasalahan tersebut. Berdasarkan berbagai kajian yang telah dilakukan, peneliti 

bertekad untuk meningkatkan kualitas pembelajaran batik di SMP Gedangsari melalui 

penggunaan pembelajaran kontekstual berbantuan video. Penggunaan metode ini 

dilakukan dalam materi mewarnai batik dengan metode colet. Metode ini untuk anak SMP 

Gedangsari merupakan pengembangan baru sebagai pelajaran batik dalam memperkaya 

pewarnaan batik. Sejauh ini telah diajarkan pewarnaan sintetis, alami. Sedangkan metode 

colet diajarkan karena efisien dan bersih lingkungan dalam pembuatannya dan 

memperkaya pengetahuan anak tentang pewarnaan batik. Keunggulan dari teknik colet 

adalah warna yang dihasilkan dalam satu helai batik bisa bermacam-

macam. Penggunakan warna relatif lebih hemat. Warna yang dihasilkan cerah, bisa 

memilih mana batikan yang ingin dicolet dan mana yang tidak, bisa menghemat air. 

Sedangkan kelemahan dari teknik ini adalah membutuhkan waktu yang relatif lama 

tergantung berapa banyak motif yang ingin dicolet, warna bisa meluber ke motif lain dan 

kadang antara warna keinginan dan hasil tidak sama dan warna tidak rata dan cenderung 

tidak terlalu kuat menempel pada kain jika tidak telaten mengulang warna. Teknik colet 

sering kita temui pada batik pesisiran yang memang memiliki ciri warna-warna yang 

cerah. Seperti batik Pekalongan, batik Gresik, batik Madura, batik Indramayu dan daerah-

daerah lainnya. Batik yang demikian itu yang banyak digemari dikalangan muda saat ini 

Siswa perlu ketelitian dan kesabaran yang tinggi, dan tidak lupa tentang 

pencampuran warna dalam teknik mencolet ini supaya warna yang dihasilkan dari 

pewarnaan ini menjadi lebih cerah. Untuk mengembangkan keterampilan tersebut, maka 

peniliti menggunakan video pembelajaran tentang mencolet dengan metode CTL dengan 

tujuan siswa dapat langsung mengamati. Diharapkan setelah melihat video hasil 

pembelajaran mencolet anak lebih baik terarah, menarik dan indah dipandang.  

Pembelajaran CTL dianggap paling cocok untuk pelajaran ini berdasarkan 

berbagai pertimbangan. Sudrajat (2007), menyatakan bahwa Contextual Teaching and 
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Learning (CTL) merupakan suatu proses pendidikan yang holistik dan bertujuan 

memotivasi siswa untuk memahami makna materi pelajaran yang dipelajarinya dengan 

mengkaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari (konteks 

pribadi, sosial, dan kultural) sehingga siswa memiliki pengetahuan/keterampilan yang 

secara fleksibel dapat diterapkan (ditransfer) dari satu permasalahan/konteks ke 

permasalahan/konteks lainnya. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan 

yang ada dalam diri siswa dapat diterapkan kedalam masalah yang sifatnya kontekstual. 

Hal ini sesuai dengan kondisi yang ada, dimana sekolah terletak di daerah konsentrasi 

kerajinan batik. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka judul penelitian ini adalah 

Upaya Meningkatkan Ketrampilan Mencolet Dan Hasil Belajar Membatik Melalui Metode 

Pembelajaran Contextual Teaching And Learning Berbantuan Video. Rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah keterampilan mencolet batik siswa dapat 

ditingkatkan melalui metode pembelajaran CTL berbantuan video? (2) Apakah hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran keterampilan dapat ditingkatkan melalui metode 

pembelajaran CTL berbantuan video? 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah: (1) 

Meningkatkan keterampilan mencolet batik siswa melalui metode pembelajaran CTL 

berbantuan video. (2) Meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran keterampilan 

melalui metode pembelajaran CTL berbantuan video. Selanjutnya, hasil penelitian ini 

bermanfaat bagi siswa untuk meningkatkan keterampilan mencolet dan hasil belajarnya, 

serta bagi guru sebagai alternatif pengajaran membatik. 

Manfaat penelitian ini meliputi manfaat bagi siswa, guru, dan sekolah. Manfaat 

bagi siswa adalah meningkatkan keterampilan mencolet dan hasil belajar keterampilan. 

Sedangkan manfaat bagi guru adalah memerbaiki kualitas pembelajaran dan suksesnya 

pembelajaran yang dilakukannya. Bagi sekolah sebagai salah satu referensi untuk 

penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas. 

 

METODE  

Penelitian ini dilaksanakan di kelas VIII B SMP Negeri 2 Gedangsari Gunungkidul. 

Mayoritas siswa SMP ini (75%) berasal dari keluarga pra sejahtera. Setiap kelas rata-rata 

terdiri dari 34 siswa. Semua siswa diterima tanpa seleksi. Umumnya, mereka berasal dari 

daerah pegunungan dengan jarak rata-rata 6 km dari sekolah. Perjalanan ke sekolah 

biasanya mereka tempuh dengan berjalan kaki. Pekerjaan orang tua siswa mayoritas 

adalah petani dan buruh batik. 
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Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK). Model PTK yang digunakan adalah Kemis dan Taggart (Suparno, 2008). Penelitian 

berlangsung dalam 2 siklus, dan sekali pra siklus pada setiap siklus dilakukan tiga kali 

pertemuan, dimana pertemuan pertama dan kedua digunakan untuk pembelajaran, dan 

pada pertemuan ke tiga digunakan untuk evaluasi. Setiap siklus terdiri dari langkah-

langkah berikut: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan pembelajaran sekaligus pengamatan, 

serta (3) refleksi terhadap tindak pembelajaran yang telah dilakukan. 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini muliputi data efektifitas proses 

pembelajaran dan data variabel dampak pembelajaran. Data efektifitas proses 

pembelajaran yang dikumpulkan meliputi data tentang tindak pembelajaran guru, dan 

data respons siswa terhadap pembelajaran. Data tentang tindak pembelajaran guru 

dikumpulkan melalui observasi oleh observer, dan data respons siswa diperoleh dari 

tulisan refleksi siswa, serta hasil wawancara peneliti dengan siswa. Semua data ini 

dipertimbangkan untuk kegiatan analisis dan refleksi, dan menentukan perubahan tindak 

pembelajaran yang diperlukan. Sedangkan data variabel dampak penelitian meliputi data 

keterampilan mencolet dan hasil belajar siswa. Data keterampilan mencolet dikumpulkan 

dengan cara memberikan tes praktik yang memerintahkan siswa mengubah batik menjadi 

model batik colet yang baru. Sedangkan data hasil belajar dilakukan dengan cara menilai 

hasil karya (batik buatan siswa) sesuai dengan pendapat dari Tafsir (2008:34-35) yang 

menyatakan bahwa hasil belajar adalah hasil akhir yang diharapkan dapat dicapai setelah 

seseorang belajar. Data-data yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif (Sugiyono, 

2006). 

Di dalam penelitian ini, indikator keberhasilan tindakan yang dijadikan pedoman 

adalah ketrampilan siswa mencolet batik. Tindak pembelajaran dianggap telah berhasil 

apabila sedikitnya 80% siswa mampu melakukan mencolet dengan benar minimal 60% 

karya dari praktik batik yang dilaksanakan pada setiap pertemuan. Sedangkan hasil 

belajar siswa dikatakan memenuhi kriteria keberhasilan jika 90% siswa tuntas KKM. Jika 

tidak demikian, maka tindak pembelajaran dianggap gagal, dan perlu diperbaiki serta 

dicobakan pada siklus berikutnya. Sehubungan dengan indikator keberhasilan tersebut, 

data yang dikumpulkan di dalam penelitian ini adalah data tentang ketrampilan siswa 

dalam mencolet karya batik dan hasil belajar mencolet batik. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus penelitian. Hal ini karena target dan 

kriteria keberhasilan telah tercapai pada siklus kedua. Pelaksanaan penelitian dan hasil 

yang dicapai nampak dari deskripsi berikut ini.  
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Kegiatan yang dilakukan dalam kedua siklus meliputi perencanaan, pelaksanaan 

dan pengamatan, serta refleksi. Berikut rincian kegiatan-kegiatan tersebut. 

Perencanaan Siklus 1 

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam perencanaan pembelajaran siklus 1 

diantaranya: (1) Menyiapkan izin penelitian; (2) Menghubungi dan berkoordinasi dengan 

kolaborator; (3) Menyusun perangkat perencanaan, khususnya Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), dan Lembar Kerja; (4) Menyiapkan alat-alat praktikum mencolet; (5) 

Menyusun instrumen penilaian berupa lembar pengamatan proses, dan lembar 

pengamatan keterampilan siswa; (6) Menyediakan alat-alat penunjang pembelajaran, 

seperti laptop, LCD, video, dan kamera. 

Pelaksanaan Siklus 1 

 Pelaksanaan siklus 1 mengikuti langkah-langkah berikut: (1) Guru menjelaskan 

teori mencolet, dan contoh-contoh riil yang sering dilakukan oleh pengrajin di Gedangsari; 

(2) Siswa diberi Lembar Kerja dan kain kecil untuk latihan mencolet; (3) Siswa membuat 

motif; (4) Siswa memindah motif di kertas karkas; (5) Siswa praktik memindah motif 

dikain; (6) Bersama kelompoknya, praktik membatik membuat klowong; (7) Siswa melihat 

video pembelajaran tentang mencolet; (8) Siswa menanggapi video; (9) Siswa praktik 

mencolet dengan pengawasan guru. 

Pengamatan Siklus 1 

Pengamatan yang dilakukan pada siklus 1 dilakukan oleh observer, dengan 

menggunakan lembar observasi. Beberapa aspek yang diamati adalah efektifitas dan 

kualitas pembelajaran, serta keterampilan siswa dalam mencolet. 

Refleksi Siklus 1 

Refleksi siklus 1 dilakukan oleh guru, observer, dan 2 orang siswa sebagai 

perwakilan. Refleksi ini dilakukan dengan cara diskusi kelompok terfokus. Hasil refleksi 

menunjukkan bahwa pembelajaran belum berlangsung efektif sesuai harapan. Dalam 

pertemuan ini teridentifikasi bahwa selama siklus I tersebut: (1) guru memperlihatkan 

video tidak disertai instruksi kepada siswa kurang jelas dan siswa kesulitan untuk 

memahami, (2) bimbingan yang diberikan guru kurang secara bertahap, yakni secara 

individual optimal, (3) guru berbicara terlalu cepat, (4) Lembar Kerja tidak diberi contoh 

atau informasi, dan (5) keterbacaan perintah tidak jelas. Masih banyak siswa yang tidak 

fokus mengikuti pelajaran, dan belum terampil dalam mencolet. Selain itu, karya yang 

dihasilkan juga masih belum sesuai harapan (hasil belajar belum sesuai target. Oleh 

karena itu, diputuskan untuk melanjutkan pembelajaran pada siklus kedua. 
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Perencanaan Siklus 2 

Perencanaan yang dilakukan di siklus 2 sama dengan perencanaan dalam siklus 

1. Hanya yang membedakan adalah Lembar Kerjanya. Selain itu, bahan yang diberikan 

pada siswa berupa kain syal bahan sandang. 

Pelaksanaan Siklus 2 

Pelaksanaan siklus 2 sama dengan pelaksanaan siklus 1. Hanya saja dalam siklus 

2 ini pendampingan dari guru lebih ditekankan. Selain itu, siswa dituntut untuk 

mendeskripsikan keterampilan batik dan menulisnya. Pada siklus II peneliti melakukan 

perbaikan-perbaikan antara lain: (1) siswa dituntut untuk membuat penjelasan dalam LK, 

(2) guru mengamati proses pembuatan colet batik dan menunggu siswa hingga selesai, 

(3) LK diberi informasi/contoh darivideo terbimbing, (4) guru membimbing dengan cara 

mengunjungi semua kelompok dan memberikan pertanyaan arahan. Di samping itu, (5) 

jika pada siklus I siswa membuat secara berkelompok, pada siklus II diperbaiki jadi siswa 

membuat secara individual terlebih dahulu, kemudian hasilnya didiskusikan dengan 

kelompoknya, (6) Jika sebelumnya hasil kerja dipresentasikan di depan kelas, maka pada 

pertemuan ini dilakukan karya berkunjung ke kelompok lain dan saling komentar. 

Pengamatan Siklus 2 

Pengamatan yang dilakukan pada siklus kedua sama dengan pengamatan dalam 

siklus pertama. Observer yang mengamati adalah orang yang sama dengan siklus 1, dan 

aspek yang diamati juga sama dengan siklus 1. 

Refleksi Siklus 2 

Refleksi yang dilaksanakan pada siklus 2 sama dengan refleksi yang dilaksanakan 

pada siklus 1. Perbedaan yang terjadi adalah hasil refleksinya, dimana pada siklus 2 ini 

pembelajaran telah berjalan dengan lebih efektif, siswa cenderung lebih terampil 

mencolet, dan hasil karyanya lebih bagus. Oleh karena itu, pembelajaran dihentikan pada 

siklus kedua ini. 

Deskripsi Keterampilan Mencolet dan Hasil Belajar Siklus 1 dan 2. 

Berdasarkan data yang terkumpul, keterampilan siswa dalam mencolet mengalami 

peningkatan dari siklus ke siklus. Pada prasiklus (sebelum penelitian ini dilaksanakan), 

jumlah siswa yang termasuk kategori terampil hanya sebanyak 5 orang (14,7%). 

Sedangkan pada siklus pertama, jumlah tersebut meningkat menjadi 15 orang (44%), dan 

meningkat lagi menjadi 28 orang (82,3%) pada siklus kedua. 

Hasil belajar siswa (dalam hal ini nilai hasil karya siswa) juga mengalami 

peningkatan dari siklus ke siklus. Sebelum penelitian (prasiklus), hanya 14 orang (41,1%) 

saja siswa yang dapat mencapai KKM. Angka tersebut meningkat menjadi 25 orang 

(73,5%) pada siklus pertama, dan meningkat lagi menjadi 32 orang (94%) pada siklus 
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kedua. Tabel 1 berikut menyajikan data dari setiap siklus, deskripsinya dan kesimpulan 

refleksi yang dilakukan. 

 
Tabel 1. Data Keterampilan dan Hasil Belajar 

 
Siklus Banyak

nya 
siswa 
trampil 

Persen
-tase 
ketera
mpilan 

siswa yang 
tuntas KKM 

Persen
-tase 
hasil 

belajar 

Deskripsi Simpulan 

 
 

Prasiklus 
 

 
 
5 

 
 

14.7 % 

 
 

14 

 
 

41,1 % 

Jumlah siswa terampil belum 
mencapai 80% dan ketuntasan 
belum mencapai 90% 

 
 
Belum 
berhasi 

 
 

Siklus 1 

 
 

15 

 
 

44% 

 
 

25 

 
 

73,5 % 

Jumlah siswa terampil belum 
mencapai 80% dan ketuntasan 
belum mencapai 90% 

 
Belum 
berhasi 

 
 

Siklus 2 

 
 

28 

 
 

82,3 % 

 
 

32 

 
 

82,3 % 

Jumlah siswa terampil sudah 
mencapai 80% dan ketuntasan 
sudah mencapai 90% 

 
 
Berhasil 

 

Pembahasan Hasil Penelitian 

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian kesempatan kepada siswa untuk 

menerjemahkan video yang membantu mereka memiliki kemampuan ketrampilan 

mencolet batik dengan baik. Ravianto (1985) berpendapat bahwa hasil kerja yang 

memuaskan tergantung dari kemampuan dan kecakapan kerja serta penguasaan dan 

pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan melaksankan pekerjaan. 

Hal penting lain yang diperoleh dari penelitian ini adalah dituliskannya di dalam 

Lembar Kerja  berisi beberapa informasi dan contoh lengkap ternyata membantu 

meningkatkan ketrampilan siswa dalam mencolet batik. Hal ini sejalan dengan pendapat 

Supriyanto (2006) yang menyatakan bahwa Lembar Kerja yang dilengkapi dengan infor-

masi, dapat meningkatkan kemampuan pemahaman siswa sebesar 30%. 

Terkait dengan meminta siswa untuk terlebih dahulu mengamati secara individual, 

menurut hemat peneliti ini akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencoba 

memahami. Percobaan ini bisa berhasil tetapi juga bisa gagal. Akan tetapi, percobaan itu 

sendiri telah memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengolah struktur kognitif 

yang dimilikinya. Skema di dalam struktur kognitifnya mungkin akan menjadi lebih kaya 

dan lebih terhubungkan. Dengan begitu, siswa siap untuk berdiskusi dengan teman 

kelompoknya, dan memperoleh pemahaman yang lebih baik. 

Namun demikian, jika diperhatikan, kenaikan persentase siswa yang memraktekkan 

dengan benar minimal 60% dari tugas yang diberikan sebenarnya tidak terlalu tinggi. 

Salah satu faktornya mungkin adalah jumlah tugas di pertemuan 2 lebih banyak 

kesempatan dan waktu. 
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KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa penggunaan metode 

pembelajaran CTL berbantuan video dapat memerbaiki proses pembelajaran mata 

pelajaran keterampilan di kelas VIII B SMPN 2 Gedangsari, Gunungkidul. Efektifnya 

pembelajaran yang dilakukan berdampak pada peningkatan variabel dampak penelitian 

ini, yaitu keterampilan mencolet dan hasil belajar. Oleh karena itu, jawaban dari kedua 

rumusan masalah penelitian adalah: (1) Penggunaan metode pembelajaran CTL 

berbantuan video dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam mencolet batik di kelas 

VIII B SMPN 2 Gedangsari; (2) Penggunaan metode pembelajaran CTL berbantuan video 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran keterampilan membatik di 

kelas VIII B SMPN 2 Gedangsari. 

Berdasarkan simpulan tersebut, hasil penelitian menjadi saran bagi siswa, guru 

dan sekolah. Bagi siswa disarankan untuk belajar dari hal-hal yang sifatnya kontekstual, 

termasuk melihat video untuk dapat meningkatkan keterampilan membatik dan hasil 

belajarnya. Bagi guru disarankan untuk menggunakan metode pembelajaran CTL 

berbantuan video untuk dapat memerbaiki pembelajaran yang dilaksanakan. Sedangkan 

bagi sekolah disarankan untuk menggunakan variasi metode dalam pembelajaran yang 

dilakukan supaya dapat mengakomodir berbagai kebutuhan siswa dan tujuan 

pembelajaran. 
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Abstrak 

Pendidikan multikultural menawarkan satu alternatif melalui penerapan strategi dan 
konsep pendidikan berbasis pemanfaatan keragaman yang ada di masyarakat. Oleh karena 
itu, diperlukan rencana pengembangan sekolah yang mencakup seluruh substansi 
manajemen pendidikan yang diorientasikan pada basis multikultural serta keunggulan yang 
menjadi kekhasan suatu sekolah. SMA Selamat Pagi Indonesia Kota Batu merupakan salah 
satu sekolah yang menggunakan basis multikultural. Peneliti ingin mengetahui perencanaan 
terkait pengembangan sekolah di sekolah tersebut. Peneliti menggunakan pendekatan 
kualitatif, yakni pendekatan penelitian yang berusaha mengkonstruksi realitas dan 
memahami maknanya, sehingga, memperhatikan proses, peristiwa dan otentisitas melalui 
pengamatan yang mendalam dengan latar alami. Jenis penelitian ini adalah studi kasus 
eksplanatoris yang berupaya menjawab pertanyaan mengapa konsep pendidikan 
multikultural diterapkan di SMA SPI Kota Batu dan bagaimana konsep tersebut 
direalisasikan dalam bentuk RPS.  

 

Kata kunci: Rencana Pengembangan Sekolah, Pendidikan Multikultural 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan dewasa ini banyak melibatkan peran serta masyarakat dalam 

penyelenggaraannya. Peran serta tersebut seiring dengan peningkatan kesadaran 

masyarakat terhadap urgensi pendidikan. Hal ini ditunjukkan dengan semakin banyaknya 

sekolah-sekolah swasta yang diselenggarakan oleh berbagai kelompok masyarakat. 

Berdasarkan data statistik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2011, jumlah 

sekolah swasta mengalami peningkatan mencapai jumlah 36.262 sekolah, mulai dari jenjang 

sekolah dasar dan menengah. 

Sekolah-sekolah tersebut muncul dengan berbagai citra diri yang berfungsi sebagai 

daya tarik sekolah. Citra sekolah mempengaruhi persaingan dengan sekolah lain dalam 

dunia pendidikan. Pada umumnya sekolah-sekolah tersebut menawarkan model 

penyelenggaraan pendidikan dengan basis tertentu, seperti basis keahlian, basis budaya, 

basis agama, dan sebagainya.  
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Peneliti tertarik pada isu multikultural pada penyelenggaraan pendidikan, lebih 

tepatnya biasa disebut pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural merupakan salah 

satu basis dalam penyelenggaraan pendidikan yang turut mewarnai keragaman pendidikan di 

persekolahan pada berbagai jenjang. Secara sederhana multikulturalisme berarti 

“keberagaman budaya” (Lash dan Featherstone, 2002:2). Sonhadji (2012:176) 

mengemukakan tiga fokus utama pendidikan multikultural, yaitu bahwa pendidikan 

multikultural : sebagai studi tentang etnisitas; dampak dari ketidakadilan; dan pelaksanaan 

proses pembelajaran. Dalam penelitian ini, pendidikan multikultural dalam kerangka pikir 

sebagai pelaksanaan proses pembelajaran. Pendidikan multikultural menawarkan satu 

alternatif melalui penerapan strategi dan konsep pendidikan berbasis pemanfaatan 

keragaman yang ada di masyarakat. 

Basis yang berbeda tiap sekolah, termasuk basis pendidikan multikultural, 

mempengaruhi pola manajemen masing-masing sekolah. Seperti yang diketahui, bahwa 

manajemen sekolah sangat berpengaruh pada keefektifan proses penyelenggaraan 

pendidikan, dalam hal ini manajemen sekolah. Perencanaan yang termasuk dalam proses 

manajemen merupakan salah satu bagian terpenting. Perencanaan sekolah menunjukkan 

prediksi, pos-pos tujuan dan pedoman-pedomam yang telah menjadi komitmen dan 

keputusan seluruh personil dan komponen sekolah. Perencanaan dalam konteks 

persekolahan dituangkan dalam Rencana Pengembangan Sekolah atau yang lazim disingkat 

dengan RPS. RPS merupakan representasi dari salah satu fungsi manajemen sekolah yang 

sangat penting, yang digunakan sebagai dasar atau acuan bagi pihak-pihak terkait dalam 

melakukan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pembimbingan kepada sekolah. Setiap 

sekolah wajib memiliki Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) yang disusun berdasarkan 

potensi sekolah, visi dan misi sekolah, dan diselaraskan dengan kebijakan pemerintah 

daerah dan pusat. Fakta di lapangan yang terjadi adalah banyak sekolah yang membuat 

RPS hanya untuk memenuhi syarat administratif sehingga tidak melaksanakan dengan 

sungguh-sungguh apa yang terdapat pada RPS.  

Peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian yang mengkaji mengenai perencanaan 

dalam manajemen sekolah. Oleh sebab itu peneliti mengkaji penelitian-penelitian terdahulu 

yang serupa, yaitu “Implementasi perencanaan dan manajemen pendidikan pada tatanan 

sekolah memberikan sumbangan yang berarti bagi pencapaian hasil dan upaya peningkatan 

mutu pendidikan” (Somantri, 1999:18). Kemudian peneliti menaruh ketertarikan kepada 

sebuah sekolah yang profilnya agak berbeda dengan sekolah swasta maupun negeri pada 
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umumnya. Sekolah ini mempunyai basis multikultural dan entrepreuneurship. Sekolah 

tersebut adalah SMA Selamat Pagi Indonesia (SMA SPI) Batu. 

 SMA SPI Kota Batu memiliki banyak kekhasan dan keistimewaan yang membedakan 

dengan SMA lain di Kota Batu. Kesenjangan yang terjadi di dunia pendidikan, terutama 

kesempatan sekolah bagi para yatim piatu dan kaum tidak mampu, mendorong penggagas 

SMA SPI Kota Batu ini menyelenggarakan sekolah gratis (free education cost). Sekolah ini 

memiliki siswa dari berbagai wilayah di Indonesia dan berasal dari latar belakang agama 

yang berbeda pula. Konsep pendidikan yang diterapkan di SMA SPI Kota Batu memerlukan 

suatu pola pengelolaan atau manajemen pendidikan yang dapat mengembangkan konsep 

pendidikan multikultural secara efektif.  

Analisis peneliti terhadap SMA SPI didasarkan pada berbagai segi atau konteks 

sekolah, yang meliputi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang 

(opportunities), dan tantangan (threats) sebagai dasar dalam proses penyusunan dan 

implementasi Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) Berbasis Multikultural di SMA 

Selamat Pagi Indonesia Kota Batu. Hal tersebut juga berpengaruh pada proses penyusunan 

RPS yang ada. Proses penyusunan tentunya memuat strategi sekolah dalam 

memberdayakan kekuatan (strength), mengatasi kelemahan (weakness), memanfaatkan 

peluang (opportunity) dan menghadapi tantangan (threats) sebagai dasar penyusunan 

Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) Berbasis Multikultural di SMA SPI. 

Pada tahapan implementasi RPS, peneliti terfokus pada beberapa faktor yang 

mendukung dan menghambat pelaksanaan atau prosesnya. Faktor pendukung dan 

penghambat diuraikan dan dikaji lebih mendalam. Nantinya faktor-faktor ini dapat menjadi 

bahan atau acuan dalam pelaksanaan evaluasi pengembangan sekolah. Hasil evaluasi 

diharapkan dapat membantu sekolah mewujudkan pengembangan sekolah yang lebih baik. 

Penelitian ini didesain tidak hanya mengkaji proses penyusunan sebuah dokumen RPS, 

melainkan sampai pada bagaimana RPS tersebut direalisasikan dalam wujud program dan 

kegiatan yang dilaksanakan di SMA Selamat Pagi Indonesia Batu. Proses penyusunan RPS, 

implementasi sampai dengan evaluasi dijadikan fokus oleh peneliti dengan 

mengintegerasikan nilai-nilai strategik serta basis multikultural sebagai dasar pemetaan 

dalam penelitian ini.  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki nilai konstruktif: (1)  bagi kepala sekolah 

dalam memberdayakan seluruh potensi dan sumber daya sekolah, baik yang berasal dari 

lingkungan internal maupun eksternal yang selanjutnya direalisasikan dalam program 
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pengembangan sekolah; (2) Hasil penelitian ini diharapkan pula dapat memberikan informasi 

yang bisa dijadikan salah satu alternatif model untuk didesiminasikan kepada sekolah lain 

terkait dengan khususnya dalam pengembangan sistem manajemen sekolah dalam 

perumusan program pengelolaan pendidikan berbasis multikultural; (3) bagi pengembangan 

studi Manajemen Pendidikan, khususnya konsep perencanaan pendidikan, yaitu memberikan 

inspirasi baru untuk meningkatkan kajian lebih mendalam terhadap permasalahan 

perencanaan pendidikan pada tataran mikro, yakni sekolah. Penelitian ini diharapkan pula 

mampu menemukan prosedur penyusunan RPS terbaik yang lebih akomodatif, efektif dan 

efisien.  

 

METODE 

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif 

dengan rancangan penelitian studi kasus. Peneliti menggunakan jenis penelitian studi kasus 

karena peneliti ingin memahami fenomena atau gejala sosial secara komprehensif dan 

kontekstual dengan menggambarkan realitas empiris tentang pengembangan sekolah yang 

direncanakan dengan basis multikultural. Dengan demikian fokus terhadap rencana 

pengembangan sekolah di sekolah tersebut menjadi “unit tunggal” dalam penelitian ini. 

Peneliti memandang penelitan ini strategis. Strategisnya penelitian ini, terletak pada: 

(1) krusialnya permasalahan yang diteliti dan (2) keunikan sekolah yang diteliti. Krusialnya 

permasalahan dalam penelitian ini terletak pada manifestasi budaya organisasi berbasis 

multikultural mampu memberi corak terhadap rencana pengembangan sekolah. Keunikan 

sekolah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah konsep pendidikan multikultural yang 

menjadi trademark SMA SPI Kota Batu. SMA SPI Kota Batu memiliki latar belakang siswa 

heterogen yang berasal dari berbagai agama dan etnis yang berasal dari berbagai daerah di 

seluruh Indonesia. 

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan studi 

dokumentasi. Sumber data terdiri dari dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber 

data skunder. Sumber Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data. Sumber data skunder adalah sumber yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Sumber 

data primer terdiri dari Ketua Yayasan SMA Selamat Pagi Indonesia, kepala sekolah, wakil 

kepala sekolah (kurikulum, kesiswaa, sarana dan prasarana dan hubungan masyarakat, 

guru, kepala tata usaha, pengelola asrama, dan sebagian siswa. Sedangkan sumber data 
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sekunder adalah alumni SMA Selamat Pagi Indonesia, Dewan Komite Sekolah, serta 

beberapa dokumen sekolah (RPS, notulen, proposal kegiatan, laporan kegiatan sekolah, dan 

lain sebagainya). 

Peneliti melakukan wawancara kepada seluruh informan yang telah disebutkan 

sebelumnya. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara terbuka, yaitu para 

informan mengetahui maksud dan tujuan wawancara yang dilakukan tersebut. Selain sumber 

data sebagaimana telah dipaparkan, peneliti memperoleh data tambahan yang relevan, yaitu 

berupa tempat dan peristiwa sebagai sumber data tambahan yang diperoleh peneliti melalui 

observasi langsung terhadap tempat dan peristiwa yang berkaitan dengan proses 

penyusunan dan implementasi RPS SMA Selamat Pagi Indonesia Batu. 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis model 

interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Analisis data berlangsung secara 

simultan  yang dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data dengan alur tahapan 

peneliti, meliputi: pengumpulan data (data collection), reduksi data (data reduction), 

pengorganisasian data (data display), dan (penyimpulan data atau verifikasi data) conclusion 

drawing/verifying. Oleh karena itu, analisis data dalam penelitian ini dilakukan ketika proses 

penelitian berlangsung (on going process) dan berulang-ulang (cyclical) untuk memperoleh 

temuan dan memecahkan masalah penelitian hingga berakhirnya kegiatan penelitian untuk 

selanjutnya disusun laporan penelitian. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Berikut ini akan dipaparkan mengenai hasil penelitian sesuai dengan fokus penelitian. 

Pertama mengenai gambaran konteks sekolah yang berdasarkan hasil analisis SWOT. 

Kekuatan (Strength) meliputi: (1) konsep pendidikan dengan berbasis multikultural yang 

terintegrasi dengan konsep fun-eco-preneur education; (2) pendidikan dilaksanakan oleh 

tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional dan memiliki komitmen yang 

tinggi untuk memajukan sekolah; (3) iklim sekolah yang sengaja direkayasa dan diciptakan 

oleh manajemen sekolah dan yayasan untuk selanjutnya dimanifestasikan dalam nilai-nilai 

yang kemudian dijadikan sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, baik di 

sekolah maupun di asrama; (4) secara fisik, SMA SPI Kota Batu memiliki bangunan dan daya 

dukung sarana dan prasarana yang representatif untuk pengembangan sekolah berbasis 



575 
 

multikultural dan entrepreneurship; dan (5) SMA SPI Kota Batu didukung penuh oleh yayasan 

dalam menyelenggarakan konsep pendidikan multikulturan dan entrepreneurship.  

Kelemahan (Weakness) yang tampak di SMA SPI Kota Batu adalah sistem manajemen 

sekolah yang kurang optimal dalam membangun dan memberdayakan keterlibatan 

masyarakat (involvement community) dan komite sekolah dalam pengembangan sekolah. 

Peran dominan YSPI dalam pengembangan sekolah kemudian membentuk stigma 

masyarakat sekitar tentang SMA SPI Kota Batu sebagai sekolah “kaya” sehingga tidak 

memerlukan kontribusi masyarakat dalam pengembangannya. 

Peluang (Opportunities) Pengembangan Batu sebagai kota wisata berpeluang bagi 

SMA SPI Kota Batu untuk melakukan pengembangan sekolah berbasis multikultural dan 

entrepreneurship. Hal ini dapat dilihat pada pengembangan Kampoeng Kidz  sebagai 

Education Land yang selaras dengan program pengembangan Kota Batu sebagai Kota 

Wisata. Seiiring dengan peluang besar yang dimiliki, SMA SPI Kota Batu juga memiliki 

tantangan sebagai penyelenggara pendidikan.  

Tantangan (Threats) SMA SPI Kota Batu pada dasarnya mengerucut pada bagaimana 

sekolah ini mampu memenuhi tuntutan masyarakat luas, yaitu lulusan yang kualitas serta 

pemenuhan tuntutan pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang ditetapkan. Oleh karena 

itu, sub sistem-sub sistem sekolah harus dapat secara optimal berinterelasi dan berinteraksi 

untuk dapat mengatasi tantangan tersebut. 

Kedua ialah Strategi SMA Selamat Pagi Indonesia Batu. Berdasarkan Analisis 

Lingkungan Internal (ALI) dan Analisis Lingkungan Eksternal (ALE), tindakan-tindakan yang 

diambil (how the action should be taken) oleh SMA Selamat Pagi Indonesia (SMA SPI) Kota 

Batu sebagai strateginya adalah strategi diversification. Indikasi yang tampak bahwa SMA 

SPI Kota Batu termasuk dalam tipe strategis ini adalah sekolah mengembangkan aktivitas 

(kegiatan entrepreneurship di Kampoeng Kidzs) dan menetapkan alternatif-alternatif yang 

ditempuh, memperluas usaha, memecah usaha menjadi bagian-bagian sehingga mudah 

menghindari ancaman/tantangan. 

Ketiga, proses penyusunan RPS di SMA SPI Kota Batu. Proses penyusunan RPS 

mencakup tiga hal pokok, antara lain: (1) konsep-konsep multikultural dan fun-eco-preneur 

education berbasis melalui penanaman spiritual siswa dengan metode PAKSA (Pray, 

Attitude, Knowledge, Skill, dan Action) sebagai penilaiannya, dijadikan dasar dalam formulasi 

Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) di SMA SPI Kota Batu; (2) RPS mengacu pada 

Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang mencakup 8 standar. RPS SMA SPI Kota Batu 
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diejawantahkan dalam Rencana Kerja Jangka Menengah (RJKM) dan Rencana Kegiatan dan 

Anggaran Sekolah (RKAS) tersusun secara sistematis terarah dan mengikuti tahapan sesuai 

dengan peraturan yang ada. Alur proses penyusunan RPS di SMA SPI Kota Batu terdiri dari 

tahap persiapan, perumusan RPS (terdiri dari RAKS dan RJKM), dan pengesahan; (3) RPS 

di SMA SPI Kota Batu merepresentasikan: (a) rancangan  kegiatan yang ditetapkan 

berdasarkan rumusan yang tertuang dalam visi, misi dan tujuan pendidikan; (b) memuat 

langkah atau prosedur untuk pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan; (c) 

merupakan alat kontrol pengendalian perilaku warga satuan pendidikan (kepala sekolah, 

guru, karyawan, siswa, komite sekolah); (d) memuat rumusan hasil yang ingin dicapai dalam 

proses layanan pendidikan kepada siswa; dan (e) menyangkut masa depan proses 

pengembangan dan pembangunan pendidikan dalam waktu tertentu secara efektif dan 

efisien. Namun demikian, dalam penyusunan RPS belum merepresentasikan aktivitas 

keikutsertaan (participatory) dalam memodifikasi dan merencanakan pengembangan 

sekolah. Hal ini dapat dilihat dari fungsi dan peran komite sekolah di SMA SPI Kota Batu 

yang masih kurang dalam pengembangan sekolah. 

Keempat, Implementasi Rencana Pengembangan SMA Selamat Pagi Indonesia  Batu. 

Implementasi RPS merupakan pengejawantahan cara how mencapai tujuan dan sasaran 

what, when menjadi faktir yang sangat penting dalam mewujudkan visi dan kerangka misi 

organisasi sekolah. Implementasi RPS berbasis multikultural di SMA SPI Kota Batu secara 

umum mampu merealisasikan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Hal ini dapat 

dilihat dari terpenuhinya beberapa tujuan, target dan sasaran yang telah di tetapkan pada 

perencanaan. Implementasi yang tampak menonjol terlihat di SMA SPI Kota Batu, yaitu 

sebagai satu-satunya SMA di kota Batu yang menerapkan mulok entrepreneurship lengkap 

dengan laboratoriumnya dengan nama Kampoeng Kidzs atau Kampoeng Success didirikan 

sebagai sarana belajar secara langsung dalam menerapkan teori-teori yang didapatkan 

dikelas. Sehingga siswa dapat mengalami dengan nyata dan menjadi kebiasaan (habbit). Ide, 

gagasan, nilai, seni dan penerapan budaya multikultural serta entrepreneurship turut 

mewarnai implementasi RPS di SMA SPI Kota Batu.  

Kunci keberhasilan implementasi RPS di SMA SPI Kota Batu berbasis multikultural 

terletak pada personel sekolah. Selain itu, pemberdayaan kultur dan nilai-nilai multikultural di 

sekolah dapat menumbuhkan self responsibility dan sense of belonging  pada seluruh warga 

sekolah. Sementara hal-hal yang menjadi kendala dalam implementasi RPS SMA SPI Kota 

Batu meliputi: (1) kebergantungan sekolah pada yayasan terkait pembiayaan untuk 



577 
 

mendukung seluruh program sekolah; (2) kurangnya partisipasi masyarakat; dan (3) dan 

minimnya pengetahuan stakeholders tentang misi program penyelenggaraan pendidikan 

berbasis multikultural.  

Kelima, Evaluasi Kinerja Pengembangan Sekolah di SMA Selamat Pagi Indonesia Kota 

Batu. Keefektifan atau ketercapaian penyelenggaraan pendidikan di SMA Selamat pagi 

Indonesia (SMA SPI) Kota Batu dievaluasi secara eksternal dan internal. Berdasarkan pada 

tolok ukur yang ditetapkan Badan Akreditasi Nasional, SMA SPI Kota Batu mendapatkan 

Akreditasi B yang berarti perlu adanya peningkatan kinerja sekolah.  

Hasil evaluasi implementasi RPS yang terangkum dalam evaluasi kinerja SMA SPI 

berdapasarkan model CIPP dipetakan sebagai berikut: (1) pada aspek latar (context) SMA 

SPI Kota Batu memilliki kekuatan, baik dilihat dari lingkungan strategis, yaitu sebagai 

kawasan wisata di kota Batu maupun secara kelembagaan sekolah yang memiliki kekhasan 

atau keunikan sebagai sekolah berbasis multikultural dengan program unggulan 

entrepreneurship; (2) Pada aspek input, yaitu terkait dengan instrumental input yang di miliki 

SMA SPI Kota Batu ada beberapa aspek yang masih perlu diperbaiki dan disempurnakan , 

seperti sarana dan prasarana sekolah, pemetaan SK/KD program, dan silabus program 

pengelolaan pendidikan multikultural; (3) pada aspek process lebih pada rendahnya 

partisipasi masyarakat dan komite sekolah dalam pengembangan sekolah; dan (4) pada 

aspek product, mencakup dua perspektif, yaitu  di satu sisi keefektifan di SMA SPI Kota Batu 

ditunjukkan dengan penguasaan kecakapan hidup (life skills) atau vocational job dan prestasi 

oleh para siswa SMA SPI Kota Batu. Pada sisi lain, khususnya pada pencapaian prestasi 

akademik, seperti pencapaian nilai Ujian Nasional (UN), Ujian Sekolah dan pencapaian 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) masih belum memenuhii target yang diharapkan 

Indikator keefektifan SMA SPI Kota Batu juga tampak pada iklim dan budaya sekolah 

mendorong terciptanya teaching and learning process yang mengakomodasi kegiatan siswa 

agar mau belajar. Iklim dan budaya sekolah yang sengaja direkayasa dan diciptakan di 

sekolah tersebut mampu menciptakan SMA SPI Kota Batu sebagai organisasi pembelajar 

(learning organization). 

 

Pembahasan 

Gambaran Konteks SMA Selamat Pagi Indonesia Kota  

SMA SPI Kota Batu melakukan pengembangan sekolah yang oleh peneliti ditelaah 

sebagai sebuah sebagai upaya perbaikan sekolah dengan memanfaatkan nilai strategis 
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dalam pengembangan organisasi (Organizational Development) sekolah. Hal tersebut sesuai 

dengan apa yang dikemukakan oleh Owens (1995:222) bahwa: 

 Organization Development (OD) is the principal process for increasing the self 
renewal capability of school districts and schools. OD has been defined in many 
ways because it is difficult to capture the full essence of such a complex 
approach to improving organizational performance.   

 
 Pengembangan sekolah yang dilakukan oleh SMA SPI Kota Batu menggunakan 

konsep yang khas yaitu pendidikan multikultural. Konsep ini kemudian menjadi nilai yang 

ditanamkan pada seluruh komponen sekolah, kemudian terinternalisasi dalam seluruh 

aktivitas sekolah. Pada akhirnya konsep tersebut digunakan sebagai pedoman dalam 

penyelenggaraan pendidikan di sekolah tersebut. Nilai-nilai yang dikemukakan oleh Akdon 

(2007, 103-104) yang meliputi: togetherness, empathy, maturity, willingness, organizational, 

respect, kindness, integrity, innovative, keunggulan, flexibility, wisdom, beretika, responsive, 

dan sense of belonging tercermin dalam sikap seluruh warga SMA SPI Kota Batu. Acuan 

khusus yang diterapkan oleh sekolah adalah PAKSA (Pray, Attitude, Knowledge, Skill, dan 

Action) sebagai pedoman dan indikator penilaiannya. Selain itu kondisi sekolah yang memiliki 

berbagai fasilitas dan lingkungan yang baik, mendukung terselenggaranya pendidikan yang 

baik dan maksimal. 

 Kelemahan (weakness) organisasi (sekolah), dalam bahasan ini adalah SMA SPI Kota 

Batu, adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan sekolah 

ini. Komite sekolah yang dibentuk belum dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya 

sebagaimana diamanatkan pada Kepmendiknas RI No 044/U/2002 tentang Dewan 

Pendidikan dan Komite Sekolah, yaitu sebagai: (1) pemberi pertimbangan dalam penentuan 

dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan; (2) pendukung finansial, 

pemikiran, tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; (3) pengontrol 

dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di 

satuan pendidikan; dan (4) mediator antara masyarakat dengan satuan pendidikan. Serta 

sekolah belum dapat memanfaatkan apa yang terdapat pada lingkungan eksternal. 

Lingkungan tersebut menyajikan peluang-peluang, ancaman-ancaman dan kendala-kendala 

bagi perusahaan (sekolah) yang bersangkutan (Winardi, 2003:47). Sekolah belum dapat 

melakukan komunikasi yang baik dengan masyarakat dan seolah memiliki „label‟eksklusif. 

Siswapun terlihat tidak begitu menyatu dengan masyarakat sekitar, terutama siswa yang 

berasal dari luar pulau Jawa. 
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Peluang yang tampak dari eksistensi SMA SPI Kota Batuadalah sekolah ini  memiliki 

karakteristik unik dan kekhasan sebagai sebuah sistem sekolah. Kondisi demikian ini 

memberikan peluang tersendiri bagi SMA SPI Kota Batu untuk menjadi model sekolah 

berbasis multikultural bagi sekolah lain. Selain itu, pengembangan Kampoeng Kidz  sebagai 

Education Land selaras dengan program pengembangan Kota Batu sebagai Kota Wisata.     

Ancaman yang timbul yang mungkin dialami oleh SMA SPI Kota Batu adalah kualitas 

lulusan yang dihasilkan, apakah dapat diterima oleh masyarakat ataukah tidak. Sehingga 

kepala sekolah memegang peranan yang besar dalam memberdayakan semua sumber daya 

yang ada di sekolah. 

    

Strategi SMA Selamat Pagi Indonesia Kota Batu 

Pada poin ini menjelaskan strategi yang digunakan oleh SMA SPI Kota Batu untuk 

melaksakan manajemen sekolah sesuai dengan basis yang dimiliki, yaitu pendidikan 

multikultural. Strategi SMA SPI Kota Batu membantu pelaksana manajemen sekolah dalam 

menetapkan bagaimana tindakan-tindakan yang diambil (how the action should be taken). 

Strategi yang digunakan diambil dari hasil analisis SWOT yang dilakukan, dan pada akhirnya 

strategi menentukan garis besar atau dasar-dasar pokok pedoman pencapaian tujuan dan 

sasaran organisasi (Akdon, 2007:154). Strategi sebagaimana dimaksud diwujudkan dalam 

bentuk kebijakan, di mana  persepsi dan aksentuasi strategi yang dipilih oleh SMA SPI Kota 

Batu mengarah pada bagaimana membekali para siswa dengan skill dan ketrampilan, 

sehingga ketika lulus, mereka sudah siap untuk bekerja. Menalaah strategi di SMA SPI Kota 

Batu berdasarkan interaksi faktor internal dan eksternal, maka isu-isu strategis di sekolah ini 

memiliki kecenderungan pada pengembangan pendidikan multikultural melalui aktifitas yang 

bernuansa entrepreneurship dengan ekspansi wahana wisata sebagai laboratorium belajar 

siswa. Pemetaan isu-isu strategis tersebut, pada dasarnya mengilustrasikan tipe strategis 

diversification. Indikasi yang tampak bahwa SMA SPI Kota Batu termasuk dalam tipe 

strategis ini adalah sekolah mengembangkan aktivitas (kegiatan entrepreneurship di 

Kampoeng Kidzs) dan menetapkan alternatif-alternatif yang ditempuh, memperluas usaha, 

memecah usaha menjadi bagian-bagian sehingga mudah menghindari ancaman/tantangan.

 .  
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Proses Penyusunan Rencana Pengembangan SMA Selamat Pagi Indonesia Kota Batu 
 
 Pendidikan multikultural merupakan hal yang vital dan pervasif  di SMA SPI Kota 

Batu. Secara konseptual beberapa ahli (L. Frazier, R.L. Garcia, C.A. Grant, Banks & Banks, 

dalam Tilaar, 2004: 122), memberikan definisi pendidikan multikultural sebagai konsep, 

kerangka kerja, cara berfikir, pandangan filosofis, orientasi nilai, dan seperangkat kriteria 

untuk pengambilan keputusan yang lebih baik terhadap layanan kebutuhan pendidikan bagi 

siswa yang berbeda secara kultural. Selain itu SMA SPI Kota Batu mengembangkan konsep 

sistem fun-eco-preneur education berbasis melalui penanaman spiritual siswa, pembelajaran 

entrepreneurship beserta aplikasinya di kehidupan nyata sesuai dengan paham 

multikuluralisme. Semua konsep tersebut termuat dalam RPS berbasis multikultural SMA SPI 

Kota Batu dengan didasarkan pada kebutuhan dan kondisi sekolah. 

SMA SPI Kota Batu melakukan Analisis Internal (ALI) maupun Analisis Eksternal 

(ALE) yang dipetakan dalam analisis SWOT untuk digunakan sebagai landasan kritis dalam 

merancang strategi yang termuat dalam RPS.  Pada penyusunan RPS juga dirumuskan nilai-

nilai strategis yang dianut oleh organisasi sekolah, dalam konteks ini adalah multikultural 

sebagai basisnya. Nilai-nilai sangat penting dalam rangka membangun komitmen seluruh 

tingkatan organisasi (Akdon, 2007:299).  

 Proses penyusunan RPS dipaparkan dalam alur penyusunan RAKS (Rencana 

Anggaran dan Kegiatan Sekolah) dan RJKM (Rencana Kerja Jangka Menengah), dengan 

memperhatikan aspek-aspek sebagaimana dikemukakan Bafadal (2006:43), yaitu: (1) dibuat 

oleh orang yang paham organisasi; (2) dibuat oleh orang yang paham perencanaan; (3) 

disertai dengan rincian secara teliti; (4) tidak terlepas dari pelaksanaannya; (5) ada 

tempat/ruang pengambilan resiko; (6) sederhana, luwes dan praktis; (7) didasarkan pada 

kondisi saat ini dan  masa depan; dan (8) direkomendasikan oleh penguasa tertinggi.  

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, perencanaan sekolah yang diwujudkan dalam 

penyusunan RPS belum merepresentasikan aktivitas keikutsertaan (participatory) 

masyarakat dalam pengembangan sekolah, masyarakat dalam hal ini adalah komite sekolah.  

Peneliti memandang proses perencanaan memiliki pola dasar perencanaan tidak 

sederhana, melainkan sangat kompleks. Dokumen RPS di SMA SPI Kota Batu yang 

diejawantahkan dalam Rencana Kerja Jangka Menengah (RJKM) dan Rencana Kegiatan dan 

Anggaran Sekolah (RKAS) tersusun secara sistematis terarah dan mengikuti tahapan sesuai 

dengan peraturan yang ditetapkan Dikdasmen, yang meliputi: (1) kajian kebijakan yang 
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relevan; (2) analisis kondisi sekolah; (3) rumusan tujuan; (4) kumpulan data dan informasi; (5) 

analisis data dan informasi; (6) rumusan alternatif program; dan langkah-langkah kegiatan 

pelaksanaan. Selanjutnya, proses penyusunan RPS Berbasis multikultural di SMA SPI  Kota 

Batu, mengikuti alur proses perencanaan yang dikemukakan Cunningham (1982:9) dengan 

langkah-langkah yang memuat deskripsi kebutuhan, tantangan, kapabilitas, kesempatan 

dalam lingkungan internal dan eksternal, sebagai anggota strategis, perencanaan 

operasional, dan penilaian kemajuan di SMA SPI Kota Batu. Peneliti memandang proses 

perencanaan mengindikasikan bahwa pola dasar perencanaan tidak sederhana, melainkan 

sangat kompleks. Hal tersebut diilustrasikan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1:  Alur Pikir Proses Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) di SMA SPI Kota 
Batu 

 

Implementasi Rencana Pengembangan SMA Selamat Pagi Indonesia Kota Batu 

Pada tahap ini, yaitu implementasi, peneliti menemukan bahwa implementasi RPS di 

SMA SPI Kota Batu secara umum mampu mewujudkan program dan kegiatan yang telah 

direncanakan. Hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya beberapa tujuan, target dan sasaran 

yang telah di tetapkan pada perencanaan. Hal yang paling terlihat adalah muatan lokal 

(mulok) entrepreneurship dapat diwujudkan dengan nyata, melalui siswa sudah 

membiasakan aplikasi mulok di kehidupan mereka sehari-hari. Mulok ini dilaksanakan  untuk 

mendukung program pemerintah kota Batu yang akan menjadikan kota batu sebagai kota 

wisata pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam proses penyusunan dan pelaksanaan 

RPS bertolak tidak hanya didadasarkan pada aspek internal sekolah, melainkan aspek 
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eksternal sehingga program yang dilaksanakan memiliki relevansi dengan program 

pemerintah setempat.  

 Selain itu SMA SPI Kota Batu mempunyai Kampoeng Kidz sebagai laboratorium 

belajar entrepreneurship yang merupakan upaya sekolah dalam beradaptasi dengan 

perubahan kondisi lingkungan eksternal dengan memberdayakan sumber daya sekolah yang 

ada dan semuanya termuat dalam RPS. Selain itu pemenuhan Standar Nasional Pendidikan 

juga telah dapat dicapai secara umum, namun hal yang belum terpenuhi oleh SMA SPI Kota 

Batu adalah pemenuhan SKL yang dicapai siswa dengan rata-rata 7,5. Seluruh konten 

tersebut telah direncanakan oleh SMA SPI Kota Batu dan telah berhasil diwujudkan. Hal 

tersebut selaras dengan aksentuasi perencanaan strategis yang dikemukakan Simon (dalam 

Cuningham 1982:14) bahwa perencanaan strategis diarahkan kepada kehidupan jangka 

panjang, sumber daya mendatang, potensial mendatang, dan fleksibilitas dan adaptabilitas 

terhadap perubahan kondisi. 

Personel sekolah memberikan peran tersendiri dalam keberhasilan yang dicapai SMA 

SPI Kota Batu. Personel sekolah memiliki nilai-nilai khusus sesuai dengan basis multikultural 

yang dianut dan diaplikasikan sehingga sudah menjadi kebiasaan yang telah banyak 

membantu dalam perwujudan sekolah multikultural yang ideal. Peneliti memandang bahwa 

kultur di sekolah tersebut kuat, dimana suasana sekolah menunjukkan indikasi-indikasi 

sebagaimana dikemukakan Winardi (2003:212) memiliki: (1) kohesivitas; (2) konsensus nilai; 

dan (3) komitmen individual terhadap tujuan-tujuan akhir.  

 Hal pokok yang menjadi hambatan adalah pada aspek pembiayaan, dimana peran 

serta masyarakat sangat kurang dalam hal ini. SMA SPI Kota Batu menerapkan free 

education cost yang berakibat pada keterbatasan dalam menambah jumlah siswa. 

Pemenuhan kebutuhan siswa dirasa kurang optimal disebabkan terbatasnya dana yang 

tersedia. Tantangan SMA SPI Kota Batu pada dasarnya mengerucut pada bagaimana 

sekolah ini mampu memenuhi tuntutan masyarakat luas, yaitu lulusan yang kualitas serta 

pemenuhan tuntutan pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang ditetapkan. Oleh karena 

itu, sub sistem-sub sistem sekolah harus dapat secara optimal berinterelasi dan berinteraksi 

untuk dapat mengatasi tantangan tersebut. Hal ini tergantung bagaimana kepala sekolah 

sebagai pimpinan dengan segala kapasitas dan otoritas yang dimiliki, mampu menggerakkan 

seluruh personil sekolah untuk dapat memberdayakan potensi dan sumber daya sekolah 

secara efektif dan efisien. Dalam konteks ini, peneliti menempatkan kepala sekolah sebagai 

key factor dalam mengatasi tantangan yang dihadapi sekolah. Hal ini sebagaimana 
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Pandangan yang mencakup beberapa aspek terkait dengan kepemimpinan dikemukakan 

oleh Hoy dan Miskel (2001:391) yaitu, 

 
Pemimpin memiliki peran penting karena mereka berfungsi sebagai tokoh, yang 
memberikan arahan dalam waktu perubahan, dan yang bertanggung jawab untuk 
efektivitas organisasi. Kepemimpinan merupakan suatu proses pengaruh sosial yang 
terdiri dari elemen rasional dan emosional. Faktor-faktor situasional penting dalam 
kepemimpinan pendidikan adalah lingkungan, peran pemimpin, keadaan bawahan, 
dan karakteristik organisasi. 

 

Evaluasi Kinerja Pengembangan Sekolah di SMA Selamat Pagi Indonesia Kota Batu 

Keefektifan di SMA SPI Kota Batu menunjukkan adanya proses perekayasaan 

berbagai sumber dan metode yang diarahkan pada terjadinya pembelajaran bernuansa 

multikultural dan entrepreneurship secara optimal. Hal yang tampak di SMA SPI Kota Batu 

adalah sekolah mampu memfasilitasi siswa para siswa untuk mengembangkan diri tidak 

hanya pada kemampuan intelektualitas, sehingga tampak perbedaan performasi para siswa 

tersebut jika dibandingkan dengan kondisi awal ketika mereka baru masuk  sekolah. Hal ini 

sejalan dengan pandangan Mortimore (dalam Komariah dan Triatna, 2006:35) bahwa, “one in 

which students progress further than might be expected from a consideration of intake”. 

Dengan menggunakan metode Pray, Attitude, Knowledge, Skill, dan Action (PAKSA), para 

siswa SMA SPI Kota Batu menampakkan karakteristik yang berbeda dengan sekolah lain. 

Para siswa SMA SPI Kota Batu mampu memproduksi snack, minyak angin dan  mampu 

mengelola wahana wisata Kampoeng Kidzs yang terbagi dalam berbagai divisi. Para lulusan 

juga direkrut dalam pengembangan wahana wisata, sehingga dapat langsung bekerja. 

Indikator keefektifan SMA SPI Kota Batu juga tampak pada iklim dan budaya sekolah 

mendorong terciptanya teaching and learning process yang mengakomodasi kegiatan siswa 

agar mau belajar. Iklim dan budaya sekolah yang sengaja direkayasa dan diciptakan di 

sekolah tersebut mampu menciptakan SMA SPI Kota Batu sebagai organisasi pembelajar 

(learning organization). Sebagaimana dikemukakan oleh Senge (dalam Komariah dan 

Triatna, 2006:58) bahwa organisasi pembelajar adalah organisasi tempat di mana anggota-

anggotanya secara terus menerus meningkatkan kapasitasnya untuk menciptakan pola 

berpikir baru dengan membiarkan berkembangnya aspirasi kreatif dan tempat orang terus 

menerus berupaya belajar bersama. Upaya-upaya perbaikan pun dilakukan oleh SMA SPI 

Kota Batu untuk meminimalisasi kekurangan dan mengatasi kendala-kendala dalam 

merealisasikan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS). Upaya-upaya tersebut dituangkan 

dalam beberapa program kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran 
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Sekolah (RKAS) yang mencakup pemenuhan standar sebagaimana ditetapkan dalam SNP 

dan penyempurnaan penerapan konsep pendidikan multikultural melalui pengkajian nilai-nilai 

multikultural dalam proses pembelajaran secara integratif. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan yang menarik mengenai Rencana 

Pengembangan Sekolah Sekolah (RPS) Selamat Pagi Indonesia (SPI). Pertama, berdasar 

analisis SWOT yang telah dilakukan oleh peneliti, tampak bahwa SMA SPI memiliki RPS 

multikultural yang aplikatif dan mendapat dukungan penuh dari penyelenggara Yayasan SPI. 

Namun sekolah juga perlu mewaspadai beberapa ancaman yang mungkin dihadapi. 

Kedua, strategi yang dilakukan oleh SMA SPI telah termuat dalam RPS multikultural 

sebagai basis sekolah tersebut. Adanya kebijakan-kebijakan tertentu membuat sekolah ini 

dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya kebijakan 

yang menginstruksikan untuk membekali siswa dengan skill yang memang saat ini 

dibutuhkan oleh stakeholders atau masyarakat luas. 

Ketiga, proses penyusunan RPS SMA SPI tampak pada alur penyusunan RAKS 

(Rencana Anggaran dan Kegiatan Sekolah) dan RJKM (Rencana Kerja Jangka Menengah). 

Proses penyusunan sangat rumit, karena disesuaikan dengan beberapa peraturan yang 

disusun oleh Dikdasmen. Namun masih terdapat kekurangan dalam RPS SMA SPI, RPS 

tersebut belum merepresentasikan partisipasi masyarakat di dalam kegiatan 

penyelenggaraan sekolah. Sehingga dikhawatirkan pada saat RPS diimplementasikan, 

masyarakat kurang mengambil bagian di dalamnya. 

Keempat, implementasi RPS SMA SPI sudah baik. Hal tersebut dapat dilihat dari 

terselenggaranya kegiatan sekolah berbasis multikultural dan entrepreneurship yang aktif 

dilakukan oleh seluruh warga sekolah. Selain itu peran personel sekolah sangat besar dilihat 

dari keberhasilan yang dicapai. Keberhasilan tersebut karena nilai-nilai multikultural yang 

menjadi basis sekolah telah teranam dengan kuat pada setiap sikap atau tindakan mereka. 

Namun yang menjadi hambatan adalah pada aspek dana atau keuangan, yaitu masyarakat 

yang belum berpartisipasi secara maksimal dalam hal pendanaan karena mereka 

menganggap SMA SPI adalah sekolah yang kaya, dalam artian segala kebutuhan 

pengembangan sekolah tercukupi. Hal tersebut yang menyebabkan sekolah tidak bisa 

menambah jumlah siswa lebih banyak tiap tahunnya. 
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Kelima, sekolah memfasilitasi dan mendukung siswa untuk mengembangkan diri tidak 

hanya pada kemampuan akademik, tetapi juga pada bidang yang lain. Oleh sebab itu akan 

tampak perbedaan performasi para siswa tersebut jika dibandingkan dengan kondisi awal 

ketika mereka baru masuk  sekolah. Hal lain yang mendukung adalah terbentuknya iklim dan 

budaya sekolah yang menciptakan teaching and learning process yang mengakomodasi 

kegiatan siswa agar mau belajar. Iklim dan budaya sekolah yang sengaja direkayasa dan 

diciptakan di sekolah tersebut mampu menciptakan SMA SPI Kota Batu sebagai organisasi 

pembelajar (learning organization). Selanjutnya sekolah selalu melakukan upaya perbaikan 

guna menyempurnaan implementasi RPS pada periode yang akan mendatang. 

Peneliti memberikan enam saran kepada pihak-pihak yang terkait. Pertama kepada 

kepala SMA Selamat Pagi Kota Batu hendaknya membuat suatu kegiatan untuk mengetahui 

perkembangan dan pencapaian visi, misi dan tujuan sekolah, seperti kegiatan sosialisasi 

sekolah, monitoring dan supervisi secara berkelanjutan. Kedua untuk guru-guru SMA 

Selamat Pagi Kota Batu, yakni diharapkan selalu mengembangkan sikap kreatif, inovatif, 

kolaboratif serta prinsip belajar sepanjang hayat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

melalui pengkajian dan pengembangan materi, kompetensi dan metode pembelajaran 

pendidikan multikultural dan entrepreneurship secara up to date dan relevan dengan potensi 

yang dimiliki sekolah. Ketiga adalah sekolah berbasis multikultural lain. Sekolah-sekolah 

tersebut dapat mengembangkan konsep yang digunakan oleh SMA SPI sesuai dengan 

kebutuhan dan kondisi masing-masing. Selain itu, implementasi konsep multikultural hanya 

pada tataran kehidupan sosial budaya, dan toleransi antar umat beragama sehingga tidak 

terjadi sinkretisme. Keempat untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Batu, untuk 

selalu berkomitmen memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pendidikan di SMA SPI 

Kota Batu. Dukungan ini melibatkan para stakeholders dan partisipasi masyarakat. Kelima, 

untuk peneliti lanjutan diharapkan dapat melakukan penelitian yang sejenis dengan mengkaji 

aspek yang berbeda secara lebih mendalam. Serta yang terakhir untuk para pengembang 

ilmu Manajemen Pendidikan, dapat melakukan pengkajian lebih mendalam mengenai konsep 

perencanaan sekolah dan dapat dihasilkan RPS yang lebih aplikatif untuk diterapkan di 

sekolah. 
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Abstrak 
 Pembelajaran kolaboratif menyediakan kesempatan pada calon guru kimia untuk 
merefleksi kemampuannya, sharing  pemikiran sekaligus mempraktikkan keterampilannya 
dalam berpikir tingkat tinggi. Kemampuan kolaborasi diperlukan calon guru kimia untuk 
mengembangkan profesionalisme dalam suatu learning community. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengkaji aktivitas kolaboratif mahasiswa calon guru kimia dan faktor-faktor yang 
mempengaruhinya.  
 Desain penelitian adalah deskriptif dengan mengamati dan mengeksplorasi aktivitas 
kolaboratif mahasiswa pada perkuliahan Kimia SMK dengan subjek penelitian sebanyak 36 
mahasiswa. Pembelajaran kolaboratif dilaksanakan enam kali dengan konten pembekalan 
yang berbeda. Konten pembekalan meliputi; analisis kompetensi dasar kimia, integrasi 
konten kimia dengan konten kejuruan, kimia minyak bumi, kimia polimer, CoRe dan PaP-
eRs. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian aktivitas kolaboratif, dengan aspek 
pengamatan kolaborasi kelompok (tujuh indikator) dan sikap mahasiswa (tiga indikator). 
Data dianalisis secara deskriptif kuantitatif.  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa skor rata-rata aktivitas kolaboratif pada akhir 
pembelajaran adalah sebesar 41,1 (kriteria sangat baik) dengan kecenderungan aktivitas 
kolaboratif yang berbeda-beda untuk tiap kelompok.  Tiga kelompok mengalami peningkatan 
yang cukup besar, empat kelompok mengalami peningkatan yang relatif rendah dan tiga 
kelompok cenderung mengalami penurunan. Berdasarkan analisis, dapat diuraikan 
beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas aktivitas kolaboratif calon guru kimia, yaitu; 
faktor karakteristik tugas, karakteristik dasar mahasiswa, komposisi kelompok serta proses 
diskusi dalam kelompok. 
 
Kata kunci: Pembelajaran kolaboratif, calon guru kimia, kimia konteks kejuruan, kurikulum 

kimia 
 

PENDAHULUAN 

 Program pendidikan calon guru kimia menjadi landasan dan tahap awal 

pengembangan profesionalisme guru. Pengalaman-pengalaman belajar yang diberikan pada 

calon guru harus mampu memenuhi kompetensi-kompetensi keguruan yang diharapkan, 

baik secara teori maupun aspek-aspek kecapakan hidup. Menghadapi abad ke-21, ada 

beberapa keterampilan yang perlu disiapkan, seperti keterampilan belajar dan berinovasi, 

yang meliputi berpikir kritis dan memecahkan masalah; kemampuan komunikasi dan 

kolaborasi serta kreativitas dan inovasi (Trilling & Fadel, 2009; Rotherham & Willingham, 

2009). Kemampuan berkolaborasi dibutuhkan calon guru kimia dalam rangka membangun 

interaksi dengan sesama atau ahli sebagai bagian dari upaya pengembangan diri. 

Pentingnya kemampuan kolaborasi bagi calon guru ini dikarenakan komunitas 

menjadi salah satu aspek penting dalam pengembangan profesional guru yang baik (Moore, 

2008; Darling-Hammond dan Richardson, 2009). Keterlibatan guru dalam komunitas 

memberikan kesempatan bagi guru untuk saling membantu dalam dukungan sejawat dan 
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pemberian petunjuk (guidance) bahkan berpartisipasi aktif dalam diskusi dan inkuiri 

(Duncan-Howell, 2010). Kemampuan kolaborasi diperlukan calon guru kimia untuk 

mengembangkan profesionalisme dalam suatu learning community. Selain itu, pentingnya 

kolaborasi untuk membangun pemahaman bersama, pengembangan pemikiran, dan 

bersama-sama menguji kejelasan atau ketepatan ide-ide tertentu. 

Kemampuan berkolaborasi bukan warisan, tetapi sesuatu yang dapat dipelajari. 

Kemampuan berkolaborasi guru kimia dapat dilatihkan sejak menempuh pendidikan calon 

guru. Pengembangan kemampuan berkolaborasi tersebut dapat dilakukan melalui aktivitas-

aktivitas perkuliahan yang melibatkan observasi bersama, pemecahan masalah atau 

penyelesaian suatu proyek dalam setting pembelajaran kolaboratif. Konsep pembelajaran 

kolaboratif menekankan pada usaha memecahkan suatu masalah atau tantangan secara 

bersama-sama yang melibatkan keikutsertaan aktif dari seluruh anggota kelompok. Tujuan 

utama dari pembelajaran kolaboratif adalah menciptakan dorongan untuk pembelajar dapat 

belajar berdasarkan beragam pendapat atau pemikiran yang ditemukan dalam kelompok. 

Dalam pembelajaran kolaboratif diperlukan komunikasi, adanya saling kepercayaan, serta 

keterampilan memecahkan masalah yang baik untuk mencapai tujuan bersama. 

Pembelajaran kolaboratif menyediakan kesempatan pada calon guru kimia untuk 

merefleksi kemampuannya, sharing  pemikiran sekaligus mempraktikkan keterampilannya 

dalam berpikir tingkat tinggi. Selain itu, pembelajaran kolaboratif ini diperlukan sebagai 

sarana untuk membekalkan kemampuan yang diperlukan calon guru kimia dalam 

membangun learning community. Kemampuan tersebut diantaranya adalah kemampuan 

dalam membentuk kelompok, bekerja dalam tim, mengkomunikasikan ide pada orang lain, 

menghargai pendapat orang lain serta mengelola perbedaan untuk mencapai kesepakatan 

dalam menyelesaikan suatu masalah. Dengan kemampuan tersebut diharapkan kelak calon 

guru ketika sudah terjun ke dalam masyarakat dan dunia kerja mampu berorganisasi dengan 

baik dan melihat masalah dari berbagai sudut pandang sehingga memiliki life skill yang baik.  

Beberapa penelitian tentang penerapan pembelajaran kolaboratif dalam pembekalan 

bagi guru dan calon guru telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan berbagai tahapan 

metode pembekalan.. Coenders (2010: 186) menerapkan metode studi kasus dan 

pembelajaran kooperatif. Hume dan Berry (2011: 347) menerapkan pendekatan kolaboratif 

dengan diskusi bertahap, mulai diskusi kelompok kecil, kelompok besar dan diakhiri dengan 

tugas mandiri. Sementara itu, Zhang et. al. (2011: 348) mencoba menerapkan pendekatan 

CL dengan pembelajaran berbasis masalah. 
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Terkait hasil penelitian, studi-studi sebelumnya menyimpulkan bahwa 

pembelajaran kolaboratif bagi calon guru menjadikan pembelajaran lebih bermakna, 

meningkatkan retensi pengetahuan, meningkatkan pemahaman kurikulum dan 

kemampuan menyusun lesson plan, mengembangkan kemampuan refleksi diri serta 

mencapai penguasaan yang baik dalam konsep sains dan keterampilan proses sains 

(Gado et. al, 2008; Zhang et. al; 2011; Benli & Sarikaya, 2012; Bektas et. al, 2013; dan 

Warfa et. al, 2014). Lebih jauh, Zhang et. al (2011: 387) hasil penelitiannya menyimpulkan 

bahwa dua aspek yang paling penting dalam mendukung efektivitas pembelajaran 

kolaboratif adalah aspek kemampuan bertanya dan mengungkapkan ide. Penelitian lain 

memberikan kesimpulan aspek yang mendukung kolaborasi kelompok adalah komposisi 

kelompok dan proses negosiasi dan persetujuan dalam diskusi (Bennet, et.al, 2010: 85). 

Sementara itu, hasil penelitian Rozenszayn & Assaraf (2011: 123) menyimpulkan bahwa 

sebagian besar waktu dalam pembelajaran kolaboratif dihabiskan untuk mengkonstruksi 

pengetahuan dan lebih nampak hasilnya pada kelompok yang memiliki kemampuan 

belajar yang setara. Terkait dengan manfaat pembelajaran kolaboratif, Bower & Richards 

(2006: 81) menyatakan bahwa pembelajaran kolaboratif meringankan kebingungan ketika 

menghadapi kesulitan, pemahaman yang lebih baik serta melihat sesuatu dari berbagai 

perspektif. Hasil-hasil penelitian tersebut menunjukkan pentingnya pembelajaran 

kolaboratif dalam mengembangkan beberapa aspek kemampuan dengan berbagai faktor 

yang mempengaruhinya. 

Secara khusus, tulisan ini akan memaparkan hasil penelitian pembekalan 

profesionalisme calon guru kimia. Variabel yang dikaji adalah aktivitas kolaboratif 

mahasiswa calon guru kimia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

 

METODE PENELITIAN 

Desain dan Subjek penelitian 

 Penelitian ini didesain sebagai penelitian deskriptif untuk menggambarkan 

aktivitas kolaboratif mahasiswa calon guru dalam perkuliahan Kimia SMK. Subjek 

penelitian sebanyak 36 mahasiswa yang dibagi dalam 10 kelompok. 

Setting Pembelajaran Kolaboratif 

 Pembelajaran kolaboratif dilaksanakan dalam kelompok kecil dengan anggota 3-4 

orang calon guru tiap kelompok. Pembagian kelompok dilakukan secara acak. 

Pembelajaran kolaboratif dilaksanakan dalam enam pertemuan, dengan konten dan 

karakter tugas yang berbeda. 

Pembelajaran kolaboratif 1. Konten pembelajaran adalah pengetahuan tentang 

kurikulum dan konten kimia di sekolah kejuruan. Tugas yang diberikan terstruktur dalam 
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bentuk pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dengan produk akhir menyusun matrik 

konten kimia untuk sekolah kejuruan (MKKi). Setiap kelompok berkolaborasi untuk 

memamahi dokumen struktur kurikulum dan rumusan Kompetensi Inti – Kompetensi 

Dasar (KI-KD) kimia di sekolah kejuruan dalam empat bidang studi yang berbeda.  

Pembelajaran kolaboratif 2. Konten tentang pengetahuan terkait integrasi kurikulum dan 

konten kimia dengan konten kejuruan teknik otomotif menjadi isu pembelajaran pada 

kolaboratif yang kedua. Tugas yang diberikan bersifat analisis dan pemaknaan. Setiap 

kelompok menganalisis dokumen KI-KD mata pelajaran dasar program keahlian Teknik 

Otomotif dan mata pelajaran paket keahlian Teknik Otomotif, yaitu pada keahlian Teknik 

Sepeda Motor, Teknik Perbaikan Bodi, Teknik Kendaraan Ringan serta Teknik Alat Berat. 

Analisis dilakukan untuk memilih konten-konten kejuruan yang terkait langsung dengan 

pembelajaran kimia. Selanjutnya, setiap kelompok memberikan pemaknaan pada matrik 

konten kimia yang telah disusun pada pembelajaran sebelumnya dengan konten kejuruan 

yang terkait langsung dengan pembelajaran kimia. Hasil pemaknaan tersebut disajikan 

sebagai matrik konten kimia konteks kejuruan teknik otomotif (MKKi-KKTO). 

Pembelajaran kolaboratif 3. Pembelajaran yang ketiga dengan konten pengayaan kimia 

dalam bidang otomotif, yaitu minyak bumi. Setiap kelompok berkolaborasi untuk 

memecahkan masalah minyak bumi yang disajikan dalam narasi permalahan minyak 

bumi dalam bidang otomotif (terkait bensin, solar, minyak pelumas serta dampak 

penggunaannya). Hasil pemecahan masalah disajikan dalam bentuk artikel ilmiah dan 

juga dipresentasikan secara lisan di kelas. 

Pembelajaran kolaboratif 4. Pada sesi ini, masih dengan konten pengayaan kimia 

sebagai konten pembelajarannya. Konten kimia diorganisasikan dalam bentuk 

permasalahan aplikasi polimer dalam bidang otomotif, yaitu terkait karet dan ban 

kendaraan, plastik dan komponen kendaraan. Hasil kolaborasi kelompok berupa 

pemecahan masalah disajikan dalam bentuk artikel ilmiah dan juga dipresentasikan 

secara lisan di kelas. 

Pembelajaran kolaboratif 5. Konten berikutnya untuk pembelajaran kolaboratif adalah 

pedagogical content knowledge (PCK) dan representasinya melalui penyusunan CoRe. 

Calon guru berkolaborasi untuk memahami makna PCK dan mengerjakan tugas 

terstruktur penyusunan dokumen CoRe untuk beberapa topik kimia dalam Keahlian 

Teknik Otomotif. Terakhir, secara individu seluruh calon guru menyusun CoRe kimia 

konteks kejuruan untuk konten minyak bumi. 

Pembelajaran kolaboratif 6. Pembelajaran terakhir, dengan konten representasi PCK 

melalui penyusunan dokumen PaP-eRs. Kolaborasi dalam kelompok kecil dilakukan untuk 

memahami dan memaknai contoh dokumen PaP-eRs. Selanjutnya, secara individu calon 
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guru menyusun contoh dokumen PaP-eRs untuk konsep tertentu dari dokumen CoRe 

minyak bumi yang telah disusun sebelumnya. 

 

Instrumen Penelitian 

 Instrumen yang digunakan untuk pengambilan data dalam penelitian ini berupa 

lembar observasi aktivitas kolaboratif. Aspek yang diamati ada dua meliputi; aspek 

kolaborasi kelompok dengan tujuh indikator serta aspek sikap calon guru dengan tiga 

indikator. Peskoran tiap indikator didasarkan pada rubrik penilaian dengan rentang skor 

satu sampai lima. 

Teknik Analisis Data 

 Data penelitian diperoleh dari hasil pengamatan terhadap kolaborasi kelompok 

dalam menyelesaikan tugas untuk setiap pertemuannya. Selanjutnya, data yang berupa 

skor dianalisis secara deskriptif kuantitatif dengan menghitung rerata skor seluruh 

kelompok serta rerata skor untuk tiap aspek penilaian. Hasil perhitungan kemudian 

ditentukan kriteria dengan ketentuan seperti pada Tabel 1. 

Tabel 1. Aturan Penentuan Kriteria Penilaian 

Rentang Skor Kriteria 

Rerata skor > Mi + 1,6 SBi SB (sangat baik) 

Mi + 0,8 SBi < rerata skor ≤ Mi + 1,6 SBi B (baik) 

Mi - 0,8 SBi < rerata skor ≤ Mi + 0,8 SBi C (cukup) 

Mi – 1,6 SBi < rerata skor ≤ Mi – 0,8 SBi K (kurang) 

Rerata skor ≤ Mi - 1,6 SBi SK (sangat kurang) 

   
Keterangan:  Mi  = 1/2 x (skor maksimal ideal + skor minimal ideal) 

   SBi = 1/6 x (skor maksimal ideal – skor minimal ideal) 

 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Aktivitas Kolaboratif Calon Guru secara keseluruhan 

Hasil analisis terhadap data aktivitas kolaboratif seluruh kelompok menunjukkan 

bahwa rerata skor aktivitas kolaboratif mengalami peningkatan selama enam 

pembelajaran kolaboratif dilaksanakan. Seperti tersaji pada Gambar 1, rerata skor pada 

pembelajaran kolaboratif pertama hanya sebesar 40,1 dengan kriteria baik serta hanya 

meningkat sedikit pada pembelajaran kolaboratif ke-dua dengan skor 40,7 dan masih 

dalam kriteria baik. Pada pembelajaran kolaboratif ke-tiga, mengalami peningkatan skor 

yang signifikan menjadi sebesar 42 dan termasuk dalam kriteria sangat baik. Namun, 

pada pembelajaran kolaboratif ke-empat kembali mengalami penurunan dengan skor 41,8 

masih dalam kriteria baik dan kembali menurun pada kolaboratif ke-lima dengan skor 

yang diperoleh hanya 40,5 dalam kriteria baik. Pada pembelajaran yang terakhir, rerata 

skor yang diperoleh         sebesar 41,1 yang termasuk dalam kriteria sangat baik. 
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Gambar 1. Rerata skor kolaboratif keseluruhan 

 

2. Aktivitas kolaboratif tiap kelompok 

Data yang lain disajikan lebih rinci dalam bentuk skor aktivitas kolaboratif untuk 

masing-masing kelompok. Berdasarkan grafik pada Gambar 2, nampak terdapat 

beberapa kecenderungan aktivitas kolaboratif yang berbeda untuk tiap kelompok dalam 

keenam pembelajaran kolaboratif. Tiga kelompok, yaitu kelompok II, III dan V mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan dalam aktivitas kolaboratifnya. Skor awal ketiga 

kelompok tersebut kurang dari 40 dengan kriteria baik. Namun, pada pembelajaran 

berikutnya, skor kolaboratifnya meningkat sampai skor lebih dari 45 dengan mencapai 

kriteria sangat baik. Empat kelompok yang lain, yaitu kelompok VII, VIII, IX dan X memiliki 

skor aktivitas kolaboratif yang cenderung tetap atau relatif sedikit mengalami peningkatan 

maupun penurunan. Kelompok VII, VIII dan X memiliki skor aktivitas kolaboratif dalam 

rentang kriteria sangat baik untuk semua tahap pembelajaran. Adapun kelompok IX relatif 

tetap dalam kriteria baik. Tiga kelompok lain, yaitu kelompok I, IV dan VI cenderung 

mengalami penurunan dalam aktivitas kolaboratifnya. Kelompok I dan IV yang di awal 

pembelajaran memiliki kolaboratif yang sangat baik dengan skor 42 dan 48, justru 

menurun pada akhir-akhir pembelajaran dengan kriteria baik untuk kelompok I (skor 37) 

dan kriteria cukup untuk kelompok IV dengan skor 34.  Fenomena yang lain terjadi pada 

kelompok VI, dimana pada awal pembelajaran hanya memiliki skor aktivitas kolaboratif 

sebesar 36 (kriteria baik) yang merupakan skor terendah, kemudian cenderung meningkat 

sampai pembelajaran kolaboratif keempat hingga mencapai skor 42 (kriteria sangat baik), 

namun kembali turun pada dua pembelajaran berikutnya. Skor kolaboratif pada 

pembelajaran terakhir sebesar 35 (kriteria cukup), satu poin lebih rendah dibandingkan 

skor awal. Jika ditinjau dari nilai rerata masing-masing kelompok dalam keenam 

pembelajaran kolaboratif, terdapat enam kelompok dengan kriteria aktivitas kolaboratif 

sangat baik dan empat kelompok dengan kriteria baik.  
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Gambar 2. Aktivitas kolaboratif tiap kelompok 

 

3. Aktivitas kolaboratif tiap aspek pengamatan 

Tabel 2. Skor untuk tiap indikator pengamatan dalam pembelajaran kolaboratif 

Pembelajaran Aspek kolaborasi kelompok Aspek sikap 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

K-1 40 40 41 45 37 39 42 37 38 42 

K-2 43 40 44 41 41 38 42 38 39 41 

K-3 40 41 46 42 44 42 43 39 40 43 

K-4 38 40 42 44 46 41 43 41 42 41 

K-5 45 44 45 46 40 22 41 42 40 40 

K-6 46 42 45 44 45 24 41 38 41 45 

Rerata 42 41.2 43.8 43.7 42.2 34.3 42 39.2 40 42 

 
Keterangan :  1=  Indikator keterlibatan anggota kelompok 

   2=  Indiaktor efektivitas proses diskusi 
   3=  Indikator kemampuan menyampaikan pendapat 
   4=  Indikator kemampuan mengelola perbedaan pendapat 
   5=  Indikator efektivitas kelompok ditinjau dari kuantitas hasil 
kolaborasi 
   6=  Indikator efektivitas kelompok ditinjau dari kualitas hasil 
kolaborasi 
   7=  Indikator efektivitas penggunaan waktu 
   8=  Indikator ketertarikan terhadap pembelajaran 
   9=  Indikator kemampuan menghargai pendapat orang lain 
   10= Indikator komitmen terhadap tugas kelompok 

 

Hasil analisis disajikan dalam sudut pandang yang lain, yaitu hasil pengamatan 

untuk tiap indikator aktivitas kolaboratif. Berdasarkan Tabel 2 dapat disimpulkan bahwa 

skor yang diperoleh dalam tiap indikator berbeda-beda dalam mendukung kemampuan 

kolaboratif calon guru secara keseluruhan. Dua indikator dengan skor tertinggi adalah 

kemampuan menyampaikan pendapat dan mengelola perbedaan pendapat. Data tersbut 

42 41 41 40 41 39 40,67 
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39 42 45 45 43 48 43,67 
48 40 43 40 36 36 40,50 
39 40 43 43 47 48 43,33 
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menunjukkan bahwa  calon guru memilki kemampuan yang baik dalam menyampaikan 

pendapat serta ketika menyampaikan sanggahan terhadap pendapat teman lain dilakukan 

dengan santun dan berdasar argumentasi yang ilmiah. Dua indikator yang memiliki skor 

terendah adalah indikator nomor 6 dengan skor 34,4 dan indikator nomor 8 dengan skor 

39,2. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kualitas hasil kolaborasi dan antusiasme calon 

guru dalam mengikuti pembelajaran kolaboratif masih perlu ditingkatkan. 

 
Pembahasan 

 Temuan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas kolaboratif calon 

guru secara rerata mengalami kenaikan. Artinya bahwa semakin sering calon guru 

mengikuti pembelajaran kolaboratif, maka aktivitas kolaboratifnya semakin baik. Namun 

demikian, jika dilihat satu per satu tiap kelompok, ternyata memiliki pola yang berbeda, 

ada yang naik terus, cenderung menurun, relatif tetap, atau pun mengalami peningkatan 

dan kemudian turun kembali. Dalam kegiatan belajar kolaboratif, calon guru bekerja sama 

menyelesaikan masalah yang sama, dan bukan secara individual menyelesaikan bagian-

bagian yang terpisah dari masalah tersebut. Dengan demikian, selama berkolaborasi 

calon guru bekerja sama membangun pemahaman dan konsep yang sama 

menyelesaikan setiap bagian dari masalah atau tugas tersebut. Pembelajaran kolaboratif 

melibatkan interaksi antar calon guru untuk saling bertukar pikiran, saling mendengarkan, 

saling menerima ide dan membuat keputusan bersama, sehingga banyak faktor yang 

mempengaruhi efektivitasnya. 

Berdasarkan hasil analisis, berikut ini akan diuraikan beberapa faktor yang diduga 

menjadi penyebab adanya perbedaan aktivitas kolaboratif dalam tiap kelompok serta 

kecenderungannya. 

Faktor karakteristik tugas.  Karakter atau jenis tugas yang harus diselesaikan dalam 

pembelajaran kolaboratif dapat ditinjau dari pemilihan konten tugas serta strategi yang 

diterapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas kolaboratif yang awalnya 

meningkat, kembali menurun pada pembelajaran kolaboratif yang ke-lima. Pada 

pertemuan ini, topik yang diangkat eksplorasi PCK dan representasinya melalui 

penyusunan dokumen CoRe. Jika dibandingkan dengan konten pembelajaran 

sebelumnya, konten ini merupakan pengetahuan yang paling baru bagi calon guru. 

Dengan kata lain, pengetahuan awal calon guru terhadap konten ini sangat minimal 

sehingga dalam pembelajaran menemui banyak kendala dalam menyelesaikan tugas. Hal 

tersebut didukung oleh hasil wawancara bahwa calon guru belum pernah belajar bahkan 

mendengar tentang kedua istilah tersebut dan keterbatasan sumber informasi dalam 

bahasa Indonesia yang dapat diaksesnya menjadikan konten ini masih sulit dipahami. 
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Berbeda dengan konten pembelajaran tentang kurikulum sekolah kejuruan maupun 

konten pengayaan kimia minyak bumi dan polimer. Meskipun juga pengetahuan yang 

baru namun setidaknya calon guru sudah memiliki pengetahuan awal tentang dasar-dasar 

kurikulum, yaitu komponennya, bagaimana mengembangkan, bagaimana merumuskan 

konten pembelajaran. Demikian juga dengan dasar pengetahuan tentang minyak bumi 

dan polimer, apalagi kedua konten ini dekat dengan kehidupan sehari-hari sehingga 

terlalu asing bagi calon guru dengan sumber informasi berbahasa Indonesia yang banyak 

tersedia.  Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyimpulkan 

bahwa kurang familiarnya calon guru dengan konten pembelajaran dan pengetahuan 

awal yang dimiliki mempengaruhi perhatian pada konten pembelajaran kolaboratif (Eilks & 

Byers, 2010; Bower & Richards, 2006).  

Sementara itu, jika ditelaah lebih lanjut, pada pembelajaran kolaboratif yang ke-lima, 

indikator nomor 6 memiliki skor yang paling rendah diantara indikator yang lain dalam 

semua tahap pembelajaran. Indikator 6 menunjukkan bahwa efektivitas kolaborasi masih 

rendah ditinjau dari kualitas hasil kolaborasi. Kurangnya pengetahuan awal calon guru 

jelas mempengaruhi hasil kolaborasi, yaitu dokumen CoRe untuk konten kimia konteks 

kejuruan teknik otomotif. Kelemahan pertama terletak pada pemunculan ide pokok yang 

aplikatif untuk teknik otomotif, seperti apa yang aplicable dari materi koloid untuk siswa 

kejuruan otomotif. Sementara kelemahan utama terletak pada hasil analisis untuk aspek 

kesulitan /keterbatasan yang terkait dengan cara mengajarkan konten, pengetahuan akan 

pemikiran siswa yang mempengaruhi calon guru dalam mengajarkan konten serta faktor 

lain yang mempengaruhi cara calon guru mengajarkan konten. Ketiga aspek ini memang 

memerlukan pemahaman yang baik tentang isi konten, karakteristik konten, tingkat 

kesulitan sampai miskonsepsi yang mungkin terjadi. Hasil ini tidak berbeda dengan hasil 

penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa aspek kurangnya 

keterlibatan/pengalaman terkait isi pembelajaran, mengurangi efektivitas hasil kolaborasi 

kelompok kecil (Bennet, J. et.al, 2010: 86).  

Karakter tugas yang lain, ditinjau dari strategi dalam implementasi pembelajaran 

kolaboratif. Pada tiga pembelajaran kolaboratif sebelumnya, setiap kelompok 

berkesempatan mempresentasikan hasil di depan kelas. Pada pembelajaran tentang 

kurikulum sekolah kejuruan, hasil kolaborasi kelompok berupa matrik konten kimia 

konteks kejuruan dipresentasikan di depan kelas untuk ditelaah lebih lanjut bersama 

seluruh anggota kelas. Demikian pula, pada pembelajaran kolaboratif konten kimia 

minyak bumi dan polimer. Pada pertemuan setelah berkolaborasi, setiap kelompok 

berkesempatan mempresentasikan hasil pemecahan masalahnya dan didiskusikan di 

kelas untuk memperoleh masukan untuk perbaikan sekaligus untuk evaluasi pemahaman 
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konsep dan penguatan konsep-konsep tertentu. Sementara pada pembelajaran 

kolaboratif tentang CoRe, hasil kolaborasi dibahas secara global dengan panduan dosen 

dan diakhiri dengan tugas individu di rumah untuk menyusun dokumen CoRe konten 

minyak bumi. Strategi yang berbeda tersebut dapat juga mempengaruhi motivasi calon 

guru untuk menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Hal senada diungkapkan oleh 

hasil penelitian Bennet, J. et.al. (2010: 90) yang menyatakan bahwa strategi yang dipilih 

untuk memberikan kesempatan baik konflik internal (dalam kelompok) maupun eksternal 

(di kelas) akan meningkatkan efektivitas kolaborasi kelompok, terutama untuk 

meningkatkan pemahaman. Dengan kata lain, pembelajaran kolaboratif harus 

dikembangkan sebaik mungkin agar seoptimal mungkin nyata efektivitasnya ditinjau dari 

berbagai hal. 

Karakteristik dasar calon guru. Faktor yang tidak kalah penting dalam mendukung 

efektivitas kolaborasi kelompok adalah karakteristik dasar calon guru. Pembelajaran 

kolaboratif melibatkan interaksi antara anggota kelompok, sehingga diperlukan 

kemampuan komunikasi yang baik terutama secara lisan dari setiap anggota agar mampu 

melakukan sharing pendapat. Selain itu, dengan kemampuan komunikasi yang baik, 

calon guru akan merasa percaya diri ketika berbicara di depan rekan-rekanya. 

Kemampuan komunikasi mempengaruhi kepercayaan diri dan kenyamanan ketika bekerja 

dalam kelompok (Bower, M. dan Richards, D., 2006: 81). Sementara itu, Zhang et. al 

(2011: 387) hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa dua aspek yang paling penting 

dalam mendukung efektivitas pembelajaran kolaboratif adalah aspek kemampuan 

bertanya dan mengungkapkan ide. Kedua aspek ini tidak terlepas dari kemampuan 

komunikasi, bahwa calon guru harus mampu mengungkapkan pertanyaan dan ide 

dengan jelas dan runtut sehingga mudah dipahami oleh anggota yang lain. Hal tersebut 

akan memudahkan dan memperlancar negosiasi dalam kelompok. Beberapa hasil 

penelitian mendukung hal tersebut, dimana menyimpulkan bahwa pembelajaran 

kolaboratif terkendala oleh kemampuan komunikasi personal, kemampuan mengelaborasi 

ide-ide serta ketidakpercayaan antar anggota terkait kemampuan dalam mengungkapkan 

pendapat (Yoona, et. al, 2010; Sahin, 2010; Bennet, J., et. al, 2010). 

Indikator ke-sepuluh terkait komitmen terhadap tugas menunjukkan hasil yang sangat 

baik. Ini berarti bahwa seluruh calon guru sangat berkomitmen, bersemangat untuk 

menyelesaikan semua tugas dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut nampak dari aktivitas 

calon guru yang cekatan untuk bersegara menyelesaikan tugas-tugasnya. Berdasarkan 

hasil wawancara, sebagian calon guru menyatakan alasannya untuk segera 

menyelesaikan tugas dalam pembelajaran kolaboratif karena konten tugas yang diberikan 

sangat mendukung kesiapannya untuk mengajar di sekolah kejuruan, konten merupakan 
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hal yang baru sehingga memotivasi untuk memahaminya dengan lebih baik serta alasan 

klasik bahwa nilai yang baik menjadi tujuan. Hal tersebut didukung oleh penelitian 

seblumnya yang menyatakan bahwa ketekunan dan komitmen sangat penting untuk 

menciptakan dan mempertahankan kolaborasi dalam kelompok (Waite, et.al., 2004: 12). 

komitmen yang baik dari calon guru ini diharapkan akan terus dibawa dan dikembangkan 

ketika kelak terjun dalam dunia kerja sehingga proses pengembangan profesionalisme 

guru terus berlanjut secara kontinyu.  

Komposisi kelompok. Dalam penelitian ini, pembelajaran kolaboratif dilakukan dalam 

kelompok yang sama selama periode pembekalan. Pembagian kelompok dilakukan 

secara acak dan diharapkan akan heterogen. ini merupakan salah satu ciri penting dari 

kelas dengan pembelajaran kolaboratid dimana pembelajar tidak dikotak-kotakan 

berdasarkan kemampuannya, minatnya, ataupun karakteristik dan mengurangi 

kesempatan siswa untu belajar bersama siswa lain. Asumsi awal bahwa semakin lama 

seseorang berinteraksi dengan orang lain maka komunikasi akan terbangun lebih intensif 

sehingga berdampak pada efektivitas kelompok yang lebih baik. Namun demikian, hal 

tersebut tidak selalu berlaku karena ada faktor lain yang berperan dalam mendukung 

efektivitas kelompok.  

Pembagian kelompok yang sama justru menimbulkan saling ketergantungan yang tidak 

baik pada kelompok yang didominasi mahasiswa yang kemampuan kognitifnya tinggi dan 

bersifat individual. Dalam kondisi tersebut, mahasiswa dengan kemampuan rendah 

cenderung diam dan mengikuti ide mahasiswa yang lain dan jelas berdampak kurang baik 

pada pemahaman belajarnya. Prinsip saling belajar dalam pembelajaran kolaboratif tidak 

terwujud dalam hal demikian. Hal tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan 

beberapa mahasiswa yang menyatakan kelompok yang sama justru membuat bosan dan 

tidak nyaman karena hanya anggota tertentu yang aktif. Sebagian kecil mahasiswa 

menginginkan kelompok yang berbeda untuk setiap pertemuan.  

Hasil pengamatan juga menunjukkan bahwa kelompok yang keseluruhannya perempuan 

memiliki dua kecenderungan dalam efektivitas pemanfaatan waktu. Kelompok yang 

anggotanya tidak terlalu akrab dalam pergaulan kesehariannya cenderung kurang efektif 

dalam memanfaatkan waktu. Di awal kolaborasi, hanya saling membaca apa yang harus 

dilakukan, tidak spontan saling melemparkan ide. Sebaliknya, kelompok yang secara 

kebetulan diisi oleh calon guru yang dalam kesehariannya bersahabat dekat, maka waktu 

diskusi lebih efektif. setiap anggota dengan lancar dan semangat bergantian berbicara 

dengan ide masing-masing. kedekatan personal meningkatkan motivasi dan kenyamanan 

calon guru dalam berkolaborasi.  Hogan, K (1999:1085) menemukan bahwa kelompok 
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yang dibentuk mahasiswa berdasarkan persahabatan menghasilkan kolaboratif yang lebih 

efektif dibandingkan kelompok yang ditentukan tutor.  

Proses diskusi dalam kelompok. Faktor berikutnya yang mempengaruhi aktivitas 

kolaboratif adalah proses diskusi yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

proses diskusi berjalan dengan baik. Calon guru mampu mengemukakan ide yang 

bermakna dalam penyelesaian tugas dan memberikan sanggahan terhadap perbedaan 

pendapat serta semuanya dengan penyampaian yang baik. Hal tersebut memperlancar 

proses negosiasi untuk memperoleh kesepakatan kelompok. Sejalan dengan hasil 

penelitian (Bennet, J., et. al., 2010: 69) bahwa salah satu faktor yang mengurangi 

efektivitas diskusi adalah kemampuan mahasiswa dalam mengembangkan argumen.  

Sementara itu, menurut hasil penelitian Harskamp & Ding, 2006: 1669) salah satu 

kelemahan pembelajaran kolaboratif adalah sangat sulit menemukan cara menciptakan 

lingkungan belajar yang dapat menstimulasi elaborasi antar anggota, dan belajar 

kolaborasi akan cenderung beresiko menjadi belajar percakapan dan kurang efektif.  

 

KESIMPULAN 

 Pembelajaran kolaboratif menyediakan kesempatan pada calon guru kimia untuk 

merefleksi kemampuannya, sharing  pemikiran sekaligus mempraktikkan keterampilannya 

dalam berpikir tingkat tinggi. Kemampuan kolaborasi diperlukan calon guru kimia untuk 

mengembangkan profesionalisme dalam suatu learning community. Aktivitas kolaboratif 

calon guru secara rerata mengalami kenaikan. Artinya bahwa semakin sering calon guru 

mengikuti pembelajaran kolaboratif, maka aktivitas kolaboratifnya semakin baik. Namun 

demikian, jika dilihat satu per satu tiap kelompok, ternyata memiliki pola yang berbeda, 

ada yang naik terus, cenderung menurun, relatif tetap, atau pun mengalami peningkatan 

dan kemudian turun kembali. Pembelajaran kolaboratif melibatkan interaksi antar calon 

guru untuk saling bertukar pikiran, saling mendengarkan, saling menerima ide dan 

membuat keputusan bersama, sehingga banyak faktor yang mempengaruhi 

efektivitasnya. Berdasarkan analisis, dapat diuraikan beberapa faktor yang 

mempengaruhi kualitas aktivitas kolaboratif calon guru kimia, yaitu; faktor karakteristik 

tugas, karakteristik dasar mahasiswa, komposisi kelompok serta proses diskusi dalam 

kelompok. 
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Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) pengaruh partisipasi ORMAWA 
terhadap prestasi belajar AKM 1, 2) pengaruh kemandirian belajar terhadap prestasi 
belajar AKM 1, 3) pengaruh partisipasi ORMAWA dan kemandirian belajar terhadap 
prestasi belajar AKM 1. 

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kuantitatif yang kesimpulannnya diperoleh 
berdasarkan hasil analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang 
berpartisispasi dalam organisasi UKM fakultas yang berjumlah 45 mahasiswa. Data yang 
diperlukan, diperoleh melalui metode angket dan dokumentasi. Sebelumnya angket telah 
diuji cobakan dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah regresi linier ganda, uji t, uji F, Sumbangan Efektif dan Relatif. 

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh persamaan regresi linier ganda sebagai 
berikut Y = 1,817 + 0,617 X1 + 0,414 X2, artinya prestasi belajar AKM 1 dipengaruhi oleh 
partisipasi ORMAWA dan kemandirian belajar. Berdasarkan analisis dan pembahasan 
dapat disimpulkan bahwa: (1) partisipasi ORMAWA berpengaruh terhadap prestasi 
belajar AKM 1. Hal ini terbukti berdasarkan hasil perhitungan thitung untuk variabel 
partisipasi ORMAWA sebesar 3,351 sehingga thitung > ttabel atau 3,351 > 2,018 dengan nilai 
signifikansi 0,002 < 0,05. (2) kemandirian belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar 
AKM 1. Hal ini terbukti berdasarkan hasil perhitungan thitung untuk variabel kemandirian 
belajar sebesar 2,217 sehingga thitung > ttabel atau 2,217 > 2,018 dengan nilai signifikansi 
0,032 < 0,05. (3) partisipasi ORMAWA dan kemandirian belajar secara bersama-sama 
berpengaruh positif terhadap prestasi belajar AKM 1 mahasiswa Pendidikan Ekonomi 
Akuntansi. Hal ini terbukti dari hasil uji F yang memperoleh Fhitung sebesar 25,825 
sehingga Fhitung > Ftabel atau 25,825 > 3,220 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. (4) Hasil 
perhitungan untuk nilai R2 sebesar 0,552, dengan Sumbangan Efektif partisipasi 
ORMAWA sebesar 34,2% dan kemandirian belajar sebesar 21%, berarti 55,2% prestasi 
belajar AKM 1 dipengaruhi oleh variabel partisipasi ORMAWA dan kemandirian belajar, 
sisanya sebesar 44,8% dipengaruhi variabel di luar penelitian 
 
Kata Kunci: Prestasi Belajar AKM 1, Partisipasi dalam ORMAWA, Kemandirian  

         Belajar.  
 

PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk mengembangkan Sumber Daya 

Manusia (SDM), khususnya untuk membangun generasi muda yang tangguh dan dapat 

diandalkan. Sumber Daya Manusia yang berkualitas akan mampu mengembangkan 

potensi yang dimiliki untuk kemajuan bangsa dan negara. Salah satu upaya membina dan 

   Hangga Sylvia Haris dan Titik Asmawati   
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membangun SDM yang tangguh dan dapat diandalkan diantaranya adalah melalui 

pendidikan. 

Pendidikan tersebut dapat diberikan melalui pendidikan formal dalam sekolahan 

maupun kampus dan pendidikan non formal di lingkungan masyarakat, oleh karena itu 

sekolahan maupun kampus sebagai lembaga pendidikan formal memiliki tanggung jawab 

penuh dalam menyiapkan Sumber Daya Manusia yang handal dan siap menghadapi 

berbagai tantangan dimasa depan. Hal itu akan terwujud jika mahasiswa selain 

mempunyai kemampuan dalam bidang akademik juga mempunyai jiwa kepemimpinan 

yang kemungkinan besar dapat diperoleh dari kegiatan organisasi. 

Pendidikan dapat dikatakan berhasil dan mencapai tujuan jika terjadi peningkatan 

kualitas Sumber Daya Manusia yang dapat dilihat dari peningkatan hasil prestasi belajar. 

Menurut Sukmadinata (2008: 101) “Prestasi belajar adalah realisasi atau pemakaran dari 

kecakapan-kecakapan potensial atau kapasitas yang dimiliki seseorang”. Pengukuran 

prestasi belajar ini sangat penting untuk mengetahui tingkat penguasaan belajar siswa, 

mengetahui kesulitan belajar, dan membimbing siswa untuk memperoleh hasil yang lebih 

baik. Partisipasi mahasiswa dalam organisasi mahasiswa merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi tercapainya prestasi belajar yang diinginkan. 

Sesuai yang dikemukakan oleh (Davis, Keith & John W. Newstrom, 2000: 137) 

Ketekunan dalam partisipasi mahasiswa dalam kegiatan organisasi dapat lebih 

mempengaruhi kreativitas belajar yang dilakukan universitas dengan evaluasi dan 

pengembangan kegiatan-kegiatan yang lebih menarik bagi mahasiswa. Sejauh mana 

kegiatan itu bermanfaat untuk mahasiswa dan tentunya menarik minat mahasiswa. 

Kegiatan yang terlihat bermanfaat namun tidak diminati oleh mahasiswa juga akan sia-

sia. Selain itu, di sisi lain mahasiswa hendaknya lebih aktif lagi berpartisipasi dalam 

kegiatan organisasi karena dengan partisipasi yang tinggi dalam kegiatan organisasi 

sangat baik untuk perkembangan kreativitas belajar. Dengan demikian ikut serta dalam 

kegiatan organisasi mahasiswa dapat meningkatkan kreativitas belajar, dengan 

meningkatnya kreativitas belajar pada mahasiswa maka prestasi belajar juga dapat 

tercapai. 

Faktor lain yang mempengaruhi prestasi belajar yaitu kemandirian belajar. 

Menurut Sutarno (2005: 160) “Mandiri mengandung pengertian sanggup atau mampu 

berdiri sendiri, bekerja sendiri dan melaksanakan semua kegiatan dengan baik”. Mandiri 

merupakan suatu sikap dimana seseorang memiliki rasa percaya diri dengan kemampuan 

yang dimilikinya dan tidak bergantung kepada orang lain. Menurut Mujiman (2007: 8) 

bahwa ciri-ciri kemandirian belajar orang dewasa adalah belajar sendiri tanpa perintah 
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pihak di luar dirinya sendiri, menjawab pertanyaan berdasarkan pengalaman, tidak mau 

didekte dosen atau tidak mau secara terus menerus diberitahu apa yang harus dilakuka, 

lebih senang partisipasi aktif dengan mendengarkan ceramah dosen, selalu 

memanfaatkan pengalaman yang telah dimiliki, perencanaan dan evaluasi belajar lebih 

baik dilakukan dalam batas tertentu bersama antara mahasiswa dan dosen, serta belajar 

harus dengan berbuat dan tidak cukup hanya mendengarkan dan menyerap. Individu 

yang mempunyai sikap mandiri akan lebih berani memutuskan hal-hal yang berkenaan 

dengan dirinya, bebas dari pengaruh orang lain, mampu berinisiatif dan mengembangkan 

kreatifitas serta merangsangnya berprestasi lebih baik. 

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui pengaruh partisipasi 

mahasiswa dalam organisasi mahasiswa terhadap prestasi belajar mahasiswa pada mata 

kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. (2) Untuk mengetahui pengaruh kemandirian 

belajar mahasiswa terhadap prestasi belajar mahasiswa pada mata kuliah Akuntansi 

Keuangan Menengah 1. (3) Untuk mengetahui pengaruh partisipasi mahasiswa dalam 

organisasi mahasiswa dan kemandirian belajar mahasiswa terhadap prestasi belajar 

mahasiswa pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. 

 

METODE  

Metode yang dilakukan dalam suatu penelitian digunakan untuk mengetahui 

peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan, mengatasi masalah serta menghadapi 

tantangan lingkungan dimana pengambilan keputusan harus dilakukan dengan cepat. 

Menurut Hadi (2008:3) “Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, 

mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dan dilakukan dengan 

menggunakan metode-metode ilmiah untuk penelitian”. Menurut Sugiyono (2008:1) 

“Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah 

suatu cara pelaksanaan penelitian keilmuan dalam rangka mendapatkan atau 

mengumpulkan data yang mendukung tercapainya tujuan penelitian. Melalui penggunaan 

metode penelitian, maka data yang diperoleh dalam penelitian dapat digunakan untuk 

mengantisipasi masalah dan memecahkan masalah. Penelitian ini termasuk ke dalam 

penelitian deskriptif kuantitatif, karena penelitian ini tertuju pada pemecahan masalah 

yang didasarkan pada data yang terjadi pada masa sekarang. Sedangkan pendekatan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yang menggunakan data yang 

berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan, dimana data yang diperoleh dari 
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sampel penelitian kemudian dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan 

kemudian diinterpretasikan. 

Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa yang ikut berpartisipasi dalam  Unit 

Kegiatan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi Akuntansi tingkat FKIP 

Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2012 yang berjumlah 45 mahasiswa. 

Menurut Suharsimi (2002: 112) yang dimaksud “Sampel adalah sebagian atau wakil dari 

populasi yang diteliti”. Apabila subyeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua, 

sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Teknik pengumpulan data berasal 

dari data primer yaitu angket partisipasi mahasiswa dalam organisasi mahasiswa dan 

angket kemandirian belajar. Penelitian ini terdiri dari dua variabel penelitian, variabel 

terikat dan variabel bebas. Variabel terikat penelitian ini yaitu prestasi belajar (Y), 

sedangkan variabel bebas atau yang mempengaruhi adalah partisipasi mahasiswa dalam 

organisasi mahasiswa (X1) dan kemandirian belajar (X2). Instrumen penelitian berupa 

item-item pernyataan dalam bentuk angket yang sebelumnya sudah di uji cobakan pada 

subyek uji coba yang berjumlah 20 mahasiswa angkatan 2011 yang mengikuti Unit 

Kegiatan Mahasiswa tingkat FKIP dengan pernyataan masing-masing variabel 20 butir 

pernyataan. Hasil uji coba instrumen dianalisis dengan menggunakan uji validitas dan uji 

reliabilitas, yang mana variabel partisipasi mahasiswa dalam organisasi mahasiswa 

dinyatakan valid 19 butir pernyataan, sedangkan variabel kemandirian belajar dinyatakan 

valid 18 butir pernyataan. Item-item soal dinyatakan tidak valid karena memiliki nilai rhitung 

< rtabel dan nilai signifikansi > 0,05. Dengan demikian soal angket yang valid dapat 

digunakan sebagai instrumen penelitian selanjutnya. Sedangkan untuk angket yang tidak 

valid dikeluarkan. Berdasarkan uji reliabilitas terhadap angket memperoleh koefisien 

reliabilitas (r11) 0,909, dan 0,898. Harga r11 untuk semua variabel lebih besar dari rtabel 

pada taraf signifikansi () = 5% yaitu sebesar 0.444 sehingga seluruh angket dinyatakan 

reliabel (andal). 

Hasil pengumpulan data inilah yang kemudian dianalisis. Tahap pertama yaitu 

dilakukan uji prasyarat analisis yang terdiri dari uji normalitas dan uji linearitas. Setelah 

memenuhi kriteria pada uji prasyarat analisis langkah selanjutnya adalah melakukan 

analisis untuk menguji hipotesis yang telah diajukan dan besarnya sumbangan relatif dan 

efektif variabel X1 dan X2 terhadap Y. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan 

analisis regresi linier ganda 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) adalah lembaga Pendidikan Tinggi 

dibawah Persyarikatan Muhammadiyah. Sebagai Perguruan Tinggi Islam dan bagian dari 

amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah, maka FKIP UMS memiliki komitmen dalam 

mengemban misi menjunjung tinggi cita-cita dan citra islam. Muhammadiyah melalui 

pendidikan yang dijadikan dasar tercermin dalam motto “Wacana Kelimuan dan 

Keislaman’’. Artinya “Iman, ilmu dan amal merupakan bagian integral dari fungsi manusia 

sebagai khalifah Allah di bumi”. Filosofi itu dijabarkan dalam program, kebijakan, dan 

langkah-langkah dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. Prgram Studi (Progdi) 

Pendidikan Ekonomi Akuntansi merupakan salah satu program studi di bawah Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Surakarta berdasarkan 

SK Dikti No.0395/01/1984. Program studi ini menyelenggarakan proses pembelajaran 

yang berkualitas guna menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing. 

Berdasarkan hasil uji prasyarat analisis yang pertama yaitu uji normalitas yang 

digunakan untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi yang memiliki sebaran 

atau distribusi normal. Uji normalitas data dalam penelitian ini menggunakan metode 

Lilliefors melalui uji Kolmogrov-Smirnov dalam program SPSS 15.0 for windows. Untuk 

menolak atau menerima hipotesis dengan cara membandingkan nilai probabilitas dengan 

taraf signifikansi (α) =5%. Jika nilai probabilitas > 0.05 maka dapat dinyatakan bahwa data 

berdistribusi normal. Adapun ringkasan hasil uji normalitas menyimpulkan bahwa kedua 

data yaitu partisipasi mahasiswa dalam organisasi mahasiswa, dan kemandirian belajar 

semuanya berdistribusi normal, dengan nilai signifikansi untuk variabel partisipasi 

mahasiswa dalam organisasi mahasiswa yaitu 0,088 > 0,05. Sedangkan untuk variabel 

kemandirian belajar dengan nilai signifikansi yaitu 0,053 > 0,05.  

Hasil uji prasyarat analisis yang kedua yaitu uji linearitas. Tujuan uji linearitas 

adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan antara variabel bebas dengan variabel 

terikat berupa garis lurus (hubungan linear) atau tidak. Adapun ringkasan hasil uji 

linearitas dan keberartian regresi linier yang dilakukan menggunakan alat bantu program 

SPSS 15.0 for windows adalah variabel partisipasi mahasiswa dalam organisasi 

mahasiswa terhadap prestasi belajar Akuntasi Keuangan Menengah 1 memberikan hasil 

yang linier. Dengan Fhitung < Ftabel yaitu 1,504 < 2,092 dan nilai signifikansi 0,180 > 0.05. 

Sedangkan untuk variabel kemandirian belajar terhadap prestasi belajar Akuntansi 

Keuangan Menengah 1 memberikan hasil yang linier dengan Fhitung < Ftabel yaitu 0,768 < 

2,217 dan nilai signifikansi 0,633 > 0,05. 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi mahasiswa dalam organisasi 

mahasiswa dan kemandirian belajar mempunyai pengaruh terhadap prestasi belajar 

Akuntansi Keuangan Menengah 1. Hal ini dapat dilihat dari persamaan regresi linier 

sebagai berikut Y = 1,817 + 0,617X1 + 0,414X2, berdasarkan persamaan tersebut terlihat 

bahwa koefisien regresi dari masing-masing variabel independent bernilai positif, artinya 

partisipasi mahasiswa dalam organisasi mahasiswa dan kemandirian belajar mempunyai 

pengaruh terhadap prestasi belajar Akuntansi Keuangan Menengah 1. 

Hasil uji hipotesis yang pertama yaitu ”ada pengaruh yang signifikan partisipasi 

mahasiswa dalam organisasi mahasiswa terhadap prestasi belajar Akuntansi Keuangan 

Menengah 1”. Berdasarkan perhitungan hasil uji t regresi memperoleh thitung variabel 

partisipasi mahasiswa dalam organisasi mahasiswa (X1) sebesar 3,351 lebih besar dari 

ttabel 2,018 dengan signifikansi 0,002 < 0,05. Dengan hasil perhitungan Sumbangan Efektif 

(SE) dan Sumbangan Relatif (SR), variabel partisipasi mahasiswa dalam ORMAWA 

memberikan Sumbangan Efektif (SE) sebesar 34,2% dan Sumbangan Relatif (SR) 

sebesar 61,9%. Berdasarkan kesimpulan tersebut membuktikan bahwa terdapat 

pengaruh positif dari partisipasi mahasiswa dalam ORMAWA, artinya ikut serta dalam 

kegiatan organisasi mahasiswa maka prestasi belajar AKM 1 akan semakin meningkat. 

Namun, bila tidak ikut berpartisipasi dalam organisasi mahasiswa juga tidak terlalu 

meberikan dampak buruk terhadap prestasi belajar AKM 1. 

Hasil uji hipotesis kedua yaitu ”ada pengaruh yang signifikan kemandirian belajar 

terhadap prestasi belajar Akuntansi Keuangan Menengah 1”. Berdasarkan hasil 

perhitungan uji t regresi memperoleh thitung variabel kemandirian belajar (X2) sebesar 

2,217 lebih besar dari ttabel 2,018 dengan nilai signifikansi 0,032 < 0,05. Dengan hasil 

perhitungan Sumbangan Efektif (SE) dan Sumbangan Relatif (SR), variabel kemandirian 

belajar memberikan Sumbangan Efektif (SE) sebesar 21% dan Sumbangan Relatif (SR) 

sebesar 38,1%. Berdasarkan kesimpulan tersebut membuktikan bahwa terdapat 

pengaruh positif dari kemandirian belajar, artinya semakin tinggi kemandirian belajar 

maka prestasi belajar AKM 1 semakin meningkat, sebaliknya semakin rendah 

kemandirian belajar maka prestasi belajar AKM 1 yang dimiliki mahasiswa yang ikut 

berpartisipasi dalam organisasi mahasiswa akan menurun. 

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka dapat diambil kesimpulan: (1) Analisis regresi linear ganda digunakan untuk 

memprediksi variabel (Y) yang dipengaruhi oleh variabel (X), dan dari hasil analisi regresi 
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linear ganda yang telah diuji, membuktikan bahwa ada pengaruh partisipasi mahasiswa 

dalam organisasi mahasiswa dan kemandirian belajar terhadap prestasi belajar Akuntansi 

Keuangan Menengah 1. (2) Berdasarkan uji signifikansi secara parsial (uji t1) pada 

lampiran 17 terdapat pengaruh yang signifikan yang ditimbulkan oleh partisipasi 

mahasiswa dalam ORMAWA terhadap prestasi belajar Akuntansi Keuangan Menengah 1. 

(3) Berdasarkan uji signifikansi secara parsial (uji t2) pada lampiran 18 terdapat pengaruh 

yang signifikan yang ditimbulkan oleh kemandirian belajar terhadap prestasi belajar 

Akuntansi Keuangan Menengah. (4) Berdasarkan uji signifikansi secara simultan (Uji F) 

pada lampiran 19 terdapat pengaruh yang signifikan yang ditimbulkan dari partisipasi 

mahasiswa dalam organisasi mahasiswa dan kemandirian belajar secara bersama-sama 

terhadap prestasi belajar Akuntansi Keuangan Menengah 1. (5) Hasil perhitungan 

Sumbangan Efektif (SE) pada lampiran 20 menunjukkan bahwa kontribusi partisipasi 

mahasiswa dalam organisasi mahasiswa terhadap prestasi belajar AKM 1 adalah sebesar 

34,2% dan variabel kemandirian belajar memberikan kontribusi sebesar 21% sehingga 

total sumbangan partisipasi mahasiswa dalam organisasi mahasiswa dan kemandirian 

belajar dalam meningkatkan prestasi belajar Akuntansi Keuangan Menengah 1 adalah 

sebesar 55,2%. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka disimpulkan bahwa 

variabel partisipasi mahasiswa dalam ORMAWA mempunyai pengaruh yang dominan 

terhadap prestasi belajar AKM 1dibandingkan variabel kemandirian belajar. 
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Abstrak 

Praktik creative accounting oleh beberapa perusahaan publik di Indonesia telah 

mengubah kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan. Creative accouting 

merupakan penggunaan teknik akuntansi yang memungkinkan perusahaan untuk 

melaporkan hasil keuangan yang tidak akurat menggambarkan substansi bisnis mereka. 

Krisis kredibilitas informasi akuntansi menggugah kesadaran para pendidik mengenai 

pentingnya menanamkan nilai-nilai etika dalam konteks pendidikan akuntansi. Penelitian 

ini ingin menerapkan pendekatan framework-based sebagai kerangka dalam pengambilan 

keputusan etis untuk menurunkan tingkat creative accounting. Design frameworkbased 

dilakukan dengan cara memberikan kasus bisnis pada mahasiswa, kemudian Mahasiswa 

diminta untuk membentuk justifikasi tindakan dan penilaian pada dua kondisi yang 

bertolak-belakang (left pole vs right pole). Kondisi right pole merefleksikan kondisi bisnis 

secara umum, sedangkan kondisi left pole merefleksikan kondisi yang cenderung 

mempunyai pandangan moral yang jelas. Kemudian, mahasiswa diminta untuk 

berpartisipasi dalam wacana generatif dengan tujuan mencapai keselarasan, kompromi 

atau sintesis. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan tingkat creative 

accounting mahasiswa sebelum dan sesudah implementasi pembelajaran menggunakan 

framework-based approach. Implementasi framework-based approach merupakan suatu 

upaya untuk membiasakan dan mengasah kemampuan mahasiswa dalam melakukan 

pengambilan keputusan etis dengan memperhatikan kepentingan stakeholders.  

 

Kata Kunci: Etika, Creative Accounting, Framework-based approach 

 

PENDAHULUAN 

Dugaan adanya praktik creative accounting oleh beberapa perusahaan publik di 

Indonesia telah mengubah kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan. Krisis 

kredibilitas informasi akuntansi menggugah kesadaran para pendidik mengenai 

pentingnya menanamkan nilai-nilai etika dalam konteks pendidikan akuntansi. Akuntan 

sebagai profesi tidak steril terhadap adanya penyimpangan. Akuntan dapat menggunakan 

pengetahuannya mengenai aturan akuntansi untuk memanipulasi angka yang 

dilaporkannya.  

Creative acoounting merupakan tantangan bagi profesi akuntansi. Metode creative 

accounting  patut diperhatikan karena meskipun menggunakan prinsip akuntansi yang 

berlaku umum, namun telah terbukti dapat menyesatkan/menipu  (Metcalf, 1977, hal 188).  

Secara umum, creative accounting merupakan kreasi yang buruk karena didesign untuk 
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mempersiapkan laporan keuangan dalam rangka memenuhi harapan manajer mengenai 

posisi dan kinerja keuangan, sehingga menghasilkan mis-representasi dari kinerja 

perusahaan (Balaciu & Pop, 2008). Ada beberapa motivasi manajer untuk melakukan 

praktik creative accounting misalnya untuk income smoothing (perataan laba), income-

boosting (meningkatkan laba), atau meningkatkan bonus dsb.   

Lingkungan akuntansi merupakan lingkungan kompleks yang melibatkan 

penggunaan judgment. Akuntan dihadapkan pada masalah etika dalam praktik creative 

accounting karena mereka dapat menyalahgunakan pilihan praktik akuntansi untuk tujuan 

tertentu. Di satu sisi, akuntan dituntut oleh perusahaan untuk menyajikan informasi yang 

memuaskan shareholder, sedangkan disisi lain mereka dihadapkan pada kode etik 

profesi. Pembelajaran etika yang tepat dapat membantu akuntan dalam mengatasi dilema 

moral yang dihadapinya.  

Perdebatan mengenai efektivitas pendidikan etika terus berlanjut, beberapa 

peneliti optimis bahwa melalui implementasi kurikulum etika yang tepat akan dapat 

meningkatkan efektifitas pendidikan etika (Sims, 2002). Beberapa penelitian empiris 

menunjukkan bahwa pendidikan etika dapat meningkatkan sensitivitas etis, moral 

reasoning dan bahkan perilaku etis (Loe dan Weeks, 2000; Lowry, 2003; Rueger dan 

King, 1992; Schlaefi et.al., 1985; Sims, 2002; Weber dan Glyptis, 2000; Wittmer, 1992). 

Akan tetapi, terdapat juga banyak keraguan mengenai efektivitas pendidikan etika. 

Beberapa peneliti berpendapat bahwa pendidikan etika yang diberikan pada tingkat 

pendidikan tinggi tidak cukup (Amernic & Craig 2004, Fisher, Swanson, & Schmidt 2007, 

Low et al. 2008) atau terlambat (Low et al. 2008; Cragg, 1997).  Wolfe dan Fritzsche, 

(1998) menemukan bahwa dalam beberapa kasus, mahasiswa cenderung menjadi tidak 

etis setelah menempuh tingkat sarjana dibanding sebelumnya. Argumenya adalah, pada 

perekonomian yang kompetitif dan berorientasi pada hasil menyebabkan kita tidak dapat 

mencegah kerusakan dan lunturnya nilai-nilai etika melalui pendidikan etika (Mc.Donald, 

2004). 

  Cragg (1977) menyatakan bahwa pembuatan keputusan etis didasarkan pada 

pengalaman pembelajaran masalalu. Pembelajaran etika yang diberikan saat ini akan 

digunakan dalam proses pembuatan keputusan bisnis di masa yang akan datang. Jika 

siswa dibiasakan untuk menerapkan strategi pembuatan keputusan etis, maka mereka 

akan menggunakanya untuk menerapkannya dalam pengambilan keputusan bisnis (Ordo, 

1997).  Mastracchio (2005) menyatakan bahwa kepedulian terhadap etika harus diawali 

dari kurikulum akuntansi, sebelum mahasiswa memasuki dunia kerja. Akan tetapi 

pertanyaannya adalah bagaimana menjadikan pengambilan keputusan etis sebagai suatu 

kebiasaan bagi siswa? Oleh karena itu, penelitian ini ingin menerapkan pendekatan 
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framework-based sebagai kerangka dalam pengambilan keputusan etis untuk 

menurunkan tingkat creative accounting.   

Pendekatan Framework-based terdiri dari tiga komponen yaitu: (1) komponen 

bipolar misalnya efisiensi vs keadilan, (2) sekumpulan tema misalnya karakter, niat dan 

tren makro dan (3) tema topikal  (Gambar 1). 

ETHICS NARATIVE CASE

BIPOLAR COMPONENT

SPANNING THEMES

SEPARATING (RIGHT)SEPARATING (LEFT)

SPANNING
SYNTHESIZING

 

Gambar 1. Kerangka untuk menganalisis kasus etika 

Sumber: Singer, 2013 

 

Komponen bipolar dari kerangka dapat dilihat di tabel 1 berikut: 

Component Left Pole Right Pole 

Politics Econ left Econ right 

Values Justice Eficiency 

Market Limits Compensate Exploit 

Systems Stakeholder Shareholder 

Timing Ethics Now Ethics later 

Capital Multiform Financial Form 

Language Values- Based Value-based 

Ethical Theories Deontology Egoism 

 

Design frameworkbased dilakukan dengan cara memberikan kasus bisnis pada 

Mahasiswa, kemudian Mahasiswa diminta untuk membentuk justifikasi tindakan dan 

penilaian pada dua kondisi yang bertolak- belakang (left pole vs right pole). Kondisi right 

pole merefleksikan kondisi bisnis secara umum, sedangkan kondisi left pole 
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menrefleksikan kondisi yang cenderung mempunyai pandangan moral yang jelas. 

Kemudian, mahasiswa diminta untuk berpartisipasi dalam wacana generatif dengan 

tujuan mencapai keselarasan, kompromi atau sintesis. 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka dirumuskan permasalahan pada 

penelitian ini: Apakah  implementasi pendidikan etika  dalam pemebelajaran akuntansi 

menggunakan framework-based approach mampu menurunkan  creative accounting oleh 

mahasiswa akuntansi. 

Tujuan Penelitian 

Dari riset awal yang dilakukan, beberapa peneliti menemukan bahwa terdapat 

beberapa kecurangan yang dilakukan oleh mahasiswa akuntansi antara lain pemalsuan 

tanda tangan, mencontek saat mengerjakan ujian maupun tugas kuliah (Hardina, 2014). 

Pengetahuan mahasiswa akuntansi mengenai etika profesi masih terbatas (Revita, 2014). 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengimplementasikan pendidikan etika dalam pembelajaran akuntansi menggunakan 

framework-based approach.  

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini menggunakan modifikasi model pembelajaran framework-based approach 

sehingga diharapkan dapat memperkaya model pembelajaran akuntansi. 

 

Creative Accounting 

Istilah creative accouting digunakan untuk  menjelaskan penggunaan teknik akuntansi 

yang berlaku yang memungkinkan perusahaan untuk melaporkan hasil keuangan yang 

tidak akurat menggambarkan substansi bisnis mereka. Metode akuntansi yang kreatif  

patut diperhatikan karena meskipun menggunakan prinsip akuntansi yang berlaku umum, 

namun telah terbukti dapat menyesatkan/menipu  (Metcalf, 1977, hal 188).  Secara 

umum, creative accounting merupakan kreasi yang buruk karena didesign untuk 

mempersiapkan laporan keuangan dalam rangka memenuhi harapan manajer mengenai 

posisi dan kinerja keuangan. Sehingga menghasilkan mis-representasi dari kinerja 

perusahaan (Balaciu & Pop, 2008, pp. 935-940).  

Untuk mengetahui apakah suatu perusahaan menggunakan satu atau lebih praktik 

creative accounting, perlu untuk membuat klasifikasi praktik tersebut. Raileanu 

et al. (2010, hal 12-14) membuat klasifikasi cerative accounting: 

1. Pengakuan pendapatan dini yaitu pengakuan pendapatan penjualan riil pada tanggal 

yang lebih awal dari yang akan digunakan.  
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2. Kebijakan kapitalisasi agresif dan periode amortisasi yang diperpanjang. 

Tidak seperti perusahaan yang meningkatkan laba mereka dengan meningkatkan 

pendapatan, beberapa perusahaan meningkatkan laba mereka dengan meminimalkan 

biaya. Mereka meminimalkan biaya melalui  kapitalisasi biaya yang agresif dan 

depresiasi dalam jumlah dan waktu yang lama untuk mempengaruhi akun laba rugi. 

3. Pelaporan asset dan utang yang tidak akurat 

4. Kreativitas diwujudkan dalam laporan laba-rugi melibatkan penyajian pada klasifikasi  

komponen pendapatan dan biaya. Misalnya, perusahaan dapat mengklasifikasikan 

pendapatan luar biasa (extraordinary) kedalam pendapatan lain-lain atau menyajikan 

biaya operasi menjadi komponen biaya luar biasa. Penyajian tersebut akan 

memberikan manfaat bagi perusahaan karena laba operasi perusahaan terlihat baik.   

5. Terkait dengan masalah pelaporan arus kas. Laporan arus kas membagi 

perubahan kas dan setara kas dalam tiga komponen: arus kas dari atau digunakan 

dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Mengingat pentingnya arus kas dari 

aktivitas operasi dalam menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

hasil yang berkelanjutan yang lebih tinggi.  Maka untuk meningkatkan arus kas 

operasional perusahaan, perusahaan dapat mengklasifikasikan sebuah operasi 

pengeluaran sebagai pos investasi atau pembiayaan. Demikian pula, arus kas dari 

aktivitas investasi atau aktivitas pendanaan dapat diklasifikasikan sebagai pos arus 

kas dari aktivitas operasi. Misklasifikasi  tersebut menyebabkan perusahaan akan 

nampak mempunyai kinerja operasi yang baik. 

Berikut adalah review penelitian creative accounting: 

Manipulasi 

Informasi 

Akuntansi

Diluar kerangka 

hukum dan 

standar akuntansi

Didalam kerangka 

hukum dan 

standar akuntansi

FRAUD Manipulasi Laba

CREATIVE 

ACCOUNTING 

(window dressing)

Income Smoothing
Big bath 

Accounting

Perspektif 

Akademik

Perspektif 

Profesional

Perspektif 

Akademik & EtikaEarnings 

Management

Schipper (1989), 

Jones 

(1991),DeAngelo 

et al (1994)

Copeland (1986), 

Imhoff 

(1977),Eckel 

(1981)

Dye (1988), Wash 
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(1997),Pearcau 

(1993)

Naser (1993), 

Breton et al 

(1995), Tweedie et 

al (1990)

Griffiths 

(1986,1995), 

Smith (1992), 

Schilith (1992)

FOKUS 

PENELITIAN INI
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Pendidikan Etika 

Literatur empiris tentang kode etik menunjukkan bahwa aturan-aturan tersebut 

adalah indikator pengganti dari komitmen manajemen puncak untuk perilaku etis dan 

berpengaruh positif pada keyakinan etis karyawan dan perilaku keputusan (Ford, 1994). 

Trevino et al. (1998) menemukan bahwa budaya etika yang kuat memiliki dampak yang 

positif signifikan terhadap komitmen organisasi dan perilaku etis dari individu-individu di 

tempat kerja. Dalam lingkungan pendidikan, (McCabe dan Trevino, 1993; McCabe dan 

Trevino, 1997) menunjukkan  bukti bahwa kode etik akademis, bila digunakan dengan 

faktor-faktor kontekstual, adalah mekanisme yang kuat untuk mencegah ketidakjujuran 

akademis. 

Bukti empiris menunjukkan bahwa melalui implementasi yang tepat, pendidikan 

etika dapat didesign untuk pembelajaran yang efektif (Eynon, 1997; Shenkir, 1990; 

Thorne, 1999,Sims, 2002). Beberapa penelitian empiris menunjukkan bahwa pendidikan 

etika di dalam kelas meningkatkan sensitivitas etis, moral reasoning dan bahkan perilaku 

etis (Loe dan Weeks, 2000; Lowry, 2003; Rueger dan King, 1992; Schlaefi et.al., 1985; 

Sims, 2002; Weber dan Glyptis, 2000; Wittmer, 1992). 

 

Frameworkbased Approach 

Pendekatan Framework-based terdiri dari tiga komponen yaitu: (1) komponen 

bipolar misalnya efisiensi vs keadilan, (2) sekumpulan tema misalnya karakter, niat dan 

tren makro dan (3) tema topikal misalnya lingkungan dan kemiskinan (Gambar 1). 

ETHICS NARATIVE CASE

BIPOLAR COMPONENT

SPANNING THEMES

SEPARATING (RIGHT)SEPARATING (LEFT)

SPANNING
SYNTHESIZING

 

Sumber: Singer, 2013 
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Komponen bipolar dari kerangka dapat dilihat di tabel 2 berikut: 

Component Left Pole Right Pole 

Politics Econ left Econ right 

Values Justice Eficiency 

Market Limits Compensate Exploit 

Systems Stakeholder Shareholder 

Timing Ethics Now Ethics later 

Capital Multiform Financial Form 

Language Values- Based Value-based 

Ethical Theories Deontology Egoism 

 

Design frameworkbased dilakukan dengan cara memberikan kasus bisnis pada 

Mahasiswa, kemudian Mahasiswa diminta untuk membentuk justifikasi tindakan dan 

penilaian pada dua kondisi yang bertolak- belakang (left pole vs right pole). Kondisi right 

pole merefleksikan kondisi bisnis secara umum, sedangkan kondisi left pole 

menrefleksikan kondisi yang cenderung mempunyai pandangan moral yang jelas. 

Kemudian, mahasiswa diminta untuk berpartisipasi dalam wacana generatif dengan 

tujuan mencapai keselarasan, kompromi atau sintesis.  

 

Kerangka Pikir 

Implementasi  pendidikan etika yang tepat akan dapat meningkatkan efektifitas 

pendidikan etika (Sims, 2002).  Rossouw (2002) mengajukan pertanyaan 'apa yang ingin 

dicapai dengan mengajarkan etika bisnis? Rossouw (2002) menyarankan bahwa toleransi 

moral, kompetensi kognitif, dan pemahaman moral yang harus menjadi salah satu tujuan. 

Singer (2013) berpendapat bahwa pendekatan frameworkbased mendorong tercapainya 

tujuan pembelajaran etika yaitu toleransi moral, kompetensi kognitif dan pemahaman 

moral. Framework-based approach memungkinkan teori etika tradisional untuk 

dimasukkan secara sistematis dalam analisis kasus etika bisnis. 

Hipotesis 1: terdapat perbedaan tingkat creative accounting mahasiswa sebelum 

dan sesudah implementasi pembelajaran menggunakan framework-based approach  

 

METODE  

Partisipan Penelitian  

Partisipan penelitian diambil dari mahasiswa akuntansi FE UNY yang sedang 

mengambil akuntansi keuangan menengah.   
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Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan teknik eksperimen dengan desain pre- posttest. Penelitian ini 

membandingkan keputusan etis yang dibuat oleh mahasiswa  setelah dan sebelum 

memperoleh pendidikan etika menggunakan frameworkbased approach dan modifikasi 

significant learning model. Gambar berikut menunjukkan notasi desain eksperimen: 

O » X » O 

Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis menggunakan One-way Anova. Persamaan untuk menguji hipotesis: 

Y = a + bX + e 

Y = Tingkat kecenderungan melakukan creative accounting (numeric) 

X= Sebelum-sesudah Implementasi Model Pembelajaran (dichotomy) 

e= error term 

 

Pengukuran Variable  

Creative accounting diukur dengan penentuan harga transfer antar pihak berelasi. 

Partisipan diminta untuk mennetukan harga transfer pada penjualan batubara kepada 

pihak berelasi. Standar Akuntansi Keuangan memberikan keleluasaan bagi kedua pihak 

yang berelasi dalam menentukan harga transfer, sebagaimana dalam definisi berikut:   

Transaksi pihak berelasi adalah suatu pengalihan sumber daya, jasa atau 
kewajiban antara entitas pelapor dengan pihak-pihak berelasi, terlepas apakah ada 
harga yang dibebankan (PSAK No.7. Tahun 2010).  
 

Penentuan harga transfer antar  pihak berelasi dapat digunakan untuk 

meningkatkan efisiensi maupun untuk melakukan creative accounting. Cheung et al. 

(2009b) menemukan perusahaan menetapkan harga yang unfavorable pada transaksi 

kepada pihak berelasi dibanding pada transaksi aset dengan pihak independen (arm’s 

length) tujuannya adalah untuk memaksimalkan keuntungan pemegang saham mayoritas 

dan merugikan kepentingan minoritas.  

Penentuan harga transfer menggunakan simulasi laporan keuangan yang 

bertujuan  untuk mempermudah partisipan dalam melihat dampak penentuan harga 

transfer terhadap laba perusahaan, laba pihak berelasi, total kompensasi yang akan 

diterima partisipan dan hak pemegang saham mayoritas dan minoritas.  

 

Prosedur Penelitian 

Sebelum dan setelah dilakukan implementasi pendidikan etika dengan 

frameworkbased approach, mahasiswa diberi kasus mengenai creative accounting, 

kemudian dibandingkan intensi mereka melakukan creative accounting sebelum dan 
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sesudah diberikan pendidikan etika menggunakan framework based approach. Scenario 

kasus creative accounting dikembangkan berdasarkan kasus creative accounting melalui  

tunneling yang riil terjadi didunia bisnis Indonesia. Mahasiswa diminta untuk menentukan 

harga transfer pada transaksi pihak berelasi. Kasus yang digunakan pada lampiran. 

Simulasi Penentuan Harga Transfer dapat diakses melalui be smart UNY pada 

matakuliah Akuntansi Keuangan. 

Tahap-tahap implementasi frameworkbased approach: 

No Activity 

1. Basic knowledge about income statement, the usefulness and 
limitation of income statement 

1 
 

Pre Test: Mahasiswa diberikan kasus dan simulasi untuk menentukan 
harga transfer pada transaksi pihak berelasi. 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Integration: koneksi materi dengan kehidupan sehari-hari siswa 
Human Dimension: bagaimana mahasiswa mengintrospeksi atas 
keputusan yang telah diambil, bagaimana menilai keputusan yang diambil 
oleh rekannya, bagaimana dampak keputusannya terhadap orang lain 
menggunakan perspektif stakeholder theory vs stockholder theory. 
Bagaimana materi ini berdampak pada profesi akuntansi. Tujuan human 
dimension adalah agar siswa menjadi mengetahui dampak dari keputusan 
yang diambil terhadap stakeholders yang lain dan meningkatkan 
sensitivitas etis mahasiswa. 

3 Post Test-Application: Pada Post Test, mahasiswa dibagi kedalam 
kelompok kecil. Setiap kelompok beranggotakan mahasiswa dengan 
kondisi yang bertolak belakang (left pole vs right pole) berdasarkan hasil 
pre-test. Kondisi right pole merefleksikan kondisi bisnis secara umum 
(stockholder paradigm), sedangkan kondisi left pole menrefleksikan kondisi 
yang cenderung mempunyai pandangan moral yang jelas (stakeholder 
paradigm). Kemudian, mahasiswa diminta untuk berdiskusi berkelompok 
dalam wacana generatif dengan tujuan mencapai keselarasan atau 
sintesis.  
 

4 Caring: memberikan apresiasi bagi siswa untuk menyatakan pendapatnya 
dan menuliskan pendapat mereka tentang etika yang seharusnya dipegang 
oleh akuntan yang akan meningkatkan kebermanfaatan profesi akuntan 
bagi stakeholder.  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Pengujian Hipotesis 

Partisipan penelitian adalah mahasiswa semester V jurusan Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Partisipan dipilih secara two stage sampling. 

Langkah pertama adalah purposive sampling. Partisipan adalah mahasiswa yang sedang 

mengambil matakuliah akuntansi intermediate. Pemilihan 1 kelas dari 3 kelas, diambil 

secara random. 
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Pengujian Hipotesis menggunakan analisis One Way Anova. Asumsi One Way 

Anova yang harus dipenuhi adalah normalitas dan homogenitas. Uji normalitas  

menggunakan  Skewness test  dan Uji Homogenitas menggunakan Levene’s Test. Hasil 

pengujian menunjukkan bahwa data yang digunakan memenuhi asumsi tersebut. Hasil 

pengujian pada lampiran.  

Creative accounting diukur dengan penentuan harga transfer antar pihak berelasi. 

Simulasi laporan keuangan digunakan untuk mempermudah partisipan dalam melihat 

dampak penentuan harga transfer terhadap laba perusahaan, laba pihak berelasi, total 

kompensasi yang akan diterima partisipan dan hak pemegang saham mayoritas dan  

minoritas. Tabel berikut menunjukkan hasil simulasi pengaruh penetapan harga transfer 

terhadap kinerja dan kompensasi: 

Tabel 3. Simulasi Laporan Laba Rugi 

Harga 
Transfer 

Laba 
Perusahaan 

Laba Pihak 
Berelasi 

Hak 
Pemegang 

saham 
minoritas 

perusahaan 

Total kompensasi yang 
akan diterima 

partisipan sebagai 
manajer 

600,000 1,535,897 
 

3,627,109 460,769 1,295,478.80 

640,000 2,335,897 2,827,109 
 

700,769 
 

1,163,478.80 
 

700,000 3,535,897 
 

1,627,109 
 

1,060,769 
 

965,478.80 
 

750,000 4,535,897 
 

627,109 
 

1,060,769 
 

965,478.80 
 

800,000 5,535,897 
 

-372,891 
 

1,660,769 
 

635,478.80 
 

Dst     

 

Semakin rendah harga transfer yang ditetapkan maka semakin tinggi kompensasi 

yang akan diterima, akan tetapi hak pemegang saham minoritas dan laba perusahaan 

akan turun. Sebaliknya semakin tinggi harga transfer maka semakin rendah kompensasi 

yang akan diterima dan hak pemegang saham minoritas dan laba perusahaan semakin 

naik. 

Pertemuan  pertama, mahasiswa diberikan materi mengenai laporan laba rugi. 

Tujuan yang ingin disampaikan pada pertemuan pertama adalah: 

1. Untuk memahami kegunaan dan kelemahan laporan laba/rugi.  

2. Untuk memahami isi dan format laba/rugi.  

3. Mampu membuat laporan laba/rugi.  
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Pada pertemuan kedua, sebelum implementasi model pembelajaran framework-

based approach dan modifikasi fink’ significant learning experience model, dilakukan pre 

test. Mahasiswa diminta menentukan harga transfer, rata-rata partisipan menetapkan 

harga transfer yang rendah yaitu sebesar Rp640.000.  Penetapan harga transfer yang 

rendah akan meningkatkan kesejahteraan pemegang saham mayoritas dan kompensasi 

eksekutif dan mengorbankan kepentingan pemegang saham minoritas. Hal ini 

mengindikasikan bahwa pada kondisi awal, mahasiswa mempunyai niat untuk melakukan 

cerative accounting karena mereka menetapkan harga transfer pada level yang 

meningkatkan kesejahteraanya dan pemegang saham mayoritas akan tetapi merugikan 

kepentingan perusahaan, menurunkan tingkat pajak yang harus dibayar dan pemegang 

saham minoritas. Berikut ini adalah argument beberapa mahasiswa atas keputusan yang 

diambil: 

No.Partisipan  Penetapan Harga 
Transfer 

Argumen 

52% Rata-rata: 625,000 Karena pada level tersebut, kompensasi 
yang saya terima tiggi 

15% Rata-rata: 600,000 Karena pada level tersebut, pajak yang 
harus dibayar perusahaan menjadi kecil 

18% Rata-rata: 589,000 Karena pada level tersebut, pajak 
perusahaan dapat ditekan dan kompensasi 
saya tinggi 

15% Rata-rata: 700,000 Karena pada level tersebut, tidak ada pihak 
yang dikorbankan. Pemegang saham 
minoritas, maoritas dan kompensasi yang 
saya terima hamper seimbang. 

 

Tahap selanjutnya, dilakukan tahap Integration yaitu koneksi materi dengan 

kehidupan sehari-hari siswa dan Human Dimension. Human dimension merupakan 

tahapan bagaimana mahasiswa mengintrospeksi atas keputusan yang telah diambil, 

bagaimana menilai keputusan yang diambil oleh rekannya, bagaimana dampak 

keputusannya terhadap orang lain menggunakan perspektif stakeholder theory vs 

stockholder theory. Bagaimana materi ini berdampak pada profesi akuntansi. Tujuan 

human dimension adalah agar siswa menjadi mengetahui dampak dari keputusan yang 

diambil terhadap stakeholders yang lain dan meningkatkan sensitivitas etis mahasiswa. 

Tahap ketiga adalah post test. Setelah implementasi model pembelajaran 

framework-based approach dan modifikasi fink’ significant learning experience model, 

mahasiswa diminta menentukan harga transfer melalu diskusi kelompok. Kelompok 

dibentuk berdasarkan Setiap kelompok beranggotakan mahasiswa dengan kondisi yang 

bertolak belakang (left pole vs right pole) berdasarkan hasil pre-test. Kondisi right pole 

merefleksikan kondisi bisnis secara umum (stockholder paradigm), sedangkan kondisi left 
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pole menrefleksikan kondisi yang cenderung mempunyai pandangan moral yang jelas 

(stakeholder paradigm). Pembentukan kelompok yang beranggotakan mahasiswa dengan 

kondisi yang bertolak belakang (left pole vs right pole berdasarkan hasil pre-test) untuk 

menciptakan keselarasan atau sintesis. Melalui proses sintesis, Mahasiswa diharapkan 

mampu menyelaraskan antara kepentingan pribadi, kepentingan stakeholders dan 

stockholders.  

Pada post-test, rata-rata partisipan menetapkan harga transfer sebesar 

Rp680.000. Mahasiswa menetapkan harga transfer yang tidak terlalu rendah karena 

mereka mempertimbangkan kepentingan stakeholders yang lain yaitu pemegang saham 

minoritas dan kepentingan perusahaan. Berikut ini adalah beberapa argument beberapa 

kelompok mahasiswa dalam menetapkan harga transfer setelah implementasi model 

pembelajaran framework-based approach dan modifikasi fink’ significant learning 

experience model.  

Kelompok Penetapan Harga Transfer Argumen 

1 Rp. 700,000 Dividen yang akan diterima pemegang 
saham minoritas dan mayoritas tidak 
terlalu jauh berbeda. Kompensasi yang 
akan diterima masih dalam batas wajar. 

2 Rp. 700,000 Karena mempertimbangkan kepentingan 
stakeholders dan stockholders. Selain 
itu, kompensasi yang kami terima juga 
tidak terlalu rendah. 

3 Rp. 675,000 Karena selisih harga antar perusahaan 
yang berelasi (KPC dan IR) menjadi lebih 
seimbang. Kompensasi yang kami terima 
juga cukup tinggi, Sehingga semua 
kepentingan bisa terpenuhi.  

4 Rp. 660,000 Karena dengan penetapan harga tsb, 
pemegang saham minoritas (pemerintah 
daerah K) dapat menerima dividen yang 
lebih tinggi, sehingga masyarakat dapat 
menikmati hasil investasi tersebut. 

Dst 

 

Hasil analisis ANOVA menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan niat 

melakukan creative accounting sebelum dan sesudah implementasi framework-based 

approach dan modifikasi fink’ significant learning experience model. 

 Mean Square F test Sign 

Between Group  
Before – After 

27158.612 23.178 0.000 

 

Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan Hipotesis penelitian 

terdukung bahwa terdapat perbedaan tingkat creative accounting mahasiswa sebelum 
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dan sesudah implementasi pembelajaran menggunakan framework-based approach dan 

modifikasi fink’ significant learning experience model.  

Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai etika dapat 

meningkatkan sensitivitas etika mahasiswa. Sensitivitas etika didefinisikan sebagai 

kemampuan untuk mengakui sifat dasar etika pada situasi profesional (Hunt dan Vitell, 

1986). Secara intuisi, akuntan diharapkan dalam menjalankan profesinya lebih sensitif 

dalam memahami masalah etika profesi. Seorang akuntan yang harus menggunakan 

profesinya dengan berlandaskan  standar etika sehingga keputusan yang diambil dapat 

memberikan dampak positif bagi seluruh stakeholders, tidak hanya mementingkan 

kepentingannya sendiri. Dengan judgment profesionalnya, akuntan dapat mempengaruhi 

informasi yang dihasilkan.  

Penetapan harga transfer akan mempengaruhi laba yang dilaporkan, kompensasi 

yang diterima dan dividen yang diperoleh pemegang saham minoritas dan mayoritas. 

Jadi, sensitivitas etika sangat diperlukan agar mahasiswa mampu untuk mengakui sifat 

dasar etika dari sebuah keputusan dan dampak keputusan yang diambilnya bagi 

stakeholders.  

 

KESIMPULAN 

Penelitian ini mendukung hasil penelitian (Loe dan Weeks, 2000; Lowry, 2003; 

Rueger dan King, 1992; Schlaefi et.al., 1985; Sims, 2002; Weber dan Glyptis, 2000; 

Wittmer, 1992) bahwa pendidikan etika dapat meningkatkan sensitivitas etis mahasiswa, 

sehingga menurunkan tingkat creative accounting.  

Pembuatan keputusan etis didasarkan pada pengalaman pembelajaran masalalu 

(Cragg, 1977). Pembelajaran etika yang diberikan saat ini akan digunakan dalam proses 

pembuatan keputusan bisnis di masa yang akan datang. Jika siswa dibiasakan untuk 

menerapkan strategi pembuatan keputusan etis, maka mereka akan menggunakanya 

untuk menerapkannya dalam pengambilan keputusan bisnis (Ordo, 1997).  Implementasi 

framework-based approach dan fink significant learning model merupakan suatu upaya 

untuk membiasakan dan mengasah kemampuan mahasiswa dalam melakukan 

pengambilan keputusan etis yang memperhatikan kepentingan stakeholders. Peningkatan 

kemampuan mahasiswa dalam pengambilan keputusan etis diharapkan dapat 

menurunkan niat untuk melakukan cerative accounting pada saat mereka dihadapkan 

pada keputusan bisnis.  
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Abstrak 

Rekayasa CNC Turning bertujuan menghasilkan prototype CNC Turning yang; (1) 
mampu menjadi substitusi mesin bubut CNC sebagai salam satu sumber pembelajaran 
pemrograman CNC, (2) memenuhi uji kelayakan sebagai media atau sumber 
pembelajaran pemrograman CNC. 

Rekayasa CNC Turning merupakan proses pengembangan produk awal, yaitu 
suatu tahapan penelitian pengembangan (Research and Development, R&D) yang 
dikemukakan oleh Borg dan Gall (1983:775). Tahapan rekayasa terdiri dari; (1) studi 
pendahuluan/kebutuhan mengenai CNC Turning sebagai media pembelajaran, (2) 
mendefinisikan produk (define); (3) merancang sistem dan bentuk produk (design); (4) 
membuat dan menguji kinerja produk awal (develop), meliputi pembuatan dan perakitan 
sistem mekanik CNC Turning; pengujian geometris; pembuatan modul elektronik sistem 
pengendali; pengujian kinerja hasil koneksi sistem mekanik dengan modul elektronik 
sistem pengendali; dan (5) merevisi, dan menyempurnakan kinerja produk awal 
(preliminary of product).  

Dari data studi pendahuluan, diperoleh deskripsi kebutuhan dan definisi produk 
sebagai berikut; (1) pembelajaran pemrograman NC membutuhkan alat bantu/media 
pembelajaran berupa CNC Turning yang mampu menyimulasikan jalannya ekskusi 
program NC. Hasil ekskusi program NC berupa grafik lintasan pahat, yaitu gambar titik-
titik yang dilalui pahat yang membentuk garis-garis lintasan pahat; (2) sebagai media 
pembelajaran, bentuk CNC Turning dibuat menarik, berukuran relatif kecil/ mini, agar 
ketika menyimulasikan jalannya ekskusi program NC tidak menimbulkan rasa takut bagi 
peserta didik terutama mereka yang memiliki potensi rasa ketakutan berlebihan (pobia); 
(3) terintegrasi dengan program NC dari software CNC Virtual. Pengujian geometris 
terhadap prototype CNC Turning hasil rekayasa adalah; (1) kesejajaran sumbu spindel 
utama dengan alas mesin termasuk katagori baik, pada arah vertikal terdapat 
penyimpangan +0,02mm per jarak pergeseran 50mm, pada arah harisontal terdapat 
penyimpangan -0,13mm per jarak pergeseran 50mm; (2) pengujian hasil koneksi, 
prototype CNC Turning dapat menjalankan fungsi sesuai perintah dengan benar, 
meskipun dalam hal jarak pergeseran pahat belum akurat. 

 
Kata kunci: media, pembelajaran CNC, CNC turning 
 
 
PENDAHULUAN 

Relevansi pendidikan, khususnya relevansi eksternal telah menjadi isu yang sangat 

penting sekarang ini. Hal itu terutama dipicu oleh fenomena pengangguran tenaga terdidik 

yang secara agregat kecenderungannya terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. 

Analisis terhadap tingginya angka pengangguran terdidik ini salah satu penyebabnya 

adalah ketidaksesuaian antara kualifikasi yang dimiliki lulusan perguruan tinggi dan 

kualifikasi yang diminta industri.  

Fenomena pengangguran terdidik terjadi juga di industri permesinan. Di industri 

permesinan, penggunaan mesin CNC telah berkembang luas, sehingga permintaan akan 
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tenaga kerja yang memiliki keahlian (kompetensi) CNC terus mengalami peningkatan. 

Merespon tingginya permintaan tenaga kerja dengan kualifikasi CNC, maka CNC 

kemudian dimasukkan dalam kurikulum pendidikan. Namun demikian, meskipun CNC 

telah masuk dalam kurikulum, dunia pendidikan khususnya perguruan tinggi jurusan 

teknik mesin belum sepenuhnya mampu menyediakan lulusan yang memiliki keahlian 

bidang CNC ini secara memadai.  

Hal itu antara lain disebabkan banyak perguruan tinggi jurusan teknik mesin belum 

memiliki mesin CNC sebagai sarana pembelajaran pemrograman maupun praktik 

pengoperasian CNC dalam jumlah dan jenis yang memadai. Harga mesin CNC yang 

masih relatif mahal menjadi salah satu faktor penyebabnya, di samping ketergantungan 

perawatan dan perbaikan mesin CNC pada tenaga ahli dari pabrik pembuat mesinnya. 

Hal ini mengakibatkan biaya berawatan mesin CNC menjadi mahal dan berdampak pada 

sustainability kesiapan mesin sehingga semakin banyak lagi pembelajaran CNC yang 

dilakukan tanpa sarana mesin CNC. 

Pembelajaran CNC tanpa menggunakan sarana yang memadai (mesin CNC) tidak 

akan mampu mencapai standar kompetensi CNC yang menjadi tujuan pembelajaran. 

Juga, ketergantungan perawatan dan perbaikan CNC pada tenaga ahli dari pabrik mesin 

akan menjadi kendala keberlanjutan pengoperasian CNC sebagai sarana pembelajaran. 

Berlatar belakang demikian peneliti terdorong mengembangkan satu CNC Turning 

sebagai media pembelajaran CNC. Keberhasilan penelitian untuk pengembangan CNC 

Turning sebagai Media Pembelajaran CNC, kendala sarana dalam proses pembelajaran 

CNC dapat teratasi, dan proses alih teknologi untuk mendukung perawatan CNC sedikit 

demi sedikit dapat dilakukan. 

Dengan media CNC Turning diharapkan beberapa tugas dosen seperti 

mendemonstrasikan gerakan operasi mesin akan dapat diperagakan, baik dengan 

gambar lintasan alat potong dua dimensi (plotter) yang dapat dilakukan sewaktu-waktu 

pada media CNC Turning, maupun diperagakan dengan gerakan pembubutan secara 

langsung oleh CNC Turning. Sebagai media pembelajaran, CNC Turning mampu 

merangsang mahasiswa belajar mandiri. Aplikasi teori/konsep pemrograman yang 

tersusun menjadi suatu program CNC, dapat diperagakan (disimulasikan) oleh CNC 

Turning. Apabila terjadi kesalahan aplikasi konsep dalam suatu program CNC, dapat 

langsung diketahui, karena CNC Turning akan menunjukkan kesalahan tersebut, gerakan 

hasil ekskusi program akan tidak sesuai dengan gerakan alat potong yang seharusnya. 

Pembelajaran menjadi lebih kaya dan nyata karena mendorong mahasiswa belajar 

memecahkan masalah yang timbul berkaitan dengan upaya perbaikan dan 

penyempurnaan program NC.  
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Permasalahan dalam upaya rekayasa CNC Turning dapat dirumuskan sebagai 

berikut; 

1. Bagaimanakah karakteristik kebutuhan sehingga perlu untuk dilakukan rekayasa CNC 

Turning sebagai media/sumber belajar dalam pembelajaran pemrograman NC? 

2. Bagaimanakah kualitas fungsional dari produk hasil rekayasa (CNC Turning) sebagai 

media pembelajaran pemrograman CNC? 

3. Bagaimanakah kelayakan produk hasil rekayasa (prototype CNC Turning) untuk dapat 

menjadi substitusi mesin bubut CNC?  

Rekayasa CNC Turning sebagai media pembelajaran ini bertujuan:  

1. Mengetahui karakteristik kebutuhan yang merupakan dasar perlunya rekayasa CNC 

Turning sebagai media/sumber belajar dalam pembelajaran pemrograman NC  

2. Menghasilkan produk CNC Turning dengan kualitas fungsional yang mampu sebagai 

media/sumber belajar dalam pembelajaran pemrograman NC 

3. Menguji kelayakan prototype CNC Turning untuk dapat menjadi substitusi mesin bubut 

CNC 

Menurut Heinich (1989:6), dan Smaldino (2012:7), media pembelajaran adalah 

segala apapun yang membawa pesan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan 

media pembelajaran adalah memfasilitasi untuk memudahkan komunikasi dan belajar. 

Media mempunyai peran sangat penting dalam pembelajaran, Media dalam pembelajaran 

adalah semua hal yang dapat membuat seseorang menjadi belajar. Media dalam 

pengertian ini, di dalamnya tidak saja hanya mengenai peralatan, akan tetapi mencakup 

hal yang lebih luas, yaitu semua hal yang merapakan sumber informasi atau sumber 

belajar. Media dan peralatan dalam pembelajaran terutama digunakan dalam rangka 

untuk memenuhi tuntutan strategi pembelajaran, dan orientasi layanan pendidikan.  

Wen (2003:67) mengatakan bahwa orientasi pendidikan harus terus berubah demi 

menyesuaikan perkembangan zaman. Menurut Wen, pada saat ini, zaman telah 

berkembang dari zaman industri ke zaman informasi. Di era informasi ini, pembelajaran 

seyogyanya mengalami penyesuaian, salah satu di antaranya dari pembelajaran 

bersama-sama menjadi pembelajaran yang diindividualisasikan. Media dan peralatan 

belajar yang mempunyai peran sangat penting dalam proses pembelajaran, dengan 

demikian harus dirancang dapat dugunakan dalam pembelajaran bersama maupun untuk 

individual.  

Penggunaan media dan peralatan pembelajaran harus mengacu pada materi-

materi atau bahan ajar yang telah disusun dan dikembangkan untuk mencapai tujuan. 

Menurut Gagne (1992) pemilihan media dan peralatan pembelajaran yang baik adalah 

media dan alat pembelajaran yang telah melalui proses seleksi dan digunakan sebagai 
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bagian integral dari strategi pembelajaran. Sedangkan proses seleksi, dan penggunaan 

media dan peralatan pembelajaran menurut Smaldino (2012) diusulkan menggunakan 

model ASSURE yang merupakan akronim dari : (a) analyze learners, (b) state objectives, 

(c) select media and materials, (d) ulitilize materials, (e) require learners performance, dan 

(f) evaluate/revise. 

Menurut Smaldino, pentingnya media dalam pembelajaran dapat diketahui dengan 

memahami bahwa kegiatan pembelajaran itu berlangsung di sepanjang garis kontinum 

mulai dari pengalaman konkrit dan nyata hingga ke pengalaman yang sangat abstrak. 

Keputusan mengenai pertukaran antara kekonkretan pengalaman belajar dan batasan-

batasan waktu harus terus dilakukan oleh guru. Edgar Dale dalam salah satu tulisannya 

Cone of Experience (Smaldino, 2012:10) mengusulkan agar kita memulai pembelajaran 

dengan melibatkan peserta didik dengan suatu pengalaman aktual, kemudian beralih 

peserta didik sebagai pengamat kejadian aktual, terus ke peserta didik sebagai pengamat 

kejadian yang disajikan melalui perantara, dan akhirnya ke peserta didik yang mengamati 

simbol yang mewakili sebuah kejadian 

Menurut Joyce dkk, (2009:434-435), pembelajaran dapat dilakukan dengan metode 

simulasi menggunakan media simulator. Simulasi menyederhanakan bagian-bagian yang 

kompleks di dunia nyata, disajikan dalam sebuah bentuk yang dapat diformat di dalam 

ruang kelas. Usaha ini dilakukan dalam rangka menciptakan kondisi serealistis mungkin 

sehingga konsep yang dipelajari dan solusi yang dikembangkan dapat benar-benar 

dipraktikkan di dunia nyata. Di dalam tugas simulasi ini peserta didik harus mampu 

mengembangkan konsep dan keterampilan yang dibutuhkan untuk kemudian 

dipraktikkan. Peserta didik disini belajar dari konsekuensi tindakan yang mereka ambil. 

Simulasi digunakan pada banyak konteks, termasuk pemodelan dari sistem manusia atau 

sistem alami dalam rangka memperoleh pengertian yang mendalam mengenai 

fungsi/kemampuan sistem.  

Dalam konteks yang lain teknologi simulasi dapat digunakan untuk melihat 

optimisasi capaian, keselamatan kerja, pengujian, pelatihan dan pendidikan. Simulasi 

dapat digunakan untuk menunjukkan efek nyata dari kondisi-kondisi alternatif dari variabel 

yang diberikan. Simulasi sangat baik digunakan pada situasi pelatihan dalam rangka: (1) 

mengijinkan orang untuk mengantisipasi situasi tertentu dan melakukan reaksi dengan 

baik; (2) lingkungan pengambilan keputusan, untuk menguji dan memilih alternatif 

berdasar pada beberapa kriteria; (3) konteks riset ilmiah untuk meneliti dan 

menginterpretasikan data, (4) memahami dan membuat ramalan perilaku dari sistem 

alami, seperti studi mengenai evolusi bintang atau kondisi luar angkasa. 

Mesin CNC (Computer Numerical Control) adalah suatu mesin yang proses 

pengoperasiannya dikendalikan oleh sistem CNC, yaitu suatu sistem kontrol yang dalam 

proses kerja pengontrolannya dilakukan menggunakan perintah berupa kode-kode huruf 
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dan angka (alpha-numeric-code). Susunan perintah dalam kode huruf dan angka yang 

tersusun sedemikian rupa dan digunakan untuk mengatur operasi mesin dalam rangka 

pembuatan suatu produk, disebut program CNC. 

 

Gambar 1. Sistem Kontrol CNC pada Mesin Perkakas 

Sistem pengontrolan system mekanik penggerak sumbu pada mesin perkakas CNC 

dapat dilihat pada Gambar 1. Sistem pengontrolan system mekanik penggerak sumbu 

pada mesin perkakas CNC dikelompokkan menjadi dua, (1) gerakan dengan sistem 

kontrol terbuka, dan (2) gerakan dengan sistem kontrol tertutup. Gambar skema untuk 

kedua jenis sistem pengontrolan dapat dilihat pada Gambar 2 dan Gambar 3.  

Sistem penggerak kontrol terbuka (Open Loop Control System) adalah sistem 

kontrol penggerak yang biasanya menggunakan motor step (stepper motor) sebagai 

sumber tenaga penggerak yang dipasang pada masing-masing sumbu. Dikatakan terbuka 
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karena dalam sistemnya tidak memakai alat pengumpan sinyal balik (feed back signal) 

seperti resolver atau pun tachogenerators sebagai pembanding (comparison) antara 

posisi pergeseran perkakas (slide tool) yang sebenarnya dengan posisi yang diinginkan 

atau diprogramkan (Gambar 2).  

 

Gambar 2. Sistem Penggerak Kontrol Terbuka 

Sistem penggerak kontrol tertutup (Closed Loop System) dalam proses kerja 

pengontrolannya menggunakan perangkat pengontrol posisi yang memberikan sinyal 

umpan balik (feed back device) sebagai pengontrol/pembanding antara jarak/ukuran 

aktual dengan jarak yang telah diprogram. Diagram sistem kontrol tertutup dapat dilihat 

pada Gambar 3. 

 

Gambar 3. Sistem Penggerak Kontrol Tertutup 

METODE REKAYASA 

Rekayasa ini merupakan bagian dari penelitian pengembangan, yang langkah-

langkahnya mengikuti model R&D (Research and Development) yang dikemukakan 

Walter R. Borg, dan Meredith D. Gall. Rekayasa mengikuti langkah sebagai berikut.  
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Gambar 4. Tahapan Rekayasa CNC Turning 

Rekayasa CNC Turning meliputi; (1) pembuatan dan perakitan sistem mekanik 

Turning Machine; (2) koneksi antara sistem mekanik turning dan modul rangkaian 

elektronik sistem pengendali; dan (3) pengujian hasil rakitan sistem mekanik Turning dan 

(4) pengujian hasil koneksi sistem mekanik Turning dengan modul-modul sistem kontrol/ 

pengendali. Pengujian yang dilakukan mencakup pengujian geometris, dan pengujian 

kelayakan untuk dapat menjadi substitusi CNC Turning. Alat-alat yang digunakan untuk 

pengujian adalah lembar pengujian geometris, vernier caliper (jangka sorong), dan dial 

indicator (jam ukur). Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif. 

HASIL REKAYASA DAN PEMBAHASAN 

Rekayasa difokuskan untuk menghasilkan target luaran berupa prototype produk 

yang dapat menjadi substitusi CNC Turning yang paling sederhana. Produk merupakan 

penggabungan dari system mekanik CNC Turning dan dengan modul elektronik system 

pengendali. Rekayasa dimulai dengan pengadaan dan pembuatan komponen sistem 
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mekanik spindle utama mesin bubut berikut sistem transmisi putaran spindel sesuai 

spesifikasi yang ditetapkan dalam rancangan. Langkah berikutnya, perakitan (assembly), 

yaitu kegiatan merakit komponen atau bagian-bagian dari mesin, sehingga menjadi satu 

kesatuan sistem mekanik yang saling berhubungan, yang dapat melaksanakan fungsi 

sebagai mesin bubut (turning) paling sederhana, dalam hal ini, spindel utama dapat 

berputar dengan baik, pahat bubut yang terpasang pada rumah pahat dapat digerakkan 

dengan baik, dan bebas pada arah memanjang sepanjang alas mesin, dan melintang 

tegak lurus dengan alas mesin.  

Modul-modul rangkaian elektronik pengendali ditempatkan pada kotak panel kontrol. 

Kotak Panel Kontrol merupakan tempat sejumlah saklar, tombol dan alat-alat pengendali 

mesin yang lainnya diletakkan. Pada papan kontrol terpasang saklar utama mesin (main 

spindle), saklar spindel utama, pengatur kecepatan putaran spindel utama, tombol darurat 

(emergency stop), tombol-tombol pengoperasian mesin dengan mode manual, dan 

tombol-tombol untuk pengoperasian mode CNC. Koneksi demikian memungkinkan antara 

sistem-sistem untuk saling terjadi komunikasi data (pengiriman dan penerjemahan) dari 

dan ke modul rangkaian microcontroler, yang kemudian diteruskan ke stepper driver dan 

terakhir ke steper motor yang terpasang pada masing-masing sumbu mesin bubut, 

maupun ke servo motor penggerak spindel utama. Sistem mekanik mesin bubut dan 

sistem-sistem lain yang secara fisik sudah terhubung ini merupakan prototype CNC 

Turning. Bentuk akhir dari prototype dikemas menjadi dua bagian; (1) Unit Kontrol Mesin, 

dan (2) sistem mekanik mesin bubut. (Lihat Gambar 5). 

 

Gambar 5. Prototype CNC Turning 
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Pengujian statis terhadap Prototype CNC Turning dilakukan dalam dua hal, yaitu 

pengujian geometris kesejajaran sumbu spindel utama dengan alas mesin, dan pengujian 

hasil koneksi, meliputi ketepatan respon gerak terhadap masukan, dan keakuratan jarak 

lintasan gerak. Pengujian kesejajaran sumbu spindle utama ini dilakukan untuk 

mengetahui hasil perakitan atau penggabungan system mekanik dua axis dan system 

mekanik spindle utama. Pengujian geometris terhadap kesejajaran sumbu spindel utama 

pada arah vertikal menunjukkan penyimpangan kesejajaran +0,02mm pada jarak 

pergeseran 0 sampai 50mm, dan +0,04mm pada pergeseran 50mm sampai dengan 

100mm. Pada arah harisontal, terdapat penyimpangan -0,13mm pada jarak pergeseran 

dari 0 sampai dengan 50mm, dan -0,26mm pada jarak pergeseran dari 50mm sampai 

dengan 100mm. 

Inisiasi dengan menekan tombol-tombol, menghasilkan keluaran berupa putaran 

motor steper pada arah, jumlah, dan kecepatan tertentu. Putaran motor steper ini 

selanjutnya digunakan sebagai sumber tenaga penggerak pada sistem mekanik 

penggerak sumbu mesin bubut. Gerakan sumbu mesin teridentifikasi dalam bentuk 

gerakan translasi dengan pola tertentu. Pola atau bentuk, arah, dan jarak gerakannya 

dikendalikan dengan cara menekan tombol.  

Sebelum tombol ditekan tampilan angka diset pada angka “0” (nol). Apabila salah 

satu tombol ditekan, tampilan angka akan berubah terus, dan akan berhenti ketika tombol 

dilepas. Tombol yang ditekan dan angka yang tertera ketika tombol dilepas, adalah 

menunjukkan jarak pergeseran gerakan pada arah sesuai dengan tombol yang ditekan. 

Hasil pengujian terhadap ketepatan respon dan keakuratan jarak gerakan yang dihasilkan 

(output) atas masukan dengan cara menekan tombol menunjukkan prototype CNC 

Turning dapat memberi respon dan menjalankan fungsi operasional sesuai perintah 

dengan benar, akan tetapi jarak pergeseran belum sepenuhnya akurat. Untuk gerak maju, 

mundur, ke kiri dan ke kanan sepanjang atau sejauh 20mm, gerak aktualnya adalah 

19,90mm yang berarti terdapat penyimpangan sebesar 0,10mm. 

Selain dilakukan pengujian keakurasian jarak gerakan aktual tanpa beban, terhadap 

sistem mekanik CNC Turning juga dilakukan pengujian keakurasian jarak gerakan aktual 

dengan beban pembubutan (pengujian dinamis). Pengujian dengan beban dilakukan 

dengan proses pembubutan memanjang. Sebagai bahan pengujian (bahan untuk dibubut) 

adalah alumunium diameter 28 mm, panjang 150 milimeter. Pahat bubut yang digunakan 

adalah Pahat Rata Kanan (right hand tool) dari bahan HSS. Putaran spindle utama/benda 

kerja sekitar 800 rpm, kedalaman penyayatan 0,5mm, dan kecepatan gerak pemakanan 

50mm/menit. Penggeseran jarak dilakukan dengan memberikan input, yaitu dengan 
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menekan tombol “Z-“. Ketika tampilan angka pada DRO menunjukkan nilai Z-12,00 mm, 

kemudian jarak pergeseran aktualnya diukur untuk dibandingkan dengan input/masukan 

yang diberikan. Pengukuran jarak pergeseran aktual juga dilakukan ketika nilai Z di DRO 

menunjukkan angka Z-24,00 mm, dan Z-36,00 mm.  

Hasil pengujian dengan beban pembubutan menunjukkan, pada pemberian 

masukan jarak pergeseran pada DRO menunjukkan Z-12,00 mm, maka jarak pergeseran 

aktualnya adalah 11,9 mm; pada jarak masukan Z-24,00 mm, jarak pergeseran aktualnya 

23,90 mm; dan pada jarak masukan Z-36,00 mm, jarak pergeseran aktualnya 35,90 mm. 

Hasil pengujian dengan beban pembubutan (pengujian dinamis), Prototype CNC Turning 

menunjukkan kinerja fungsional dengan sangat baik, dan mampu memperlihatkan proses 

bekerjanya mesin bubut ketika digunakan untuk pembubutan suatu produk. 

Produk hasil rekayasa dalam hal ini adalah sebuah sistem mekanik Turning, yaitu 

suatu sistem mekanik mesin bubut (turning) yang dapat terkoneksi dengan modul-modul 

rangkaian elektronik sistem pengendali berbasis CNC. Fungsi sistem mekanik ini adalah 

menyimulasikan jalannya gerak operasi proses pembubutan seperti yang dilakukan oleh 

suatu mesin bubut CNC (CNC Turning), misalnya menyimulasikan putaran spindle utama, 

dan pada saat yang sama dengan berputarnya spindle, pahat bubut dapat digerakkan 

pada Sumbu X  atau Sumbu Z. Gerakan operasi pembubutan tadi dikendalikan dengan 

sistem pengendali secara manual, atau dengan program NC.  

Berdasarkan data hasil pengujian koneksi terhadap sistem mekanik mesin bubut 

(Turning) diketahui bahwa koneksi antara dua perangkat, yaitu sistem mekanik Turning 

dan rangkaian elektronik sistem pengendali berbasis CNC (Unit Kontrol Mesin), dapat 

dilakukan dengan baik. Hasil koneksi dari kedua perangkat tersebut, adalah terhubung-

kannya secara fisik antara dua perangkat seperti yang terlihat pada Gambar 4. 

Di samping berhasil dalam koneksi secara fisik, produk sistem mekanik mesin bubut 

(Turning Machine) juga telah dapat terkoneksi secara sistem dengan baik, yaitu menerima 

masukan (input), mengolah data input menjadi keluaran (output) dalam bentuk gerakan 

sistem mekanik. Indikasi bahwa proses IN/OUT data dapat dilakukan, ditunjukkan dalam 

bentuk gerakan sistem mekanik mesin bubut. Berdasarkan hasil pengujian, dapat 

dikatakan bahwa koneksi antar kedua perangkat telah berhasil dilakukan, baik dalam 

koneksi fisik maupun koneksi data. Dengan demikian, sistem mekanik mesin bubut, 

system pengendali putaran dan perangkat lain yang terkoneksi telah menjadi satu sistem, 

yang bekerjanya diatur atau dikendalikan oleh suatu sistem kontrol berbasis CNC yang 

terhubung dengan sistem mekanik mesin bubut tersebut. Keberhasilan dalam koneksi 

data dari sistem kontrol ke sistem mekanik mesin bubut ini dapat dimaknai bahwa 
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penelitian telah berhasil mengembangkan produk berupa CNC Turning yang telah siap 

dikembangkan lebih lanjut menjadi media pembelajaran CNC. 

Meskipun koneksi yang ditunjukkan dengan ekskusi data dari Unit Kontrol Mesin, ke 

sistem mekanik mesin bubut telah dapat berlangsung baik, akan tetapi realisasi ekskusi 

dalam bentuk gerakan mekanik mesin bubut masih terdapat kekurangan. Memperhatikan 

data pengujian, tampak bahwa realisasi ekskusi atau hasil penerjemahan data masukan 

berupa perintah bergerak, misalnya gerak maju mendekati sumbu benda kerja dengan 

menekan tombol “X-“, oleh sistem mekanik mesin bubut perintah (masukan) tersebut 

dapat diterjemahkan dengan tepat, yaitu bergerak maju mendekati sumbu benda kerja, 

akan tetapi jarak dari realisasi gerak maju mendekati sumbu benda kerja yang dilakukan 

tersebut tidak selalu akurat.  

Jika memperhatikan hasil pengujian akurasi jarak atau posisi gerakan, maka tampak 

bahwa untuk gerak lurus baik pada arah sumbu X maupun arah sumbu Z, hasilnya masih 

belum akurat. Hal itu disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya (1) kualitas geometris 

(dimensi, posisi, dan permukaan) komponen yang dibuat sendiri di bengkel belum 

memadai, (2) ketelitian perakitan antar-komponen yang disusun menjadi sistem mekanik 

mesin bubut belum memenuhi standar perakitan komponen yang dianjurkan. Akibat dari 

kualitas geometris komponen yang kurang memadai menyebabkan proses perakitan 

menjadi kesulitan untuk dapat mencapai standar perakitan yang dianjurkan.  

Dalam perakitan ball-screw misalnya, karena posisi lubang dudukan bantalan 

penyangga ball-screw tidak segaris atau satu sumbu, maka saat pemasangan atau pun 

ketika ball-screw berputar akan terjadi bending sehingga akan menimbulkan gesekan 

cukup besar yang menghambat proses pergeseran komponen. Besarnya gesekan yang 

terjadi ini tidak sama atau tidak merata di sepanjang poros ball-screw, dan di setiap 

sistem mekanik penggerak, sehingga gerakan antar-sistem memiliki akselerasi yang juga 

tidak sama, dan hal ini berpengaruh pada ketelitian gerakan antar komponen yang terakit  

dalam sistem mekanik. 

Produk berupa prototype CNC Turning telah berhasil diwujudkan sesuai dengan 

spesifikasi rancangan. Berdasarkan serangkaian pengujian dengan beban pembubutan, 

diketahui bahwa produk mampu berfungsi sebagai sosok mesin bubut yang sistem 

mekanik penggerak sumbunya, baik yang sejajar alas mesin (sumbu Z) maupun yang 

melintang (sumbu X) dapat digerakkan sesuai perintah menggunakan tombol-tombol 

pengoperasian manual yang ada pada papan panel Unit Kontrol Mesin, maupun dengan 

program NC.  
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Gerakan pahat bubut pada CNC Turning sepanjang sumbu Z dan sumbu X dapat 

dideteksi menggunakan pantograf. Gerakan sumbu Z terdeteksi dalam bentuk garis yang 

sejajar dengan alas mesin bubut, sedangkan sumbu X berupa garis melintang tegak lurus 

alas mesin bubut. Garis-garis yang terbentuk oleh pantograf tersebut merupakan titik-titik 

lintasan yang dilalui pahat, sehingga bentuk, pola, arah, dan panjangnya mengikuti atau 

tergantung dari pola gerakan pahat bubut yang dikendalikan dengan program NC. 

Gerakan pantograf sepenuhnya merepresentasikan dari pola gerakan pahat bubut 

pada sumbu Z dan sumbu X yang dikendalikan oleh program NC pada CNC Turning. 

Gerakan pahat bubut sepanjang sumbu X dan sumbu Z pada CNC Turning yang 

lintasannya terlihat sebagai garis-garis yang dibuat panthograf tersebut merupakan hasil 

dari proses ekskusi program NC yang ditulis melalui tombol pada papan ketik, atau 

langsung dengan tombol penggerak pada Unit Kontrol Mesin. Hasil ekskusi dari tombol-

tombol pengendali, menunjukkan bahwa tombol-tombol pada prototype CNC Turning 

telah dapat memenuhi fungsi sebagaimana fungsi yang dapat dilakukan oleh tombol pada 

suatu mesin bubut CNC.  

Gerakan sistem mekanik CNC Turning dengan beban pembubutan, memperlihatkan 

bahwa gerakan sistem mekanik memiliki atau mampu mencapai ketelitian 0,1 mm per 12 

mm, artinya bahwa, setiap pergeseran 12 mm akan terjadi penyimpangan atau 

ketidaktepatan pergeseran sebesar 0,1 mm. Sedangkan dalam hal kesejajaran sumbu 

mesin, hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem mekanik mesin bubut memiliki 

kesejajaran sumbu sangat baik. Hal itu ditunjukkan dari hasil pembubutan diameter 28 

mm, 27,10 mm, 24,10 mm, dan 21,10 mm pada benda di setiap sepanjang 12 mm, yang 

di kedua ujung tiap diameter tersebut ternyata tidah terdapat selisih ukuran.  

Oleh karena sistem mekanik CNC Turning telah dapat menyimulasikan gerakan 

pahat bubut pada masing-masing sumbu, dan juga menyimulasikan putaran spindel 

menjadi suatu bentuk proses pembubutan, maka produk ini dapat digunakan sebagai 

sarana atau media pembelajaran yang dapat memeragakan sistem kerja mesin bubut 

CNC, dan mekanisme proses pembubutan benda kerja pada mesin bubut CNC. 

Dari serangkaian pengujian dengan beban pembubutan dapat disimpulkan bahwa 

Prototype CNC Turning dapat menyimulasikan proses bekerjanya mesin bubut CNC 

(CNC Turning), dan menyimulasikan jalannya ekskusi program NC pada mesin bubut 

CNC sebagai proses pembubutan suatu produk serta mampu memenuhi unsur 

keamanan. Namun demikian, meskipun dikatakan produk hasil penelitian berupa 

Prototype CNC Turning telah mampu menyimulasikan fungsi-fungsi mesin bubut CNC, 
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produk ini masih sangat terbatas kemampuannya.  

Beberapa hal memang harus ditingkatkan, di antaranya segi respon gerak dan 

keamanan pemakaian. Respon gerak terkait dengan kelonggaran antar-komponen 

penggerak yang masih perlu dilakukan penyetelan kembali, sedangkan keamanan 

pemakaian cukup memadai, karena dalam sistem pengendali telah dilengkapi dengan 

tombol emergency stop, sehingga kalau terjadi kesalahan pemakaian atau ada hal yang 

membahayakan, sistem dapat segera dimatikan. Catatan yang paling penting untuk 

diperhatikan adalah bahwa Prototype CNC Turning ini baru mampu menyimulasikan 

proses pembubutan untuk membuat berbagai bentuk (kontur), benda kerja, belum mampu 

untuk menyimulasikan pembubutan ulir, oleh karena itu pengembangan lebih lanjut akan 

dilakukan pada penelitian mendatang. 

KESIMPULAN 

1. Rekayasa CNC Turning sebagai upaya memenuhi kebutuhan media pembelajaran 

pemrograman NC berhasil dilakukan. Produk hasil rekayasa CNC Turning merupakan 

penggabungan antara sistem mekanik dua axis, dan sistem mekanik spindel utama 

mesin, yang dari keduanya kemudian dikoneksikan dengan rangkaian elektronik 

sistem pengendali. Koneksi di antara sistem tersebut, selain secara fisik juga dapat 

terjadi koneksi sebagai suatu sistem yang dapat saling menginisiasi. Inisiasi dari 

sistem berupa pemrosesan data masukan (input) yang diberikan, mengolah dan 

memroses masukan tersebut menjadi keluaran dalam bentuk gerakan sistem mekanik 

mesin bubut pada arah, jarak, dan kecepatan sesuai masukan yang diberikan. Gerak 

sistem mekanik tersebut dapat memperlihatkan jalannya proses eksekusi program NC 

pada mesin bubut sehingga dapat sebagai media untuk mengeksusi program NC.  

2. Produk hasil rekayasa yang dirancang sebagai media pembelajaran pemrograman NC 

memiliki sistem mekanik dengan ketelitian gerak cukup baik, mampu memberi respon 

dalam bentuk gerak sesuai masukan yang diberikan. Jika Tombol X- ditekan, sistem 

penggerak sumbu X menggerakkan pahat mendekati sumbu benda kerja. Apabila 

yang ditekan Tombol X+, sistem penggerak sumbu X menggerakkan pahat menjauhi 

sumbu benda kerja. Jika ditekan Tombol “Z-“, sistem menggerakkan pahat mendekati 

pencekam benda kerja. Sedang jika ditekan Tombol Z+, sistem menggerakkan pahat 

menjauhi pencekam benda kerja. Gerakan tersebut dilakukan baik tanpa maupun 

dengan beban pembubutan, dengan penyimpangan 0,10mm untuk gerak sepanjang 
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12mm. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa Prototype CNC Turning mampu 

menjadi substitusi mesin CNC meskipun belum mencakup semua fungsi mesin. 

3. Kelayakan Produk untuk Menyimulasikan Proses Pembubutan 

Produk hasil rekayasa berupa Prototype CNC Turning mampu menyimulasikan fungsi 

bekerjanya proses pembubutan. Beberapa hal memang harus ditingkatkan, di 

antaranya segi respon gerak dan keamanan pemakaian. Respon gerak terkait dengan 

kelonggaran antar-komponen penggerak yang masih perlu dilakukan penyetelan 

kembali, sedangkan keamanan pemakaian, terutama karena belum dilengkapi dengan 

perlengkapan pelindung meskipun dalam sistem pengendali telah dilengkapi dengan 

tombol emergency stop, sehingga kalau terjadi kesalahan pemakaian atau ada hal 

yang membahayakan, sistem dapat segera dimatikan. 
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Abstrak 

Bahasa dan budaya saling terkait dan dapat dipisahkan karena bahasa selalu 

digunakan oleh komunitas budaya tertentu. Begitu pula nilai-nilai yang dijunjung oleh 

suatu komunitas budaya akan menjadi ciri khas atau karakter komunitas tersebut. Karena 

budaya dan karakter berkembang lewat interaksi antarwarga suatu komunitas, maka 

dalam pengembangan materi pembelajaran bahasa yang berperan penting dalam 

interaksi proses pembelajaran, sistem nilai dan budaya pada bahasa pembelajar dan 

bahasa sasaran harus dipilih dan disajikan secara cermat untuk menghindari 

kesalahpahaman. Penelitian yang hasilnya dibahas dalam makalah ini bertujuan 

mengembangkan model pendidikan karakter yang terintegrasi dalam pembelajaran 

bahasa Inggris di SMA. Model penelitian pengembangan Gall, Gall & Borg (2003) 

digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini dengan beberapa modifikasi. Penelitian ini 

telah menghasilkan model pendidikan karakter yang terintegrasi dalam pembelajaran 

bahasa Inggris. Produk yang berupa buku teks pelajaran bahasa Inggris dan pedoman 

penggunaanya telah melewati tahap revisi berdasarkan masukan dari ahli materi, ahli 

pembelajaran, ahli kegrafikaan, serta masukan dari guru dan siswa pada uji lapangan, 

baik secara terbatas maupun secara luas. Hasil analisis data uji lapangan menunjukkan 

bahwa buku yang dihasilkan telah sesuai dengan tingkat penguasaan bahasa Inggris 

siswa, membantu siswa dalam pengembangan kemampuan berbahasa Inggris, dan 

membantu guru dalam memperkenalkan dan memperkokoh penanaman nilai-nilai 

pendidikan karakter.   

 

Kata Kunci: pendidikan karakter, buku teks pelajaran,  pembelajaran bahasa Inggris  

 

PENDAHULUAN  

Kekerasan dalam bentuk kata-kata dan perbuatan terasa telah menjadi tradisi 

yang sangat mudah dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan nyata 

maupun dalam dunia maya. Setiap hari media massa tulis maupun elektronik gencar 

memberitakan perkelaian, pembegalan, perseteruan antarindividu, antarkelompok dan 

antarbangsa, sehingga terkesan bahwa kekerasan memang telah menjadi budaya 

manusia yang mendunia. Yang lebih memprihatinkan, kekerasan ini terjadi pada semua 

jenjang usia, dari anak-anak dan remaja sampai dengan bapak-bapak dan kakek-kakek. 

Pelakunya juga sangat beragam, dari orang kebanyakan sampai orang-orang terpilih 

yang telah dipercaya oleh bangsa ini untuk menjadi wakil-wakil terhormat di gedung  

DPR/MPR Senayan. 
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Selain itu, hampir setiap hari media massa juga mengungkap berbagai macam  

penyalahgunaan narkoba, penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan dalam bentuk 

suap, korupsi dan manipulasi, yang semuanya hanya menguntungkan beberapa gelintir 

manusia dan merugikan ratusan juta yang lain. Cara penanganan berbagai masalah ini 

pun selalu menjadi perdebatan, ada yang sudah baik, namun juga ada yang dianggap 

menciderai rasa keadilan. 

Makalah ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang berangkat dari keprihatinan 

terhadap hal-hal tersebut di atas. Berbagai bentuk kekerasan dan penyalahgunaan 

wewenang yang jauh dari bentuk kesyukuran terhadap Tuhan Yang Mahaesa merebak di 

semua lini kehidupan, sementara dalam setiap forum pertemuan, terlebih dalam majelis 

pengajian, baik di masyarakat maupun yang disiarkan lewat televisi, hadirin selalu 

diingatkan untuk meningkatkan kesyukuran atas berbagai kenikmatan yang telah diterima. 

Wewenang atau kekuasaan itu amanah dan kenikmatan itu anugerah. Pengingkaran 

terhadap keduanya dapat mengaburkan perbedaan antara yang benar dan yang salah, 

yang merupakan bentuk kemerosotan moral, yang dapat membingungkan generasi muda 

yang masih dalam taraf belajar.     

Menurut Herry Suhardiyanto (2010) bentuk-bentuk pengaburan kebenaran dan 

kesalahan yang mencerminkan kemerosotan moral semacam tersebut di atas dapat 

menjurus ke arah kehancuran suatu bangsa. Kemajuan dalam bidang teknologi informasi 

memang telah banyak memberi kemudahan dan kenyamanan bagi manusia, terutama 

yang berkecukupan untuk membelinya. Namun tanpa upaya pengendalian, kemudahan 

itu dapat berubah menjadi bencana. Informasi yang mendatangkan manfaat melalui buku-

buku tentang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mudah dapat diunduh, tetapi situs-

situs pornografi dan aliran sesat pun gencar menghadang dan bahkan menghalangi saat 

pengguna internet sedang mencari informasi dari situs yang dikehendaki.  

Upaya pengendalian terhadap produksi dan peredaran buku sangat penting, 

terlebih terhadap buku ajar yang digunakan di sekolah. Pengendalian ini sudah dilakukan 

oleh pemerintah melalui Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan, namun ternyata masih ada yang lepas dari pengawasan. Seperti dikeluhkan 

oleh Hafidh Asrom (2015), pada saat ini masih beredar buku ajar yang menyesatkan. 

Oleh karena itu pemerintah dihimbau untuk lebih cermat dalam menilai dan menentukan 

buku ajar yang layak terbit.  

Semua informasi baik yang diunggah di internet maupun yang ditulis dalam bentuk 

buku, baik yang membawa manfaat maupun madharat (hal yang tidak bermanfaat dan 

bahkan cenderung menimbulkan kerusakan), termasuk yang menyesatkan, tentu dikemas 
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dengan media bahasa. Bahasa memegang peran sentral dalam penyampaian informasi. 

Ketidaktepatan pemilihan kata dapat mengubah makna ungkapan yang disampaikan oleh 

pembicara, yang dapat berujung kesalahpahaman pada pihak pendengar. Belum lagi 

apabila antara pembicara dan pendengar juga memiliki latar belakang budaya yang 

berbeda. 

Itulah sebabnya bahasa Inggris sebagai bahasa internasional yang paling banyak 

digunakan di internet (Lotten, 2013) tentu berpotensi besar menghadirkan permasalahan 

yang terkait dengan perbedaan budaya. Hal ini tidak dapat dihindarkan karena bahasa 

merupakan bagian yang tak terpisahkan dari budaya. Foley (2001: 19) menyatakan: 

Language is often treated theoretically as a sub-system of culture within cognitive 
anthropology but in practice and structure of language as revealed by modern 
linguistics has generally served as the paradigm for analyzing other aspects of 
culture. 
Itulah sebabnya adanya aspek budaya Inggris yang tidak sesuai atau bahkan 

bertentangan dengan kearifan budaya Indonesia, maka bahasa Inggris sering dituding 

sebagai media pembawa madharat. Dengan potensi seperti itu, tugas para guru bahasa 

Inggris menjadi lebih berat karena di satu sisi harus membantu siswa menguasai bahasa 

Inggris, sementara apa yang harus dikuasai terkandung di dalamnya unsur budaya yang 

apabila tidak cermat penyampaiannya dapat berdampak negatif, menciderai nilai-nilai 

luhur yang dijunjung dan menjadi ciri khusus bangsa, karakter bangsa Indonesia. Karena 

itu, pembelajaran bahasa Inggris harus dirancang dengan upaya pencegahan masuknya 

informasi yang dapat merusak karakter bangsa ini.   

Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah dengan penyiapan bahan ajar 

yang bermuatan pendidikan karakter, karena bahan ajar merupakan salah satu komponen 

utama pembelajaran dan  berperan strategis dalam mengantisipasi permasalahan di atas. 

Terkait dengan upaya ini pada bagian berikut akan disampaikan secara singkat hal-hal 

yang melatarbelakangi penelitian sampai dengan tujuan serta manfaat penelitian ini.  

Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius, dengan menempatkan 

Ketuhanan Yang Mahaesa sebagai sila pertama Pancasila dasar negara Republik 

Indonesia. Menjamurnya siaran radio dan televisi yang diisi dengan pembinaan rohani 

secara rutin dan berkesinambungan dari para tokoh agama membuktikan besarnya peran 

serta masyarakat dalam mewujudkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan. Dengan 

demikian tentunya kejujuran, keadilan, pengorbanan, perdamaian, dan toleransi menjadi 

bagian utama kehidupan bangsa ini. Akan tetapi yang terjadi  sebaliknya, dari tingkat 

pemerintah pusat sampai daerah-daerah selalu diberitakan terjadinya korupsi, tindak 

kekerasan, penyalah-gunaan narkoba, dan berbagai pelanggaran hukum dan hak asasi 

manusia. 
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Dari pandangan pendidikan, kondisi ini  mencerminkan terjadinya kegagalan 

dalam program pendidikan yang dicanangkan pemerintah, yakni pendidikan nilai atau 

karakter (Pasal 3 UU No. 20/2003). Pendidikan karakter mestinya terintegrasi dalam 

pembelajaran berbagai, termasuk dalam pembelajaran bahasa Inggris, tidak berdiri 

sebagai mata pelajaran terpisah. Dengan demikian, setiap guru, apa pun bidangnya, 

bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan karakter. Lebih-lebih, praksis 

pembelajaran bahasa Inggris itu amat potensial bagi masuknya nilai-nilai budaya penutur 

bahasa Inggris, yang kadang-kadang sangat tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya 

Indonesia. Misalnya, dalam film Little House in the Prairie dengan pemeran utama 

Michael Landon, dua anaknya biasa memanggil kakeknya dengan nama kecilnya “Jack” 

saja. Betapa tidak pantasnya andaikata seorang anak di Yogyakarta sepulang mengikuti 

pembelajaran bahasa Inggris kemudian memanggil kakeknya dengan nama kecilnya, 

“Marijan, saya minta uang.” 

Brown (Richards & Renandya, 2002: 12) memang menegaskan bahwa mengajar 

bahasa juga akan mengajarkan budayanya, tata nilai, cara berpikir, berolah rasa dan 

bertindak penuturnya. Hal serupa juga disampaikan oleh Williams (2010) bahwa bahasa 

dan budaya saling terkait, sehingga masuknya budaya asing melalui pembelajaran 

bahasa memang biasa terjadi. Brown (Wenying, 2000) juga membenarkan pertalian 

antara bahasa dan budaya. Dikatakan bahwa bahasa merupakan bagian budaya dan 

budaya merupakan bagian bahasa; keduanya saling terkait erat sehingga tak  dapat 

dipisahkan tanpa mengorbankan salah satu.  Apabila pebelajar ingin mempelajari bahasa 

secara utuh, masuknya budaya asing lewat pembelajaran bahasa yang bersangkutan 

merupakan sesuatu yang pasti terjadi.  

Hasil penelitian tim peneliti pada tahun pertama (2012) memang menunjukkan 

adanya insersi budaya asing pada buku ajar bahasa Inggris di SMA melalui media 

gambar dan teks yang digunakan. Diharapkan para guru bahasa Inggris memiliki 

kepekaan terhadap insersi budaya asing ini sehingga kandungan budaya yang kurang 

sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa harus diberi penjelasan secukupnya. Apa yang 

dilakukan oleh penutur asli bahasa Inggris perlu dipahami, tetapi tidak semuanya harus 

ditiru. Bahkan contoh cara memanggil kakek dengan nama kecil tadi harus ditinggalkan.  

Sejalan dengan amanat Pasal 3, UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas,  salah 

satu upaya penting yang mendesak untuk dilakukan adalah dengan mengintegrasikan 

pendidikan karakter dalam pembelajaran bahasa Inggris, untuk berperan serta dalam 

upaya menumbuhkan, meningkatkan, dan memelihara semangat keagamaan dan 

kebangsaan yang terasa memudar akhir-akhir ini. Oleh karena itu, penelitian pada tahun 

kedua telah mengembangkan model pengintegrasian pendidikan karakter dengan 
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memasukkan nilai-nilai budaya lokal/nasional Indonesia dan nilai-nilai universal yang tidak 

bertentangan dengan semangat dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia ke dalam buku ajar 

bahasa Inggris untuk SMA kelas X. Buku ajar juga telah memperoleh masukan dari ahli 

materi, ahli pembelajaran dan ahli kegrafikaan. Satu unit bahan ajar juga telah 

diujicobakan secara terbatas di satu sekolah. Masukan juga telah diperoleh dari guru dan 

siswa.  

Pada tahun ketiga, yang merupakan tahapan implementasi dan diseminasi model 

buku ajar secara luas, kegiatan yang dilakukan meliputi:  

1. revisi Buku Ajar sesuai masukan ahli dan juga guru pada siswa yang diperoleh saat uji 

coba terbatas, 

2. revisi  instrumen yang berupa angket untuk diberikan pada guru dan siswa pada saat 

uji coba, 

3. identifikasi SMA/MA yang akan dijadikan tempat pelaksanaan uji coba model buku 

ajar secara luas, 

4. uji coba model buku ajar secara luas di sepuluh SMA di wilayah DIY, dan 

5. menganalisis data hasil uji coba dan menyusun laporan. 

 

METODE 

Penelitian yang bertujuan mengembangkan model pengintegrasian pendidikan 

karakter dalam pembelajaran bahasa Inggris di SMA ini menggunakan metode penelitian 

jenis  Research and Development dengan mengadaptasi model Gall, Gall, dan Borg 

(2003). Adapun langkah-langkah prosedurnya adalah: Tahun pertama, mencakup dua 

kegiatan besar, yakni studi pendahuluan (definition) dan perancangan (design), yang 

secara umum berisi dua kegiatan besar yakni: identifikasi pola-pola insersi budaya barat 

pada buku ajar bahasa Inggris dan penyusunan rancangan awal model buku ajar. Tahun 

ke-2 merupakan tahapan pengembangan (development), yakni pengembangan buku ajar 

dan validasi (validation). Tahun ke-3 merupakan tahapan pengembangan untuk produk 

kedua, yakni model sistem pembelajaran bahasa Inggris di SMA dan diseminasi 

(dissemination) hasil model pengembangan buku ajar. 

 Data penelitian pada tahun ke-3 ini berupa draf awal buku ajar bahasa Inggris 

SMA dengan pendidikan karakter yang telah terintegrasikan di dalamnya, masukan dari 

ahli materi dan pembelajaran bahasa Inggris, masukan dari ahli pendidikan karakter,  dan 

data hasil uji coba terbatas penggunaan buku ajar. Masukan diberikan berdasarkan 

pedoman penilaian yang diadaptasi dari Bahan Sosialisasi Pedoman Penilaian Buku Teks 

Pelajaran (Pusbuk dan BSNP, 2006).  
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Subjek penelitian terdiri dari 291 siswa dan 20 orang guru bahasa Inggris yang 

mengajar di 10 SMA/MA yang dijadikan tempat uji coba buku ajar yang tersebar di lima 

kabupaten/kota di wilayah DIY.   

 Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi, yakni pencermatan atas 

hasil pengembangan buku ajar bahasa Inggris oleh ahli materi dan pembelajaran bahasa 

Inggris dan pakar pendidikan karakter. Pada masa uji coba di lapangan, peneliti meminta 

masukan dari guru dan siswa pengguna buku ajar dengan menggunakan angket. Selain 

itu, saat uji coba buku ajar, peneliti membuat catatan-catatan observasi  selama proses 

pembelajaran berlangsung. 

Selanjutnya data yang telah terkumpul dianalisis dengan analisis konten, deskriptif 

kuantitatif, dan deskriptif kualitatif. Analisis konten dilakukan dalam menganalisis isi buku 

ajar bahasa Inggris yang digunakan di SMA sehingga diperoleh gambaran yang 

menyeluruh atas pola-pola insersi budaya Barat pada buku ajar bahasa Inggris. Analisis 

deskriptif kuantitatif digunakan dalam menafsirkan temuan lapangan terhadap angket 

maupun survey data lapangan, khususnya yang terkait dengan pendapat para guru dan 

siswa dalam uji lapangan model buku ajar dan sistem pembelajarannya. Sementara 

analisis deskriptif kualitatif dilakukan terhadap proses dan hasil sosialisasi buku ajar dan 

model pembelajarannya. Selanjutnya masukan yang diperoleh dimanfaatkan sebagai 

bahan revisi akhir terhadap buku ajar dan panduan model pembelajarannya. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Sejalan dengan tujuan penelitian secara umum, pada tahun ketiga ini hasil utama 

yang diharapkan adalah terevisinya model buku ajar bahasa Inggris untuk SMA kelas X 

sesuai masukan guru dan ahli pengembangan materi dan juga terlaksananya uji coba 

model buku ajar tersebut di empat kabupaten dan satu kota di wilayah Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Secara rinci berikut adalah deskripsi kegiatan-kegiatan dan hasil yang 

dicapai terkait dengan langkah diseminasi dan sosialisai produk model bahan ajar bahasa 

Inggris kelas X yang telah dilakukan oleh tim peneliti.  

 

Revisi Model Buku Ajar 

Pada saat uji terbatas di SMA 1 Godean, Sleman, tim peneliti telah menerima 

masukan terkait dengan isi materi yang ada dalam model buku ajar. Secara umum guru 

yang melaksanakan uji coba di lapangan dengan cara menggunakan model buku ajar di 

kelas menyatakan bahwa bahan ajar atau materi sudah sesuai dengan SK dan KD 

bahasa Inggris kelas X dan menggunakan teks yang bervariasi serta telah dapat 

membantu belajar siswa. Terkait dengan kelayakan penyajian, guru menyatakan materi 
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yang disajikan telah runtut mulai dari yang mudah ke materi yang sukar, dan juga ilustrasi 

yang ada dapat membantu siswa lebih memahami materi yang disampaikan. Adapun 

terkait dengan aspek kebahasaan, guru menyatakan bahwa bahasa yang digunakan 

sesuai dengan tingkat kemampuan bahasa siswa sehingga mudah dipahami oleh siswa. 

Selain itu, bahasa yang digunakan juga sudah sesuai dengan kaidah bahasa Inggris yang 

tepat. Sedangkan terkait dengan aspek kelayakan desain, guru menyatakan bahawa 

secara umum penampilan atau layout  buku ajar menarik dan menggunakan ukuran huruf 

yang proporsional dan tidak mengganggu pemahaman pembaca. 

Berdasarkan masukan ini, tim sependapat untuk melanjutkan uji coba pada skala 

yang lebih luas dengan melibatkan lebih banyak guru dan juga siswa. Adapun masukan 

dari pakar atau ahli kebahasaan banyak terkait dengan beberapa kesalahan gramatikal 

dan penambahan nilai-nilai karakter yang diintegrasikan pada beberapa teks dalam buku 

ajar. Semua masukan pada saat uji terbatas baik dari guru maupun pakar kebahasaan 

menjadi dasar bagi tim peneliti untuk merevisi draft buku ajar yang telah disusun pada 

tahun kedua. 

 

Persiapan Uji Coba Bahan Ajar  

Sebagai persiapan untuk melaksanakan uji coba pada skala yang lebih luas, yakni 

pada SMA/MA di empat kabupaten dan satu kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, 

ada beberapa langkah yang ditempuh oleh tim peneliti. 

1. Revisi angket untuk guru dan siswa 

Pada saat uji coba terbatas telah tersusun angket untuk guru dan siswa. Sesuai masukan 

dari ahli pembelajaran bahasa Inggris, angket tersebut direvisi dengan menambahkan 

beberapa butir pertanyaan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan masukan yang lebih rinci 

baik dari guru maupun dari siswa pada saat uji coba secara luas. Ada satu butir 

pertanyaan yang ditambahkan pada angket untuk guru yakni pertanyaan yang terkait 

dengan isi materi ajar dan ada tambahan 14 butir pertanyaan pada angket siswa. Angket 

selengkapnya, baik yang terdahulu maupun yang telah direvisi, dapat diperiksa pada 

lampiran laporan penelitian. 

 

2. Identifikasi sekolah yang digunakan untuk pelaksanaan uji coba 

Tahapan identifikasi sekolah yang digunakan untuk uji coba penting dilakukan mengingat 

tidak semua SMA/MAN di wilayah DIY digunakan untuk uji coba tetapi diambil sampel 

acak dari keempat wilayah kabupaten dan satu wilayah kota. Setelah dilakukan 

pengambilan sampel secara acak terpilih 10 sekolah yang digunakan. Daftar nama 

sekolah yang digunakan untuk uji coba beserta alamatnya tertera pada Tabel 1 berikut ini.  
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Tabel 1. Nama Sekolah Untuk Uji Coba beserta Alamatnya 

No. Nama Sekolah Alamat 

1 SMA Negeri 2 Wates, Kulon Progo Jl. Dr Wahid Hasyim,Bendungan 
Wates Kulon Progo 

2 MAN 1 Wates, Kulon Progo Jalan Mandung, Pengasih, Kulon 
Progo, Telp. 0274-773554 

3 SMA Negeri 1 Pengasih, Kulon 
Progo 

Jl. KRT Kertodiningrat 41, 
Margosari, Pengasih, Kulon Progo, 
Yogyakarta 

4 SMA Negeri 1 Ngaglik,Sleman Donoharjo, Ngaglik, Sleman Telp. 
0274-4360378 

5 SMA Negeri 1 Godean, Sleman Sidokarto Sidokarto Godean Sleman 
55564 

6 SMA Muh 1 Yogyakarta Jl. Gotongroyong II Petinggen, 
karangwaru, Tegalrejo, Yogyakarta 

7 SMA Negeri 1 Yogyakarta Jalan HOS Cokroaminoto 10, 
Pakuncen, Wirobrajan, Yogyakarta 
55253 Telp. 0274-513454 

8 SMA Negeri 1 Piyungan, Bantul Karanggayam, Sitimulyo, Piyungan, 
Bantul 
Telp. 0274-4353269 

9 MA Al-Hikmah Karangmojo, Gunung 
Kidul 

Kompleks Pondok Pesantren Al-
Hikmah Dusun Sumberejo, Karang 
Mojo, Kabupaten Gunung Kidul, 
Yogyakarta 

10 SMA N 2 Wonosari, Gunung Kidul Jalan Ki Ageng Giring 3 Wonosari, 
Kepek, Wonosari, 
Gunungkidul, Yogyakarta. 

 

3. Mempersiapkan perangkat uji coba 

Setelah penentuan sekolah tempat uji coba dilakukan, tim melakukan koordinasi terkait 

dengan persiapan selanjutnya yakni persiapan perangkat yang diperlukan untuk 

melaksankan uji coba. Beberapa kegiatan yang dilakukan di antaranya adalah: 

Koordinasi dengan pihak sekolah 

Koordinasi intensif terutama dilakukan dengan guru bahasa Inggris yang mengajar kelas 

X terkait dengan kelas yang akan digunakan dan juga jumlah siswa yang akan dilibatkan. 

Hal ini dilakukan untuk mendapatkan terperinci perangkat yang diperlukan, seperti jumlah 

angket dan juga bahan ajar yang diperlukan. Dalam kegiatan ini tim juga melakukan 

koordinasi dengan guru terkait teknis pelaksanaan uji coba. 
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a) Penggandaan bahan ajar dan juga angket untuk siswa.  

b) Penyiapan rencana pembelajaran dan penentuan waktu pelaksanaan. 

 

Pelaksanaan Uji Coba Model Buku Ajar 

Pelaksanaan uji coba pada awalnya dijadwalkan bulan Juli- Agustus 2014, namun 

karena terkendala dengan agenda kegiatan di sekolah, uji coba baru bisa dilaksanakan 

pada akhir bulan Agustus - akhir bulan September 2014. Pada uji coba ini, bahan ajar 

yang telah disusun digunakan oleh guru untuk mengajar di kelasnya masing-masing. 

Karena dengan keterbatasan waktu, tidak semua buku digunakan untuk mengajar. Para 

guru dipersilakan memilih materi yang ada dalam model buku ajar yang sesuai dengan 

topik bahasan yang sedang diajarkan. Berdasarkan pengamatan tim peneliti, secara 

umum para guru menggunakan minimal dua bab dari tujuh bab yang ada dalam buku ajar 

tersebut. Dapat dikatakan bab-bab yang dipilih cukup mewakili semua bab yang ada 

dalam buku tersebut. Di samping itu, demi mendapatkan masukan sebanyak-banyaknya 

dari guru dan juga siswa, mereka juga diminta untuk mencermati keseluruhan buku dan 

mengisi angket yang telah dipersiapkan sebelumnya. Berikut adalah beberapa masukan 

yang diperoleh tim peneliti baik dari guru maupun siswa yang menggunakan model buku 

ajar tersebut. 

1. Pendapat Guru 

Secara umum, para guru menyatakan bahwa materi sudah bagus dan bisa 

digunakan bahkan untuk mengajar sesuai kurikulum 2013 meskipun ada beberapa materi 

yang mungkin tidak ada dalam KD kurikulum 2013 tapi sebenarnya sangat diperlukan 

seperti materi dalam grammar focus. Para guru juga menyarankan materi yang 

mencerminkan materi kebhinekaan dan budaya Indonesia ditambah, misalnya dengan 

penggunaan nama-nama orang Indonesia seperti: Wayan, Made, Hasibuan, dsb. dan 

materi yang daapat digunakan untuk memperkuat penanaman karakter Indonesia. Selain 

itu, para guru juga mengusulkan untuk ditambah dengan materi audio/video agar menjadi 
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lebih menarik. Secara rinci berikut adalah hasil yang diperoleh dari angket yang diberikan 

pada 20 orang guru bahasa Inggris yang mengajar di 10 sekolah yang dijadikan tempat uji 

coba bahan ajar. 

Tabel 2. Pendapat Guru 

No. Pernyataan Persentase 

A. Kelayakan Materi 

1 Materi yang dikembangkan sesuai course grid 72,7273 

2 Materi yang dikembangkan sesuai dengan SK dan 
KD kelas X semester 1 dan 2 

68,1818 

3 Materi yang dikembangkan berisi input yang 
bervariasi dan berhubungan dengan topik. 

68,1818 

4 Teks-teks yang diberikan mengarahkan peserta 
didik untuk mencapai fungsi sosial yang terkait 
dengan kehidupan sehari-hari. 

59,0909 

5 Kosakata yang terdapat dalam materi sudah sesuai 
dengan topik. 

63,6364 

6 Materi yang disajikan dilengkapi dengan muatan 
nilai-nilai budaya bangsa. 

63,6364 

7 Materi yang disajikan dilengkapi dengan muatan 
nilai-nilai pendidikan karakter. 

72,7273 

8 Materi yang disajikan dapat mengembangkan 
wawasan Kebhinekaan siswa. 

81,8182 

B. Kelayakan Penyajian 

1 Materi disajikan dalam bentuk teks, tindak 
komunikatif, maupun ilustrasi dengan 
menggunakan pola dan urutan yang teratur sesuai 
dengan karakteristik materi. 

63,6364 

2 Materi dan Task disajikan dalam bentuk teks, 
tindak komunikatif dan ilustrasi secara seimbang. 

86,3636 

3 Kegiatan pembelajaran dan Tasks diurutkan dari 
yang mudah ke tingkat yang lebih sulit. 

63,6364 

4 Setting  pembelajarn bervariasi (kerja individu, 
berpasangan, dan berkelompok). 

54,5455 

5 Aktivitas pembelajaran bervariasi. 63,6364 

6 Penyajian materi disertai dengan ilustrasi yang 
dapat memfasilitasi pemahaman siswa. 

68,1818 

C. Kelayakan Bahasa 

1 Bahasa yang digunakan dalam penjelasan sesuai 
dengan tingkat perkembangan kognitif peserta 
didik. 

54,5455 
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No. Pernyataan Persentase 

2 Bahasa yang digunakan dalam instruksi sesuai 
dengan tingkat kognitif peserta didik. 

72,7273 

3 Bahasa yang disajikan jelas dan mudah dipahami 
oleh peserta didik. 

63,6364 

4 Bahasa yang disajikan sesuai dengan kaidah 
bahasa Inggris yang tepat. 

68,1818 

D. Kelayakan Kegrafikaan 

1 Penampilan layout secara keseluruhan menarik. 86,3636 

2 Ukuran huruf  proporsional. 81,8182 

3 Penggunaan huruf dengan tepat dan tidak terlalu 
menggunakan banyak jenis huruf. 

68,1818 

4 Pengunaan variasi huruf (bold, italic, capital) tidak 
berlebihan. 

68,1818 

5 Penempatan unsur tata letak (judul, sub judul, teks, 
keterangan gambar, nomor halaman) disusun 
secara proporsional dan tidak mengganggu 
pemahaman. 

77,2727 

6 Penyajian ilustrasi (gambar, table, dll.) secara 
keseluruhan serasi dan menarik. 

63,6364 

7 Ilustrasi mampu memperjelas penyajian materi dan 
mempermudah pemahaman baik dalam bentuk, 
ukuran yang proporsional, serta warna yang 
menarik sesuai objek aslinya. 

77,2727 

8 Keterangan gambar ditempatkan berdekatan 
dengan ilustrasi. 

77,2727 

 

Selain masukan yang telah disebut di atas, pendapat guru terkait keberterimaan 

bahan ajar yang telah mereka gunakan dalam tahap uji coba di lapangan berkisar antara 

54,55% (Butir C.1) sampai dengan 86,36% (Butir B.2 dan D.1) perlu mendapat perhatian 

khusus. Keberterimaan pada tingkat 54,55% untuk Butir C.1 ini menunjukkan bahwa, 

menurut guru, bahasa yang digunakan dalam penjelasan belum sesuai dengan tingkat 

perkembangan kognitif peserta didik. Walaupun tidak disebut secara eksplisit, guru 

tampaknya menganggap penjelasan masih menggunakan bahasa di atas kemampuan 

pemahaman siswa sehingga perlu lebih disederhanakan. Materi dan Task yang disajikan 

dalam bentuk teks, tindak komunikatif dan ilustrasi secara seimbang serta penampilan 

layout secara keseluruhan menarik memperoleh apresiasi dari para guru. 
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2. Pendapat Siswa 

Karena keterbatasan ruang, tabel tentang pendapat siswa tidak ditampilkan. 

Secara umum siswa menyatakan bahwa materi yang ada dalam model buku ajar cukup 

menarik dan mudah mereka pahami, serta dapat membantu mereka belajar bahasa 

Inggris, meskipun ada beberapa kata yang menurut sebagian siswa belum mereka 

pahami maknanya. Dalam uji coba kedua ini ada 291 siswa yang merupakan perwakilan 

dari seluruh siswa kelas X dari sepuluh sekolah yang dimintai pendapatnya terkait materi 

yang diajarkan. Hasil analisis angket yang terdiri dari 39 butir pernyataan yang diberikan 

kepada siswa menunjukkan bahwa keberterimaan buku ajar berada pada kisaran antara 

77,89% (paling rendah) dan 90,52% (tertinggi). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

bahan ajar tersebut dapat digunakan oleh siswa atau sesuai dengan tingkat pemahaman 

siswa kelas X di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.  

Meskipun telah ada buku bahasa Inggris untuk kelas X yang disediakan oleh 

pemerintah sesuai amanat kurikulum 2013, baik guru maupun siswa menyatakan bahwa 

model buku ajar yang telah dikembangkan dapat digunakan sebagai materi tambahan 

atau suplemen dari buku ajar yang telah tersedia. Beberapa revisi masih diharapkan 

terkait dengan konten karakter ke-Indonesiaannya dan juga penambahan materi 

audio/video untuk membuat model buku ajar ini lebih menarik. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Terdapat tiga hasil utama dari penelitian tahun ketiga penelitian multi tahun ini, 

yakni:  

1. Revisi buku ajar yang dilaksanakan sesuai dengan masukan dari ahli materi dan ahli 

pembelajaran serta para guru pada saat uji coba terbatas. Revisi ini dilakukan 

sebelum pelaksanaan uji coba materi secara luas pada 10 SMA/MA di wilayah DIY. 

2. Persiapan uji coba model bahan ajar yang dimulai dengan kegiatan revisi angket 

untuk guru dan siswa sesuai dengan masukan ahli pembelajaran bahasa Inggris. 

Selanjutnya dilakukan  identifikasi sekolah yang digunakan untuk uji coba, dan 

persipan perangkat uji coba, dan kegiatan koordinasi dengan pihak sekolah, 

penggandaan bahan ajar dan juga angket, serta penyiapan rencana pembelajaran 

dan penentuan waktu pelaksanaan.          

3. Pelaksanaan uji coba penggunaan buku ajar dilaksanakan selama satu bulan yakni 

pada bulan Agustus – September 2014 di 10 SMA/MA yang telah ditentukan. Dari 

hasil uji coba tersebut telah didapatkan masukan baik dari guru maupun siswa 

pengguna.  
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Berdasarkan masukan baik guru maupun siswa, secara umum dapat dikatakan 

bahwa model buku ajar yang telah disusun dapat digunakan sebagai materi tambahan 

atau suplemen dari materi yang telah tersedia dengan sedikit revisi agar model buku ajar 

tersebut menjadi semakin bagus dan menarik bagi para siswa dan juga dapat membantu 

guru dalam menyampaikan materi pelajaran. 

Adanya perbedaan keberterimaan bahan ajar menurut pendapat guru dan siswa 

menunjukkan bahwa para guru cukup kritis dalam menilai bahan ajar tersebut. Mereka 

menilai bukan sekedar melakukan review terhadap bahan tertulisnya, melainkan juga 

berdasarkan pengalaman menggunakannya. Walaupun kajian lebih lanjut masih perlu 

dilakukan, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa tingkat pemahaman para guru 

yang terlibat dalam penelitian ini tentang penulisan buku ajar sudah baik. Ini kemungkinan 

juga merupakan buah dari  pelatihan penulisan buku ajar yang dilakukan oleh tim peneliti 

bersama anggota lainnya yang tergabung dalam tim PPM FBS UNY, di luar forum 

penelitian ini.  

Saran 

Sejalan dengan hasil penelitian tahap ketiga ini ada beberapa saran bagi berbagai 

pihak terkait dengan topik penelitian ini. 

1. Pengembang buku ajar bahasa Inggris hendaknya mempertimbangkan untuk sebisa 

mungkin mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan karakter pada materi dan task yang 

relevan yang disajikan dalam bentuk teks, tindak komunikatif dan ilustrasi secara 

seimbang serta dengan penampilan layout secara keseluruhan menarik;  

2. Penelitian yang bertujuan mengembangkan bahan ajar bahasa Inggris yang 

mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan karakter perlu dilakukan untuk SMK dan juga 

pada jenjang pendidikan dasar, yakni SMP. 

3. Pihak sekolah, dalam hal ini guru bahasa Inggris perlu menyadari pentingnya 

mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan karakter dalam praktek pembelajaran bahasa 

Inggris di kelas meskipun nilai-nilai tersebut tidak secara eksplisit tercantum pada 

materi yang digunakan. 

4. Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan di daerah maupun Kementrian Pendidikan 

dan Kebudayaan diharapkan dapat memberikan dukungan sepenuhnya terhadap 

pengintegrasian nilai-nilai pendidikan karakter yang digali dari khasanah budaya 

bangsa terutama dalam pengajaran bahasa Inggris di sekolah. 
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Abstract 

This study is an early pace in the research development of entrepreneurship learning 
model for early childhood. This study aims to explore how learning entrepreneurship that has 
been done in the early childhood; to know whether parents, teachers, and principals support 
the entrepreneurship learning; and what kind of values of entrepreneurship can be 
developed for early childhood. The results of this research are useful to to create early 
childhood entrepreneurial learning design. The research conducts in the form of interviews, 
observation, and documentation. The result shows that the school which has been 
developing entrepreneurship has no clear guidance of learning to develop the spirit of 
entrepreneurship; all teachers and principals in the research agree that entrepreneurship 
learning developed from an early age. However, there are 90.79% of parents agreed that 
from an early age has begun to develop the spirit of entrepreneurship and 9.21% said they 
did not agree; and the values of entrepreneurship that are able to be developed since they 
are in early age are self-confidence, honesty, independence, responsibility, creative, never 
give up/hard work, caring for the environment, teamwork, discipline, and respect.  
 

Keywords: entrepreneurship learning, early childhood, spirit of entrepreneurship 

 

PENDAHULUAN 

Human Development Indeks 2011 menunjukkan bahwa Indonesia berada pada 

urutan 124 dari 187 negara di dunia (UNDP, 2012). Hal ini berarti bahwa Indonesia masih 

jauh dari tingkat kemakmuran dari negara-negara maju lainnya. Untuk mendorong 

pembangunan ekonomi, selain jumlah sumber daya manusia (SDM), faktor kualitas dari 

SDM itu sendiri juga penting keberadaannya dalam meningkatkan output secara nasional 

(product domestic bruto). Sumber daya manusia terus ditingkatkan agar dapat berinovasi 

terus menerus (continous innovation capability). Salah satu bentuk kualitas dari sumber 

daya manusia adalah kemampuan kewirausahaan. Boediono mengatakan bahwa Indonesia 

kekurangan wirausaha (Edukasi Kompas, 2012). Survey pada 2008 menunjukkan bahwa 

Indonesia memiliki wirausaha sebanyak 1,56 persen dari jumlah penduduk (Tempo, 2012). 

Untuk mencapai tingkat kemakmuran masyarakat yang semakin tinggi, idealnya negara 

maju harus memiliki wirausaha tidak kurang 2 persen dari jumlah penduduk. 

Indonesia termasuk negara yang memiliki jumlah wirausaha rendah. Hal ini 

disebabkan karena mental untuk berwirausaha masyarakat masih lemah. Lemahnya mental 

berwirausaha ini disebabkan pula oleh dorongan lingkungan keluarga dan sistem pendidikan 

(Fransiskus, 2012). Dorongan dari lingkungan keluarga, pilihan wirausaha untuk 

mendapatkan penghasilan masih dipandang kurang bergengsi daripada menjadi karyawan. 

mailto:marthachristianti@uny.ac.id
mailto:nurcholimah_halim@yahoo.co.id
mailto:b_suprayitno@yahoo.co.id
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Harapan orang tua pada anak sampai saat ini adalah menjadi karyawan daripada 

wirausaha. Salah satu alasannya adalah karena dengan menjadi karyawan maka 

penghasilan yang akan diperoleh tiap bulannya tetap. Hal ini sangat berbeda dengan 

menjadi wirausaha. Seorang wirausaha harus berani mengambil resiko tinggi terhadap 

keberhasilan atau kegagalan usaha. Pola pikir masyarakat demikian yang kemudian 

menganggap bahwa menjadi pegawai memiliki posisi lebih tinggi daripada wirausaha. 

Dorongan dari pendidikan, pendidikan tidak menciptakan lapangan kerja namun 

menciptakan pencari kerja. Lulusan pendidikan formal tidak disesuaikan dengan kebutuhan 

lapangan pekerjaan. 

Pernyataan ini pula yang kemudian dibuktikan dengan fakta yang terjadi pada 

penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Fakta menunjukkan bahwa masih banyak lulusan 

yang memilih untuk mendaftar menjadi pegawai negeri sipil dari pada berwirausaha (Info 

Bank News, 2012). Jumlah quota pegawai negeri sipil tidak sebanding dengan jumlah 

pendaftar. Akibatnya banyak lulusan sarjana menjadi pengangguran dan Indonesia memiliki 

angka pengangguran yang cukup tinggi.  

Berdasarkan data Statistik Tenaga Kerja Indonesia 2011, Jumlah pengangguran di 

Indonesia sebesar 8.012.000 orang. Di antara pengangguran tersebut, jumlah 

pengangguran terdidik (pengangguran lulusan D3 dan S1) mencapai 21% (Statistik 

Pendidikan Tinggi Indonesia, 2010). Berikut ini disajikan tabel 1 data statistik dari berbagai 

angkatan kerja. 

Tabel 1. Data Tenaga Kerja dan Pengangguran per Agustus 2012 

Jenis Kegiatan Utama Orang (dalam Juta) 

1. Angkatan Kerja 118,04 

a. Bekerja 110,80 

b. Pengangguran 7,24 

2. Pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan  

a. SD ke bawah 3,64 

b. Sekolah Menengah Pertama 7,76 

c. Sekolah Menengah Atas 9,60 

d. Sekolah Menengah Kejuruan 9,87 

e. Diploma I/II/III 6,21 

f. Universitas 5,91 

Sumber : Badan Pusat Statistik (2012) 

Salah satu penyebab pengangguran tersebut adalah ketidaksesuaian antara 

kompetensi pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja, ketidakseimbangan antara 

permintaan dan penawaran, serta kualitas SDM yang dihasilkan. Dengan demikian, salah 

satu cara untuk mengurangi pengangguran adalah dengan membekali lulusan dengan 

pendidikan yang lebih kompetitif untuk mencari kerja, misalnya pendidikan kewirausahaan. 

Pentingnya peran wirausaha kemudian menjadi kajian mendalam tentang bagaimana 
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mencetak orang-orang yang mau menjadi wirausaha dimasa mendatang. Untuk itu perlu 

membudayakan nilai-nilai kewirausahaan dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan 

berkebangsaan agar Indonesia memiliki banyak wirausaha, termasuk didalamnya dalam 

pendidikan. Pendidikan memiliki peran sangat penting dalam membudayakan nilai 

kewirausahaan tersebut. Nilai-nilai kewirausahaan dibudayakan agar pola pikir masyarakat 

lebih positif untuk memilih wirausaha sebagai cara untuk meningkatkan taraf hidup 

masyarakat.  

Anak usia dini memiliki potensi yang cukup besar untuk mulai ditanamkan nilai-nilai 

yang terkait dengan pengembangan karakter. Ciri wirausaha tersebut dikembangkan dalam 

pendidikan karakter dan mulai menjadi perhatian untuk dikembangkan dalam proses 

pembelajaran beberapa tahun belakangan ini. Anak usia dini menurut Montessorie masuk 

pada masa peka (sensitive periode) (Brewer, 2007). Masa peka pada setiap anak berbeda-

beda. Masa ini ditandai dengan rasa ingin tahu yang tinggi pada anak. Ketika masa itu 

muncul, pendidik diharapkan dapat memfasilitasinya dengan menyediakan berbagai bahan 

dan sumber belajar. Untuk itu masa ini disebut sebagai masa keemasan (golden age). Pada 

usia ini otak berkembang 80 persen sampai usia 8 tahun. Penelitian menunjukkan bahwa 

anak lahir dengan 100 milyar sel otak. Ketika memasuki usia dini, koneksi tersebut 

berkembang sampai beberapa kali lipat dari koneksi awal yaitu sekitar 20.000 koneksi 

(Jalongo, 2007). Hal ini yang menyebabkan anak mampu menyerap segala sesuatu dari 

lingkungannya dengan sangat luar biasa. Lingkungan yang diserap dapat positif atau 

negatif. Jika anak berada dalam lingkungan yang positif maka anak terbentuk positif 

demikian pula sebaliknya. 

Mbebeb (2009) mengatakan bahwa penanaman nilai, tingkah laku dan perilaku dan 

keterampilan berdampak lebih lama jika dimulai dari anak usia dini. Untuk mendidik anak 

agar memahami nilai-nilai entrepreneur maka anak perlu memahaminya secara nyata dalam 

kehidupan sehari-hari. Beberapa keterampilan dasar untuk menjadi entrepreneur menurut 

Wasti Soemanto (1996) sudah dapat dikembangkan sejak usia dini melalui lingkungan 

keluarga dan sekolah. Keterampilan tersebut ditetapkan pula oleh pemerintah sebagai nilai 

karakter yang harus ditanamkan pada anak-anak. Penelitian yang dilakukan oleh Mbebeb 

(2009) pula yang mengatakan bahwa usia antara 5 sampai dengan 8 tahun adalah usia 

dimana anak mengembangkan keterampilan dasar dan memiliki pola pikir wirausaha yang 

kemudian akan membentuk keterampilan dasar anak untuk hidup dan mampu melakukan 

pemecahan dalam setiap masalah. Untuk itu, perlu dikembangkan model pembelajaran 

entrepreneurship untuk anak usia dini. 

Entrepreneur dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai wirausaha. Z Heflin Frinces 

(2011; 11) mendefiniskan bahwa wirausaha adalah orang yang kreatif, dinamis dan inovatif, 
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mau mengambil berbagai jenis resiko dan berani menghadapi semua tantangan yang tidak 

dapat diprediksi dan diramalkan sebelumnya, lewat kreativitasnya dan kekuatan kemauan 

(the will power) untuk mencapai sukses. Definisi yang sama dikemukakan oleh Wasti 

Soemanto (1996; 42) mengatakan bahwa wiraswasta/wirausaha adalah keberanian, 

keutamaan serta kepercayaan serta keperkasaan dalam memenuhi kebutuhan serta 

memecahkan permasalah hidup dengan kekuatan yang ada pada diri sendiri. Kedua 

pengertian tersebut menunjukkan bahwa wirausaha adalah suatu bentuk pengoprtimalan diri 

sehingga menjadi manusia seutuhnya yang memiliki kepribadian yang kuat.  

Wasti Soemanto (1996; 45) mengatakan bahwa seorang yang berkepribadian kuat 

memiliki ciri yaitu; 1) memiliki moral yang tinggi, 2) memiliki sikap mental wirausaha, 3) peka 

terhadap arti lingkungan, dan 4) memiliki keterampilan wirausaha. Seorang entrepreneur 

memiliki moral yang tinggi berarti taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memiliki batin 

yang merdeka, keutamaan kepada Tuhan, kasih sayang terhadap sesama, memiliki loyalitas 

hukum yang tinggi, dan adil. Sikap mental wirausaha yaitu berkemauan keras, berkeyakinan 

atas kekuatan pribadi, jujur dan bertanggung jawab, memiliki ketahanan fisik dan mental, 

tekun dan ulet, memiliki pemikiran kreatif dan konstruktif. Peka terhadap arti lingkungan 

yaitu pengenalan terhadap arti lingkungan, rasa syukur atas segala yang diperoleh dan 

dimiliki, keinginan untuk menggali dan mendayagunakan sumber-sumber ekonomi 

lingkungan setempat, kepandaian untuk menghargai dan memanfaatkan waktu secara 

efektif. Keterampilan wirausaha yaitu keterampilan berpikir kreatif, keterampilan dalam 

pembuatan keputusan, keterampilan dalam kepemimpinan, keterampilan managerial, 

keterampilan dalam bergaul antar manusia (human relation).  

Pendidikan entrepreneur untuk anak usia dini dilakukan sebagai upaya untuk 

membudayakan budaya (entrepreneurial cultures) dan nilai kewirausahaan (entrepreneurial 

values) sejak dini (Z. Heflin Frinces; 2011, 119). Budaya kewirausahaan tersebut yaitu 

mengawasi jalannya nasib sendiri (controlling their own destiny), memaksimalkan potensi 

diri sendiri (maximizing self potential), memperoleh keuntungan (gaining profits), orientasi 

perencanaan (planning orientation), mengelola waktu strategis (strategic time management), 

inovasi (innovative), meningkatkan kualitas kerja secara terus menerus (increasing work 

quality continuously), dan kemauan untuk merebut berbagai peluang (willingness to grab 

opportunities). Nilai kewirausahaan yaitu sikap berani mencoba (dare-to-try attitude), 

menetapkan tujuan (goal setting), harapan diri pribadi (self expectation), kuat (strong), 

percaya diri (self confidence), inisiatif sendiri (self initiative), tanggung jawab (responsibility), 

belajar dari umpan balik (learning from feedback), mempunyai hubungan yag baik dengan 

orang-orang yang dapat membantu, berkemauan untuk meminta nasihat dari para pakar, 
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mengimplementasikan tugas secara sistematik. Nilai kewirausahaan ini jika ditanamkan 

sejak dini maka akan relatif tinggal menetap pada anak.  

Secara umum entrepreneur memiliki ciri yaitu mempunyai kepribadian yang 

produktif, kreatif, inovatif, dan berimajinasi, profesional, memiliki kemandirian yang tinggi, 

kebutuhan untuk bebas dan kecepatan dalam bertindak, berani mengambil dan 

memperhitungkan resiko dengan cepat, berani dan cepat mengambil keputusan, berani 

bertindak dengan cepat dan menentukan, bekerja keras dan disiplin, ulet, gigih, dan tekun, 

energetik, pekerja keras, berorientasi dan mengejar keuntungan dan hasil, selalu berusaha 

menciptakan keunggulan, dan nilai lebih, siap menerima resiko dan rugi, bertindak 

ekonomis, objektif dan kritis terhadap usaha dan tugasnya, mempu bekerja lama dan tahan 

lama, berpikir dan bersikap positif, selalu optimis dan percaya diri, bersemangat tinggi, tidak 

mudah menyerah, berambisi tinggi dan lain sebagainya (Z Heflin Frinces, 2011, 30). 

Berdasarkan ciri tersebut, beberapa ciri menunjukkan bahwa entrepreneurship dapat 

ditumbuhkan pada setiap diri manusia. Pengembangan ciri tersebut dapat dipupuk sejak 

usia dini. Menurut Alfonus Mardani (2012; 37) nilai kewirausahaan yang dapat 

dikembangkan untuk anak usia dini meliputi; 1) mandiri, 2) kreatif, 3) berani mengambil 

resiko, 4) berorientasi pada tindakan, 5) kepemimpinan. Kelima nilai tersebut diturunkan 

dalam indikator pencapaian secara individu, kelas, dan sekolah.  

Proses pembelajaran entrepreneurship adalah proses pembelajaran untuk 

mengembangkan kreativitas (Antonius Tanan, 2012; 167). Untuk anak usia dini 

pengembangan kreativitas dapat membentuk anak memiliki jiwa entrepreneurship. Untuk 

dapat menjadikan anak kreatif perlu melewati proses yang disebut sebagai tahapan 

kreativitas. Tahapan untuk mencapai kreativitas yaitu tahap pengamatan, tahap berpikir, 

tahap penemuan, tahap pelaksanaan. Untuk menciptakan pembelajaran yang 

menumpuhkan kreativitas, ada beberapa faktor yaitu guru, rangsangan mental, iklim dan 

kondisi lingkungan dan orang tua (Yeni Rahmawati dan Euis Kurniati (2005). Pembelajaran 

kreatif perlu didukung oleh karakteristik guru yang tepat. Guru yang mampu menciptakan 

suasana belajar kreatif menurut S.C Utami Munandar (1992; 69), Yeni Rahmawati dan Euis 

Kurniati (2005; 51) dan adalah guru yang menghargai kreativitas anak, bersikap terbuka 

terhadap gagasan baru, mengakui dan menghargai adanya perbedaan individual, menerima 

dan menunjang anak, menyediakan pengalaman belajar yang berdiferensiasi, luwes 

sehingga tidak menghambat pemikiran, sikap, dan perilaku kreatif anak, menyukai 

tantangan, menghargai karya anak, ekspresif, penuh penghayatan dan peka pada 

perasaan, mencintai anak-anak, tertarik terhadap perkembangan anak, hangat dalam 

bersikap, dan memiliki sikap konsisten akan tetapi dinamis. Rangsangan mental yang berarti 

bahwa anak dari sisi psikologis harus merasa aman, nyaman, merasakan kasih sayang dan 
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penerimaan untuk dapat mengembangkan kreativitas. Penerimaan tersebut dapat membuat 

anak berani mencoba, memiliki inisiatif, dan melakukan sesuatu secara spontan. Iklim dan 

kondisi lingkungan yang dimaksud adalah anak kreatif membutuhkan lingkungan yang 

mendukung mereka untuk mengembangkan diri. Untuk itu perlu melakukan persiapan dan 

pengaturan lingkungan secara fisik agar anak merasa nyaman. Adapun strategi untuk 

mengembangkan jiwa entrepreneurship dalam hal ini dalam mengembangkan kreativitas 

dapat dilakukan dengan menciptakan produk (hasta karya), imajinasi dalam bentuk bermain 

peran, eksplorasi, eksperimen, proyek, musik, bahasa (Yuni Rahmawati dan Euis Kurniati, 

2005; 61).  

Berdasarkan paparan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

model pembelajaran entrepreneurship seperti apakah yang sesuai untuk anak usia dini? 

Penelitian ini bertujuan menghasilkan pembelajaran yang mengembangkan keterampilan 

entrepreneur dalam pembelajaran untuk membentuk karakter anak usia dini. Tujuan khusus 

penelitian ini adalah menghasilkan model pembelajaran yang mengembangkan 

keterampilan entrepreneur dalam pembelajaran untuk anak usia dini. Adapun tujuan 

penelitian pada tahun pertama yaitu menghasilkan model faktual pembelajaran 

entrepreneurship dalam bentuk pendidikan karaker yang sudah berlangsung di lapangan 

dan menghasilkan model hipotetik pembelajaran entrepreneurship untuk anak usia dini. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian multi tahun. Metode penelitian yang digunakan 

adalah Penelitian dan Pengembangan (Research and Development). Tahapan pertama 

dalam penelitian ini adalah tahap studi pendahuluan yang dilakukan dengan menerapkan 

pendekatan deskriptif kualitatif. Pada tahap ini luaran yang diharapkan analisis kebutuhan 

terhadap pembelajaran entrepreneurship untuk anak usia dini. Analisis ini diharapkan dapat 

mengidentifikasi berbagai keterampilan entrepreneur yang dapat diterapkan dan mulai 

ditanamkan pada anak usia dini. Subjek penelitian untuk studi pendahuluan yaitu guru, 

kepala sekolah, anak dan orangtua dari sekolah Caesa Baby House Yogyakarta dan KB TK 

Budi Mulia yang telah menerapkan pendidikan kewirausahaan, serta guru dan kepala 

sekolah dari PAUD Bintang Kecil, TK At-Taat, dan KB TK An-Nuur. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data awal dalam mengembangkan model pembelajaran entrepreneurship adalah 

dengan melakukan pengumpulan informasi tentang model pembelajaran entrepreneurship 

yang sudah digunakan di sekolah-sekolah tertentu. Sekolah yang diteliti adalah Caesa Baby 

House dan TK Budi Mulia. Berikut ini profil dari dua sekolah tersebut.  



658 

 

Caesa Baby House 

Profil sekolah yaitu Caesa Baby House sudah menerapkan pengembangan nilai-nilai 

entrepreneurship dalam bentuk pembelajaran ekstrakulikuler yaitu gardening, fashionshow, 

memasak, menari, melukis, renang. Pembelajaran tersebut dilakukan pada hari jumat dan 

sabtu dengan urutan pembelajaran yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan yang 

mengembangkan entrepreneurship misalnya gardening, fashion show, lalu dilanjutkan 

dengan recalling, makan siang dan istirahat, tidur siang, bermain bebas, mandi, recalling, 

penjemputan. Alasan sekolah mengembangkan pembelajaran berbasis entrepreneurship 

adalah dari pengalaman pribadi pemilik sekolah yang menjadi wirausaha walaupun 

berprofesi sebagai guru SMK jurusan seni tari. Beliau beranggapan bahwa nilai-nilai 

entrepreneurship dapat dikembangkan sejak usia dini. Nilai-nilai yang dikembangkan di 

sekolah ini yaitu kemandirian, kreatif, berorientasi pada tindakan, kepemimpinan, dan kerja 

keras. Panduan pembelajaran berbasis entrepreneurship belum ada dalam bentuk eksplisit 

namun dalam praktek pembelajarannya sudah mulai dikembangkan. Penilaian pembelajaran 

menggunakan bentuk catatan anekdot dan pelaporan persemester dalam bentuk rubrik. 

KB/TK Budi Mulia 

KB dan TK Budi Mulia sudah menerapkan nilai entrepreneurship. Nilai-nilai tersebut 

dikembangkan terintegrasi dalam pembelajaran karena nilai tersebut sama dengan nilai 

pendidikan karakter. Nilai yang perlu dikembangkan dalam pembelajaran adalah berani 

mengambil keputusan, tanggung jawab, mandiri, kreatif, dan lain sebagainya. Jadwal untuk 

melakukan praktek pembelajaran entrepreneurship adalah dalam bentuk menjual dan 

membeli kegiatan proyek 1 tahun sekali. Langkah-langkah pembelajaran ini yaitu tahap 

pertama, anak diminta untuk mengumpulkan barang-barang yang ingin dijual, masing-

masing 3 benda. Barang tersebut dapat berupa hasil karya, dan benda-benda apa saja yang 

sudah tidak terpakai namun masih layak untuk dijual. Setelah terkumpul, anak diminta untuk 

memberi harga pada barang miliknya yang akan dijual. Guru membimbing anak dan 

mengarahkan anak untuk memberi harga yang sama pada setiap item barang yaitu 1000 

rupiah. Setelah selesai, anak dibagi menjadi dua kelompok. kelompok pertama yaitu 

kelompok penjual, dan yang kedua adalah kelompok pembeli. Kelompok penjual berbagi 

tugas sebagai kasir, dan penawar barang. Kelompok tersebut bertukar peran menjadi 

sebaliknya dengan tahapan yang sama. Sebelum membeli barang, anak diminta untuk 

melakukan observasi terlebih dahulu. Waktu membeli kemudian ditentukan oleh guru. 

Panduan dalam bentuk buku pedoman tentang bagaimana proses pembelajaran 

entrepreneurship ini belum ada dalam bentuk tertulis. Demikian pula dalam bentuk penilaian 

hasil belajar anak belum ada, penilaian hanya mengacu pada kurikulum yang sudah ada 
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yaitu mengembangkan kognitif, bahasa, sosial emosional, nilai agama dan moral, serta fisik 

motorik. 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka model pembelajaran yang sudah ada di 

lapangan belum memiliki panduan tertulis dan urutan pembelajaran yang jelas. Untuk itu 

perlu dilakukan pengembangan terhadap model pembelajaran entrepreneurship untuk anak 

usia dini yang jelas dan dapat terukur. Adapun langkah selanjutnya yang dilakukan adalah 

melakukan analisis kebutuhan pembelajaran entrepreneurship untuk anak melalui diskusi 

yang dihadiri oleh guru-guru KB (Kelompok Bermain), guru TK (Taman Kanak-kanak), dan 

kepala sekolah dari 6 sekolah yaitu TK Pedagogia, An-Nuur, At-Taat, Bintang Kecil, dan 

Budi Mulia, serta ahli pendidikan anak dan ahli pendidikan ekonomi.  

Hasil diskusi merumuskan 12 nilai yang dapat dikembangkan untuk anak usia dini 

yaitu percaya diri, kejujuran, mandiri, tanggung jawab, kreatif, kepemimpinan, pantang 

menyerah, peduli lingkungan, kerjasama, kerjakeras, disiplin, dan toleransi. Guru dan kepala 

sekolah berharap bahwa ada panduan khusus untuk mengajarkan nilai-nilai 

entrepreneurship tersebut agar target pembelajaran tidak terlalu banyak dan sulit untuk 

diukur. Untuk itu tidak hanya panduan yang dibutuhkan, sekolah juga berharap ada 

rancangan pembelajaran yang spesifik untuk mengembangkan nilai entrepreneurship pada 

anak. Langkah selanjutnya adalah menjaring data tentang kebutuhan model pembelajaran 

yang tepat dengan sasaran guru, orang tua, dan kepala sekolah. Guru, orang tua, dan 

kepala sekolah menyatakan bahwa nilai entrepreneurship dapat dikembangkan dalam 

bentuk yang integratif dalam pembelajaran melalui bermain. Dari 90 angket yang disebarkan 

ke orang tua, didapat 76 angket yang kembali ke peneliti. Hasil angket orang tua 90,79% 

mengatakan setuju dikembangkannya pembelajaran entrepreneurship untuk anak, 

selebihnya tidak setuju. Orang tua yang setuju mengatakan bahwa jiwa entrepreneurship 

dapat dikembangkan sejak usia dini karena nilainya sepadan dengan nilai pendidkan 

karakter. Berikut ini data hasil angket orang tua tentang pembelajaran entrepreneurship 

untuk anak. 

Tabel 2. Hasil Angket Orangtua terhadap Model Pembelajaran Entrepreneurship untuk Anak 

Sekolah 
Angket yang 

kembali Setuju Tidak 

Caesa Baby House 15 14 1 

An- Nuur 13 10 3 

TK Pedagogia 11 9 2 

At-Taat 14 13 1 

Budi Mulia 15 15 0 

Bintang Kecil 8 8 0 

Total 76 69 7 

Persentase 100 90,79 9,21 
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Alasan orang tua yang tidak setuju karena anak masih dalam tahap bermain, tidak 

perlu memikirkan tentang uang, dan porsinya terlalu berat untuk dipahami oleh anak. Namun 

orang tua yang setuju menuliskan beberapa nilai entrepreneurship yang berpeluang untuk 

dikembangkan yaitu kreatif, mandiri, menghargai uang/barang/orang lain, sosial (adaptasi, 

sosialisasi), tanggung jawab, pantang menyerah, kejujuran, kepemimpinan, percaya diri, 

kerja keras, terampil, ulet, disiplin, hemat, keberanian, inovatif, komunikasi, berani 

mengambil resiko, kerjasama, tekun, sabar, tangguh, kebersamaan, pemecahan masalah, 

berbagi, peduli lingkungan, imajinatif, inisiatif, rasa memiliki, kerapihan dan kebersihan. Dari 

nilai-nilai tersebut kemudian dibentuk tim untuk memfokuskan nilai yang menjadi dasar 

untuk mengembangkan jiwa entrepreneurship. Tim tersebut terdiri dari 1 ahli pendidikan 

ekonomi, dan 2 ahli pendidikan anak. Hasil diskusi tersebut didapat  10 nilai 

entrepreneurship yaitu; 1) percaya diri, 2) kejujuran, 3) mandiri, 4) tanggung jawab, 5) 

kreatif, 6) pantang menyerah/kerja keras, 7) peduli lingkungan, 8) kerjasama, 9) disiplin, dan 

10) menghargai. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Penelitian tahap awal menunjukkan bahwa orang tua, guru dan kepala sekolah 

menyetujui pembelajaran entrepreneurship diberikan untuk anak usia dini dalam bentuk 

mengembangkan nilai-nilai entrepreneurship tersebut dalam kegiatan bermain. Nilai-nilai 

entrepreneurship penting untuk ditanamkan sejak usia dini untuk menghasilkan generasi 

penerus yang mandiri, bertanggung jawab, memiliki kepedulian dengan lingkungan, pantang 

menyerah, jujur, percaya diri, menghargai, kreatif, dapat bekerja bersama, dan disiplin.  

Penelitian ini dapat diterapkan dengan sangat baik jika di dukung oleh orang tua, 

guru dan kepala sekolah dalam menumbuhkan nilai-nilai entrepreneurship dalam 

pembelajaran untuk anak usia dini. Orang tua membantu anak untuk menerapkan nilai-nilai 

tersebut di rumah, guru melaksanakan pembelajaran bersikap mendukung pengembangan 

nilai-nilai tersebut dalam interaksi sehari-hari dengan anak, kepala sekolah sebagai penentu 

kebijakan yang mampu menciptakan lingkungan yang mampu menumbuhkan nilai-nilai 

entrepreneurship tersebut pada anak di lingkungan sekolah.  
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Abstrak 

Pada penelitian sebelumnya telah dihasilkan produk berupa aplikasi Physics 
Mobile Learning pada gadget berplatform android. Produk tersebut perlu diuji coba secara 
empiris di lapangan. Oleh karena itu telah dilakukan penelitian dan pengembangan yang 
bertujuan untuk mengetahui “Bagaimana hasil belajar peserta didik saat menggunakan 
aplikasi “Physics Mobile Learning”? Metode penelitian yang digunakan adalah Reasech 
and Development (R&D) dengan model yang ditawarkan oleh Borg & Gall, yakni : 1) 
Research and information collecting, 2) Planning, 3) Develop preliminary form of product, 
4) Preliminary field testing, 5) Main product revision, 6) Main field testing, 7) Operational 
product revision, 8) Operational field testing, 9) Final product revision, 10) Dissemination 
and implementation. Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur hasil belajar 
siswa adalah soal pre test-post test. Temuan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah : 
“penggunaan aplikasi Physics Mobile Learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa 
pada taraf tinggi”. 

Kata Kunci : Aplikasi Physics Mobile Learning, Hasil Belajar 
 
 
PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Sistem digital telah memberi pengaruh bagi hampir seluruh aspek kehidupan 

manusia, tidak terkecuali bagi dunia pendidikan. Kemajuan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi telah memungkinkan peserta didik mengakses sumber belajar hanya dari 

genggaman tangan melalui smartphone. Sebagaimana hasil penelitian pada tahun 

pertama, peneliti telah berhasil menyusun model aplikasi “Physics Mobile Learning” 

sebagai sumber belajar fisika yang dapat diakses melalui gadget berplatform android.  

Berdasarkan penilaian ahli (dosen), praktisi (guru), dan respon pengguna (siswa), 

produk aplikasi “Physics Mobile Learning” yang telah dikembangkan pada penelitian 

tahun pertama dinyatakan layak untuk digunakan sebagai media pembelajaran dilihat dari 

aspek konten materi maupun strategi penyajian materi. Produk aplikasi “Physics Mobile 

Learning” yang telah dihasilkan memiliki karakteristik/pola penyajian materi sebagai 

berikut : 1) Terdapat halaman utama “Home” yang berisi tombol navigasi ke berbagai fitur 

yang tersedia, 2) Terdapat halaman Kompetensi yang berisi SK/KD, Indikator dan Tujuan 

Pembelajaran, 3) Terdapat halaman “Materi” yang berisi uraian materi yang tersaji dalam 

format teks, gambar maupun simulasi, 4) Terdapat halaman “Media” yang berisi video 

pembelajaran sesuai dengan materi yang disajikan, 5) Terdapat halaman “Latihan” yang 

mailto:sabar_nurohman@uny.ac.id
mailto:sabarnurohman@gmail.com
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berisi soal-soal latihan dan pembahasan, dan 6) Terdapat halaman “Evaluasi” yang berisi 

soal-soal laitihan yang dapat melakukan penilaian secara otomatis. 

Meskipun secara konten maupun konstruksi produk aplikasi “Physics Mobile 

Learning” dinyatakan telah valid dan layak untuk digunakan, namun secara empiris 

produk tersebut belum diketahui validitasnya. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian 

untuk mengujicoba produk secara luas di lapangan.  

 

Rumusan Masalah 

Masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah : “Bagaimana hasil belajar 

peserta didik saat menggunakan aplikasi Physics Mobile Learning?” 

 

Tujuan Penelitian 

Masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah : “Mengetahui hasil belajar 

peserta didik saat menggunakan aplikasi Physics Mobile Learning”. 

 

Manfaat Penelitian 

Pengembangan aplikasi Physics Mobile Learning diharapkan dapat memberi 

kontribusi positif pada pengembangan Ipteks. Penelitian ini akan memanfaatkan 

kemajuan dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi peningkatan akses 

bahan belajar Fisika melalui gadget yang sedang popular di kalangan pelajar. Melalui 

aplikasi ini, para pelajar dapat belajar Fisika kapan saja dan dari mana saja karena materi 

pembelajaran senantiasa tersimpan dalam gadget yang mereka gunakan. Melalui strategi 

ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar peserta didik, dapat 

memotivasi siswa dalam belajar dan pada akhirnya prestasi belajar siswa juga akan 

meningkat.  

 

METODE PENELITIAN 

Setting Penelitian   
Penelitian dan Pengembangan ini dilakukan selama bulan April hingga November 

2014. Secara garis besar dilakukan dalam dua tahap, tahap pertama merupakan fase 

pengembangan yang dilaksanakan di Laboratorium Komputer Pendidikan Fisika FMIPA 

UNY dan tahap kedua adalah tahap pengujian yang  dilaksanakan di lima sekolah di DIY, 

yakni SMA Internasinal Budi Mulia Dua, SMA N I Wonosari, SMA N 2 Yogyakarta, SMA N 

Kalasan dan SMA N 5 Yogyakarta. 
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Prosedur Penelitian 

Model R&D yang akan digunakan pada penelitian ini merujuk pada desain yang 

dikembangkan oleh Borg & Gall yang terdiri dari 10 langkah pengembangan. Kesepuluh 

langkah tersebut adalah : 

1) Research and information collecting, Includes review of literature, classroom 
observations, and preparation of report of state of the art, 2) Planning, Includes defining 
skills, stating objectives determining course sequence, and small scale feasibility testing, 
3) Develop preliminary form of product, Includes preparation of instructional materials, 
handbooks, and evaluation devices, 4) Preliminary field testing, Conducted in from 1 to 3 
schools, using 6 to 12 subjects. Interview, observational and questionnaire data collected, 
and analyzed. 5) Main product revision, Revision of product as suggested by the 
preliminary field-test result. 6) Main field testing, Conducted in 5 to 15 schools with 30 to 
100 subjects. Quantitative data on subjects precourse and postcourse performance are 
collected. Results are evaluated with respect to course objectives and are compared with 
control group of data, when appropriate.7) Operational product revision, Revision of 
product as suggested by main field-test result. 8) Operational field testing, Conducted in 
10 to 30 schools involving 40 to 200 subjects. Interview, observational and questionnaire 
data collected, and analyzed. 9) Final product revision, Revision of product as suggested 
by operational field-test result. 10) Dissemination and implementation, Report on product 
at professional meetings and in journals. Work with publisher who assumes commercial 
distribution. Monitor distribution  to provide quality control. 

 
Teknik Pengumpulan Data 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah selisih nilai (gain) peserta didik 

sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi Physics Mobile Learning. Oleh karena itu, 

instrument penelitian yang digunakan adalah soal Pre-Test dan soal Post-Test. Soal Pre-

Test dan Post-Test digunakan untuk melihat hasil belajar peserta didik setelah 

menggunakan aplikasi Physics Mobile Learning.    

Teknik Analisis Data 
Nilai hasil pre-test dan post-test siswa dianalisis dengan menghitung selisih (gain) 

dari nilai hasil pre-test dan post-test menurut Randald (2004: 9) seperti berikut:    

<g>  
(                )

(                )
 

Keterangan: 

g       : gain (selisih skor hasil tes awal dan tes akhir) 

Smaks : skor maksimal dari tes awal dan tes akhir 

Spost  : skor tes akhir 

Spre    : skor tes awal 
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Adapun tingkatan tinggi rendahnya gain dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

Jika g ≥ 0,7  gain yang dihasilkan dalam kategori tinggi 

Jika 0,7 > g ≥ 0,3  gain yang dihasilkan dalam kategori sedang 

Jika g < 0,3  gain yang dihasilkan dalam kategori rendah 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Langkah awal penelitian dilakukan dengan memahami terlebih dahulu makna 

filosofi mobile-learning. Mobile-Learning atau yang sering disebut m-learning oleh Cronje 

didefinisikan sebagai “Learning using wireless devices that can be used wherever the 

learner’s device can receive unbroken transmission signals. The mobile devices include 

not only smart phones but also devices like mobile tablets and personal digital aids” 

(PDAs)” (Fuxin Andrew Yu, 2011). Secara prinsip m-learning merupakan suatu istilah 

yang menggambarkan tentang strategi penyajian materi pembelajaran yang dapat 

diakses oleh para pembelajar dengan memanfaatkan gadget yang dapat dibawa secara 

mobile. Fuxin Andrew Yu (2011) mensyaratkan adanya tiga komponen kunci yang dapat 

menandai m-learning. Tiga komponen tersebut adalah 1) mobility of technology, 2) 

mobility of learners, dan  3) mobility of learning processes. 

Setelah memahami makna m-learning, peneliti melakukan analisis untuk 

menentukan materi pokok yang sesuai untuk dilakukan pengembangan produk aplikasi 

Physics mobile learning.. Berdasarkan analisis, ditentukan materi yang dikembangkan 

adalah : 1) Besaran dan Satuan, 2) Kinematika, 3) Gravitasi, 4) Fluida, dan 5) Listrik. 

Setelah menetukan materi, langkah berikutnya adalah menentukan bentuk/pola 

produk aplikasi physics mobile learning. Goh dan Kinshuk (Fuxin Andrew Yu, 2011) 

menyebutkan bahwa aplikasi m-learning bisa mewujud dalam beberapa cara kategori 

seperti: “games and competition in learning, classroom learning, laboratories learning, 

field trip learning, distance learning, informal learning, pedagogical and learning theory, 

learning and teaching support, mobile learning architecture, and mobile evaluation, 

requirements, and human interface”. Pada pengembangan ini disusun aplikasi yang 

memenuhi kriteria sebagai learning and teaching support dan mobile evaluation. 

 
Langkah berikutnya adalah menyusun Storyboard yang dapat memandu proses 

pengembangan aplikasi Physics Mobile Learning. Tiap materi dikembangkan dalam 

aplikasi yang berbeda agar terasa ringan saat dijalankan pada gadget android. Secara 

umum kelima produk dikembangkan dengan pola/alur yang sama. Begitu masuk aplikasi, 
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pengguna akan disuguhi oleh beberapa ikon yang dapat mengantarkannnya ke bagian a) 

Kompetensi, berisi Standar Kompetensi/Kompetensi Dasar dan Tujuan pembelajaran,  b) 

Materi, berisi konten materi pada pokok materi yang diangkat,  c) Media Video, berisi 

video yang mendemonstrasikan suatu prosedur yang dapat diikuti oleh siswa dan atau 

video yang menayangkan animasi dari gejala/fenomena yang tidak dapat dilihat langsung 

oleh siswa, d) Soal-soal latihan, berisi soal dan jawaban e) Soal-soal evaluasi, berisi soal 

yang dapat mengukur pencapaian belajar siswa secara otomatis. 

 
Mengembangkan draft produk awal 

Mengembangkan aplikasi mobile-learning pada Android pada dasarnya sama 

dengan mengembangkan aplikasi-aplikasi lain. Perbedaannya hanyalah pada kontain 

atau isi materi yang disajikan. Pada m-learning tentu saja yang akan ditampilkan adalah 

materi pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum, contoh-contoh soal beserta cara 

mengerjakannya, latihan soal beserta kunci jawabannya serta  evaluasi yang dapat 

mengukur penguasaan materi yang telah dicapai oleh siswa setelah proses 

pembelajaran. 

Pengembangan aplikasi pembelajaran pada Android secara garis besar dapat 

dilakukan dengan dua teknik, yaitu  pertama dengan membangun web dan yang kedua 

dengan membuat aplikasi menggunakan software tertentu. 

Teknik pertama merupakan teknik yang paling mudah. Pada teknik ini cukup  

dilakukan dengan cara membangun sebuah web pembelajaran (web-based Learning) 

yang berisi materi pembelajaran, contoh-contoh soal, latihan soal dan evaluasi. Web 

semacam itu dapat dibangun dengan menggunakan beragam Contain Management 

System (CMS) seperti Joomla, Wordpress, Blogspot, Moodle dan sebagainya. Pastikan 

dalam membangun web tersebut dilakukan pengaturan untuk tampilan mobile version. 

Sehingga jika web tersebut dipanggil dengan menggunakan mobile/smartphone, maka 

web dapat diakses lebih mudah dan memiliki tampilan yang kompatibel dengan ukuran 

gadget yang digunakan. Langkah terakhir adalah mengembangkan Aplikasi Web 

Launcher for Android. Web Launcher adalah sebuah aplikasi shortcut yang 

mempermudah bagi pengguna smartphone untuk mengakses sebuah alamat web. Cukup 

dengan memilih (mengeklik) aplikasi ini, maka pengguna sudah bisa mengakses 

informasi web pembelajaran yang sudah kita bangun sebelumnya.  

Teknik pengembangan aplikasi web launcher for android sudah tersedia secara 

online. Kunjungi situs http://www.appsgeyser.com/, kemudian ikuti langkah-langkah 

pendaftaran yang tersedia. Jika seluruh langkah sudah dijalankan, maka aplikasi web 

http://www.appsgeyser.com/
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launcher untuk web pembelajaran yang sudah dibangun sebelumnya dapat dipasang 

pada smartphone berplatform Android. 

Kelemahan aplikasi mobile-learning yang dibangun dengan menggunakan Web 

Launcher adalah bahwa aplikasi tersebut hanya bisa dijalankan pada saat gadget dalam 

keadaan online (terhubung dengan jaringan internet). Artinya, jika tidak ada jaringan 

internet, maka mobile-leraning tidak dapat diakses. 

Teknik kedua dalam mengembangkan aplikasi mobile-learning adalah dengan 

menggunakan software yang dirancang khusus untuk menyusun program yang 

kompatibel dengan platform Android. Salah satu software yang banyak digunakan untuk 

mengembangkan aplikasi pada Android adalah eclipse. Eclipse merupakan software tak 

berbayar (gratis) dan sudah dilengkapi dengan berbagai macam plugin untuk 

mengembangkan aplikasi berbasis Android. Agar bisa menjalankan eclipse dengan 

lancar, diperlukan beberapa komponen pendukung diantaranya ADT plugin dan SDK (Arif 

Akbarul Huda, 2012: 3). 

Dengan memanfaatkan Eclipse, dapat dibangun aplikasi Physics Mobile Learning 

yang mampu menyajikan informasi dalam bentuk teks, gambar, audio dan animasi. 

Aplikasi Android yang dibangun dengan menggunakan eclipse juga akan terasa lebih 

menarik karena aplikasi ini dapat tetap diakses meskipun gadget tidak sedang terhubung 

dengan jaringan internet (offline). Pada pengembangan produk awal aplikasi Physics 

Mobile Learning digunakan multi-software yaitu eclipse (sebagai software utama), ADT 

Plugin dan SDK sebagai software pendukung. 

Produk dikembangkan dengan menggunakan Software eclipse yang berbasis pada 

Java Script. Mengingat kerumitan bahasa pemrograman Java, maka produk awal 

dikembangkan dengan mengkombinasikan eclipse dengan blogware Wordpress. 

Sehingga sebagian konten materi hanya dapat diakses ketika pengguna sedang online. 

Kelebihan cara ini adalah kita bisa membuat userinterface yang lebih menarik dan dapat 

dikerjakan dengan cepat dan mudah. 

Validasi dan Revisi draft Produk Awal 
Produk awal ini selanjutnya divalidasi oleh ahli media dan ahli materi. Proses 

validasi ditujukan untuk memperoleh masukan dan penilaian terkait aspek pembelajaran, 

aspek isi, aspek tampilan dan aspek keterlaksanaan dalam pembelajaran.  

Proses penilaian dilakukan dengan menggunakan sebuah instrumen untuk 

menggali pendapat ahli terhadap a) aspek pembelajaran yang terdiri dari 8 butir, b) aspek 

isi yang terdiri dari 10 butir, c) aspek tampilan yang terdiri dari 8 butir, dan d) aspek 
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keterlaksanaan yang terdiri dari 8 butir. Tiap butir akan diberi skor antara 1 sampai 

dengan 5. Berdasarkan Tabel 1, maka kategori penilaian ahli materi dan ahli media dapat 

diperoleh melalui konversi skor seperti yang ditunjukan oleh Tabel 2.  

 
Tabel 2. Hasil Penilaian Dosen Ahli Materi dan Media 

Aspek Skor yang diperoleh Katagori 

Pembelajaran 37 Sangat Baik 

Isi  49 Sangat Baik 

Tampilan 37 Sangat Baik 

Keterlaksan aan 39 Sangat Baik 

 
Uji Coba Lapangan 

Produk yang sudah dihasilkan pada tahun pertama di reproduksi untuk materi 

pembelajaran yang lain. Setelah itu produk diuji cobakan pada 5 sekolah dengan subjek 

penelitian antara 30 hingga 100 siswa. Data kuantitatif diperoleh melalui 1) pemberian 

angket motivasi belajar siswa, 2) pemberian angket kemandirian belajar siswa dan 3) 

kegiatan pre test-post test.  Uji coba dilaksanakan pada lima sekolah yakni,  SMA 

Internasinal Budi Mulia Dua, SMA N I Wonosari, SMA N 2 Yogyakarta, SMA N Kalasan 

dan SMA N 5 Yogyakarta. 

 

Hasil Validasi Produk oleh Guru Fisika 

Hasil validasi guru fisika yang meliputi aspek pembelajaran, aspek materi, serta 

aspek media secara berturut-turut  mendapatkan nilai 59 dengan kategori A/Sangat Baik, 

58 dengan kategori A/Sangat Baik dan 66 dengan kategori A/Sangat Baik yang dapat 

dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Hasil Penilaian Guru terhadap Produk Aplikasi Physics Mobile Learning 

Sub-aspek Rerata skor 

A Keterbacaan 5 

B Kemudahan menggunakan 5 

C Tampilan screen design 4,75 

D Penanganan respon siswa 4,5 

E Pengelolaan program 4 

Total skor 66 

Nilai/kategori A / Sangat Baik 



669 
 

  

 
Hasil Angket Motivasi Siswa 
Tingkat motivasi siswa diperoleh melalui respon atau tanggapan siswa terhadap 

produk aplikasi physics mobile learning. Tanggapan siswa terhadap media meliputi aspek 

materi, aspek media, serta aspek pembelajaran.  Data tanggapan siswa terhadap media 

yang mencakup ketiga aspek tersebut mendapat rerata mayoritas tanggapan pada 

seluruh butir sebesar 43,7 dengan mayoritas tanggapan siswa sangat setuju, 

selengkapnya ditunjukan oleh Tabel 4. 

 

Tabel 4. Respon Siswa terhadap Aplikasi Physics Mobile Learning 

No Pernyataan Akumulasi skor 

tanggapan 

Mayoritas 

tanggapan siswa 

1 Aspek materi 43,8 Sangat Setuju 

2 Aspek media  43,5 Sangat Setuju 

3 Aspek pembelajaran  43,75 Sangat Setuju 

Rerata mayoritas tanggapan pada seluruh 

butir pernyataan 

43,68 Sangat Setuju 

 

 
Data Dukungan Media terhadap Kemandirian Belajar Siswa 
Data ini diperoleh melalui angket yang disebarkan saat media digunakan oleh siswa. 

Rerata mayoritas kategori kemandirian pada seluruh butir pernyataan mendapat nilai 41,9 

masuk dalam kategori sedang, sehingga media ini bisa dikatakan cukup baik untuk 

digunakan sebagai media belajar mandiri. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada 

Tabel 6. 

Tabel 5. Tingkat Kemandirian Belajar Siswa saat Menggunakan Aplikasi Physics 

Mobile Learning 

 

Rerata mayoritas kategori kemandirian pada 

seluruh butir pernyataan 

41,92 Sedang 

 

Data Nilai Pre-test dan Post-test 

Data hasil pre-test dan post-test diperoleh dari uji pemakaian produk oleh siswa. 

Media digunakan siswa dengan belajar mandiri di antara selang waktu pelaksanaan pre-

test dan post-test. Hasil penilaian pre-test siswa diperoleh sebelum siswa mempelajari 

aplikasi Physics Mobile Learning.  Sedangkan hasil penilaian post-test siswa diperoleh 
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setelah siswa mempelajari aplikasi Physics Mobile Learning. Data hasil pre-test dan post-

test siswa memiliki rata-rata secara berurutan masing-masing sebesar 54,3 dan 90,3 

dengan selisih keduanya sebesar 36. Data hasil pre-test dan post-test dari uji coba 

pemakaian produk serta nilai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) ditunjukan pada Tabel 6. 

Tabel 6. Hasil Pre-test dan Post Test 

Rata-rata hasil pre-

test 
Rata-rata hasil post-test 

Selisih nilai rata-rata 

pre-test dan post-

test 

KKM  

54,3 90,3 36 75 

 

Pembahasan 

Kelayakan Produk 

Media pembelajaran yang berkualitas serta layak digunakan yaitu media 

pembelajaran yang mempertimbangkan aspek-aspek pengajaran pada komponen-

komponen yang termuat dalam media tersebut. Pada penelitian pengembangan aplikasi 

Physics Mobile Learning ini, aspek-aspek pengajaran yang dipertimbangkan yaitu aspek 

pembelajaran, aspek materi dan aspek media. Penilaian para reviewer pada ketiga aspek 

tersebut menjadi tolok ukur layak tidaknya media digunakan dalam proses belajar. Tolok 

ukur pada penelitian ini yaitu jika skor yang dapat dikonversikan menjadi skala 5 dari hasil 

penilaian yang diberikan oleh para reviewer menunjukkan nilai “C” dengan kategori 

“Cukup Baik” maka produk media pembelajaran hasil pengembangan dipandang telah 

layak untuk digunakan. Berdasarkan hasil konversi, tiap-tiap aspek penilaian produk 

dapat dianalisis kualitasnya sebagai berikut: 

 Aspek Pembelajaran 

Ahli media melakukan review pada aplikasi Physics Mobile Learning hasil 

pengembangan. Pada aspek pembelajaran, aplikasi Physics Mobile Learning mendapat 

penilaian A dengan kategori Sangat Baik. Namun, bukan berarti bahwa aspek 

pembelajaran pada media tidak memerlukan perbaikan berdasarkan masukkan ahli 

media. Evaluasi yang diberikan ahli media adalah penambahan screen “instruksi 

kegiatan selanjutnya” untuk setiap akhir materi guna mempermudah proses belajar 

mandiri. Selain itu, ahli media juga menyarankan adanya penambahan contoh soal pada 

akhir setiap sub materi.  

Aplikasi Physics Mobile Learning juga dinilai oleh ahli materi. Penilaian aspek 

pembelajaran oleh ahli materi terhadap aplikasi Physics Mobile Learning juga diperoleh 
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nilai A dengan kategori Sangat Baik. Pada aspek ini tidak terdapat saran yang diberikan 

oleh ahli materi pada aplikasi Physics Mobile Learning. 

Selain dinilai oleh dosen ahli, aplikasi physics mobile learning juga dinilai oleh guru 

fisika. Pada aspek pembelajaran,  aplikasi physics mobile learning memperoleh nilai A 

dengan kategori Sangat Baik. Adapun saran yang diberikan oleh guru adalah  perlunya 

pemberian tujuan pembelajaran pada setiap awal memasuki sub materi agar siswa 

mengerti apa tujuan dari pembelajaran sub-materi tersebut.  

Butir pernyataan tanggapan siswa terhadap media pada aspek pembelajaran terdiri 

dari empat butir. Rerata mayoritas tanggapan sepuluh siswa pada aspek pembelajaran 

memiliki skor akumulasi sebesar 43,8. Skor tersebut menunjukkan bahwa tanggapan 

sebagian besar siswa pada aspek pembelajaran pada media hasil pengembangan 

termasuk dalam kategori Sangat Setuju. Hal ini dikarenakan pemenuhan aspek 

pembelajaran pada media pembelajaran tersebut untuk setiap butir pernyataan yang ada 

pada angket dianggap sangat baik oleh siswa berdasarkan hasil pengembangan yang 

telah dilakukan. 

Ahli media, ahli materi, guru fisika, dan siswa  menganggap bahwa media ini memiliki 

aspek pembelajaran yang sangat baik. Hal ini dikarenakan aplikasi Physics Mobile 

Learning hasil pengembangan memiliki komponen sebagai berikut : 1) memuat aspek 

kejelasan tujuan pembelajaran dengan disertakannya kompetensi dasar pada media 

tersebut, 2) memiliki kemampuan memotivasi siswa, dengan adanya video apersepsi 

yang memunculkan rasa ingin tahu dan menarik perhatian siswa ditambah dengan 

tampilan screen yang menarik, 3) memuat aspek pengorganisasian materi dan prosedur 

dengan menyesuaikan materi dengan tujuan pembelajaran serta dengan disertai kalimat-

kalimat instruksi untuk mempermudah prosedur penggunaan media, 4) memuat aspek 

partisipasi siswa dengan adanya kegiatan evaluasi untuk menambah partisipasi siswa 

serta pemahaman siswa terhadap materi, memiliki evaluasi dengan adanya menu 

evaluasi untuk menambah sekaligus mengukur kemampuan siswa. Dengan demikian, 

aplikasi physics mobile learning dinilai layak untuk digunakan dengan kategori Sangat 

Baik menurut penilaian ahli, praktisi mapupun siswa sebagai pengguna. 

 

Aspek Materi 

Aplikasi Physics Mobile Learning mendapatkan nilai A dengan kategori Sangat 

Baik pada aspek materi.  Penilaian pada aspek materi oleh guru Fisika juga diperoleh 

hasil yang sama, yakni diperoleh nilai A dengan kategori Sangat Baik.  

Aspek materi mencakup kelengkapan materi, keakuratan materi, kegiatan yang 

pendukung, kemutakhiran materi, materi dapat meningkatkan kompetensi sains siswa, 
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materi mengikuti sistematika keilmuan, materi mengembangkan keterampilan dan 

kemampuan berpikir, materi merangsang siswa untuk mencaritahu (inquiry), penggunaan 

notasi, simbol dan satuan yang secara keseluruhan berada dalam kategori sangat baik. 

Hal ini dikarenakan materi pada media ini menggunakan berbagai referensi buku baik 

tingkat universitas maupun SMA, materi apersepsi juga membimbing siswa untuk 

mengembangkan keterampilan berpikir dengan memunculkan rasa ingin tahu siswa, 

selain itu juga digunakan notasi, simbol dan satuan sesuai dengan Satuan Internasional 

(SI). 

Butir pernyataan tanggapan siswa terhadap media pada aspek materi terdiri dari 

lima butir. Rerata mayoritas tanggapan siswa pada aspek materi memiliki skor akumulasi 

sebesar 43,5. Skor tersebut menunjukkan bahwa tanggapan sebagian besar siswa pada 

aspek materi pada aplikasi Physics Mobile Learning hasil pengembangan termasuk dalam 

kategori Sangat Setuju. Hal ini dikarenakan pemenuhan aspek materi pada media 

pembelajaran tersebut untuk setiap butir pernyataan yang ada pada angket dianggap 

sangat baik oleh siswa berdasarkan hasil pengembangan yang telah dilakukan. 

Ahli materi, Guru fisika dan siswa menganggap bahwa aplikasi Physics Mobile 

Learning memiliki aspek materi yang sangat baik. Hal ini dikarenakan media ini memiliki 

aspek kelengkapan materi dengan menggunakan berbagai buku referensi dalam 

pembuatan media, memiliki aspek keakuratan materi dengan penggunaan buku-buku dari 

sumber yang terpercaya, memiliki aspek kegiatan yang mendukung materi dengan 

adanya menu latihan untuk memperdalam pemahaman siswa, memiliki kemutakhiran 

materi dengan menggunakan buku yang terbit setidaknya lebih dari tahun 2000, memiliki 

aspek materi yang meningkatkan kompetensi sains siswa dengan memberi apersepsi 

berupa video yang berasal dari fenomena alam atau atau kejadian di sekitar kita, aspek 

materi mengikuti sistematika keilmuan dengan menyajikan materi dari materi yang 

sederhana ke yang sulit, memiliki materi yang mengembangkan keterampilan dan 

kemampuan berpikir dengan menyediakan video apersepsi sehingga siswa mampu 

mengenali hubungan sebab-akibat dan mengembangkan kemampuan problem-solving 

siswa, aspek materi merangsang siswa untuk mencari tahu (inquiry) dengan 

disediakannya video apersepsi yang disajikan dengan kalimat pertanyaan serta aspek 

penggunaan notasi, simbol dan satuan sudah sesuai. Dari uraian di atas, aplikasi Physics 

Mobile Learning mendapatkan nilai dari ahli materi, guru fisika, dan siswa serta dikatakan 

layak dengan rata-rata pada kategori Sangat Baik. 

Aspek Media 

Ahli media melakukan review pada aplikasi Physics Mobile Learning hasil 

pengembangan. Pada aspek media, aplikasi Physics Mobile Learning mendapat nilai nilai 
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A dengan kategori Sangat Baik. Masukan yang diberikan ahli media adalah perubahan 

ukuran tulisan yang dirasa terlalu kecil untuk dibaca, penggantian beberapa gambar 

kartun menjadi gambar real, penambahan keterangan atau tanda untuk  mmperjelas 

suatu gambar serta penambahan dubbing suara untuk memperjelas video yang ada pada 

media. Guru fisika juga memberikan nilai A dengan kategori Sangat Baik terhadap 

aplikasi Physics Mobile Learning  pada aspek media.  

Penilaian pada aspek media mencakup keterbacaan, kemudahan penggunaan, 

tampilan screen design, penanganan respon siswa dan pengelolaan program yang masuk 

dalam kategori sangat baik menurut nilai rerata tiga teman sejawat. Hal ini dikarenakan 

media menggunakan tulisan dengan ukuran dan jenis tulisan yang mudah dibaca, 

tampilan screen design menggunakan aplikasi Corel Draw dan Adobe photoshop untuk 

mempercantik tampilan media selain itu pemrosesan dari program baik. 

Butir pernyataan tanggapan siswa terhadap media pada aspek media terdiri dari 

empat butir. Rerata mayoritas tanggapan siswa pada aspek media memiliki skor 

akumulasi sebesar 43,75. Skor tersebut menunjukkan bahwa tanggapan sebagian besar 

siswa pada aspek media pada aplikasi Physics Mobile Learning hasil pengembangan 

termasuk dalam kategori Sangat Setuju. Hal ini dikarenakan pemenuhan aspek media 

pada media pembelajaran tersebut untuk setiap butir pernyataan yang ada pada angket 

dianggap sangat baik oleh siswa berdasarkan hasil pengembangan yang telah dilakukan. 

Ahli media, guru fisika, dan siswa menganggap bahwa aplikasi Physics Mobile 

Learning memiliki aspek media yang sangat baik. Hal ini dikarenakan media ini memiliki 

aspek keterbacaan dengan penggunaan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca, 

memiliki aspek kemudahan menggunakan dengan adanya kalimat instruksi penggunaan 

media untuk mempermudah penggunaan media tersebut, aspek tampilan screen design 

dengan menggunakan aplikasi penunjang seperti Corel Draw dan Adobe Photoshop 

untuk mempercantik tampilan screen design, memiliki aspek penanganan respon siswa 

dengan pemberian motivasi serta memunculkan rasa ingin tahu siswa dengan 

menggunakan apersepsi dalam bentuk video pada setiap awalan sebuah sub materi serta 

memiliki aspek pengelolaan program dengan penyusunan alur dari program serta 

kecepatan pemrosesan yang baik.   

Berdasarkan pendapat Daryanto (2010: 51) mengenai karakteristik multimedia 

pembelajaran, maka aplikasi Physics Mobile Learning memenuhi kriteria multimedia 

pembelajaran yang baik, yakni : 1) memiliki lebih dari satu media yang konvergen dengan 

adanya penggabungan unsur audio dan video, 2) bersifat interaktif dengan memberikan 

video yang mengajak siswa untuk berpendapat, 3) bersifat mandiri dengan memberikan 
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kebebasan pengguna untuk mengatur tempo dan materi belajar dengan cara memberikan 

banyak menu yang bisa dipilih sesuai dengan keinginan pengguna. 

 

 

Pencapaian Hasil Belajar Siswa 

Pencapaian hasil belajar siswa dapat dilihat dengan melakukan kegiatan pre test-

post test. Analisis terhadap data post-test dilakukan dengan membandingkan nilai rata-

rata post-test dengan  nilai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal). Hasil menunjukkan bahwa 

nilai rata-rata post-test siswa sebesar 90,3 telah melampaui nilai KKM (Kriteria 

Ketuntasan Minimal). 

Analisis terhadap perolehan skor pre-test dan post-test siswa juga dilakukan melalui 

analisis selisih skor (gain score) ternormalisasi. Berdasarkan perhitungan tersebut gain 

score yang diperoleh pada klasifikasi tinggi rendahnya gain adalah dalam kategori tinggi 

dengan perolehan 0,79 sebagaimana (< g >) > 0,7. Hal ini menunjukkan   bahwa 

penggunaan aplikasi physics mobile learning pada gadget ber-platform android mampu 

meningkatkan hasil belajar pada taraf yang tinggi.  

SIMPULAN  

Melalui penelitian dan pengembangan ini dapat disimpulkan bahwa “Penggunaan 

aplikasi Physics Mobile Learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada taraf 

tinggi”. 
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Abstrak 

Kosa kata merupakan unsur yang sangat penting dalam sistem bahasa sehingga Wilkins 
menegaskan tanpa tata bahasa sedikit sekali dapat dikomunikasikan, tanpa kosa kata tidak 
ada yang dapat dikomunikasikan (Thornbury, 2002).  Itulah sebabnya pengembangan 
penguasaan kosa kata bahasa Inggris perlu dilakukan dengan berbagai upaya, termasuk 
memanfaatkan penggunaan jasa teknologi informasi. Untuk siswa SMK, selain penguasaan 
bahasa Inggris umum diperlukan bahasa Inggris khusus untuk mendukung penguasaan 
bidang keahliannya. Dengan besarnya jumlah kata yang harus dikuasai, perlu dilakukan 
pemilihan kata-kata dengan frekuensi penggunaan tinggi (Nation, 2010) dan teknik 
pembelajaran yang bervariasi (Beck, McKeown, and Kucan, 2002). Penelitian yang hasilnya 
dibahas dalam makalah ini secara umum bertujuan mengembangkan bahan ajar berbasis 
mobile phone. Pada tahun pertama, secara khusus penelitian ini bertujuan (1) 
mengidentifikasikan kata-kata yang masuk daftar high frequency words yang perlu dipelajari 
siswa, (2) mengidentifikasi bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran berbasis mobile phone 
yang diharapkan, (3) menyusun silabus dan kisi-kisi bahan ajar, dan (4) menyusun draf 
bahan ajar high frequency words berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran yang efektif. 
Penelitian ini mengacu model penelitian pengembangan Gall, Gall & Borg (2003) dengan 
modifikasi. Data kebutuhan kosa kata diperoleh dari 152 responden siswa, 13 guru mata 
pelajaran produktif dari 6 SMK di 5 kabupaten/kota di DIY, dan 7 responden lulusan SMK. 
Hasil analisis data yang meliputi daftar kosa kata yang diperlukan dan bentuk kegiatan yang 
mencerminkan cara penyajian materi kemudian digunakan sebagai dasar penyusunan 
silabus, kisi-kisi, dan draf awal bahan ajar. 

 
Kata kunci: kosa kata, pembelajaran, mobile phone 
 
 
PENDAHULUAN 

 Tingkat pengangguran di suatu negara menunjukkan kualitas pendidikan di negara 

tersebut karena  sektor pendidikan adalah penghasil tenaga kerja terdidik yang 

mempengaruhi jumlah pengangguran terbuka. Salah satu sektor pendidikan yang berperan 

besar dalam menghasilkan jumlah tenaga kerja terampil dan terdidik selain perguruan tinggi 

adalah SMK. Doolittle & Camp (1999) bahkan menyebutkan bahwa jumlah tenaga kerja 

terampil dan produktif akan meningkatkan tingkat ekonomi suatu negara dengan menekan 

jumlah pengangguran dan meningkatkan pertumbuhan industri. Mengingat pentingnya peran 

tenaga kerja terampil dan produktif bagi perekonomian dan kemajuan bangsa, layaklah bila 

lulusan SMK perlu mendapat perhatian khusus dan upaya untuk meningkatkan kualitasnya. 
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 Berbicara tentang kualitas tenaga kerja tidak dapat lepas dari peningkatan kualitas 

pembelajaran di SMK, yang berarti meningkatkan kualitas lulusannya. Upaya meningkatkan 

lulusan SMK telah diatur melalui standar proses pembelajaran di SMK (UU Sisdiknas Nomor 

23 Tahun 2003 pasal 35) yang terdiri atas: standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga 

pendidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian. Diharapkan 

dengan standar ini, tiap satuan pendidikan dapat melaksanakan proses pembelajaran sesuai 

keunggulan lokal masing-masing namun tetap mengacu pada standar yang telah ditetapkan. 

Ditetapkannya standar kompetensi lulusan merupakan wujud nyata upaya pemerintah untuk 

meningkatkan kualitas kompetensi lulusan agar memiliki daya saing tinggi. Asumsinya, 

pertama, keberhasilan proses pembelajaran tercapai apabila lulusan berhasil mencapai 

standar kompetensi minimal yang ditetapkan. Kedua, kompetensi lulusan yang tinggi sejalan 

dengan tingginya daya serap lulusan dalam dunia kerja. 

 Sebagaimana jenjang pendidikan lainnya, kompetensi lulusan SMK telah ditetapkan 

melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, 

yang menentukan kompetensi minimal yang harus dicapai lulusan. Agar terjadi link and 

match antara dunia kerja dan pendidikan, pemerintah melalui Direktorat Pembinaan SMK 

(http://www.ditpsmk.net/?) mengeluarkan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional 

Indonesia) sebagai aplikasi pendekatan demand-driven dalam merumuskan kompetensi 

lulusan yang memiliki employability skills yang dibutuhkan dunia kerja, yang mencakup 1) 

basic skills, 2) higher order thinking skills, dan 3) affective skills and traits 

(www.nwrel.org/scpd/sirs/8/c015.html). Agar kompetensi lulusan SMK dapat menjadi tenaga 

kerja terampil yang tidak hanya menguasai keahlian sesuai dengan bidangnya tetapi juga 

mampu berkomunikasi secara internasional, pembelajaran bahasa Inggris di SMK diarahkan 

untuk membekali kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris secara lisan maupun 

tertulis guna mendukung penguasaan keahliannya atau, dalam bahasa kurikulum, bersifat 

adaptif.   

  Penguasaan bahasa Inggris baik di SMK maupun jenjang lainnya sangat dipengaruhi 

oleh penguasaan kosa kata siswa. Sebagaimana disebutkan oleh Wilkins (Thornbury, 2002) 

bahwa tanpa tata bahasa sedikit sekali dapat dikomunikasikan, tanpa kosa kata tidak ada 

yang dapat dikomunikasikan. Kosa kata baik kosa kata aktif (yang digunakan dalam speaking 

atau writing) maupun pasif (dalam listening atau reading) sangat mempengaruhi kemampuan 

siswa untuk menggunakan bahasa Inggris sebagai alat komunikasi.  

http://www.ditpsmk.net/
http://www.nwrel.org/scpd/sirs/8/c015.html
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Kosa kata atau perbendaharaan kata memegang peran penting dalam sebuah 

komunikasi dan juga dalam proses pembelajaran keterampilan bahasa Inggris. Seorang 

pembelajar bahasa harus memiliki perbendaharaan kata yang banyak agar dapat 

menyampaikan buah fikirannya dengan baik dan benar.  Cox (1994: 156) menyebutkan 

bahwa salah satu bagian penting dari sebuah tulisan adalah kosa kata yang tepat dan hidup. 

Ditambahkan bahwa kosa kata merupakan bagian dari wawasan seseorang yang sangat 

individualistic  yang terus berkembang selama hidup walaupun  perkembangan tersebut 

terjadi sangat cepat di periode awal.  

Kemajuan teknologi turut berperan dalam perkembangan studi tentang kosa kata. 

Berbagai data kebahasaan dapat dengan mudah disimpan di dalam komputer dan dianalisis 

sesuai dengan kebutuhan.  Komputer dapat menyimpan data dalam bentuk sebuah corpus 

yang terdiri dari milyaran kata. Kata-kata yang masuk corpus tersebut merupakan kata yang 

dapat muncul di dalam sebuah novel, karya ilmiah, drama, surat kabar, brosur, percakapan 

yang direkam dan sebagainya. Selanjutnya, melalui teknik tertentu komputer dapat 

memberikan informasi yang akurat serta cepat mengenai kata apa saja yang paling sering 

digunakan serta konteks linguistik yang menyertainya (Harmer, 2007).  

Sementara itu, sebagai pelajaran adaptif, bahasa Inggris di SMK harus disesuaikan 

dengan program keahlian yang berbeda – beda. Agar pembelajaran bahasa Inggris di SMK 

dapat mempersiapkan lulusannya sesuai spesifikasi keahlian dan kebutuhan dunia kerja, 

pembelajaran bahasa Inggris sudah semestinya diarahkan pada English for Specific 

Purposes. Dengan kata lain, kosa kata yang diberikan dalam pembelajaran bahasa Inggris 

untuk keahlian teknik bangunan misalnya sewajarnya mengutamakan penguasaan kosa kata 

dan kompetensi berbahasa baik kemampuan mendengarkan, berbicara, membaca maupun 

menulis, yang relevan dengan keahlian tersebut (contoh: describing the blueprint design of a 

building).  

 Terkait penguasaan kosa kata dan kompetensi untuk masing – masing program 

keahlian, meskipun DPSMK (Direktorat Pembinaan SMK) telah mengeluarkan beberapa 

rumusan SKKNI untuk beberapa program keahlian dengan maksud agar pembelajaran di 

SMK dapat diarahkan untuk mendukung tercapainya kompetensi tersebut oleh siswa, masih 

banyak dijumpai muatan pembelajaran bahasa Inggris di SMK yang hanya mengedepankan 

aspek pengajaran dan tidak mendukung penguasaan ketrampilan dan kelompok keahlian 

yang berbeda – beda (Wardiman,1998). Hal ini melebarkan kesenjangan antara dunia 

pendidikan dan kebutuhan dunia kerja. Terlebih Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 
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(SKKD) Bahasa Inggris di SMK hanya membagi pengajaran keempat kemampuan berbahasa 

Inggris menjadi tiga tingkat, yakni level novice, level elementary dan level intermediate. 

Deskripsi SKKD tersebut kurang memberi gambaran jelas langkah-langkah yang harus 

ditempuh untuk mencapai tujuan pembelajaran bahasa Inggris di SMK yang telah dirumuskan 

pemerintah.  

Tujuan dimaksud adalah: (1) menguasai pengetahuan dan keterampilan dasar 

Bahasa Inggris untuk mendukung pencapaian kompetensi program keahlian dan (2) 

menerapkan penguasaan kemampuan dan keterampilan Bahasa Inggris untuk berkomunikasi 

baik lisan maupun tertulis pada level intermediate. Untuk itu, pembelajaran bahasa Inggris di 

SMK seyogyanya diarahkan pada English for Specific Purposes, yang artinya pembelajaran 

bahasa Inggris pada program keahlian teknik mengajarkan kosa kata terkait dengan teks dan 

fungsi bahasa yang relevan dengan teks atau ketrampilan komunikasi yang diperlukan dalam 

menguasai keahlian – keahlian dalam bidang teknik, yang tentu berbeda, misalnya, dengan 

keahlian bisnis dan administrasi. 

Dari uraian di atas, terdapat beberapa potensi masalah terkait dengan proses 

pembelajaran bahasa Inggris di SMK. Pertama, SK dan KD Bahasa Inggris yang terlalu 

umum tidak mencerminkan secara spesifik kemampuan berbahasa yang harus dipelajari 

untuk mendukung penguasaan keahlian pada program atau kelompok keahlian yang berbeda 

– beda di SMK. Kedua, masih terdapat kesenjangan antara uraian SKKNI (Standar 

Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) dengan kompetensi berbahasa Inggris yang ingin 

dicapai karena SK/KD yang bersifat umum tersebut. Terkait dengan hal tersebut adalah kosa 

kata yang diberikan dalam pembelajaran bahasa Inggris, yang tentu juga harus disesuaikan 

dengan SKKNI maupun dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh program keahlian yang 

berbeda-beda. 

Peningkatan penguasaan kosa kata dapat dilakukan melalui berbagai macam cara, 

antara lain dengan pelatihan kosa kata khusus atau terintegrasi pada pelajaran reading 

dengan instruktur di dalam kelas, program-program extensive reading, belajar kosa kata 

mandiri,  belajar kosa kata on-line dan belajar kosa kata melalui pengembangan bahan ajar 

berbasis mobile phone untuk mendukung akselerasi penguasaan kosa kata bahasa Inggris 

siswa SMK. Berbagai macam cara peningkatan penguasaan kosa kata tersebut memerlukan 

bahan ajar yang layak yang dikembangkan secara khusus.  

Pelatihan kosa kata khusus, misalnya, memerlukan bahan ajar yang secara khusus 

dikembangkan untuk pembelajaran kosa kata di dalam kelas dengan bimbingan pengajar. 
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Program extensive reading memerlukan graded readers, program belajar kosa kata mandiri 

menghendaki adanya modul kosa kata atau bahan belajar kosa kata multimedia interaktif,  

kegiatan belajar kosa kata on-line membutuhkan bahan ajar yang diunggah di internet, dan 

belajar kosa kata melalui mobile phone memerlukan bahan ajar berbasis mobile phone untuk 

mendukung akselerasi penguasaan kosa kata bahasa Inggris siswa SMK.  

Namun pembelajaran bahasa Inggris di sekolah seringkali tidak secara khusus 

mengajarkan kosa kata. Pada buku-buku teks di sekolah kosa kata hanya merupakan salah 

satu aspek yang diajarkan. Selain itu, kosa kata yang dicakup pada bahan ajar-bahan ajar 

tersebut tidak selalu yang dibutuhkan oleh siswa dalam membaca teks-teks akademik 

maupun non-akademik yang relevan dengan program keahlian siswa. Menurut hasil 

penelitian Nation (1990), yang diperlukan oleh pembelajar bahasa Inggris adalah 

penguasaan high frequency words. Nation  menemukan bahwa 85% dari kata-kata pada 

hampir semua jenis teks pada sebagian besar bidang ilmu adalah high frequency words.  

Oleh karena itu, untuk program-program peningkatan penguasaan kosa kata dalam 

rangka meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Inggris bagi siswa SMK perlu 

dikembangkan melalui bahan ajar yang mendukung akselerasi penguasaan high frequency 

words. Bahan – bahan ajar yang sebaiknya dikembangkan mencakup (1) bahan ajar 

pembelajaran kosa kata pada pelatihan-pelatihan formal (di dalam kelas) dengan fasilitasi 

pengajar, (2) bahan ajar kosa kata dalam bentuk graded readers, (3) modul pembelajaran 

kosa kata, (4) bahan ajar kosa kata multimedia interaktif, (5) bahan ajar kosa kata on-line, 

dan (6) bahan ajar kosa kata berbasis mobile phone. 

Pembelajaran kosa kata, khususnya bahasa Inggris, melalui mobile learning bukanlah 

hal baru dan telah terbukti efektif dalam meningkatkan penguasaan kosa kata pembelajar. 

Pada tahun 2001, Stanford Learning Lab mengembangkan program belajar bahasa Spanyol 

menggunakan fasilitas voice and email pada telepon seluler. Dengan fasilitas tersebut, 

dikembangkan konten – konten berupa vocabulary practice, quizzes, word and phrase 

translation, dan bahkan akses untuk berbicara secara langsung atau live dengan tutor 

(Brown, 2001 pada Cinnery, 2006). Setelah diujicobakan, aplikasi tersebut menemukan 

bahwa telelpon seluler efektif untuk mengirimkan kuis – kuis dengan soal dalam jumlah 

terbatas (small chunks). Konten automated voice vocabulary lesson and quiz juga terbukti 

berpotensi meningkatkan penguasaan kosa kata siswa.Aplikasi automated voice vocabulary 

lesson juga menunjukkan bahwa penguasaan kosa kata dapat didukung dengan memberi 

pajanan kata baik secara audio maupun visual.  



681 
 

Beberapa pengembangan mobile learning sederhana yang melibatkan ‘sekedar’ 

pemberian atau pengiriman input kosa kata ke telepon seluler siswa juga telah berlangsung 

cukup lama. Thornton & Houser (2002; 2003; 2005) mengirimkan vocabulary instruction 

dalam jumlah terbatas (small chunks) melalui SMS tiga hari sekali kepada siswa – siswa di 

Jepang yang sedang belajar bahasa Inggris. Levy & Kennedy (2005) juga mengirimkan input 

kosa kata berupa kata, idiom, definisi, dan contoh – contoh penggunaan kalimat melalui 

SMS, secara berkala dan teratur. Tidak hanya itu, mereka juga memberikan kuis dan 

pertanyaan lanjutan (follow-up quesstions) secara teratur guna mendapat feedback dari 

siswa terkait penguasaan kosa kata mereka (semuanya di Cinnery, 2006). 

Selain itu, Chen & Chung (2008) mengembangkan aplikasi mobile English vocabulary 

learning system yang memungkinkan pemberian input dan pengayaan kosa kata bahasa 

Inggris sesuai dengan kemampuan dan kecepatan belajar masing –masing invidividu siswa 

sehingga proses penguasaan kosa kata bersifat personalizeddan self-paced.Aplikasi tersebut 

dapat dibuat personalized dengan menerapkan item response theory dan learning memory 

cycle, yang keduanya menentukan kapan dan seberapa banyak atau sering vocabulary 

lesson dikirim ke telepon seluler siswa. 

Bahan ajar kosa kata berbasis mobile phone memiliki potensi yang tinggi guna 

mempercepat penguasaan kosa kata siswa. Tidak hanya bersifat mobile dan karenanya 

dapat diakses kapan pun dan di mana pun. Bahan ajar berbasis mobile-phone 

memaksimalkan penggunaan educational contents yang juga telah banyak tersedia secara 

gratis. Selain itu, bahan ajar berbasis mobile phone juga dapat menjadi alternatif ketika 

bahan ajar berbasis internet terkendala akses internet yang kadang tidak merata di setiap 

sekolah di Indonesia. Dengan memanfaatkan fitur umum pada telepon seluler, bahan ajar 

dapat disampaikan melalui SMS maupun voice text-messaging, atau bahkan email yang telah 

menjadi layanan dasar hampir semua telepon seluler. Ketersediaan berbagai penyedia 

jaringan komunikasi baik berbasis WAP maupun telekomunikasi yang cukup banyak di 

Indonesia juga menambah kemudahan dalam memanfaatkan bahan ajar berbasis mobile 

phone. 

Sayangnya, bahan ajar berbasis mobile phone belum banyak digunakan di kalangan 

sekolah, khususnya di SMK, karena keterbatasan pengembangan dan SDM pengembang 

maupun pelakunya. Hal ini sangat disayangkan mengingat potensi bahan ajar berbasis 

mobile phone yang dapat menjangkau hampir setiap siswa. Terlebih, mobile phone sangat 
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cocok untuk mendukung pemberian input atau pajanan (exposure) kosa kata bahasa Inggris 

secara reguler, sering dengan jumlah yang dibatasi. 

Dengan mempertimbangkan potensi mobile phones dalam memfasilitasi 

pengembangan penguasaan kosa kata bahasa Inggris, penelitian yang dibahas dalam 

makalah ini secara umum bertujuan untuk menghasilkan model pembelajaran kosa kata 

menggunakan mobile phone. Namun pada tahun pertama perhatian dipusatkan pada 

penyusunan bahan ajar high frequency words berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran yang 

efektif. 

 
METODE 

Karena penelitian ini akan menghasilkan bahan ajar berbasis mobile phone untuk 

akselerasi penguasaan kosakata bahasa Inggris siswa SMK yang meliputi high frequency 

words sejumlah 3000 (kata, idioms, dan frasa), maka penelitian ini termasuk penelitian 

pengembangan yang mengikuti langkah-langkah penelitian model Gall, Gall, dan Borg (2003) 

dengan modifikasi. Bahan ajar tersebut akan dikembangkan melalui langkah-langkah 

sistematis mulai dari kajian literatur, needs analysis, penyusunan draft bahan ajar, validasi 

teoretis (expert judgement) dan validasi empiris (lapangan), dan penyusunan draf final. Untuk 

tahun pertama (2014), penelitian ini melakukan analisis kebutuhan yang hasilnya digunakan 

untuk membuat desain untuk menghasilkan draf awal bahan ajar.  

Untuk tahun pertama, validasi instrumen analisis kebutuhan melibatkan 8 orang 

dosen bahasa Inggris ahli pengajaran kosakata dan dosen ahli  pembelajaran melalui mobile 

phone pada jurusan Pendidikan Bahasa Inggris UNY. Proses pengambilan data analisis 

kebutuhan siswa SMK Jurusan Teknik Mesin melibatkan 152 responden siswa di 6 SMK di 5 

Kabupaten/Kota di DIY, 13 guru mata pelajaran produktif di 6 SMK di 5 Kabupaten/Kota di 

DIY, dan 7 responden pekerja bidang mesin lulusan SMK. Penelitian ini dilaksanakan pada 

April s.d. November 2014 dengan langkah-langkah sebagai berikut.  

1. Needs analysis 

Pada tahap ini data dikumpulkan untuk mengidentifikasi kosakata dan proses belajar 

kosakata melalui layanan mobile phone yang efektif bagi siswa SMK dengan 

menggunakan angket. 

2. Mendisain produk awal 

Dalam langkah ini cakupan dan tingkat penguasaan kosakata yang hendak dicapai 

dirumuskan, silabus disusun, kosakata yang hendak diajarkan diidentifikasi, bentuk-
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bentuk penyajian dan latihan kosakata ditetapkan, dan draft awal bahan ajar 

dihasilkan. 

3. Validasi teoretis (oleh ahli materi dan ahli pembelajaran mobile) 

Melalui validasi teoretis data mengenai kelayakan draft awal bahan ajar yang meliputi 

isi, penyajian, dan kegrafikaan.  

4. Revisi produk awal berdasarkan hasil validasi teroretis 

5. Validasi empiris (uji lapangan) 

Pada tahap ini draf bahan ajar yang telah direvisi diujicobakan di lapangan.  

6. Menyusun produk akhir berdasarkan hasil validasi empiris 

Berdasarkan data yang diperoleh melalui validasi empiris, dilakukan finalisasi 

terhadap produk akhir bahan ajar. 

Langkah 1 dan 2 telah dilaksanakan pada tahun pertama (2014), sementara langkah 

3 s.d. 6 direncanakan akan dilaksanakan pada tahun ke dua (2015).  

 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan kualitatif. Data 

kuantitatif (yang dikumpulkan dengan kuesioner) dianalisis dengan statistik deskriptif. Data 

kualitatif dianalisis dengan teknik analisis interatktif (Miles dan Huberman, 1994) yang 

meliputi langkah-langkah data reduction, data display, conclusion drawing, and verification. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Langkah pertama dari pengembangan bahan belajar kosakata bahasa Inggris dalam 

bentuk Paket Mobile Vocabulary-Learning berbasis smartphone untuk SMK Jurusan Teknik 

Mesin dan Teknik Otomotif adalah analisis kebutuhan yang dilaksanakan pada September 

2014. Analisis kebutuhan tersebut dilakukan pada dasarnya untuk mengetahui cakupan 

kosakata yang perlu dipelajari oleh siswa dan aktivitas-aktivitas belajar kosakata melalui 

layanan mobile berbasis smartphone yang efektif menurut siswa. Berdasarkan hasil analisis 

kebutuhan tersebut telah disusun prototipe bahan ajar. Berikut adalah hasil analisis 

kebutuhan dan prototipe bahan ajar tersebut. 

 

Butir-butir Instrumen untuk Jurusan Teknik Mesin 

 Necessities 

1. Jenis teks bahasa Inggris yang akan siswa baca selama sekolah pada Jurusan Teknik 

Mesin. 
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Diagram 1. 1. Kebutuhan Siswa menurut siswa 

 

 
 

 

  Diagram 1. 1 di atas menunjukkan bahwa 11% dari total siswa menyatakan 

teks instruction adalah jenis teks yang akan banyak mereka baca selama bersekolah 

pada jurusan Teknik Mesin. Selanjutnya, sebanyak 10% dari total responden 

menyebutkan teks prosedur sebagai jenis teks yang akan mereka baca selama 

bersekolah pada jurusan Teknik Mesin. Selanjutnya, sebanyak 9% dari total 

responden menyatakan teks pengumuman dan 8% yang lain menyatakan teks 

manual sebagai jenis teks yang akan mereka baca selama bersekolah pada jurusan 

Teknik Mesin. Kemudian, 7% responden meneyebutkan teks deskriptif, 7% responden 

menyebutkan teks iklan dan 7% yang lainnya menyebutkan teks laporan (faktual) 

sebagai jenis teks yang akan mereka baca selama bersekolah pada jurusan Teknik 

Mesin. Setelah itu, teks diskusi, berita, jadwal, diagram/charta/peta/tabel, dan 

undangan masing-masing disebutkan oleh 6% responden sebagai jenis teks yang 

akan mereka baca selama bersekolah pada jurusan Teknik Mesin.. Selanjutnya, 4% 

responden menyebutkan teks eksposisi dan 4% yang lainnya menyebutkan surat 
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resmi sebagai jenis teks yang akan mereka baca selama bersekolah pada jurusan 

Teknik Mesin. Terakhir, 3% responden menyatakan surat pribadi sebagai jenis teks 

yang akan mereka baca selama bersekolah pada jurusan Teknik Mesin. 

 

 

Diagram 1. 2. Kebutuhan Guru menurut guru 

 

Diagram 1. 2 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 14% dari total 13 guru 

menyebutkan teks instruction sebagai jenis teks bahasa Inggris yang paling perlu 

dibaca oleh para siswa selama mengikuti pelajaran atau menyelesaikan tugas-tugas 

pada pelajaran yang mereka ampu. Setelah itu, sebanyak 13% responden 

menyatakan manual sebagai jenis teks bahasa Inggris yang perlu dibaca oleh para 

siswa selama mengikuti pelajaran atau menyelesaikan tugas-tugas pada pelajaran 

yang mereka ampu. Selanjutnya, 12% responden menyebutkan teks prosedur 

sebagai jenis teks bahasa Inggris yang perlu dibaca oleh para siswa selama mengikuti 

pelajaran atau menyelesaikan tugas-tugas pada pelajaran yang mereka ampu. 

Selanjutnya, 11% responden menyebutkan diagram/charta/peta/tabel dan 11% yang 

lainnya menyebutkan teks deskriptif sebagai jenis teks bahasa Inggris yang perlu 

dibaca oleh para siswa selama mengikuti pelajaran atau menyelesaikan tugas-tugas 
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pada pelajaran yang mereka ampu. Kemudian, sebanyak 7% responden 

menyebutkan teks diskusi sebagai jenis teks bahasa Inggris yang perlu dibaca oleh 

para siswa selama mengikuti pelajaran atau menyelesaikan tugas-tugas pada 

pelajaran yang mereka ampu. Setelah itu, 6% responden menyebutkan jadwal dan 

6% yang lainnya menyebutkan laporan (faktual) sebagai jenis teks bahasa Inggris 

yang perlu dibaca oleh para siswa selama mengikuti pelajaran atau menyelesaikan 

tugas-tugas pada pelajaran yang mereka ampu. Kemudian, sebanyak 4% responden 

menyatakan teks eksposisi dan 4% yang lainnya menyatakan teks berita sebagai jenis 

teks bahasa Inggris yang perlu dibaca oleh para siswa selama mengikuti pelajaran 

atau menyelesaikan tugas-tugas pada pelajaran yang mereka ampu. Selanjutnya, 3% 

responden menyebutkan surat resmi sebagai jenis teks bahasa Inggris yang perlu 

dibaca oleh para siswa selama mengikuti pelajaran atau menyelesaikan tugas-tugas 

pada pelajaran yang mereka ampu. Setelah itu, 2% responden menyebutkan 

pengumuman dan 2% yang lainnya menyebutkan iklan sebagai jenis teks bahasa 

Inggris yang perlu dibaca oleh para siswa selama mengikuti pelajaran atau 

menyelesaikan tugas-tugas pada pelajaran yang mereka ampu. Selanjutnya, 

sebanyak 1% responden menyatakan undangan dan 1% yang lainnya menyebutkan 

surat pribadi sebagai jenis teks bahasa Inggris yang perlu dibaca oleh para siswa 

selama mengikuti pelajaran atau menyelesaikan tugas-tugas pada pelajaran yang 

mereka ampu. Terakhir, sebanyak 1% responden mengusulkan tutorial online sebagai 

teks bahasa Inggris yang perlu dibaca oleh para siswa selama mengikuti pelajaran 

atau menyelesaikan tugas-tugas pada pelajaran yang mereka ampu. 
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Diagram 1. 3. Kebutuhan Pekerja menurut pekerja 

 

Diagram 1. 3. di atas menunjukkan bahwa 16% dari total pekerja menyebutkan 

bahawa teks instruction adalah jenis teks bahasa Inggris yang paling banyak mereka 

baca untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka di lingkungan kerja. Selanjutnya, 13% 

responden menyatakan manual sebagai jenis teks bahasa Inggris yang mereka baca 

untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka di lingkungan kerja. Kemudian, 11% 

responden menyebutkan teks procedure sebagai jenis teks bahasa Inggris yang 

mereka baca untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka di lingkungan kerja. 

Selanjutnya, 9% responden menyebutkan teks laporan (faktual) dan 9% yang lainnya 

menyebutkan teks diskusi sebagai jenis teks bahasa Inggris yang mereka baca untuk 

menyelesaikan tugas-tugas mereka di lingkungan kerja. Selanjutnya, teks 

pengumuman, diagram/charta/peta/tabel, dan jadwal masing-masing disebutkan oleh 

7% responden sebagai jenis teks bahasa Inggris yang mereka baca untuk 

menyelesaikan tugas-tugas mereka di lingkungan kerja. Setelah itu, 5% responden 

menyatakan iklan sebagai jenis teks bahasa Inggris yang mereka baca untuk 

menyelesaikan tugas-tugas mereka di lingkungan kerja. Kemudian, 4% responden 

menyebutkan surat resmi dan 4% yang lainnya menyebutkan berita sebagai jenis teks 

bahasa Inggris yang mereka baca untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka di 

lingkungan kerja. Terakhir, undangan, surat pribadi, teks deskriptif, dan teks eksposisi 

masing-masing disebutkan oleh 2% responden sebagai jenis teks bahasa Inggris 
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yang mereka baca untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka di lingkungan kerja. 

  

Dari ketiga diagram di atas bisa disimpulkan bahwa jenis teks yang banyak diperlukan 

dalam jurusan Teknik Mesin adalah teks instruction, procedure, manual, 

diagram/charta/peta/tabel, deskriptif, laporan dan diskusi. 

 

2. Topik teks yang siswa pelajari SELAMA belajar di jurusan Teknik Mesin dan topik teks 

yang pekerja baca dalam menyelesaikan tugas-tugas di lingkungan kerja 

a. Topik terkait bahan kajian pada mata pelajaran di kelas X, XI, dan XII.  

 

 

Diagram 2. 1. Topik bahan kajian sesuai mata pelajaran menurut siswa 

 

Diagram 2. 1 di atas menunjukkan bahwa 20% siswa menyebutkan mengelas 

(welding) sebagai topik terkait mata pelajaran yang sering mereka pelajari selama 

belajar di jurusan Teknik Mesin. Selanjutnya, 19% responden menyebutkan 

membubut (mesin bubut) topik terkait mata pelajaran yang sering mereka pelajari 

selama belajar di jurusan Teknik Mesin. Kemudian, 17% responden menyatakan 

bahwa topik terkait mata pelajaran yang sering mereka pelajari selama belajar di 

jurusan Teknik Mesin adalah tentang teknik mengefrais. Setelah itu, 12% 

responden menyebutkan mengikir sebagai topik terkait mata pelajaran yang sering 
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mereka pelajari selama belajar di jurusan Teknik Mesin. Selanjutnya, 11% 

responden menyebutkan CNC sebagai topik terkait mata pelajaran yang sering 

mereka pelajari selama belajar di jurusan Teknik Mesin. Selanjutnya, 8% 

responden menyatakan bahwa topik terkait mata pelajaran yang sering mereka 

pelajari selama belajar di jurusan Teknik Mesin adalah mengenai drawing auto 

CAD. Kemudian, 4% responden menyebutkan pneumatik sebagai topik terkait 

mata pelajaran yang sering mereka pelajari selama belajar di jurusan Teknik 

Mesin. Berikutnya, 3% responden menyebutkan pengukuran sebagai topik terkait 

mata pelajaran yang sering mereka pelajari selama belajar di jurusan Teknik 

Mesin. Setelah itu, gambar teknik manual, mengebor, dan menggerinda masing-

masing disebutkan oleh 2% responden sebagai topik terkait mata pelajaran yang 

sering mereka pelajari selama belajar di jurusan Teknik Mesin. 

 

b. Topik terkait kehidupan sehari-hari 

 

Diagram 2. 2. Topik terkait kehidupan sehari-hari menurut siswa 

 

Diagram 2. 2 menunjukkan bahwa 19% siswa menyebutkan bahwa topik 

kehidupan sehari-hari yang sering mereka baca selama menyelesaikan sekolah 

pada jurusan Teknik Mesin adalah tentang sepakbola. Selanjutnya, 19% yang lain 
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menyebutkan mesin sebagai topik kehidupan sehari-hari yang sering mereka 

baca selama menyelesaikan sekolah pada jurusan Teknik Mesin. Kemudian, 16% 

responden menyebutkan mencari ilmu sebagai topik kehidupan sehari-hari yang 

sering mereka baca selama menyelesaikan sekolah pada jurusan Teknik Mesin. 

Berikutnya, 13% responden menyebutkan bahwa topik kehidupan sehari-hari 

yang sering mereka baca selama menyelesaikan sekolah pada jurusan Teknik 

Mesin adalah tentang disiplin waktu. Kemudian, 12% responden menyebutkan 

merawat motor dan modifikasi sebagai topik kehidupan sehari-hari yang sering 

mereka baca selama menyelesaikan sekolah pada jurusan Teknik Mesin. Setelah 

itu, tata kesopanan dan pengalaman masing-masing disebutkan oleh 6% 

responden sebagai topik kehidupan sehari-hari yang sering mereka baca selama 

menyelesaikan sekolah pada jurusan Teknik Mesin. Terakhir, memesan barang, 

greeting, dan lalu lintas masing-masing disebutkan oleh 3% responden sebagai 

topik kehidupan sehari-hari yang sering mereka baca selama menyelesaikan 

sekolah pada jurusan Teknik Mesin. 

 

Diagram 2. 3. Topik yang perlu dipelajari oleh siswa menurut guru 
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Diagram 2. 3 di atas menunjukkan bahwa 18% guru menyebutkan mesin bubut 

sebagai topik yang perlu dipelajari oleh siswa selama sekolah di jurusan Teknik 

Mesin. Selanjutnya, mesin frais, mesin bor, setting, center, cutting, tool, turning, 

dan machine masing-masing disebutkan oleh 9% responden sebagai topik yang 

perlu dipelajari oleh siswa selama sekolah di jurusan Teknik Mesin. Selanjutnya, 

5% responden menyebutkan putaran mesin dan 5% yang lain menyebutkan 

welding sebagai topik yang perlu dipelajari oleh siswa selama sekolah di jurusan 

Teknik Mesin. 

 

 

 

Diagram 2. 4. Topik-topik yang dibaca dalam dunia kerja 

 

Diagram 2. 4 di atas menunjukkan bahwa 20% pekerja menyebutkan mesin bubut 

sebagai topik yang paling sering dibaca dalam menyelesaikan tugas-tugas di 

lingkungan kerja mereka. Selanjutnya, sparing, pelayanan siswa praktek, 

pengoperasian mesin bubut secara manual, penggunaan mesin Merk MARO dan 

EMCO, alat-alat pertanian, FIRST, job description dan mesin frize masing-masing 

disebutkan oleh 10% responden sebagai topik-topik yang akan mereka baca dalam 

menyelesaikan tugas-tugas di lingkungan kerja mereka. 

 

Dari keempat diagram di atas, bisa disimpulkan bahwa topik-topik terkait jurusan 

Teknik Mesin yang perlu dipelajari oleh siswa meliputi: welding, mesin bubut, mesin 
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frais, mengikir, CNC, mesin bor, setting, center, cutting, tool, turning, dan machine. 

Selanjutnya, topik-topik sehari-hari yang perlu dibaca oleh siswa meliputi: sepakbola, 

mesin, mencari ilmu, disiplin waktu, serta merawat dan memodifikasi motor. 

 

3. Jenis teks bahasa Inggris apa saja yang kemungkinan besar akan dibaca siswa 

SETELAH bekerja sesuai jurusannya. 

 

Diagram 3. 1. Kebutuhan Siswa menurut siswa 

 

Diagram 3.1 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 11% siswa menyebutkan 

instruction sebagai jenis teks yang kemungkinan besar akan dibaca siswa setelah 

mereka bekerja sesuai jurusannya. Selanjutnya, 10% responden menyebutkan teks 

procedure sebagai jenis teks yang kemungkinan besar akan dibaca siswa setelah 

bekerja sesuai jurusannya. Kemudian, 9% responden menyebutkan pengumuman 

sebagai jenis teks yang kemungkinan besar akan dibaca siswa setelah bekerja sesuai 
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jurusannya. Setelah itu, 8% responden menyatakan manual sebagai jenis teks yang 

kemungkinan besar akan dibaca siswa setelah bekerja sesuai jurusannya. 

Selanjutnya, 7% responden menyebutkan laporan (faktual) dan 7% yang lainnya 

menyebutkan iklan sebagai jenis teks yang kemungkinan besar akan dibaca siswa 

setelah bekerja sesuai jurusannya. Selanjutnya, teks diskusi, berita, surat resmi, 

diagram/charta/peta/tabel, jadwal dan undangan masing-masing disebutkan oleh 6% 

responden sebagai jenis teks yang kemungkinan besar akan dibaca siswa setelah 

bekerja sesuai jurusannya.. Setelah itu, 5% responden menyatakan teks deskriptif 

sebagai jenis teks yang kemungkinan besar akan dibaca siswa setelah bekerja sesuai 

jurusannya. Selanjutnya, 4% responden menyebutkan surat pribadi sebagai jenis teks 

yang kemungkinan besar akan dibaca siswa setelah bekerja sesuai jurusannya. 

Terakhir, 3% responden menyebutkan teks eksposisi sebagai jenis teks yang 

kemungkinan besar akan dibaca siswa setelah bekerja sesuai jurusannya. 

 

 

 

Diagram 3. 2. Kebutuhan Siswa menurut guru 

 

Diagram di atas menunjukkan bahwa 11% dari total 13 guru menyebutkan manual 

sebagai jenis teks bahasa Inggris yang kemungkinan besar akan dibaca oleh para 

lulusan setelah mereka bekerja sesuai jurusan mereka. Selanjutnya, 11% yang lain 
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menyatakan procedure sebagai jenis teks bahasa Inggris yang kemungkinan besar 

akan dibaca oleh para lulusan setelah mereka bekerja sesuai jurusan mereka. Setelah 

itu, 10% responden menyebutkan instruction dan 9% responden menyatakan iklan 

sebagai jenis teks bahasa Inggris yang kemungkinan besar akan dibaca oleh para 

lulusan setelah mereka bekerja sesuai jurusan mereka. Selanjutnya, 7% responden 

menyebutkan pengumuman dan 7% yang lainnya menyebutkan 

diagram/charta/peta/tabel sebagai jenis teks bahasa Inggris yang kemungkinan besar 

akan dibaca oleh para lulusan setelah mereka bekerja sesuai jurusan mereka. Setelah 

itu, surat resmi, teks deskriptif, dan laporan (faktual) masing-masing disebutkan oleh 

6% responden sebagai jenis teks bahasa Inggris yang kemungkinan besar akan 

dibaca oleh para lulusan setelah mereka bekerja sesuai jurusan mereka. Kemudian, 

5% responden menyebutkan berita dan 5% lainnya menyebutkan eksposisi sebagai 

jenis teks bahasa Inggris yang kemungkinan besar akan dibaca oleh para lulusan 

setelah mereka bekerja sesuai jurusan mereka. Selanjutnya, teks diskusi, jadwal, dan 

undangan masing-masing disebutkan oleh 4% responden sebagai jenis teks bahasa 

Inggris yang kemungkinan besar akan dibaca oleh para lulusan setelah mereka 

bekerja sesuai jurusan mereka. Selanjutnya, 3% responden menyatakan surat pribadi 

sebagai jenis teks bahasa Inggris yang kemungkinan besar akan dibaca oleh para 

lulusan setelah mereka bekerja sesuai jurusan mereka. Terakhir, 1% responden 

menyertakan spesifikasi mesin sebagai teks bahasa Inggris yang kemungkinan besar 

akan dibaca oleh para lulusan setelah mereka bekerja sesuai jurusan mereka. 

 

Dari kedua diagram di atas bisa disimpulkan bahwa jenis teks yang kemungkinan 

besar akan dibaca oleh para siswa setelah mereka bekerja sesuai jurusan mereka 

adalah teks instruction, procedure, pengumuman, manual, dan iklan. 

 

Selanjutnya masih banyak data yang dapat ditampilkan, namun karena keterbatasan ruang, 

beberapa di antaranya dapat disebutkan: 

4. Teks-teks dengan topik-topik apa saja yang kemungkinan besar akan siswa baca 

dalam menyelesaikan tugas-tugas saat telah bekerja sesuai jurusannya 

5. Teks terkait topik kehidupan sehari-hari, dan  

6. Topik lainnya yang akan dibaca dalam dunia kerja menurut siswa. 
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PEMBAHASAN 

 Dari hasil analisis kebutuhan dari siswa dan guru SMK, serta pekerja jurusan Teknik 

Mesin, diperoleh beberapa poin penting sebagai berikut: 

a. Cakupan 

Dalam hal cakupan, kosakata yang perlu dikuasai oleh siswa SMK Jurusan Teknik Mesin 

dideskripsikan berikut ini. 

1) Kosakata meliputi kata-kata yang terkait dengan tema welding, mesin bubut, mesin 

frais, mengikir, CNC, mesin bor, setting, center, cutting, tool, turning, dan machine.   

2) Kosakata yang terkait dengan tema-tema di atas muncul pada teks instruction, 

procedure, manual, diagram/charta/peta/tabel, deskriptif, laporan dan diskusi pada 

konteks profesional. 

3) Pengetahuan kosakata yang dimaksud mencakup arti/padanannya dalam bahasa 

Indonesia, ejaan, dan pengucapan. 

4) Selain kosakata teknis bidang mesin, sebagian besar responden menyatakan bahwa 

pengetahuan kosakata umum sangat diperlukan dalam membantu mereka 

membaca teks-teks bidang mesin. 

b. Aktivitas belajar 

1) Bentuk bahan (input) yang diharapkan 

Siswa SMK Jurusan Mesin mengharapkan input dalam bentuk (a) daftar kosakata 

dengan audio pengucapan serta artinya dalam bahasa Indonesia, (b) peta konsep 

tentang topik-topik yang menarik yang disertai dengan daftar kosakata dengan audio 

pengucapan serta artinya dalam bahasa Indonesia, (c) teks yang dilengkapi gambar 

seperlunya dengan sejumlah kosakata baru yang dilengkapi dengan pertanyaan 

tentang arti kosakata pada konteks teks tersebut maupun teks dengan sejumlah 

kosakata baru yang dilengkapi dengan pertanyaan tentang arti kosakata pada 

konteks teks tersebut, (d) butir-butir soal kosakata dengan kunci jawaban dan input 

dalam bentuk daftar kosakata dengan audio pengucapan serta maknanya dalam 

bahasa Inggris. 

2) Panjang input 

Data menunjukkan bahwa siswa menghendaki bahwa panjang teks untuk 

memperkenalkan teks berkisar antara 50 hingga 150 kata.  
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3) Jumlah kosakata yang diperkenalkan melalui satu teks 

Sebagian besar siswa menghendaki melalui setiap teks diperkenalkan 5 hingga 7 

kosakata baru.  

4) Jumlah soal latihan  

Siswa beraspirasi bahwa jumlah soal untuk setiap latihan berkisar 5 hingga 7 soal. 

5) Kegiatan belajar 

Data mengindikasikan bahwa dalam belajar kosakata melalui layanan mobile learning 

siswa menginginkan: (a) aktivitas menghafalkan daftar kosakata dan artinya dalam 

bahasa Indonesia serta menirukan pengucapan kata-kata, (b) membaca teks dengan 

sejumlah kosakata baru dan menjawab pertanyaan tentang arti kosakata pada 

konteks teks tersebut, (c) menghafalkan kata-kata dan artinya dalam bahasa 

Indonesia dalam peta konsep dan menirukan pengucapan kata-kata, (d) mengerjakan 

butir-butir soal kosakata seperti pilihan ganda, menjodohkan, dan jawaban singkat, (f) 

menghafalkan daftar kosakata dan maknanya dalam bahasa Inggris serta menirukan 

pengucapan kata-kata, dan (g) menghafalkan kata-kata dan maknanya dalam bahasa 

Inggris dalam peta konsep dan menirukan pengucapan kata-kata.  

6) Perulangan  penyajian kosakata 

Mayoritas siswa menghendaki bahwa sebuah kata disajikan dua atau tiga kali agar 

dapat menguasai kosakata dengan baik. 

7) Frekuensi layanan 

Sebagian besar siswa menginginkan bahwa layanan belajar mobile diberikan 1 hingga 

2 kali sehari. 

8) Peran admin 

Data menunjukkan bahwa siswa mengharapkan peran admin di paket Mobile 

Vocabulary-Learning ini sebagai (a) pemberi penjelasan mengapa suatu jawaban 

benar, (b) memberi penjelasan mengapa suau jawaban salah, (c) memberi fasilitas 

(bantuan) teknis pada pengguna dalam menggunakan layanan, dan agar memberi 

tahu jawaban yang benar, dan (d) memberitahukan bahwa bahan belajar baru saja 

dikirim kepada mereka. 

9) Waktu belajar 

Sebagian besar siswa mengharapkan layanan belajar kosakata mobile diberikan 

antara pukul 07.00-12.00 dan antara pukul 17.00-22.00. 
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10) Aspek yang akan menjadikan siswa selalu memanfaatkan layanan  

Siswa menyatakan bahwa aspek yang akan menjadikan mereka selalu memanfaatkan 

layanan Mobile Vocabulary-Learning adalah (a) instruksi yang mudah dipahami, (b) 

kegiatan belajar kosakata yang bervariasi, (c) materi yang relevan dengan kebutuhan 

mereka, (d) feedback yang cepat dari admin.  

 

 Dari hasil analisa kebutuhan dari siswa dan guru SMK, serta pekerja jurusan Teknik 

Mesin, diperoleh beberapa poin penting sebagai berikut: 

 

a. Cakupan 

Dalam hal cakupan, kosakata yang perlu dikuasai oleh siswa SMK Jurusan Teknik 

Otomotif ddisajikan berikut ini. 

1) Kosakata meliputi kata-kata yang terkait dengan tema otomotif mencakup 

kelistrikan, tune-up, chasis, panduan reparasi, ABS (Anti Look Brake System), 

perbaikan panel body, persiapan permukaan, body repair, tranaxle, transmisi, 

power steering, air bag, electronic body system, ignitation system, air condition 

system, sistem control elektronik, wiring control system, light system, tabel 

baut dan ulir, istilah-istilah komponen otomotif, diagram kelistrikan (body, 

charging, starter, pengapian), kopling, differential, dan trouble shooting. 

Sementara itu, topik-topik sehari-hari yang perlu dipelajari oleh siswa meliputi 

olahraga dan tolong-menolong. Kemudian, topik-topik lain yang juga perlu 

dibaca oleh para siswa adalah topik yang berkaitan dengan berorganisasi di 

luar sekolah, road race, dan peternakan.   

2) Kosakata yang terkait dengan tema-tema di atas muncul pada teks instruction, 

procedure, manual, diagram/charta/peta/tabel, deskriptif, laporan dan diskusi 

pada konteks profesional. 

3) Pengetahuan kosakata yang dimaksud mencakup arti/padanannya dalam 

bahasa Indonesia, ejaan, dan pengucapan. 

4) Selain kosakata teknis bidang otomotif, sebagian besar responden 

menyatakan bahwa pengetahuan kosakata umum sangat diperlukan dalam 

membantu mereka membaca teks-teks bidang otomotif. 
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b. Aktivitas belajar 

1) Bentuk bahan (input) yang diharapkan 

Siswa SMK Jurusan Otomotif mengharapkan input dalam bentuk (a) daftar kosakata 

dengan audio pengucapan serta artinya dalam bahasa Indonesia, (b) peta konsep 

tentang topik-topik yang menarik yang disertai dengan daftar kosakata dengan audio 

pengucapan serta artinya dalam bahasa Indonesia, (c) teks yang dilengkapi gambar 

seperlunya dengan sejumlah kosakata baru yang dilengkapi dengan pertanyaan 

tentang arti kosakata pada konteks teks tersebut maupun teks dengan sejumlah 

kosakata baru yang dilengkapi dengan pertanyaan tentang arti kosakata pada 

konteks teks tersebut, (d) butir-butir soal kosakata dengan kunci jawaban dan input 

dalam bentuk daftar kosakata dengan audio pengucapan serta maknanya dalam 

bahasa Inggris 

2) Panjang input 

Data menunjukkan bahwa siswa menghendaki bahwa panjang teks untuk 

memperkenalkan teks berkisar antara 50 hingga 150 kata.  

3) Jumlah kosakata yang diperkenalkan melalui satu teks 

Sebagian besar siswa menghendaki melalui setiap teks diperkenalkan 5 hingga 7 

kosakata baru.  

4) Jumlah soal latihan  

Siswa beraspirasi bahwa jumlah soal untuk setiap latihan berkisar 5 hingga 7 soal. 

5) Kegiatan belajar 

Data mengindikasikan bahwa dalam belajar kosakata melalui layanan mobile 

learning siswa menginginkan: (a) aktivitas menghafalkan daftar kosakata dan artinya 

dalam bahasa Indonesia serta menirukan pengucapan kata-kata, (b) membaca teks 

dengan sejumlah kosakata baru dan menjawab pertanyaan tentang arti kosakata 

pada konteks teks tersebut, (c) menghafalkan kata-kata dan artinya dalam bahasa 

Indonesia dalam peta konsep dan menirukan pengucapan kata-kata, (d) 

mengerjakan butir-butir soal kosakata seperti pilihan ganda, menjodohkan, dan 

jawaban singkat, (f) menghafalkan daftar kosakata dan maknanya dalam bahasa 

Inggris serta menirukan pengucapan kata-kata, dan (g) menghafalkan kata-kata dan 

maknanya dalam bahasa Inggris dalam peta konsep dan menirukan pengucapan 

kata-kata.  
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6) Perulangan  penyajian kosakata 

Mayoritas siswa menghendaki bahwa sebuah kata disajikan dua sampai tiga kali 

agar dapat menguasai kosakata dengan baik. 

7) Frekuensi layanan 

Sebagian besar siswa menginginkan bahwa layanan belajar mobile diberikan 1 

hingga 2 kali sehari. 

8) Peran admin 

Data menunjukkan bahwa siswa mengharapkan peran admin di paket Mobile 

Vocabulary-Learning ini sebagai (a) pemberi penjelasan mengapa suatu jawaban 

benar, (b) memberi penjelasan mengapa suau jawaban salah, (c) memberi fasilitas 

(bantuan) teknis pada pengguna dalam menggunakan layanan, dan agar memberi 

tahu jawaban yang benar, dan (d) memberitahukan bahwa bahan belajar baru saja 

dikirim kepada mereka. 

9) Waktu belajar 

Sebagian besar siswa mengharapkan layanan belajar kosakata mobile diberikan 

antara pukul 07.00-12.00 dan antara pukul 17.00-22.00. 

10) Aspek yang akan menjadikan siswa selalu memanfaatkan layanan  

Siswa menyatakan bahwa aspek yang akan menjadikan mereka selalu 

memanfaatkan layanan Mobile Vocabulary-Learning adalah (a) instruksi yang 

mudah dipahami, (b) kegiatan belajar kosakata yang bervariasi, (c) materi yang 

relevan dengan kebutuhan mereka, (d) feedback yang cepat dari admin.  

 

 Data analisis kebutuhan siswa SMK Jurusan Teknik Mesin dan Teknik Otomotif dalam 

belajar kosakata menunjukkan bahwa mereka memiliki banyak kesamaan dalam hal 

kebutuhan mereka. Perbedaan kebutuhan mereka pada dasarnya hanya dalam hal 

cakupan tema. Selebihnya, dalam hal aspek kosakata yang perlu dikuasai, dan bentuk 

input belajar, panjang input, aktivitas belajar, jumlah kosakata baru yang diperkenalkan, 

jumlah perulangan, jumlah soal latihan, waktu belajar, dan hal-hal yang menjadikan 

mereka menggunakan layanan mobile learning umumnya sama. 

 Hasil analisa kebutuhan siswa SMK Jurusan Teknik Mesin dan Teknik Otomotif  

mendasari perancangan web untuk vocabulary mobile learning, sebagaimana terlampir 

(lihat halaman berikutnya). 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Penelitian dan Pengembangan ini bertujuan mengembangkan bahan ajar mobile bagi 

akselerasi penguasaan kosakata siswa SMK, yang berkontribusi signifikan terhadap 

penguasaan bahasa Inggris mereka. Dari pelaksanaan tahun 1 diperoleh hasil analisa 

kebutuhan, yang instrumennya telah divalidasi oleh tim, terkait penguasaan kosakata yang 

diperlukan responden, yang mencakup cakupan kosakata, jenis input, kegiatan belajar, 

penilaian, admin dan sebagainya. Hasil tersebut kemudian menjadi dasar perancangan web 

yang akan digunakan untuk menyediakan dan mengakses bahan ajar mobile tersebut. 

Dari pelaksanaan tahun pertama, peneliti menyarankan agar pengambilan data 

analisa kebutuhan dapat melibatkan responden yang lebih bervariasi dengan jumlah yang 

merata. Meskipun sebelum pengambilan data analisa kebutuhan dilakukan responden telah 

diberi pengarahan tentang cara memahami dan mengisi instrumen, ditemukan beberapa 

responden yang sepertinya kurang memahami isi instrumen. 
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Abstrak 

Guru memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan, bahkan 

sumber pendidikan lain yang memadai seringkali kurang berarti apabila tidak didukung 

oleh keberadaan guru yang berkualitas. Oleh karena itu, evaluasi mengenai kesiapan 

guru dalam mengimplementasikan kurikulum 2013, merupakan masalah yang urgen 

untuk dikaji. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan Guru SMK Program 

Keahlian Teknik Bangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyusun rencana dan 

melaksanakan pembelajaran serta penilaian dalam rangka mengimplementasikan 

kurikulum 2013. 

Populasi penelitian ini adalah guru di SMKN Program Keahlian Teknik Bangunan di 

Daerah Istimewa Yogyakarta, yang menjadi sekolah uji coba (piloting) implementasi 

kurikulum 2013 pada tahun ajaran 2013/2014, yaitu: SMKN 2 Yogyakarta, SMKN 3 

Yogyakarta, SMKN 2 Depok, SMKN 1 Seyegan, SMKN 2 Pengasih, dan SMKN 2 

Wonosari.  Sampel guru ditetapkan dengan teknik quota sampling, yang diambil masing-

masing 3 (tiga) orang guru untuk setiap paket keahlian. Pengumpulan data dilakukan 

dengan menggunakan angket dan dokumentasi. Validasi instrumen pengumpulan data 

dilakukan berkaitan dengan validitas logis. Analisis data dilakukan dengan menggunakan 

analisis statistik deskriptif, deskriptif kuantitatif, dan deskriptif kualitatif.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan Guru SMK Program Keahlian Teknik 

Bangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta berkaitan dengan: (1) perencanaan 

pembelajaran untuk mengimplementasikan Kurikulum 2013 dalam kategori yang kurang 

siap. Hal ini ditunjukkan oleh ketersediaan perangkat pembelajaran yang belum tersedia, 

dan substansi isi serta komponen RPP yang menggambarkan bahwa kemampuan guru 

dalam merencanakan  pembelajaran masih perlu ditingkatkan; (2) pelaksanaan 

pembelajaran untuk mengimplementasikan Kurikulum 2013 dalam kondisi yang kurang 

siap. Hal ini ditunjukkan oleh data bahwa: (a) guru belum memahami prinsip-prinsip dan 

penerapan model pembelajaran dengan pendekatan saintific yang sesuai dengan 

kurikulum 2013; (b) meskipun semua guru telah merumuskan kegiatan pembelajaran 

dalam kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup, namun realisasi kegiatan-kegiatan 

tersebut masih belum sesuai dengan ketentuan, (c) para guru belum menerapkan 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di dalam kegiatan pembelajarannya; dan (3) 

pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk mengimplementasikan Kurikulum 2013 dalam 

kondisi yang kurang siap. Hal ini ditunjukkan oleh pemahaman guru mengenai prinsip-

prinsip, prosedur, dan teknik penilaian otentik yang belum memadai, dan tugas-tugas 

yang diberikan kepada peserta didik belum menggambarkan tugas-tugas yang otentik. 

 

Kata Kunci : Kesiapan Guru SMK Mengimplementasikan Kurikulum 2013 

 

mailto:zaedun0808@gmail.com


702 

 

PENDAHULUAN 

Perubahan (perbaikan) kurikulum merupakan salah satu upaya yang ditempuh 

oleh pemerintah (Kemdikbud R.I.) dalam memperbaiki mutu pendidikan. Perubahan 

(perbaikan) kurikulum pendidikan merupakan suatu keniscayaan, karena memang 

kurikulum tersebut secara periodik perlu disesuaikan dengan: (1) visi dan misi lembaga 

penyelenggara pendidikan; (2) tuntutan kebutuhan masyarakat (termasuk dunia kerja); (3) 

perkembangan IPTEK; dan (4) masukan dari kalangan profesi.  

Kurikulum 2013 dirancang untuk mempersiapkan manusia Indonesia yang 

memiliki kemampuan hidup, baik sebagai pribadi dan warganegara yang beriman, 

produktif, kreatif, inovatif dan efektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Tujuan ini akan dapat 

terwujud manakala Pemerintah dan seluruh warga masyarakat, terutama guru sebagai 

pelaksana pembelajaran, berusaha untuk mengimplementasikan kurikulum tahun 2013 

tersebut dengan sebaik-baiknya.  

Sementara itu, banyak sinyalemen yang menyatakan bahwa berbagai upaya 

perbaikan yang telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan kita selama ini, 

termasuk perbaikan kurikulum, ternyata belum mampu meningkatkan mutu pendidikan 

secara signifikan. Salah satu faktor yang menjadi penyebabnya adalah kelemahan dalam  

implementasi dari upaya perbaikan mutu pendidikan tersebut.  

Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap pergantian kurikulum sekolah selalu terjadi 

gejolak, baik yang berkaitan dengan ketidak-siapan satuan pendidikan dalam 

mengimplementasikan kurikulum baru tersebut, ketidak-siapan sumberdaya manusia 

maupun sumber daya yang lain, kurangnya sosialisasi, maupun sikap menolak kurikulum 

itu sendiri.  

Hal ini juga terkait dengan banyaknya sinyalemen yang menyatakan bahwa 

implementasi kurikulum 2013 yang dilakukan pada sekolah-sekolah piloting mulai tahun 

ajaran 2013/2014 yang lalu, terkesan hanya asal jalan. Sinyalemen ini didasarkan pada 

fakta bahwa dari sekian banyak mata pelajaran, baru 3 (tiga) mata pelajaran yang guru 

maupun perangkat pembelajarannya sudah siap, yaitu: Matematika, Bahasa Indonesia, 

dan Sejarah. Sementara untuk mata pelajaran lainnya, baik silabus, buku guru maupun 

buku siswa, sama sekali belum siap.  

Keberhasilan dalam implementasi kurikulum, termasuk kurikulum 2013, sangat 

tergantung pada kesiapan guru dan satuan pendidikan (sekolah), dalam menyiapkan 

perangkat dan mengimplementasikan pembelajaran beserta penilaiannya. Hal ini dapat 

dipahami karena kualitas sistem pendidikan secara keseluruhan berkaitan erat dengan 

kualitas guru. Guru memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan kualitas 

pendidikan, bahkan sumber daya pendidikan lain yang memadai seringkali kurang berarti 
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apabila tidak didukung oleh keberadaan guru yang berkualitas. Dengan kata lain, guru 

merupakan ujung tombak dalam upaya peningkatan kualitas layanan dan hasil pendidikan 

(Sulipan,http://www.ktiguru.org/index.php/profesi guru).  

Oleh karena itu, evaluasi mengenai kesiapan guru dalam mengimplementasikan 

kurikulum 2013, baik yang berkaitan dengan perencanaan dan implementasi 

pembelajaran maupun penilaiannya, terutama yang telah diimplementasikan pada satuan-

satuan pendidikan piloting merupakan masalah yang sangat urgen untuk dikaji.  

Melalui penelitian evaluasi implementasi kurikulum 2013 ini diharapkan akan dapat 

diperoleh informasi mengenai kebutuhan sekolah dan guru serta kendala-kendala yang 

dihadapinya, khususnya pada SMK program keahlian Teknik Bangunan di D.I. 

Yogyakarta, dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 tersebut, sehingga dapat 

dijadikan acuan bagi sekolah, Dinas Pendidikan, dalam mendukung, dan memberikan 

fasilitasi dalam implementasi kurikulum 2013 tersebut.  Selain itu, dari hasil penelitian ini 

juga diharapkan akan diperoleh informasi yang dapat dijadikan acuan dalam pembekalan 

bagi mahasiswa Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan, FT UNY, agar 

memiliki kompetensi dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran sesuai 

kurikulum yang berlaku.   

Berkaitan dengan latar belakang masalah sebagaimana dijelaskan di atas, maka 

permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah kesiapan Guru SMK Program Keahlian Teknik Bangunan di Daerah 

Istimewa Yogyakarta dalam menyusun rencana implementasi Kurikulum 2013? 

2. Bagaimanakah kesiapan Guru SMK Program Keahlian Teknik Bangunan di Daerah 

Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan pembelajaran dalam meng-

implementasikan Kurikulum 2013? 

3. Bagaimanakah kesiapan Guru SMK Program Keahlian Teknik Bangunan di Daerah 

Istimewa Yogyakarta dalam melaksananakan penilaian pembelajaran dalam meng-

implementasikan Kurikulum 2013? 

Berkaitan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui: 

1. Kesiapan Guru SMK Program Keahlian Teknik Bangunan di Daerah Istimewa 

Yogyakarta dalam menyusun rencana implementasi Kurikulum 2013. 

2. Kesiapan Guru SMK Program Keahlian Teknik Bangunan di Daerah Istimewa 

Yogyakarta dalam melaksanakan pembelajaran dalam mengimplementasikan 

Kurikulum 2013. 

http://www.ktiguru.org/index.php/profesi%20guru
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3. Kesiapan Guru SMK Program Keahlian Teknik Bangunan di Daerah Istimewa 

Yogyakarta dalam melaksananakan penilaian pembelajaran dalam meng-

implementasikan Kurikulum 2013. 

 

METODE  PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi implementasi kurikulum 2013, yang 

difokuskan pada ketersediaan perangkat pembelajaran yang dimiliki oleh guru, dan 

kesiapan guru untuk merencanakan, dan melaksanakan pembelajaran, serta 

melaksanakan penilaian pembelajaran dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 pada 

SMK program keahlian Teknik Bangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta.  

Populasi penelitian ini adalah guru di SMKN Program Keahlian Teknik Bangunan 

di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang menjadi sekolah uji coba implementasi kurikulum 

2013 pada tahun ajaran 2013/2014, yaitu: SMKN 2 Yogyakarta, SMKN 3 Yogyakarta, 

SMKN 2 Depok, SMKN 1 Seyegan, SMKN 2 Pengasih, dan SMKN 2 Wonosari. Sampel 

guru pada SMK yang menjadi sekolah uji coba implementasi kurikulum 2013 tersebut 

ditetapkan dengan teknik quota sampling, yang diambil masing-masing 3 (tiga) orang guru 

untuk setiap paket keahlian, yang mengajar kelompok-kelompok mata pelajaran sebagai 

berikut: (1) Kelompok Mata Pelajaran Dasar Bidang Keahlian (C1),  (2) Kelompok Mata 

Pelajaran Dasar Program Keahlian (C2), dan (3) kelompok Mata Pelajaran Paket 

Keahlian (C3).    

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode 

angket dan dokumentasi. Metode angket (baik angket bentuk tertutup maupun angket 

terbuka) digunakan untuk mengumpulkan data tentang kesiapan guru untuk 

merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, serta penilaian dalam meng-

implementasikan kurikulum 2013. Sementara itu, dokumentasi dilakukan dengan 

mengumpulkan dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah disusun 

oleh guru dalam rangka mengimplementasikan kurikulum 2013. Dalam hal ini, kesiapan 

guru dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 dapat dinilai berdasarkan kualitas 

serta relevansi RPP yang telah disusun oleh guru, yang mencakup: (a) kesesuaian format 

RPP, (b) kelengkapan komponen RPP, (c) kesesuaian model dan metode pembelajaran 

yang diterapkan, dan (d) kesesuaian prosedur, teknik, dan instrumen penilaian 

pembelajaran dengan ketentuan dalam implementasi kurikulum 2013. 

Validasi instrumen pengumpulan data dilakukan berkaitan dengan validitas logis, 

yang dilakukan melalui pembahasan di dalam forum seminar disain dan instrumen 

penelitian. Selanjutnya, untuk memperoleh data yang valid juga dilakukan validasi data 

melalui triangulasi antar metode pengumpulan data yang digunakan.  
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Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis statistik deskriptif, 

analisis deskriptif kuantitatif, dan analisis deskriptif kualitatif. Kriteria yang digunakan 

untuk melakukan evaluasi kesiapan guru dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 

didasarkan pada ketentuan-ketentuan mengenai implementasi kurikulum 2013, 

khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran yaitu dengan mengacu 

pada Permendikbud Nomor 81a tahun 2013 atau Permendikbud Nomor 103 tahun 2014, 

dan Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013 atau Permendikbud Nomor 104 Tahun 2014, 

tentang standar penilaian.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik pembelajaran pada setiap satuan pendidikan terkait erat dengan 

Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi. Dalam hal ini, Standar Kompetensi Lulusan 

memberikan kerangka konseptual tentang sasaran pembelajaran yang harus dicapai, 

sedangkan Standar Isi memberikan kerangka konseptual tentang kegiatan belajar dan 

pembelajaran yang diturunkan dari tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi. 

Struktur Kurikulum 2013 Pendidikan Menengah, terdiri atas Kelompok Mata 

pelajaran Wajib dan Mata Pelajaran Pilihan. Mata pelajaran wajib mencakup 9 (sembilan) 

mata pelajaran dengan beban belajar 24 jam per minggu, yang terdiri atas: kelompok 

mata pelajaran Wajib kelompok A, dan mata pelajaran Wajib kelompok B. Dengan 

demikian, struktur dan isi kurikulum untuk mata pelajaran wajib bagi SMA/MA dan 

SMK/MAK adalah sama.  

Pada kurikulum SMK/MAK, mata pelajaran Kelompok Peminatan (C), terdiri atas: 

(1) Kelompok Mata Pelajaran Dasar Bidang Keahlian (C1),  (2) Kelompok Mata Pelajaran 

Dasar Program Keahlian (C2), dan (3) kelompok Mata Pelajaran Paket Keahlian (C3). 

Mata pelajaran serta KD pada kelompok C2 dan C3 ditetapkan oleh Direktorat Jenderal 

Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyesuaikan 

dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan dunia usaha dan industri. Khusus untuk 

MAK dapat ditambah dengan muatan keagamaan yang diatur lebih lanjut oleh 

Kementerian Agama.  

Sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi, maka prinsip 

pembelajaran yang diterapkan dalam implementasi kurikulum 2013 adalah: 

a. dari peserta didik diberi tahu, menuju peserta didik didorong untuk mencari tahu; 

b. dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar, menjadi belajar berbasis aneka 

sumber belajar; 

c. dari pendekatan tekstual, menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan 

ilmiah; 
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d. dari pembelajaran berbasis konten, menuju pembelajaran berbasis kompetensi; 

e. dari pembelajaran parsial, menuju pembelajaran terpadu; 

f. dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal, menuju pembelajaran dengan 

jawaban yang kebenarannya multi dimensi; 

g. dari pembelajaran verbalisme, menuju keterampilan aplikatif; 

h. peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal (hard skills) dan 

keterampilan mental (soft skills); 

i. pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik 

sebagai pembelajar sepanjang hayat; 

j. pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan (ing ngarso 

sung tulodo), membangun kemauan (ing madyo mangun karso), dan me-

ngembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran (tut wuri 

handayani); 

k. pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat; 

l. pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja 

adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas. 

m. pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran; dan 

n. pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik. 

Sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan, pembelajaran di sekolah menurut 

kurikulum 2013 sepenuhnya diarahkan pada pengembangan ketiga ranah tersebut secara 

utuh/holistik, yang berarti bahwa pengembangan ranah yang satu tidak bisa dipisahkan 

dengan ranah lainnya. Ketiga ranah kompetensi tersebut memiliki lintasan perolehan 

(proses psikologis) yang berbeda. Sikap diperoleh melalui aktivitas “menerima, 

menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan”. Pengetahuan diperoleh 

melalui aktivitas“ mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan 

mencipta. Keterampilan diperoleh melalui aktivitas “mengamati, menanya, mencoba, 

menalar, menyaji, dan mencipta”. Karaktersitik kompetensi beserta perbedaan lintasan 

perolehan (proses psikologis) tersebut akan sangat mempengaruhi karakteristik proses 

pembelajarannya.  

Data mengenai kesiapan guru SMK Program Keahlian Teknik Bangunan di 

Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 (yang 

mencakup ketersediaan perangkat pembelajaran yang dimiliki oleh guru, kesiapan guru 

dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, serta melaksanakan penilaian 

pembelajaran) dikumpulkan dengan menggunakan angket (bentuk tertutup dan terbuka), 

dan analisis dokumen RPP yang telah disusun oleh guru. 
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1. Kesiapan Guru dalam merencanakan pembelajaran  

Data mengenai kesiapan guru dalam merencanakan pembelajaran yang diukur 

dengan menggunakan angket bentuk tertutup, mengungkap ketersediaan perangkat pem-

belajaran yang dimiliki oleh guru, terdiri atas 5 butir pertanyaan. Data mengenai kesiapan 

guru dalam merencanakan pembelajaran memiliki rentang skor antara 6,0 sampai 20,0 

dengan nilai rerata sebesar 11,39; median sebesar 11,0 dan modus sebesar 11,0; 

dengan standar deviasi sebesar 3,41. Berdasarkan klasifikasi yang telah ditetapkan, 

maka kesiapan guru dalam merencanakan pembelajaran termasuk dalam kategori kurang 

siap (berada pada rentang Mi dan Mi – 1,5 SDi). 

Data hasil isian angket terbuka menunjukkan bahwa rendahnya kesiapan guru 

dalam merencanakan pembelajaran, ditunjukkan oleh: (1) sebagian besar (57,6 %) guru 

belum pernah mengikuti pelatihan implementasi kurikulum 2013, (2) sebanyak 78,8% 

guru menyatakan bahwa ketersediaan buku siswa untuk mata pelajaran kejuruan 

(kelompok C1, C2, dan C3) belum tersedia; (3) sebanyak 93,9% guru menyatakan bahwa 

ketersediaan buku guru untuk mata pelajaran kejuruan (kelompok C1, C2, dan C3) belum 

tersedia; (4) sebanyak 66,7% guru menyatakan bahwa contoh instrumen penilaian 

pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum 2013 belum tersedia; (5) meskipun para 

guru telah menyusun/mengembangkan RPP sesuai format yang telah ditetapkan dalam 

kurikulum 2013, namun sebagian besar (78,8 %) merasa masih mengalami kesulitan; dan 

(5) meskipun para guru telah mulai menyusun/ mengembangkan instrumen evaluasi 

pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum 2013, namun sebagian besar (87,9 %) 

merasa masih mengalami kesulitan.  

Sementara itu, hasil analisis dokumen RPP yang telah disusun oleh guru 

menunjukkan bahwa sebagian besar (85 %) guru telah menyusun RPP sesuai format 

yang telah ditentukan dalam implementasi kurikulum 2013, sedangkan sebanyak 15 % 

guru masih menyusun RPP sesuai format RPP untuk implementasi kurikulum KTSP 2006. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan bukti dokumen RPP yang telah 

disusun, pada dasarnya para guru telah memiliki kesiapan yang memadai dalam 

merencanakan pembelajaran sesuai kurikulum 2013. Namun demikian, jika dicermati dari 

isi serta komponen RPP nampak bahwa kemampuan guru dalam menyusun  RPP secara 

lengkap dan benar, terutama dalam merencanakan kegiatan pembelajaran dan penilaian, 

masih perlu ditingkatkan.  
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2. Kesiapan guru dalam melaksanakan pembelajaran 

Data mengenai kesiapan guru dalam melaksanakan pembelajaran untuk 

mengimplementasikan kurikulum 2013 yang diukur dengan menggunakan angket bentuk 

tertutup, terdiri atas 19 butir pertanyaan. Angket tersebut mengungkap pemahaman guru 

mengenai pendekatan, model, metode, dan prinsip-prinsip pembelajaran yang 

seharusnya diterapkan dalam melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kurikulum 

2013. Data mengenai kesiapan guru dalam melaksanakan pembelajaran memiliki rentang 

skor antara 39,0 sampai dengan 73,0 dengan nilai rerata sebesar 57,82; median sebesar 

58,0 dan modus sebesar 60,0; dengan standar deviasi sebesar 8,57. Berdasarkan 

klasifikasi yang telah ditetapkan, maka kesiapan guru dalam melaksanakan pembelajaran 

untuk mengimplementasikan kurikulum 2013 termasuk dalam kategori siap (berada pada 

rentang Mi dan Mi + 1,5 SDi). 

Namun demikian, data hasil isian angket terbuka menunjukkan bahwa sebenarnya 

para guru SMK program keahlian Teknik Bangunan dalam kondisi yang belum 

sepenuhnya siap untuk melaksanakan pembelajaran dalam mengimplementasi-kan 

kurikulum 2013. Hal ini ditunjukkan oleh: (1) sebagian besar (81,8 %) guru menyatakan 

belum memahami mengenai penerapan model pembelajaran yang sesuai dengan 

kurikulum 2013; (2) meskipun para guru telah mencoba menerapkan model pembelajaran 

yang sesuai dengan kurikulum 2013, yaitu pembelajaran dengan pendekatan saintific, 

namun sebagian besar (84,8 %) dari mereka menyatakan belum memahaminya secara 

baik.  

Sementara itu, hasil analisis dokumen RPP yang telah disusun oleh guru 

menunjukkan bahwa semua guru telah merumuskan kegiatan pembelajaran dalam 

kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup, namun hanya sebagian kecil (6 %) guru yang 

pada kegiatan pendahuluan telah mengaitkan materi pembelajaran yang akan 

disampaikan dengan pengalaman peserta didik atau materi yang telah dikuasai peserta 

didik. Demikian pula, dalam kegiatan inti juga banyak guru yang tidak menerapkan 

pendekatan saintifik tersebut secara tepat. Hal ini ditunjukkan oleh data sebagai berikut: 

(a) sebanyak 45 % guru tidak memfasilitasi peserta didik untuk melakukan pengamatan 

(kegiatan Mengamati) secara tepat, (b) hanya 35% guru yang memfasilitasi kegiatan 

Menanya secara tepat, sedangkan sebanyak 65% mengisi kegiatan Menanya dengan 

cara guru tersebut yang mengajukan pertanyaan kepada siswanya, (c) hanya 20% guru 

yang memfasilitasi kegiatan Mengumpulkan Informasi oleh peserta didik secara tepat, (d) 

hanya 35% guru yang memfasilitasi kegiatan Mengasosiasi (mengolah informasi) secara 

tepat, (e)  hanya 30% guru yang memberikan kesempatan kepada siswanya untuk 

Mengomunikasikan hasil kesimpulannya baik secara tertulis ataupun lisan, dan (f) hanya 
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5% guru yang benar-benar menerapkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di 

dalam kegiatan pembelajaran yang dikelolanya, karena penggunaan TIK dalam kegiatan  

pembelajaran yang dilakukan oleh guru baru sebatas menggunakan power point ketika 

menyampaikan materi pembelajaran.  

Dalam Permendikbud Nomor 81 a Tahun 2013, dinyatakan bahwa proses 

pembelajaran dalam implementasi kurikulum 2013 terdiri atas lima pengalaman belajar 

pokok, yang menggambarkan kegiatan belajar yang harus dilakukan dan kompetensi 

yang hendak dikembangkan pada diri peserta didik, yaitu: mengamati, menanya, 

mengumpulkan informasi, mengasosiasi (mengolah informasi, menalar), dan 

mengomunikasikan.  

Hasil analisis dokumen RPP juga menunjukkan bahwa dalam rancangan kegiatan 

penutup: (a) sebanyak 35% guru membuat rangkuman/kesimpulan dengan tidak 

melibatkan siswa, (b) sebanyak 55% guru tidak melakukan kegiatan penilaian, (c) hanya 

40% guru yang melakukan refleksi/umpan balik, (d) hanya 15% guru yang melakukan 

tindak lanjut, baik berupa remidi maupun pengayaan, dan (e) hanya 35% guru yang 

menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.  

 

3. Kesiapan guru dalam melaksanakan penilaian pembelajaran 

Penilaian pendidikan menurut Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013, merupakan 

proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar 

peserta didik. Pada dasarnya, penilaian pembelajaran tidak bisa dipisahkan dengan 

proses pembelajarannya. Oleh karena itu, perencanaan, pelaksanaan dan 

pengembangan perangkat penilaian pembelajaran tersebut perlu mempertimbangkan 

karakteristik pembelajaran yang diterapkan, yang disesuaikan dengan karakteristik 

kompetensi yang telah ditetapkan dalam kurikulum sekolah.  

Penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah 

dilaksanakan oleh pendidik, satuan pendidikan, Pemerintah dan/atau lembaga mandiri. 

Selain itu, penilaian proses dan hasil pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian 

otentik (authentic assesment) dan penilaian bukan otentik. Penilaian otentik dilakukan 

oleh pendidik (guru) secara berkelanjutan. Penilaian otentik adalah penilaian perilaku 

peserta didik secara multi-dimensional pada situasi nyata. Penilaian seperti ini tidak 

hanya menggunakan tes kertas pensil atau tes tertulis saja tetapi juga menggunakan 

berbagai teknik sesuai dengan kompetensi yang dinilai, misalnya tes perbuatan, 

pemberian tugas, pengamatan, dan portofolio. 

Penilaian otentik adalah teknik penilaian untuk mengumpulkan informasi yang 

mampu menggambarkan kompetensi yang sebenarnya dari peserta didik, yang 
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mencakup penilaian kesiapan siswa, proses, dan hasil belajar secara utuh. Keterpaduan 

penilaian ketiga komponen tersebut akan menggambarkan kapasitas, gaya, dan 

perolehan belajar siswa atau bahkan mampu menghasilkan dampak instruksional 

(instructional effect) dan dampak pengiring (nurturant effect) dari suatu kegiatan 

pembelajaran. 

Hargreaves dan Lorna Earl seperti dikutip oleh Badrun Kartowagiran (2013), 

menyatakan bahwa penilaian otentik mampu memotivasi peserta didik untuk lebih 

bertanggungjawab atas belajar mereka sendiri, membuat penilaian sebagai bagian 

integral dari proses pembelajaran, mendorong peserta didik untuk lebih berkreasi dan 

menerapkan pengetahuannya daripada hanya sekedar melatih ingatan.  

Hal senada dinyatakan oleh Grant Wiggins (Lund, 1997: 25) bahwa penilaian 

otentik dikembangkan untuk memfasilitasi peserta didik dalam mengaplikasikan 

pengetahuan dan keterampilan mereka untuk memecahkan permasalahan dalam 

kehidupan nyata dengan memberikan sentuhan otentik pada penugasan mereka. 

Penilaian otentik menjadi populer karena menawarkan berbagai pergeseran dari penilaian 

tradisional, khususnya yang berfokus pada kebermanfaatan pengetahuan dan 

keterampilan yang dimiliki untuk memecahkan permasalahan dalam kehidupan nyata, dan 

memenuhi tuntutan dunia profesi. 

Demikian pula, Berg (2006: 7) berdasarkan hasil wawancaranya dengan John 

Muller mengungkapkan perbedaan antara penilaian otentik dengan penilaian tradisional, 

yaitu bahwa penilaian tradisional mengukur seberapa siswa telah memperoleh 

pengetahuan sedangkan penilaian otentik mengukur seberapa siswa mampu 

mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya agar lebih bermakna 

dalam kehidupannya. 

 Senada dengan itu, Gulikers (2004: 67) mendefinisikan penilaian otentik sebagai 

penilaian yang menuntut peserta didik untuk menggunakan kompetensi pengetahuan, 

keterampilan dan perilaku yang mereka kuasai untuk diaplikasikan dalam memecahkan 

permasalahan kehidupan profesionalnya kelak, di mana level keotentikan suatu penilaian 

akan tergantung pada level kemiripannya dengan situasi yang akan dihadapinya di dunia 

nyata. 

Sementara itu, Lina (2000: 181) mengungkapkan bahwa penilaian otentik berguna 

sebagai alat untuk menyediakan bukti-bukti perubahan dan mengevaluasi performa 

individu ketika bekerja dalam kelompok yang mungkin tidak dapat direkam oleh instrumen 

penilaian tradisional. Dengan kata lain, penilaian otentik lebih peka terhadap perubahan 

yang terjadi pada peserta didik sebagai akibat dari proses belajar. 
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Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa penilaian otentik 

merupakan penilaian yang menuntut peserta didik bukan hanya menjawab tes dengan 

benar, tetapi mengaplikasikan pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk memecahkan 

permasalahan kehidupan sehari-hari atau kehidupan profesionalnya kelak. Penilaian 

otentik dapat dilakukan melalui banyak jenis penugasan. Oleh karena itu, poin penting 

dari penilaian otentik adalah kemiripan penugasan yang diberikan di sekolah dengan 

konteks kehidupan nyata yang dihadapi oleh peserta didik. 

Sementara itu, karakteristik penilaian otentik memiliki 5 dimensi (Gulikers, 2004: 

67), yaitu: 

a. Penugasan yang otentik, yaitu tugas yang berisi permasalahan-permasalahan yang 

dihadapi siswa dalam komunitasnya dalam kehidupan nyata. 

b. Konteks fisik, yaitu tugas yang menuntut siswa untuk mendemonstrasikan 

kemampuannya baik di dalam maupun di luar kelas. 

c. Konteks sosial, yaitu tugas-tugas yang memuat proses sosial sesuai dengan 

kehidupan nyata peserta didik, seperti: kerjasama, dan tugas yang mampu 

menumbuhkan iklim kompetisi. 

d. Hasil penilaian yang otentik, yaitu tugas-tugas yang menghasilkan produk-produk 

yang otentik, dengan ciri-ciri: (1) kualitas produk atau kinerja yang dilakukan siswa 

sesuai dengan kehidupan nyata, (2) menuntut proses demonstrasi yang 

menggambarkan suatu kompetensi yang valid, (3) melibatkan banyak indikator 

belajar, dan (4) adanya penyajian hasil kerja kepada orang lain baik secara lisan 

maupun tulisan. 

e. Menggunakan acuan/kriteria yang mencakup hasil yang realisik, pengungkapan 

karakteristik hasil secara eksplisit, yang mendasarkan kompetensi profesional dalam 

situasi nyata. 

Penilaian otentik dilakukan secara berkesinambungan dan terpadu dengan 

pembelajaran. Oleh karena itu, penilaian otentik selain harus sesuai dengan kompetensi 

yang akan dicapai, juga akan terkait dengan model pembelajaran yang diterapkan. 

Kegiatan pembelajaran pada program keahlian Teknik Bangunan dikelompokkan 

menjadi tiga, yakni: (1) pembelajaran teori, (2) pembelajaran praktikum, dan (3) 

pembelajaran praktik. Pembelajaran praktik dan praktikum  sama-sama  merupakan 

aplikasi dari teori yang telah dipelajarinya. Dilihat dari penekanannya, ada perbedaan 

antara pembelajaran teori dengan pembelajaran praktik dan praktikum. Pembelajaran 

teori keteknikan lebih menekankan pada pelatihan kognitif (pengetahuan), sedangkan 

pada pembelajaran praktik lebih menekankan pada pelatihan psikomotorik (keterampil-

an), namun demikian kedua pembelajaran tadi  saling mengkait dan saling menunjang. 
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Dari ketiga jenis pembelajaran ini, proporsi pembelajaran praktik di workshop (bengkel 

kerja) adalah jauh lebih besar daripada proporsi pembelajaran teori kejuruan, dan 

pembelajaran praktikum di laboratorium.  

Menurut Soeprijanto (2010), proses pembelajaran praktik kejuruan, terdiri atas 

perencanaan pembelajaran, persiapan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan 

penilaian hasil pembelajaran. Perencanaan pembelajaran praktik dapat berupa 

penyusunan job sheet, persiapan berupa persiapan kelas, bengkel kerja (workshop), dan 

atau peralatan yang digunakan. Pelaksanaan praktik pembelajaran dapat didahului 

dengan penyajian materi oleh guru (shop talk), diteruskan dengan praktik oleh siswa, dan 

asesmen proses dan hasil belajar siswa. 

Menurut Mills (1977), dalam pembelajaran praktik tugas guru adalah: (1) 

menentukan tujuan dalam bentuk perbuatan, (2) menganalisis keterampilan secara rinci 

dan catatan operasi serta urutannya, (3) mendemonstrasikan keterampilan tersebut 

disertai dengan penjelasan singkat, dengan memberikan perhatian pada butir-butir kunci 

serta bagian-bagian yang sukar, (4) memberi kesempatan kepada siswa untuk mencoba 

praktik sendiri dengan pengawasan dan bimbingan (simulasi), dan (5) memberikan 

penilaian terhadap usaha siswa.  

Sementara itu, Leighbody dan Kidds (1968) menyatakan bahwa langkah-langkah 

dalam mengajar praktik adalah: (1) tahap persiapan, (2)  tahap kegiatan siswa (praktik), 

dan (3) tahap penilaian hasil kerja siswa. Dengan demikian dapat dirangkum bahwa 

pembelajaran praktik pada program keahlian Teknik Bangunan, mencakup tiga tahap, 

yakni: (1) tahap perencanaan, (2) tahap pelaksanaan pembelajaran yang terdiri atas: (a) 

penyajian oleh guru (shop talk) dan (b) tahap kegiatan siswa (praktik), dan (3) tahap 

penilaian hasil belajar siswa. 

Penilaian pencapaian kompetensi peserta didik pada program keahlian Teknik 

Bangunan mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan 

secara berimbang sehingga dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif setiap 

peserta didik terhadap standar yang telah ditetapkan. Penilaian kompetensi sikap 

dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian “teman sejawat” (peer evaluation) 

dan jurnal. Pendidik menilai kompetensi pengetahuan melalui tes tulis, tes lisan, dan 

penugasan. Penilaian kompetensi keterampilan peserta didik dilakukan melalui penilaian 

kinerja, yaitu penilaian yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu 

kompetensi tertentu dengan menggunakan tes praktik, projek, dan penilaian portofolio.  

Kesiapan guru dalam melaksanakan penilaian pembelajaran sesuai dengan 

kurikulum 2013 yang diukur dengan menggunakan angket bentuk tertutup, terdiri atas 18 

butir pertanyaan. Angket tersebut mengungkap pemahaman guru mengenai prinsip-
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prinsip, pendekatan, dan teknik penilaian yang seharusnya diterapkan dalam melaksana-

kan penilaian pembelajaran sesuai dengan kurikulum 2013, yakni penilaian otentik. Data 

mengenai kesiapan guru dalam melaksanakan penilaian pembelajaran sesuai dengan 

kurikulum 2013 memiliki rentang skor antara 18,0 sampai dengan 70,0 dengan nilai rerata 

sebesar 48,36; median sebesar 48,0 dan modus sebesar 42,0; dengan standar deviasi 

sebesar 11,31. Berdasarkan klasifikasi yang telah ditetapkan, maka kesiapan guru dalam 

melaksanakan penilaian pembelajaran dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 

dalam kategori siap (berada pada rentang Mi dan Mi + 1,5 SDi). 

Namun demikian, data hasil isian angket terbuka menunjukkan bahwa para guru 

SMK Program Keahlian Teknik Bangunan sebenarnya dalam kondisi yang belum 

sepenuhnya siap untuk melaksanakan penilaian pembelajaran dalam meng-

implementasikan kurikulum 2013 secara tepat. Hal ini ditunjukkan oleh fakta meskipun 

para guru sudah mengembangkan instrumen penilaian pembelajaran yang tertuang 

dalam dokumen RPP, namun sebagian besar (87,9 %) guru masih belum memahami 

prinsip, teknik dan penerapan penilaian otentik.  

Sementara itu, hasil analisis dokumen RPP juga menunjukkan bahwa meskipun 

para guru sudah menyusun instrumen penilaian pembelajaran di dalam dokumen RPP, 

namun fakta menunjukkan bahwa: (a) hanya 20% rancangan penilaian pembelajaran 

yang disusun oleh guru yang telah menggambarkan penilaian yang otentik, (b) masih ada 

30% guru yang belum mendeskripsikan penilaian aspek sikap, (c) terdapat 25% guru 

yang belum mendeskripsikan penilaian pada aspek pengetahuan, (d) masih ada 50% 

guru yang belum mendeskripsikan penilaian pada aspek keterampilan, (e) terdapat 40% 

instrumen penilaian yang tidak sesuai dengan indikator yang dinilai, (f) hanya 10% guru 

yang melakukan penilaian aspek pengetahuan yang menuntut kemampuan aplikasi, 

sedangkan 90% lainnya menilai aspek pengetahuan hanya pada tingkat pengetahuan 

(knowledge) dan pemahaman saja, (g) hanya 5% guru yang melakukan penilaian aspek 

pengetahuan yang menuntut kemampuan pada level kognitif yang tinggi (High Order 

Thinking Skill atau HOTS), sedangkan 95% lainnya menilai aspek pengetahuan hanya 

pada tingkat pengetahuan (knowledge) dan pemahaman saja, (h) masih terdapat 45% 

guru yang melakukan penilaian aspek keterampilan yang tidak menggunakan tugas/tes 

kinerja, (i) sebanyak 75% guru melakukan penilaian aspek sikap dengan teknik observasi, 

dan (j) hanya 45% guru yang mencantumkan rubrik penilaian yang tepat.  

Hasil analisis dokumen RPP yang juga berisi rancangan penilaian pembelajaran 

menunjukkan bahwa rancangan penilaian pembelajaran yang telah disusun oleh guru 

dalam dokumen RPP sebagian besar belum memenuhi karakteristik sebagai penilaian 

otentik. Hal ini ditunjukkan oleh data berikut. 
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a. Tugas-tugas yang diberikan kepada siswa belum berisi permasalahan-permasalahan 

yang dihadapi siswa dalam komunitasnya di dalam kehidupan nyata. 

b. Tugas-tugas yang diberikan kepada siswa belum menuntut siswa untuk 

mendemonstrasikan kemampuannya, baik di dalam maupun di luar kelas. 

c. Tugas-tugas yang diberikan kepada siswa belum memuat proses sosial yang sesuai 

dengan kehidupan nyata peserta didik, seperti: kerjasama, dan menumbuhkan iklim 

kompetisi. 

d. Tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik belum menghasilkan produk-produk 

yang otentik, dengan ciri-ciri: (1) kualitas produk atau kinerja yang dilakukan siswa 

belum sesuai dengan kehidupan nyata siswa atau tuntutan profesinya kelak, (2) 

tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik belum menuntut proses demonstrasi 

yang menggambarkan suatu kompetensi yang valid, (3) tugas-tugas yang diberikan 

kepada peserta didik belum melibatkan banyak indikator belajar, dan (4) tugas-tugas 

yang diberikan kepada peserta didik belum menuntut penyajian hasil kerja kepada 

orang lain baik secara lisan maupun tulisan. 

e. Tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik belum menggunakan acuan/kriteria 

yang mencakup hasil yang realisik, yang mendasarkan kompetensi profesional dalam 

situasi nyata. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kesiapan guru SMK 

Program Keahlian Teknik Bangunan di D.I. Yogyakarta untuk melaksanakan penilaian 

pembelajaran sesuai tuntutan kurikulum 2013 masih dalam kategori kurang siap. Hal ini 

ditunjukkan oleh kenyataan bahwa pemahaman guru mengenai prinsip-prinsip, prosedur, 

dan teknik penilaian sesuai dengan prinsip penilaian otentik masih belum memadai. Hal 

ini juga didukung oleh fakta meskipun para guru sudah mengembangkan instrumen 

penilaian pembelajaran, namun sebagian besar guru masih belum memahami prinsip dan 

penerapan penilaian otentik, sehingga penilaian banyak dilakukan sesuai model penilaian 

pada kurikulum sebelumnya, dan para guru masih membutuhkan contoh-contoh riil 

tentang prosedur dan instrumen penilaian otentik dalam mengimplementasikan kurikulum 

2013. 

Hasil analisis dokumen RPP juga menunjukkan bahwa pemahaman guru 

mengenai konsep, prinsip-prinsip, dan teknik penilaian otentik masih rendah. Istilah 

penilaian otentik pada dasarnya bukanlah istilah yang baru di dunia pendidikan di 

Indonesia, karena sejak diuji-cobakannya Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) tahun 

2004, istilah ini mulai banyak dibicarakan orang.  

Secara definisi, penilaian otentik adalah prosedur penilaian yang dapat 

menghasilkan informasi yang benar-benar mampu menggambarkan kompetensi peserta 
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didik yang sebenarnya. Dalam hal ini, Grant Wiggins (Lund, 1997: 25) menyatakan bahwa 

penilaian otentik dikembangkan untuk memfasilitasi peserta didik dalam mengaplikasikan 

pengetahuan dan keterampilan mereka untuk memecahkan permasalahan dalam 

kehidupan nyata dengan memberikan sentuhan otentik pada penugasan mereka. 

Penilaian otentik menjadi populer karena menawarkan berbagai pergeseran dari penilaian 

tradisional menuju model penilaian yang berfokus pada kebermanfaatan pengetahuan 

dan keterampilan yang dimiliki peserta didik untuk memecahkan permasalahan dalam 

kehidupan nyata, dan memenuhi tuntutan dunia professional mereka. 

Demikian pula, Berg (2006: 7) mengungkapkan perbedaan antara penilaian otentik 

dengan penilaian tradisional, yaitu bahwa penilaian tradisional mengukur seberapa siswa 

telah memperoleh pengetahuan sedangkan penilaian otentik mengukur seberapa siswa 

mampu mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya agar lebih 

bermakna dalam kehidupannya. 

 Senada dengan kedua pendapat di atas, Gulikers (2004: 67) mendefinisikan 

penilaian otentik sebagai penilaian yang menuntut peserta didik untuk menggunakan 

kompetensi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang mereka kuasai untuk 

diaplikasikan dalam memecahkan permasalahan kehidupan profesionalnya kelak, di 

mana level keotentikan suatu penilaian akan tergantung pada level kemiripannya dengan 

situasi yang akan dihadapinya di dunia nyata. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penilaian otentik merupakan 

penilaian yang menuntut peserta didik bukan hanya menjawab tes dengan benar, tetapi 

mampu mengaplikasikan pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk memecahkan 

permasalahan kehidupan sehari-hari atau kehidupan profesionalnya kelak. Dalam hal ini, 

penilaian otentik pada umumnya dilakukan melalui teknik penugasan. Oleh karena itu, 

poin penting dari penilaian otentik adalah kemiripan penugasan yang diberikan kepada 

peserta didik di sekolah dengan konteks kehidupan nyata yang dihadapi oleh peserta 

didik tersebut. 

Kesiapan guru SMK Program Keahlian Teknik Bangunan di D.I. Yogyakarta dalam 

melaksanakan pembelajaran dalam rangka mengimplementaskan kurikulum 2013 tidak 

terlepas dari dukungan stakeholders, baik satuan pendidikan, supervisor (kepala sekolah 

dan Pengawas sekolah), Dinas Pendidikan, dan LPMP dan P4TK. Faktanya, telah banyak 

dukungan yang diberikan oleh sekolah (satuan pendidikan), supervisor (kepala sekolah 

dan Pengawas sekolah), Dinas Pendidikan, LPMP dan P4TK kepada guru dalam meng-

implementasikan kurikulum 2013, namun kenyataannya sebagian besar dari mereka 

belum sepenuhnya siap untuk mengimplementasikan kurikulum 2013 secara baik.  
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KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Kesiapan Guru SMK Program Keahlian Teknik Bangunan di Daerah Istimewa 

Yogyakarta dalam merencanakan pembelajaran dalam mengimplementasikan 

Kurikulum 2013 dalam kategori yang kurang siap. Hal ini dapat diukur berdasarkan 

ketersediaan perangkat pembelajaran yang belum tersedia, dan substansi isi serta 

komponen RPP yang menggambarkan bahwa kemampuan guru dalam menyusun  

RPP secara lengkap dan benar masih perlu ditingkatkan. 

2. Kesiapan Guru SMK Program Keahlian Teknik Bangunan di Daerah Istimewa 

Yogyakarta dalam melaksanakan pembelajaran dalam rangka mengimplementasikan 

Kurikulum 2013 dalam kondisi yang kurang siap. Hal ini ditunjukkan oleh data bahwa: 

(1) sebagian besar (81,8 %) guru belum memahami mengenai prinsip-prinsip dan 

penerapan model pembelajaran dengan pendekatan saintific yang sesuai dengan 

kurikulum 2013; (2) meskipun semua guru telah merumuskan kegiatan pembelajaran 

dalam kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup, namun realisasi kegiatan-kegiatan 

tersebut masih belum sesuai dengan ketentuan, (3) hampir semua guru belum 

menerapkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di dalam kegiatan 

pembelajarannya, karena penggunaan TIK dalam kegiatan  pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru baru sebatas menggunakan power point ketika menyampaikan 

materi pembelajaran. 

3. Kesiapan Guru SMK Program Keahlian Teknik Bangunan di Daerah Istimewa 

Yogyakarta dalam melaksananakan penilaian pembelajaran dalam meng-

implementasikan Kurikulum 2013 dalam kondisi yang kurang siap. Hal ini ditunjukkan 

oleh kenyataan bahwa pemahaman guru mengenai prinsip-prinsip, prosedur, dan 

teknik penilaian sesuai dengan prinsip penilaian otentik masih belum memadai. Hal ini 

juga didukung oleh fakta meskipun para guru sudah mengembangkan instrumen 

evaluasi pembelajaran, namun tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik 

belum menggambarkan tugas-tugas yang otentik. 
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PENGEMBANGAN MODEL PRAKTIK MENGAJAR REFLEKTIF: 
(Upaya Meningkatkan Kompetensi Pedagogik dan Membentuk Karakter 

Pendidik Profesional Mahasiswa PGSD) 

 

Haryono, Hardjono, Budiyono, dan Yuli Utanto 

UNNES 

email: yonfrans@yahoo.com,  

 

Abstrak 
 

Model praktik mengajar di LPTK selama ini diorientasikan pada memfasilitasi 

mahasiswa mengembangkan kompetensi guna melaksanakan tanggung jawab 

kependidikan di sekolah. Model yang dikembangkan cenderung mengabaikan aspek 

mengajar sebagai tugas (taks) kompleks dan kesiapan mahasiswa melaksanakan tugas 

kompleks yang dimaksud. Secara empirik model praktik mengajar ini kurang realistis, 

menuntut kesiapan mahasiswa atas penguasaan kompetensi profesional sekaligus sosial, 

moral pedagogik. Penelitian dilakukan untuk mengembangkan suatu model praktik 

mengajar yang akomodatif terhadap kemampuan riil mahasiswa dan mampu 

memfasilitasi pembentukan kompetensi calon guru dengan tugas kompleksnya. Dengan 

pendekatan penelitian dan pengembangan, penelitian diawali dengan pemetaan kendala 

implementasi model praktik mengajar yang berlangsung bagi mahasiswa PGSD selama 

ini, kemudian dilanjutkan dengan pengembangan model praktik mengajar yang 

akomodatif dan lebih potensial dalam membangun karakter dan kompetensi pedagogik 

calon guru.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) model praktik mengajar yang dikemas 

dalam program PPL baru mengimplementasikan kemampuan teoritis mahasiswa, secara 

umum mahasiswa PGSD FIP Unnes belum siap melaksanakan praktik mengajar di 

sekolah mitra,  mahasiswa lebih banyak melakukan improvisasi dan refleksi diri dalam 

meningkatkan kemampuan mengajarnya, (2) model pratik mengajar reflektif 

dikembangkan dengan mengacu pada model Zeichner dan Liston yang terdiri atas tiga 

tahap reflektif, yaitu technical level, contextual level, dan critical level.  

 
Kata Kunci: praktik mengajar, reflektif, kompetensi, karakter, pedagogi. 

 
PENDAHULUAN  

Program Pengalaman Lapangan yang selanjutnya disebut PPL adalah program 

memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi dalam melaksanakan 

tanggung jawab kependidikan di sekolah-sekolah mitra. PPL berupaya menyediakan 

pengalaman untuk menemukan dan memecahkan hal-hal baru yang berkenaan dengan 

permasalahan mengajar di sekolah. Dalam kondisi demikian mahasiswa akan tertantang 

untuk menggunakan semua kemampuan yang sudah dimiliki dan beradaptasi dengan 

lingkungan baru. Selama proses berlangsung diharapkan akan terbentuk kemampuan-

kemampuan baru pada mahasiswa dan sekaligus membawa pembaharuan pada sekolah.  

mailto:yonfrans@yahoo.com
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PPL yang diwujudnyatakan dalam kegiatan praktik mengajar (practical teaching) 

adalah suatu sistem pembelajaran yang dibangun atas komponen, tujuan, pengalaman 

belajar, organisasi pengalaman belajar dan evaluasi pembelajaran (Tyler, 1950). Semua 

komponen ini saling berinterrelasi untuk mewujudkan tujuan umum Lembaga Pendidikan 

Tenaga Keguruan (yang selanjutnya disebut LPTK) yaitu menghasilkan calon-calon guru 

yang profesional sekaligus berkarakter (Martin dan Kimberly, 2007).  

Secara empiris model PPL yang dikembang-terapkan di LPTK, banyak mengalami 

kendala yang bersumber dari model itu sendiri yaitu bahwa dalam pelaksanaannya 

mengabaikan aspek mengajar sebagai tugas (task) yang kompleks. Di samping itu 

kendala juga bersumber dari mahasiswa berkenaan dengan kesiapan mereka yang masih 

kurang guna memenuhi kompleksitas tuntutan tugas sebagai calon guru. Khusus untuk 

mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar (yang selanjutnya disebut PGSD), selain 

harus menguasai aspek kompetensi pedagogik, sosial, kepribadian, dan profesional, 

mahasiswa juga harus menguasai lima mata pelajaran pokok, yaitu Matematika, Bahasa 

Indonesia, Sains (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan Pendidikan 

Kewarganegaraan (PKn) sekaligus.  

Kompleksitas lain yang dihadapi oleh mahasiswa dalam melaksanakan PPL, 

adalah bahwa; (1) mengajar bukanlah rutinitas yang sederhana, (2) mengajar memiliki 

multi tujuan dalam satu proses yang simultan, (3) mengajar dipengaruhi oleh perbedaan 

latar belakang yang beragam dari para siswa, dan (4) mengajar menuntut beragam 

pengetahuan yang harus diintegrasikan dalam satu waktu (Hamon, 2006). Hal ini sejalan 

dengan penelitian Ansyar (2006) yang menunjukkan bahwa; (1) guru pemula lulusan 

LPTK umumnya lebih berperan sebagai pembekal informasi, (2)  lulusan LPTK terkondisi 

untuk berperan sebagai pelaksana program instruksional, sehingga memaknai 

pembelajaran lebih sebagai target bukan alat untuk mengembangkan potensi siswa, (3) 

suasana pembelajaran di sekolah dan di LPTK gagal mengantarkan siswa untuk memiliki 

kemampuan belajar sendiri (self directed learning). Fakta lain adalah hasil penelitian 

Syarifuddin (2004) yang menunjukkan bahwa 89% kemampuan mahasiswa LPTK yang 

melaksanakan PPL di sekolah menggunakan pertanyaan tingkat rendah yang hanya 

menuntut jawaban ingatan semata dalam pembelajarannya, sehingga tidak mendorong 

terjadinya aktivitas eksploratif siswa. Kondisi ini tidak lepas dari permasalahan LPTK 

sebagai kawah candradimuka pencetak calon guru (khususnya guru SD), sekaligus 

mencerminkan kesenjangan antara tuntutan kualitas guru dengan upaya penyiapan calon 

guru di LPTK.  

Berangkat dari kondisi yang ada sebagaimana diungkapkan di depan, dipandang 

perlu untuk melakukan kajian secara lebih mendalam sebagai acuan untuk 

mengembangkan solusi lebih lanjut. Pengembangan model PPL yang mampu 

meningkatkan kompetensi dan sekaligus membangun karakter keguruan adalah langkah 
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strategis yang layak didukung. Pengkajian dimulai dari pemetaan terhadap kendala model 

PPL selama ini yang mengabaikan aspek mengajar sebagai tugas (taks) kompleks, 

berikut kompleksitas tuntutan terhadap mahasiswa praktikan yang harus menguasai 

aspek sosial, personal, pedagogik, dan profesional teerkait dengan lima mata pelajaran 

pokok di SD. Hasil dari pengkajian ini selanjutnya akan digunakan sebagai dar 

pengembangan model PPL reflektif yang lebih mampu meningkatkan kompetensi 

pedagogik dan sekaligus membentuk karakter bagi mahasiswa praktikan.  

PPL bagi mahasiswa PGSD adalah pembelajaran praktik mengajar yang 

merupakan muara dari sejumlah mata kuliah, bersifat  aplikatif dan adaptif, serta dibangun 

dari pengetahuan-pengetahuan ilmiah berkenaan dengan lima bidang keilmuan dari mata 

pelajaran pokok di SD (Matematika, Sains (IPA), IPS, PPKn, dan Bahasa Indonesia), 

mata-mata kuliah dasar kependidikan dan keguruan, dan mata-mata kuliah pendidikan 

umum (general education) seperti pendidikan agama  dan nilai-nilai budaya. PPL 

berintikan interaksi antara mahasiswa dengan komponen pembelajaran lainnya, yaitu 

dosen pembimbing, guru pamong, siswa, media, sumber belajar, dan lingkungan yang 

terlibat untuk mencapai tujuan. Di dalam interaksi itu terdapat tiga hal pokok, yaitu; (1) 

konten akademik yang meliputi lima bidang studi ke-SD-an, (2) konten pedagogik yang 

menjadi dasar pertimbangan bagaimana proses interaksi itu harus diselenggarakan, dan 

(3) interaksi itu sendiri sebagai wujud penguasaan konten akademik dan konten 

pedagogik dalam bentuk aktivitas pembelajaran secara utuh. 

Secara empirik aktivitas PPL bukan proses rutin pembelajaran semata, tetapi juga 

merupakan upaya pembentukan kompetensi yang bermuara pada penguasaan 

kemampuan dan keterampilan, serta pembentukan karakter sebagai guru. Melalui PPL 

diharapkan mahasiswa bukan hanya memiliki kemampuan terbiasa melaksanakan 

pembelajaran atau memiliki kemampuan hanya pada tataran kognisi seperti  memiliki 

pengetahuan tentang materi pelajaran yang akan diajarkan pada siswa, atau penguasaan 

materi tentang bagaimana proses pembelajaran yang tepat, tetapi harus bermuara pada 

performa atau kinerja sebagai calon guru yang berkarakter.  

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan Penelitian dan Pengembangan, yaitu 

program penelitian ditindaklanjuti dengan pengembangan untuk perbaikan atau 

penyempurnaan (Borg and Gall, 2006). Untuk menghasilkan model praktik mengajar 

reflektif telah ditempuh langkah-langkah sistematis dalam bentuk proses aksi, refleksi, 

evaluasi, dan inovasi dengan mengaplikasikan metode penelitian campuran - mix method 

(Creswell, 2009).  

Dengan subjek mahasiswa praktikan PGSD FIP Unnes, dosen pembimbing PPL, 

dan guru pamong dari sekolah mitra, penelitian diawali survei pemetaan kendala 
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implementasi model praktik mengajar yang berlangsung bagi mahasiswa program S1 

PGSD, kemudian dilanjutkan dengan pengembangan model praktik mengajar yang lebih 

akomodatif dan potensial dalam membangun karakter dan kompetensi pedagogik calon 

guru.  

Tahapan dan target penelitian yang dilakukan pada tahun 2013 – 2014, secara 

sederhana divisualisasikan dalam flow-chart beikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1: Rangkaian Kegiatan Penelitian Pengembangan Model Praktik Mengajar 
RefIektif. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Kendala dan permasalahan implementasi model praktik mengajar dalam bentuk PPL 

pada S1 PGSD FIP Unnes. 

Hasil analisis data kuantitatif tentang kendala pelaksanaan model PPL yang 

diterapkan bagi mahasiswa S1 PGSD FIP Unnes adalah sebagaimana terangkum pada 

Tabel 1 berikut ini. 
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Tabel 1: Kendala Pelaksanaan Model PPL di PGSD FIP Unnes 

VARIABEL N 

SKOR 
TEORETIK 

MEAN 
STATIS-

TIK 
SD 

Tingkat 
Pencap
aian (%) Min. Maks. 

a. Kesiapan Mahasiswa 

b. Proses Micro-teaching 

c. Pengelolaan PPL di 

Sekolah 

d. Pola pembinaan 

mahasiswa  

e. Perilaku Praktik Mengajar  

f. Karakteristik Mahasiswa  

g. Pemahaman Profesi  

h. Kemampuan refleksi 

53 

53 

 

53 

 

53 

53 

53 

53 

53 

5 

5 

 

5 

 

5 

5 

3 

4 

8 

20 

20 

 

20 

 

20 

20 

12 

16 

32 

15.17 

14.87 

 

14.32 

 

14.72 

16.11 

9.79 

12.79 

26.09 

2.694 

3.013 

 

2.765 

 

2.783 

2.276 

1.561 

2.070 

3.628 

75.85 

74,34 

 

71.60 

 

73.58 

80.57 

81.60 

79.95 

65.24 

  

Dengan membaca tabel di atas, dapat dikemukakan beberapa hal berkaitan dengan 

kendala dan permasalahan terkait dengan pelaksanaan PPL di PGSD FIP Unnes sebagai 

berikut. 

Pertama, kendala pelaksanaan PPL berkenaan dengan kesiapan mahasiswa 

adalah tinggi, dengan mean skor kendala 15.17 yang merupakan 75.86% dari skor 

maksimum. Mahasiswa PGSD pada umumnya belum memiliki kesiapan yang utuh untuk 

mengikuti program praktik mengajar di sekolah mitra. Aspek kesiapan ini mencakup 

kesiapan mental untuk melaksanakan praktik mengajar, pemenuhan kompleksitas 

tuntutan sebagai guru kelas, pemenuhan tuntuan kompetensi guru, dan perolehan 

dukungan dari guru-guru di sekolah mitra.  

Fakta ini memberikan penegasan bahwa model PPL yang diterapkan selama ini 

sesungguhnya telah mengingkari hakikat praktik mengajar sebagai proses kompleks yang 

tidak bisa dilakukan tanpa persiapan matang. Mahasiswa praktikan yang diterjunkan ke 

sekolah-sekolah mitra untuk mempraktikan seperangkat pengetahuan, keterampilan, nilai, 

sikap, dan perilaku yang diperoleh selama proses pembelajaran sebaga calon guru, 

seyogyanya adalah mereka yang benar-benar telah memiliki kesiapan secara memadai.  

Kedua, program micro-teaching yang diselenggarakan untuk membekali praktikan 

dalam melaksanakan praktik mengajar di sekolah, secara kuantitatif cukup membantu 

mahasiswa. Mean skor proses micro-teaching yang mencakup tentang kualitas 

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi yang dilakukan, materi yang diberikan, hingga 

kontribusi dosen dalam membantu menyiapkan mahasiswa untuk mengikuti PPL adalah 

14.87 dari skor maksimum 20 atau telah mencapai 74.34%.  

Tetapi secara substantif kontribusi micro-teaching dalam penyiapan mahasiswa 

melaksanakan praktik mengajar secara riil di sekolah-sekolah mitra, mahasiswa merasa 
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kurang memperoleh kontribusi sebagai bekal yang diperlukan. Micro-teaching dirasa 

kurang mampu memberikan bekal yang senyatanya kepada mahasiswa praktikan, sebab 

dalam pelaksanaannya micro-teaching hanya belajar membelajarkan teman-teman 

sendiri. Dalam praktik micro-teaching, mahasiswa praktikan menghadapi siswa yang 

mudah diatur, mereka manut-manut ketika dalam proses pengkondisian kelas. Hal ini 

sangat berbeda dengan kondisi senyatanya di dalam kelas-kelas sekolah mitra (SD). 

Ketika jumah siswa SD yang senyatanya ada 40 siswa maka akan ada 40 perilaku siswa 

yang berbeda. Hal-hal riil yang terjadi di sekolah tempat mahasiswa melakukan praktik 

mengajar yang sesungguhnya, belum dapat diatasi melalui program micro-teaching. 

Harapan mahasiswa praktikan dalam micro-teaching bisa benar-benar menghadapi siswa 

yang sebenarnya, bukan teman-temannya sendiri sehingga secara sadar akan 

beradaptasi dengan situasi kelas yang senyatanya.  

Ketiga, dalam hal pengelolaan PPL di sekolah mitra, kendala berkenaan dengan 

penyusunan program, pengukuran hasil, monitoring dan evaluasi, pengadministrasian, 

dan pelaporan dapat dikategorikan tinggi, yaitu dengan skor 14.32 dari skor maksimum 20 

atau 71.60%. Hal ini menunjukkan bahwa program praktik mengajar belum dikelola 

secara baik di tingkat sekolah mitra, sehingga pengelolaan PPL yang dilakukan selama ini 

belum mampu mengkondisikan mahasiswa PGSD untuk mampu melaksanakan PPL 

dengan lebih baik.  

Dalam forum FGD terungkap, bahwa perangkat penunjang pelaksanaan PPL sering 

terlambat diberikan kepada mahasiswa praktikan, buku panduan PPL baru diterima 

setelah mahasiswwa berada di sekolah mitra. Padahal buku panduan ini sudah sangat 

dibutuhkan oleh mahasiswa, dosen pembimbing, dan guru pamong sebagai acuan dalam 

menyusun program kegiatan di sekolah latihan. Hal demikian berdampak pada ketidak-

pahaman mahasiswa tentang tugas dan langkah operasional yang harus dilakukan 

selama melaksanakan PPL, khususnya pada masa orientasi atau yang dikenal dengan 

PPL I.  

Keempat, kendala pelaksanaan model PPL dari dimensi pola pembinaan 

mahasiswa ke arah pencapaian kompetensi dan pembentukan karakter di sekolah mitra, 

masuk dalam kategori tinggi yaitu dengan mean skor 14.72 atau 73.58% dari skor 

maksimal. Artinya mahasiswa PGSD yang menempuh PPL di sekolah-sekolah mitra, 

secara sistemik belum mendapatkan pembinaan yang memadahi. Regulasi tentang 

praktik mengajar, sinergisme antara universitas dengan skolah mitra, sosialisasi PPL 

kepada mahasiswa, dan keefektifan PPL dalam membentuk karakter mahasiswa sebagai 

satu sistem belum berjalan sesuai fungsi sebagaimana dibangun.   

 Hal tersebut cukup mengundang keprihatinan tersendiri, mengingat kehadiran 

mahasiswa di sekolah-sekolah tempat praktik mengajar akan merepresentasikan program 
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studi PGSD sebagai sebuah institusi. Ketika performa mahasiswa praktikan baik ketika 

menjalankan „tugas‟ PPL di sekolah mitra, niscaya akan membawa citra baik bagi institusi 

PGSD yang mendidik mahasiswa tersebut. Untuk ini dibutuhkan komitmen tinggi dari para 

dosen pembimbing PPL untuk tidak lalai dalam membina mahasiswanya ketika 

melaksnakan PPL. Pembinaan kompetensi dan karakter mahasiswa praktikan 

membutuhkan komitmen dari segenap pemangku kepentingan terutama dari dosen 

pembimbing PPL dan guru pamong.  

Kelima, berkenaan dengan perilaku mahasiswa praktikan dalam melaksnakan 

praktik mengajar di sekolah, dapat diidentifikasi sebagai hal yang tidak menjadi kendala 

bagi pelaksanaan model PPL. Hal ini terlihat dari dimensi task commitment mahasiswa, 

kemampuan menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekolah dan kompleksitas tuntutan 

tugas sebagai guru, kemampuan dalam penguasaan materi pelajaran, dan motivasi 

mahasiswa telah mencapai skor 16.11 atau 80.57% dari skor maksimum 20.  

Mahasiswa PGSD merasa tidak ada masalah dalam melaksanakan PPL di sekolah-

sekolah mitra yang sekaligus menjadi labolatorium hidup bagi kegiatan praktek 

mengajarnya. Makna tidak ada masalah dalam melaksanakan praktik mengajar di sekolah 

mitra, karena mahasiswa praktikan tanggap dan adaptif dengan lingkungan barunya di 

sekolah-sekolah mitra. Hal ini disebabkan mahasiswa praktikan mengaku lebih banyak 

melakukan “improvisasi” secara individual ketika melaksanakan PPL sesuai setting sosial 

sekolah dan learning miliu yang berkembang di sekolah-sekolah tempat PPL. Dengan 

demikian bagi mahasiswa praktikan yang pandai berimprovisasi cenderung menganggap 

tidak ada masalah untuk melaksanakan PPL.  

Keenam, dalam hal pembentukan karakter mahasiswa PGSD sebagai calon 

pendidik paripurna dan profesional, pelaknaan PPL selama ini sudah cukup turut 

mewarnai karakter dan membentuk karakter baik mahasiswa. Secara kuantitatif 

kedisiplinan, keteladanan, dan kepatuhan terhadap ketentuan mahasiswa praktikan  telah 

menunjukkan skor yang tinggi, yaitu 9.79 atau 81.60%. Hal ini merepresentasikan bahwa 

kebiasaan dasar yang merupakan karakter utama sebagai calon guru SD tidak menjadi 

kendala yang berarti dalam pelaksanaan PPL.  

Pelaksanaan PPL di sekolah-sekolah mitra terbukti efektif untuk membentuk 

karakter mahasiswa PGSD sebagai calon pendidik profesional dan berkarakter. Hal ini 

diakui oleh mahasiswa praktikan bahwa yang lebih berperan membentuk kepribadian dan 

karakternya sebagai seorang calon guru SD adalah PPL yang diikuti selama kurang lebih 

3 (tiga) bulan di sekolah latihan, dibandingkan dengan kegiatan perkuliahan selama 6 

(enam) semester di kampus.  

Ketujuh, perihal pemahaman mahasiswa PGSD mengenai tugas profesional 

kependidikan, secara kuantitatif telah menunjukkan sebagai hal yang tidak lagi menjadi 
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kendala bagi pelaksanaan model PPL. Pemahaman mahasiswa tentang peran guru 

sebagai panutan siswa, pentingnya guru untuk terus meningkatkan pengetahuannya, 

menjadi guru yang profesional, dan membentuk karakter sebagai figur yang diteladani 

telah mencapai skor 12.79 dari skor maksimum 16 atau sudah 79.95%.   

Mahasiswa PGSD sebagai calon guru SD telah terbangun pemahaman yang benar 

tentang tugas guru sebagai profesional kependidikan sehingga memberikan kontribusi 

bagi keberhasilan pelaksanaan PPL selama ini. Dengan pemahaman yang dimiliki 

mampu mendorong para mahasiswa praktikan untuk membangun diri ke arah pencapaian 

profil guru sebagaimana diharapkan. Namun oleh keterbatasan pengalaman yang dimiliki,  

dalam melaksanakan praktik mengajar di kelas, para mahasiswa belum mampu 

menunjukkan fleksibilitas dalam membelajarkan siswa. Mahasiswa masih nampak 

monoton dalam melaksanakan pembelajaran di kelas-kelas. Barangkali hal demikian yang 

menyebabkan beberapa guru pamong di lapangan menilai mahasiswa belum bisa 

mengondisikan siswa dan menguasai kelas.  

Kedelapan, dalam hal refleksi diri dan refleksi kritis atas praktik mengajar dalam 

PPL yang dilakukan oleh mahasiswa praktikan, secara kuantitatif menunjukkan sebagai 

sesuatu yang tidak terlalu menjadi kendala bagi pelaksanaan model PPL bagi mahasiswa 

PGSD. Mahasiswa PGSD yang melakasanakan PPL pada umumnya telah mampu 

melakukan refleksi diri dan refleksi kritis atas praktik mengajar yang dilakukan di sekolah 

mitra telah mencapai mean skor 26.09 atau 65.24% dari skor maksimum 32. Secara 

umum mahasiswa telah mampu merefleksi apa yang telah dan akan dilakukan guna 

menunjang performance-nya dan sekaligus memperbaiki penampilan dan substansi dari 

praktik mengajarnya.  

Mahasiswa telah memiliki kesadaran untuk memperbaiki diri, menjagi guru sebagai 

panggilan hati, mengajar sebagai tugas kompleks sehingga perlu terus belajar, bukan 

tugas yang bersifat rutinitas, memiliki multi tujuan secara simultan, menuntut beragam 

pengetahuan, dan dipengaruhi perbedaan karakteristik siswa. Mahasiswa praktikan telah 

mampu melakukan refleksi untuk perbaikan diri. Hal ini dilakukan untuk memahami 

terjadinya kekeliruan dalam malaksanakan praktik mengajar dan mancari alternatif solusi 

yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kegiatan PPL pada kesempatan berikutnya. 

Hanya kegiatan refleksi kritis ini tidak/belum terprogram secara jelas, lebih dipahami oleh 

para dosen pembimbing dan guru pamong sebagai kegiatan pemberian masukan dan 

saran perbaikan kepada mahasiswa supaya lebih baik dalam melaksanakan praktik 

mengajar selanjutnya.  
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2. Model praktik mengajar reflektif sebagai pembentuk kompetensi pedagogik dan 

karakter pendidik profesional  

Mengajar adalah aktivitas kompleks yang memerlukan keterampilan tingkat tinggi. 

Kemampuan mengajar bergantung pada tingkat keahlian dan atau profesionalitas 

seseorang. Polard (2008) menawarkan konsep reflektive teaching  sebagai upaya 

mengajak guru untuk menumbuhkan kesadaran mengembangkan kemampuan 

profesionalnya melalui evaluasi diri secara berkelanjutan. Hal ini berarti menempatkan diri 

guru sebagai sumber belajar bagi dirinya, melalui penelitian ilmiah atas kinerjanya sendiri 

guru dapat meningkatkan kualitas mengajarnya.  

Secara sederhana pengembangan kemampuan profesional guru melalui 

pengajaran reflektif tervisualkan dalam gambar berikut ini. 

 

                                 

 
Gambar 2: Peningkatan Kemampuan Profesional Guru secara Spiral 

  
Mengajar reflektif (reflective teaching) menjadi bagian penting bagi 

pengembangan kompetensi pedagogik dan karakter seorang guru, sebab hal ini akan 

menjadi langkah awal dari penentuan perbaikan atau penyempurnaan kemampuan 

berikutnya. Proses reflektif bisa dimulai dari kegiatan mengamati, mengumpulkan, dan 

menginterpretasikan informasi tentang implementasi pembelajaran sebagai kemampuan 

profesional secara utuh dan berakhir dengan melakukan upaya peningkatan kemampuan 

tersebut.  Hasil kegiatan reflektif ini selain menjadi acuan untuk meningkatkan 

kemampuan mengajar secara komprehensif juga sebagai pengalaman untuk kemampuan 

berfikir kritis secara objektif, faktual dan ilmiah, maka selain melibatkan supervisor dari 

pihak dosen pembimbing atau guru pamong juga dapat melibatkan teman sebaya.  

Model praktik mengajar reflektif dalam konteks ini dikembangkan berdasarkan 

konsep refleksi kritis - “critical reflection”  Zeichner dan Liston dalam (Haenilah, 2013) 

yang terdiri dari tiga tahapan reflektif. Ketiga tahapan dimaksud adalah; (1) tingkat teknis 

atau technical level, yaitu refleksi yang dilakukan pada skala efisiensi aplikasi 

pengetahuan dalam bentuk teknik untuk mencapai tujuan kompetensi pedagogik yang 

telah ditetapkan dalam acuan penilaian kemampuan mengajar; (2) tingkat konteks atau 

contextual level, yaitu refleksi yang dilakukan untuk menemukan keterkaitan antara situasi 

problematik yang tergambar dalam skor uji kemampuan dengan tindakan yang dilakukan 

melalui aplikasi teori sesuai dengan konteksnya; dan (3) tingkat kritis atau critical level, 
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yaitu refleksi yang dilakukan sebagai keputusan berdasarkan pertimbangan kritis, dan 

nilai-nilai moral/etis tertentu.  

Model praktik mengajar reflektif bukan hanya bermakna sebagai upaya 

pengembangan kompetensi guru secara berkelanjutan, tetapi juga merupakan suatu 

tindakan seorang peneliti (reseacher) yang berdampak pada peningkatan pengetahuan 

dan keterampilan baru bagi calon guru. Praktik mengajar reflektif merupakan suatu 

ekspresi yang digunakan untuk menggambarkan aktivitas berpikir tentang kejadian yang 

dihadapi calon guru saat mengajar. Tindakan ini merupakan bagian penting dari tanggung 

jawab seorang calon guru dari sekedar mengumpulkan dan menganalisis informasi yang 

bersifat rutinitas.  

 
Model praktik mengajar reflektif mengajak mahasiswa calon guru untuk menjadi 

figur guru otentik melalui proses membangun pemikiran-pemikiran reflektif-analitis 

terhadap pengalaman praktis dalam membelajarkan siswa, sehingga terjadi 

penyempurnaan kemampuan secara berkelanjutan. Pollard (2008) mengidentifikasi tujuh 

karakteristik pelaksanaan reflective teaching, yaitu: (1) memiliki task commitment tinggi 

dan bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan pembelajaran; (2) mengembangkan 

diri secara spiral melalui tindakan aksi-refleksi atas kinerjanya sendiri secara terus 

menerus; (3) menguasai metode penelitian tindakan kelas berbasis secara empiris untuk 

mencapai standar mengajar yang tinggi; (4) bersikap dan berpemikiran terbuka (open 

mind), tanggung jawab dan antusiasme tinggi; (5) berbasis evaluasi diri dan peniliaan 

sesama guru; (6) membangun kemampuan dialogis-reflektif, dan (7) menempatkan diri 

sebagai mediator pembelajaran yang kreatif. 

Model praktik mengajar reflektif menghadapkan mahasiswa pada pengalaman 

langsung untuk mengenal, mengembangkan, dan menyempurnakan kemampuan 

mengajarnya. Pengalaman ini merupakan sumber belajar bagi seseorang untuk 

meningkatkan atau menyempurnakan kemampuannya melalui berpikir dan bersikap 

secara reflektif. Untuk mewujudkan model praktik mengajar reflektif ini dalam teknis 

operasional tentu diperlukan strategi pembimbingan yang memberikan kemudahan 

tercapainya berfikir reflektif. Hal ini dimaksudkan untuk  menstimulasi, meningkatkan, dan 

membentuk keterampilan serta pemahaman mengajar di kelas. Calon guru khususnya 

mahasiswa praktikan sangat memerlukan dukungan secara langsung, baik dengan 

penjelasan, bimbingan, maupun pemodelan. Dengan demikian akan semakin tumbuh 

kepercayaan diri, kemahiran, dan kemandirian dalam mengajar.  

Aktivitas reflektif harus memiliki kekuatan membangun komitmen pada 

peningkatan kemampuan, dan keyakinan bahwa situasi dapat diubah,  mengandung 

tindakan berpengetahuan, didasari oleh tujuan yang jelas dan menjadi kekuatan untuk 
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menyempurnakan kemampuan mahasiswa. Oleh karena itu dosen pembimbing dan guru 

pamong harus berperan sebagai supervisor dengan segala kelebihannya agar dapat 

melakukan monitoring dengan seksama sehingga dapat menghasilkan informasi yang 

valid dalam rangka peningkatan kemampuan mahasiswa.  

Model praktik mengajar reflektif yang dikembangkan dalam penelitian ini secara 

visual terangkum dalam bagan berikut ini.  

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 
 
 

Gambar 3: Model Praktik Mengajar Reflektif  
 

Model praktik mengajar reflektif secara konseptual memandang bahwa praktik 

mengajar bukan sekedar aktivitas yang perlu difahami atau cukup didokumentasikan, 

tetapi betul-betul merupakan representasi dari sebuah kekuatan yang dinamis. Praktik 

mengajar tidak berkutat sebatas latihan keterampilan praktis saja karena di dalamnya 

terjadi hubungan antara berbagai sub komponen seperti kemampuan mahasiswa, kondisi 

siswa dengan beragam latar belakangnya, fasilitas, monitoring yang dilakukan oleh dosen 

maupun guru pamong, serta iklim pembelajaran. Jika di dalam aktivitas praktik mengajar 

terdapat salah satu subkomponen yang bermasalah maka secara otomatis akan 

mempengaruhi jalannya praktik mengajar tersebut secara keseluruhan.  

Aktivitas praktik mengajar tidak terjadi hanya begitu saja tetapi merupakan suatu 

upaya untuk menghasilkan perubahan secara praktis dalam meningkatkan kompetensi, 

sekaligus merupakan tantangan mahasiswa untuk keluar dari zona kenyamanan mereka 

dan menerima perubahan. Karena bagaimanapun kondisinya, peningkatan 
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profesionalisme merupakan kebutuhan yang harus dipelajari dan dikembangkan secara 

terus menerus.  

Masalah pendidikan selalu ada baik di lingkup makro maupun mikro. Hal ini 

mengindikasikan bahwa upaya peningkatan profesionalisasi guru tidak pernah selesai 

seperti spiral. Oleh karena itu pelaksanaan reflektive teaching pada praktik mengajar 

sangat tepat untuk mahasiswa calon guru dalam rangka membiasakan mengadakan 

evaluasi diri, introspeksi diri, memiliki kepedulian sosial yang tinggi, dan teliti dalam 

menganalisis kinerja sendiri.  

Dewey (1964) menjelaskan beberapa langkah yang harus diperhatikan berkenaan 

dengan kemampuan untuk berfikir reflektif dan bersikap reflektif.  yaitu: “(1) recognize or 

felt difficulty/problem,  (2) location and definition of the problem,(3) suggestion of posible 

solution,(4) rational elaboration of an idea, (5) test and formation of conclusion”. Melalui 

berfikir reflektif sekaligus mahasiswa juga dibimbing untuk selalu memecahkan masalah 

yang dihadapinya dengan menggunakan langkah-langkah berfikir ilmiah. Bersumber dari 

konsep ini selanjutnya dikembangkan komponen berpikir reflektif ke dalam;  (1) 

openmindedness atau keterbukaan, sebagai refleksi mengenai apa yang diketahui, dalam 

pembelajaran ada tiga pola dasar yaitu pola berfokus pada guru, siswa, dan inklusif; (2) 

responsibility atau tanggung jawab, sebagai sikap moral dan komitmen profesional 

berkenaan dengan dampak pembelajaran pada siswa saja, siswa dan guru, serta siswa, 

guru dan orang lainnya; (3) wholeheartedness atau kesungguhan dalam bertindak dan 

melaksanakan tugas, dengan cara pembelajaran langsung guru, proses interaktif, dan 

proses interaktif yang kompleks.  

Demikianlah model praktik mengajar reflektif yang dapat penilti rancang-bangun 

(desain) berdasarkan perta permasalahan di lapangan berupa kelemahan-kelemahan 

dalam komponen praktik mengajar dalam program PPL. Sebagai sistem pendidikan untuk 

mengantarkan mahasiswa menguasai kompetensi pedagogik sekaligus memiliki karakter 

tangguh, model praktik mengajar reflektif diharapkan mampu mengantarkan mahasiswa 

kependidikan sebagai calon pendidik profesional yang berkompeten sekaligus 

berkarakter.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini, adalah; 

1. Permasalahan dan kendala implementasi model praktik mengajar dalam bentuk PPL 

bagi mahasiswa PGSD bersumber pada tingkat kesiapan mahasiswa, sistem 

pengelolaan PPL di sekolah mitra, dan pola pembinaan mahasiswa dalam selama 

melakukan PPL. Micro-teaching yang ditujukan untuk membekali kemampuan 

mahasiswa melakukan praktik mengajar secara riil di sekolah, kurang mampu 

memberikan pengalaman nyata tentang situasi dan kondisi kelas dan atau sekolah 

yang sesungguhnya. Secara umum mahasiswa praktikan memiliki task-commitment, 
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kemampuan adaptasi terhadap lingkungan dan tuntutan kompleksitas tugas guru,  

pemahaman tentang tugas guru sebagai profesional kependidikan, dan kemampuan 

refleksi untuk pengembangan diri, serta didukung oleh karakter baik sebagai calaon 

guru, mampu melaksanakan tugas praktik mengajar di sekolah mitra dengan baik.  

2. Model praktik mengajar reflektif dikembangkan dengan mengacu pada konsep refleksi 

kritis - “critical reflection”  yang terbagi dalam tiga tahapan, yaitu; teknis, kontekstual, 

dan kritis. Model ini tidak hanya bermakna sebagai upaya pengembangan kompetensi 

guru secara berkelanjutan, tetapi juga merupakan suatu tindakan seorang peneliti 

(reseacher) yang berdampak pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan baru 

bagi calon guru.  Model praktik mengajar reflektif menghadapkan mahasiswa pada 

pengalaman langsung untuk mengenal, mengembangkan, dan menyempurnakan 

kemampuan mengajarnya.  

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang ditemukan, saran yang dapat diberikan 

adalah; 

1. Kepada pengelola program S1 PGSD disarankan untuk mengelola secara lebih intens 

dan optimal mahasiswa yang akan melakukan PPL di sekolah-sekolah mitra, 

mengingat kehadiran mahasiswa praktikan di sekolah-sekolah mitra 

merepresentasikan eksistensi dan reputasi institusi PGSD sebagai pencetak calon 

guru SD yang berkompeten dan berkarakter. Peningkatan kesiapan mahasiswa 

mengikuti PPL dengan bekal kemampuan, keterampilan, nilai, sikap, dan perilaku 

sebagai guru dengan tugas kompleksnya harus menjadi prioritas dari program 

akademik Jurusan PGSD.  

2. Model praktik mengajar reflektif dapat diadopsi sebagai model yang 

diimplementasikan untuk dikembangkan lebih lanjut dalam kerangka penyiapan calon 

guru yang profesional sekaligus berkarakter. Melalui model praktik mengajar reflektif 

memungkinkan mahasiswa memperoleh pengalaman langsung untuk mengenal, 

mengembangkan, dan menyempurnakan kemampuan mengajarnya secara 

berkelanjutan. Kepada peneliti dan pengelola program praktik mengajar mahasiswa 

kependidikan dapat melakukan pengembangan dan pengujian lebih lanjut terhadap 

model yang masih bersifat hipotetik ini.  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  PADA  

PENGAJARAN MIKRO TAHUN 2014 
 

 
Tri Ani Hastuti, Nur Rohmah Muktiani dan A. Erlina Listyarini 

Universitas Negeri Yogyakarta 
 email : triafikuny@yahoo.com 

 

Abstrak 

Penelitian ini dilatarbelakangi pemberlakuan kurikulum 2013 di sekolah-sekolah yang 
menuntut perubahan penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) oleh 
mahasiswa PJKR yang melaksanakan pengajaran mikro. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui kemampuan mahasiswa PJKR dalam menyusun RPP pada Pengajaran Mikro 
tahun 2014. 

Penelitian ini merupakan penelitian  deskriptif kuantitatif dengan metode survei. 
Populasi penelitian ini adalah  mahasiswa PJKR yang mengikuti mata kuliah Pengajaran 
Mikro pada tahun pembelajaran 2013/2014 yang berjumlah 255 mahasiswa. Sampel 
penelitian dengan propotional random sampling sebesar 35% atau sebanyak 89 mahasiswa. 
Instrumen yang digunakan yaitu lembar penilaian RPP dari Pusat Layanan PPL & PKL 
(2014:81-82) yang dimodifikasi berdasarkan karakteristik pendidikan jasmani dan olahraga, 
dengan menggunakan validitas konstrak dan koefisien reliabilitas sebesar 0,825. Teknik 
analisis data menggunakan deskriptif kuantitatif dengan persentase.  

Hasil penelitian  menunjukkan bahwa kemampuan mahasiswa PJKR dalam menyusun  
RPP pada Pengajaran Mikro tahun 2014 adalah 58,4% (52 mahasiswa) mendapat nilai A, 
23,5% (21 mahasiswa) mendapat nilai A-, sebanyak 13,4% (12 mahasiswa) mendapat nilai 
B+, sebanyak 3,8% (3 mahasiswa) mendapat nilai B, sebanyak 1,1% (1 mahasiswa) 
mendapat  nilai B- dan 0% (0 mahasiswa) nilai C, D, E.  

 
Kata kunci : kemampuan, menyusun RPP, pengajaran mikro 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan (PJOK) dalam menjalankan tugas 

dituntut memiliki keempat kompetensi seperti yang diamanahkan oleh Undang-undang no.14 

tahun 2005 yang mengatur tentang kompetensi guru dan dosen pasal 10 yang menyebutkan 

bahwa kompetensi guru terdiri dari kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Secara implicit  seorang guru harus memiliki 

kualitas dan kapabilitas yang memadai di dalam proses mentransmisikan dan 

mentransformasikan ilmu pengetahuan serta keterampilan kepada para peserta didiknya. 

Kompetensi adalah suatu kemampuan tertentu secara bulat yang merupakan 

perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat diamati dan diukur. 

Orang yang memiliki kompetensi berarti memiliki kemampuan yang dapat diamati dan diukur. 

mailto:triafikuny@yahoo.com
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Salah satu jurusan di Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta (FIK UNY) 

yang menghasilkan calon guru adalah Jurusan Pendidikan Olahraga (POR) program studi 

Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi (PJKR). Mahasiswa PJKR harus memiliki 

kompetensi guru yang memadai sebagai seorang calon guru yang profesional agar dapat 

melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Mahasiswa PJKR selama perkuliahan dari 

semester pertama sampai dengan semester lima sudah mendapatkan bekal pengetahuan 

maupun keterampilan yang cukup baik sehingga bekal tersebut siap untuk diimplementasikan 

dalam pembelajaran mikro teaching (dalam pelaksanaannya adalah peer teaching) di 

semester enam.  

Mahasiswa jurusan kependidikan merupakan calon guru yang harus memiliki kualifikasi 

akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani serta 

memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi yang 

dimaksud mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Salah satu 

kompetensi yang harus dimiliki seorang guru adalah kompetensi professional. Kompetensi 

profesional merupakan kemampuan guru dalam penguasaan materi pelajaran secara luas 

dan mendalam, termasuk penguasaan akademik lainnya yang berperan sebagai pendukung 

profesionalisme guru. Kemampuan akademik tersebut antara lain memiliki kemampuan 

dalam menguasai ilmu, jenjang dan jenis pendidikan yang sesuai. Kompetensi pedagogik 

sebagai kemampuan mengelola pembelajaran yang meliputi pemahaman terhadap peserta 

didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar serta 

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. 

Oleh karena itu sebelum akan mengajarkan materi ajar guru harus membuat rencana 

pelaksanaan pembelajaran terlebih dahulu.  

Menurut Pusat Layanan PPL & PKL  (2014: 7) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) adalah rencana kegiatan guru yang berupa scenario pembelajaran tahap demi tahap 

mengenai aktivitas yang akan dilakukan siswa bersama guru terkait materi yang akan 

dipelajari siswa untuk mencapai kompetensi dasar yang telah ditentukan. Tujuan RPP ialah 

agar mempermudah guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. RPP tersebut dapat 

berfungsi sebagai pengingat bagi guru mengenai hal-hal yang harus disiapkan, mengenai 

media yang akan digunakan, strategi pembelajaran yang dipilih, sistem penilaian yang akan 

digunakan, dan hal-hal teknis lainnya. 

Mahasiswa yang menempuh pengajaran mikro sebelumnya dibekali dengan observasi 

di lapangan atau di sekolah sehingga mendapat gambaran yang riil mengenai proses 
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pembelajaran, kurikulum, sarana dan prasarana serta karakteristik peserta didik. Terkait 

dengan latihan praktik mengajar mahasiswa harus mempersiapkan RPP sesuai dengan 

kurikulum yang berlaku di sekolah tersebut. Tahun 2014 hampir semua sekolah sudah 

menerapkan kurikulum 2013. Perubahan kurikulum tersebut harus dapat segera direspon  

oleh para mahasiswa PJKR, agar dapat melaksanakan latihan praktik mengajar dengan baik 

sesuai dengan tuntutan kebutuhan di lapangan yaitu di sekolah tempat para mahasiswa 

melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL). 

Kurikulum 2013 merupakan hal yang baru bagi mahasiswa PJKR FIK UNY yang 

melaksanakan latihan mengajar dalam  mata kuliah pengajaran mikro pada tahun 2014. 

Mahasiswa mengalami berbagai persoalan yang terkait dengan perubahan kurikulum 2013. 

Permasalahan  di lapangan antara lain informasi yang diterima mahasiswa belum 

komprehensif pada mata kuliah semester sebelumnya, sehingga mahasiswa belum 

memperoleh gambaran yang jelas terkait dengan kompetensi yang seharusnya dimiliki. 

Dosen program studi PJKR khususnya dosen pembimbing pengajaran mikro juga belum 

semuanya bisa memahami kurikulum 2013 dengan baik dan benar sehingga penjelasan yang 

disampaikan kepada mahasiswa belum sepenuhnya dapat diterima dengan jelas. 

Ketidakjelasan mahasiswa dan dosen mengenai kurikulum 2013 tersebut juga dipengaruhi 

masih adanya perubahan-perubahan dalam kurikulum 2013 itu sendiri. Dosen dan 

mahasiswa telah berusaha memanfaatkan berbagai sumber belajardan mengikuti sosialisasi 

dalam rangka mendapatkan informasi mengenai kurikulum 2013. Beberapa mahasiswa 

masih mengalami kebingungan  dalam meyusun RPP versi kurikulum 2013, bagaimana 

implementasi pendekatan saintifik dalam pembelajaran PJOK, bagaimana proses 

mengamati, menanya, mencoba, menganalisis dan mengomunikasi, bagaimana penilaian 

otentik, bagaimana mendesain pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. 

 

Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan 

penelitian yang dapat dirumuskan adalah: ’Seberapa besar kemampuan mahasiawa PJKR 

FIK UNY dalam menyusun RPP pengajaran mikro tahun 2014?” 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

kemampuan mahasiswa PJKR dalam menyusun RPP Pengajarana MIkro tahun 2014. 
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Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

1) Menambah referensi untuk supervisi pengajaran mikro prodi PJKR  

2) Hasil penelitian secara empiric akan mendukung proses penyusunan RPP yang 

relevan dengan kurikulum yang berlaku. 

3) Menjadi acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya terkait dengan penyusunan RPP. 

b. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi mahasiswa PJKR 

agar dapat mempersiapkan dan mengembangkan kemampuannya dalam menyusun RPP 

secara sistematis sesuai dengan kurikulum yang berlaku.  

 

METODE 

Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini  menggambarkan  

kemampuan mahasiswa PJKR FIK UNY  dalam menyusun RPP  pada mata kuliah 

pengajaran mikro tahun 2014. 

Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini adalah kemampuan mahasiswa PJKR FIK UNY dalam 

menyusun RPP pada pengajaran mikro tahun 2014. Jika didefinisikan secara operasional 

adalah kecakapan atau keterampilan mahasiswa PJKR FIK UNY dalam menyusun RPP pada 

pengajaran mikro tahun 2014 yang meliputi identitas  mata pelajaran, perumusan indikator, 

perumusan tujuan pembelajaran, pemilihan materi ajar, pemilihan sumber belajar, pemilihan 

media pembelajaran, model pembelajaran, skenario pembelajaran dan penilaian yang dinilai 

menggunakan lembar penilaian dari buku panduan pengajaran mikro (Tim Penyusun 

Panduan Pengajaran Mikro, 2014: 81-82). 

Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa PJKR yang menempuh mata kuliah 

pengajaran mikro pada tahun 2014 yang berjumlah 255 mahasiswa. Menurut Suharsimi 

Arikunto (2006:134) apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga 

penelitiannya merupakan penelitian populasi. Tetapi jika subjeknya besar dapat diambil 

antara 10-15%, atau 20-25% atau lebih. Sampel dalam penelitian ini diambil sebanyak 35% 

atau sebanyak 89 mahasiswa dengan menggunakan teknik proposional random sampling.  

Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data 
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Instrumen dalam penelitian ini menggunakan lembar penilaian RPP Pengajaran Mikro 

(Tim Penyusun Panduan Pengajaran Mikro 2014: 81-82). Teknik pengumpulan datanya 

dengan survey. Instrumen penilaian ini  dimodifikasi disesuaikan dengan satuan pendidikan 

dan telah mendapatkan masukan dan persetujuan dari bapak/ibu dosen yang mengampu 

mata kuliah pengajaran mikro di prodi PJKR. Sehingga intrumen ini sudah memiliki validitas 

kontrak. Reliabilitas instrumen menggunakan Alpha Cronbach diperoleh koefisien reliabilitas 

0,825.  

Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif 

sedangkan perhitunganya menggunakan persentase.  

1. Menghitung jumlah skor, dengan rumus:  

Nilai 
           

   
      , kemudian dikonversi dalam bentuk nilai.  

Tabel 1. Konversi Nilai 

 

    (Sumber: Universitas Negeri Yogyakarta (2011:7) 

2. Menurut Anas Sudijono (2010: 43), untuk menghitung frekuensi relatif (persentase) 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

        
 

 
       

Keterangan : 

p: angka persentase 

f: Jumlah frekuensi jawaban 

N: jumlah subyek (responden) 

 

 

 

Standar Nilai Nilai 

10 100 Huruf Angka/bobot 

8,6-10 86-100 A 4,00 

8,1-8,5 81-85 A- 3,67 

7,6-8,0 76-80 B+ 3,33 

7,1-7,5 71-75 B 3,00 

6,6-7,0 66-70 B- 2,67 

6,1-6,5 61-65 C+ 2,33 

5,6-6,0 56-60 C 2,00 

4,1-5,5 41-55 D 1,00 

0,0-4,0 0-40 E 0,00 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Data Penelitian secara  Keseluruhan 

Hasil penelitian kemampuan mahasiswa PJKR FIK UNY dalam menyusun RPP pada 

Pengajaran Mikro secara keseluruhan yang berjumlah 44 butir pernyataan dengan skor 1 – 3,  

diperoleh rentang skor ideal 0 – 132. Setelah skor dihitung dan dikonversikan ke tabel nilai 

diperoleh hasil atau nilai terendah 66 dan tertinggi 96. Berdasarkan hasil tersebut, dapat 

dideskripsikan dalam tabel di bawah ini:  

Tabel 2. Deskripsi Hasil Penelitian Kemampuan Mahasiswa PJKR FIK UNY dalam Menyusun 
RPP pada Pengajaran Mikro 

 

Nilai Frekuensi Persentase 

A 52 58,4 

 A- 21 23,5 

 B+ 12 13,4 

B 3 3,4 

 B- 1 1,1 

  C+ 0 0 

C 0 0 

D 0 0 

E 0 0 

Jumlah 89 100 

 
Apabila hasil penelitian mengenai kemampuan mahasiswa PJKR FIK UNY dalam 

menyusun RPP Pengajaran Mikro Tahun 2014 ditampilkan dalam bentuk diagram dapat 

dilihat pada gambar di bawah ini : 

 

 

Gambar 2. Diagram Hasil Penelitian Kemampuan Mahasiswa   PJKR dalam Menyusun 
RPP Pengajaran Mikro Tahun 2014 
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Berdasarkan tabel dan gambar di atas diketahui kemampuan mahasiswa PJKR  FIK 

UNY dalam menyusun RPP Pengajaran Mikro Tahun 2014 secara keseluruhan adalah 

sebagai berikut : yang termasuk  pada nilai A sebesar 58,4%, nilai A- sebesar 23,5%, nilai B+ 

sebesar 13,4%, nilai B sebesar 3,84%, nilai B- sebesar 1,1%, nilai C, D, dan  E sebesar 0%. 

2. Deskripsi Data Faktor Identitas Mata Pelajaran 

Tabel 3. Deskripsi Hasil Penelitian Kemampuan Mahasiswa PJKR FIK UNY dalam 
Menyusun RPP pada Pengajaran Mikro Faktor Identitas  Mata Pelajaran 

 

Nilai Frekuensi Persentase 

A           66           74,1 

            A- 1 1,1 

B+           13           14,6 

B 6 6,7 

B- 1 1,1 

C+ 0    0 

C 0    0 

D 0    0 

E 0    0 

Jumlah           89            100 

 

Apabila hasil penelitian mengenai kemampuan mahasiswa PJKR FIK UNY dalam 

menyusun RPP Pengajaran Mikro Tahun 2014 faktor identitas  mata pelajaran dapat 

ditampilkan dalam bentuk diagram pada gambar di bawah ini : 

 

Gambar 3. Diagram Hasil Penelitian Kemampuan Mahasiswa   PJKR dalam 
Menyusun RPP Pengajaran Mikro Tahun 2014 Faktor Identitas Mata 

Pelajaran 
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3. Deskripsi Data Faktor Perumusan Indikator 

Tabel 4. Deskripsi Hasil Penelitian Kemampuan Mahasiswa PJKR FIK UNY dalam 
Menyusun RPP pada Pengajaran Mikro Faktor Perumusan Indikator  

Nilai Frekuensi Persentase 

A 77           86,5 

A- 5 5,6 

B+ 3 3,3 

B 1 1,1 

B- 0    0 

C+ 1 1,1 

C 0    0 

D 1 1,1 

E 0    0 

Jumlah 89 100 

 

Apabila hasil penelitian mengenai kemampuan mahasiswa PJKR FIK UNY dalam 

menyusun RPP Pengajaran Mikro Tahun 2014 faktor perumusan indicator dapat ditampilkan 

dalam bentuk diagram pada gambar di bawah ini : 

 

Gambar 4. Diagram Hasil Penelitian Kemampuan Mahasiswa   PJKR dalam Menyusun 
RPP Pengajaran Mikro Tahun 2014 Faktor Perumusan Indikator 

 
4. Deskripsi Data Faktor Perumusan Tujuan Pembelajaran 

Tabel 5. Deskripsi Hasil Penelitian Kemampuan Mahasiswa PJKR FIK UNY dalam 
Menyusun RPP pada Pengajaran Mikro Faktor Perumusan Tujuan 

Nilai Frekuensi Persentase 

 A            56 62,9 

 A-            12 13,4 

 B+            13 14,6 

 B  7   7,8 

 B-  0      0 

 C+  0      0 
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C  0    0 

D  0    0 

E  1 1,1 

Jumlah 89 100 

 
Apabila hasil penelitian mengenai kemampuan mahasiswa PJKR FIK UNY dalam 

menyusun RPP Pengajaran Mikro Tahun 2014 faktor perumusan tujuan pembelajaran dapat 

ditampilkan dalam bentuk diagram pada gambar di bawah ini : 

 
 
Gambar 5. Diagram Hasil Penelitian Kemampuan Mahasiswa   PJKR dalam Menyusun 

RPP Pengajaran Mikro Tahun 2014 Faktor Perumusan Tujuan 
Pembelajaran 

 
5. Deskripsi Data Faktor Pemilihan Materi Ajar 

Tabel 6. Deskripsi Hasil Penelitian Kemampuan Mahasiswa PJKR FIK UNY dalam 
Menyusun RPP pada Pengajaran Mikro Faktor Pemilihan Materi Ajar 

 

Nilai Frekuensi Persentase 

A 60           67,4 

A- 0    0 

B+ 21            23,6 

B 0    0 

B- 7 7,8 

C+ 0    0 

C 0    0 

D 0    0 

E 1 1,1 

       Jumlah 89 100 

 

Apabila hasil penelitian mengenai kemampuan mahasiswa PJKR FIK UNY dalam 

menyusun RPP Pengajaran Mikro Tahun 2014 faktor pemilihan materi ajar dapat ditampilkan 

dalam bentuk diagram dapat dilihat pada gambar di bawah ini : 
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Gambar 6. Diagram Hasil Penelitian Kemampuan Mahasiswa   PJKR dalam Menyusun 

RPP Pengajaran Mikro Tahun 2014 Faktor Pemilihan Materi Ajar 
 

6. Deskripsi Data Faktor Pemilihan Sumber Belajar  

Tabel 7. Deskripsi Hasil Penelitian Kemampuan Mahasiswa PJKR FIK UNY dalam 
Menyusun RPP pada Pengajaran Mikro Faktor Pemilihan Sumber Belajar 

 

Nilai Frekuensi Persentase 

A             56             62,9 

A-               0 0 

B+               2               2,2 

B               0 0 

 B-               9             10,1 

C+               0 0 

C               0 0 

D               3               3,3 

E             19              21,3 

Jumlah             89              100 

 

Apabila hasil penelitian mengenai kemampuan mahasiswa PJKR FIK UNY dalam 

menyusun RPP Pengajaran Mikro Tahun 2014 faktor pemilihan sumber belajar dapat 

ditampilkan dalam bentuk diagram pada gambar di bawah ini: 
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Gambar 7. Diagram Hasil Penelitian Kemampuan Mahasiswa   PJKR dalam Menyusun 
RPP Pengajaran Mikro Tahun 2014 Faktor Pemilihan Sumber Belajar 

 
7. Deskripsi Data Faktor Media Pembelajaran 

Tabel 8. Deskripsi Hasil Penelitian Kemampuan Mahasiswa PJKR FIK UNY dalam 
Menyusun RPP pada Pengajaran Mikro Faktor Media Pembelajaran 

 

Nilai Frekuensi Persentase 

A 38 42,6 

A- 0      0 

 B+ 3   3,3 

B 0      0 

B- 11 12,3 

 C+ 0      0 

        C 0      0 

D 2    2,2 

E 35   39,3 

Jumlah 89   100 

 
Apabila hasil penelitian mengenai kemampuan mahasiswa PJKR FIK UNY dalam 

menyusun RPP Pengajaran Mikro Tahun 2014 faktor media pembelajaran dapat ditampilkan 

dalam bentuk diagram pada gambar di bawah ini : 
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Gambar 8. Diagram Hasil Penelitian Kemampuan Mahasiswa   PJKR dalam Menyusun 

RPP Pengajaran Mikro Tahun 2014 Faktor Media Pembelajaran 
 

8. Deskripsi Data Faktor Model Pembelajaran 

Tabel 9. Deskripsi Hasil Penelitian Kemampuan Mahasiswa PJKR FIK UNY dalam 
Menyusun RPP pada Pengajaran Mikro Faktor Model Pembelajaran 

 

Nilai Frekuensi      Persentase 

A 59             66,2 

A- 11 12,3 

B+ 9 10,1 

B 4    4,5 

B- 3    3,3 

C+ 1       0 

C 0       0 

D 1       0 

E 1       0 

Jumlah 89 100 

 

Apabila hasil penelitian mengenai kemampuan mahasiswa PJKR FIK UNY dalam 

menyusun RPP Pengajaran Mikro Tahun 2014 faktor model pembelajaran dapat ditampilkan 

dalam bentuk diagram pada gambar di bawah ini : 
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Gambar 9. Diagram Hasil Penelitian Kemampuan Mahasiswa   PJKR dalam Menyusun 

RPP Pengajaran Mikro Tahun 2014 Faktor Model Pembelajaran 
 
 

9. Deskripsi Data Faktor Skenario Pembelajaran  
Tabel 10. Deskripsi Hasil Penelitian Kemampuan Mahasiswa PJKR FIK UNY dalam 

Menyusun RPP pada Pengajaran Mikro Faktor Skenario Pembelajaran 
 

Nilai Frekuensi Persentase 

A 73             82,0 

A- 14 15,7 

B+ 1   1,1 

B 1   1,1 

B- 0      0 

C+ 0      0 

C 0      0 

D 0      0 

E 0      0 

Jumlah 89 100 

 

Apabila hasil penelitian mengenai kemampuan mahasiswa PJKR FIK UNY dalam 

menyusun RPP Pengajaran Mikro Tahun 2014 faktor skenario pembelajaran dapat 

ditampilkan dalam bentuk diagram pada gambar di bawah ini : 
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Gambar 10. Diagram Hasil Penelitian Kemampuan Mahasiswa   PJKR dalam Menyusun 

RPP Pengajaran Mikro Tahun 2014 Faktor Skenario Pembelajaran 
 

10. Deskripsi Data Faktor Penilaian 

Tabel 11. Deskripsi Hasil Penelitian Kemampuan Mahasiswa PJKR FIK UNY dalam 
Menyusun RPP pada Pengajaran Mikro Faktor Penilaian 

Nilai Frekuensi Persentase 

A 38 42,6 

A- 17 19,1 

B+ 0 0 

B 18 20,2 

B- 10 11,2 

C+ 0 0 

C 4 4,4 

D 0 0 

E 2 2,2 

Jumlah 89 100 

 

Apabila hasil penelitian mengenai kemampuan mahasiswa PJKR FIK UNY dalam 

menyusun RPP Pengajaran Mikro Tahun 2014 faktor penilaian dapat ditampilkan dalam 

bentuk diagram pada gambar di bawah ini : 
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Gambar 11. Diagram Hasil Penelitian Kemampuan Mahasiswa   PJKR dalam Menyusun 
RPP Pengajaran Mikro Tahun 2014 Faktor Penilaian 

 

Pembahasan 

RPP merupakan rencana kegiatan pembelajaran yang dirancang untuk  satu tatap 

muka atau satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan 

kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar yang 

bermuara pada standar kelulusan. RPP memiliki komponen-komponen seperti diantaranya, 

identitas mata pelajaran, kompetensi  inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, 

materi pembelajaran,  pendekatan dan metode, media, sumber dan alat pembelajaran, 

langkah-langkah pembelajaran dan penilaian hasil pembelajaran.  

RPP terdapat prinsip-prinsip pembelajaran antara lain perbedaan individual peserta 

didik, partisipasi aktif peserta didik, metode dan pendekatan pembelajaran, sumber dan 

media pembelajaran, pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP serta  mengakomodasi 

materi pembelajaran  dan lain-lain. Sebagai calon guru, mahasiswa PJKR berkewajiban 

menyusun RPP secara lengkap dan sistematis itu agar tujuan pembelajaran berlangsung 

secara interaktis, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk 

berpatisipasi aktif dalam proses pembelajaran sehingga mencapai tujuan pembelajaran yang 

maksimal. 

Mahasiswa PJKR yang melaksanakan mata kuliah Pengajaran Mikro di tahun 2014 

diharapkan dapat menyusun RPP sesuai dengan kebutuhan sekolah, yaitu berdasarkan 

kurikulum 2013. Kemampuan tersebut sekaligus mencerminkan kecakapan mahasiswa 

dalam penguasaan salah satu kompetensi pedagogis. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh 

informasi bahwa mahasiswa PJKR dapat mengatasi permasalahan dalam mensikapi dan 
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menghadapi perubahan kurikulum yang dibuktikan dengan kemampuannya dalam menelaah 

dan mendokumentasikan perencanaan pembelajaran dalam pengajaran mikro. Kemampuan 

yang dicapai mahasiswa PJKR dalam menyusun RPP pada pengajaran mikro tahun 2014 

adalah sebanyak 58% mahasiswa mendapat nilai A, sebanyak 23,5% mendapat nilai A-, 

sebanyak 13,4% mendapat nilai B+, sebanyak 3,4% mendapat nilai B dan sebanyak 1,1% 

mendapat nilai B-. Berdasarkan hasil tersebut kemampuan mahasiswa PJKR termasuk baik 

dalam menyusun RPP pengajaran mikro karena 75% mendapat nilai diatas A-.. 

 Kemampuan merupakan kesanggupan, kecakapan, serta keterampilan seseorang 

individu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan maupun suatu penilaian. Mahasiswa PJKR 

sebagai calon guru PJOK yang professional harus memiliki kecakapan dalam menyusun 

semua unsure yang harus ada dalam RPP. Mahasiswa harus memiliki pengertian dan 

pemahaman yang komprehensif serta menunjukkan performen yang bagus dalam mensikapi 

adanya perubahan kurikulum 2013 baik yang bersifat perencanaan maupun pelaksanaan.  

Secara keseluruhan  hasilnya memuaskan, hal ini juga dibuktikan pada tahun ini hanya ada 

satu mahasiswa yang tidak lulus pengajaran mikro. Namun ada beberapa hal yang perlu 

mendapat perhatian terkait penelitian ini karena dari data yang ada ditemukan beberapa 

kelemahan yaitu di faktor  pemilihan sumber belajar dan faktor pemilihan media belajar. 

Penyusunan RPP hendaknya berpedoman pada sumber yang jelas dan dapat 

dipertanggungjawabkan serta relevan dengan kompetensi dasar yang akan dicapai. Sumber 

belajar harus dicantumkan dengan jelas, sehingga penyusunan RPP benar-benar dilakukan 

dengan proses pemilihan sumber belajar yang tepat tidak sekedar menduplikasi materi yang 

pernah diperoleh saat perkuliahan. Begitu pula halnya denga pemilihan media belajar sama 

pentingnya dengan unsur yang lain. Namun di RPP beberapa tidak dituliskan dengan jelas 

baik di isi  langkah-langkah pembelajaran bagian B/inti maupun di aspek media. Media 

belajar akan mengeliminir kesulitan dan memberikan kemudahan-kemudahan berbagai 

keterbatasan baik yang dialami oleh guru maupun peserta didik. Hal ini perlu dikritisi 

mengingat langkah saintifik yang pertama adalah “mengamati” agar mahasiswa PJKR benar-

benar memahami pentingnya melibatkan penggunaan panca indera dalam pembelajaran.  

Perkuliahan teknologi pembelajaran yang ditempuh di semester lima juga sudah memberikan 

pengetahuan dan keterampilan bagaimana memilih dan membuat media pembelajaran yang 

tepat sesuai dengan karakteristik materi maupun peserta didiknya. Penggunaan media 

pembelajaran akan terlihat dengan jelas pada langkah mengamati (M yang pertama) karena 

dalam kegiatan mengamati harus jelas obyek apa yang diamati. Obyek tersebut dapat berupa 
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media gambar, media audio visual maupun gerakan yang didemonstrasikan oleh guru 

maupun siswa.      

Sebuah RPP merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar. Rumusan indikator 

ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup aspek religius, sosial, 

pengetahuan dan keterampilan. Indikator dan tujuan pembelajaran hendaknya dirumuskan 

dengan kata kerja operasional yang jelas dan terukur karena indikator/tujuan pembelajaran 

digunakan sebagai pedoman untuk menyusun alat penilaian. Penelitian ini menemukan 

beberapa mahasiswa PJKR masih menuliskan indikator/tujuan pembelajaran belum 

menggunakan kata kerja operasional dan belum bisa terukur dengan jelas (degree belum 

ada). Hal ini akan membingungkan atau menyulitkan mahasiswa dalam menentukan bentuk 

dan jenis penilaian hasil belajar. Apalagi dalam kurikulum 2013 faktor penilaian sangat 

berbeda dengan kurikulum tahun 2006. Penilaian di kurikulum 2013 sifatnya otentik dan 

komprehensif. Berdasarkan hal tersebut perlu mendapat perhatian agar mahasiswa dapat 

memilih kata kerja operasional sehingga dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan penilaian 

yang tepat. Hal ini juga menunjukkan belum dipahaminya secara menyeluruh sistematika 

penyusunan RPP, bahwa unsur-unsur yang ada di dalam RPP saling berkaitan dan satu 

kesatuan.      

Kemampuan dalam merancang skenario pembelajaran sudah menunjukkan hasil yang 

baik. Secara anatomis dalam langkah-langkah pembelajaran sudah muncul kegiatan 

pendahuluan, inti dan penutup dengan alokasi waktu yang cukup proposional. Namun perlu 

ditingkatkan dalam penerapan pendekatan pembelajaran saintifik dalam menanya, menalar 

dan mengomunikasi. Kegiatan menanya (M ke 2) akan lebih bermakna jika jawaban dari 

pertanyaan para peserta didik disimpan dahulu untuk ditemukan jawabannya pada langkah M 

yang ke 3 yaitu mencoba. Kegiatan mengomunikasi dalam PJOK berbeda dengan mata 

pelajaran yang lain, jika mata pelajaran yang lain berupa menyusun/membuat laporan maka 

kegiatan mengomunikasi dalam pembelajaran PJOK berupa menampilkan teknik dan taktik 

yang telah dilatihkan dan dikuasai dalam bentuk permainan. (jika materi pembelajarannya 

berupa permainan)    

Penyusunan  RPP yang baik dapat menggambarkan pelaksanaan yang baik pula. 

Mahasiswa PJKR  sebagai calon guru harus bisa membuat RPP dengan baik. Berbagai 

sumber dapat dimanfaatkan untuk mendukung pencapaian kemampuan tersebut tidak hanya 

terbatas dari dosen pembimbing pengajaran mikro di prodi PJKR. Mahasiswa PJKR juga 

harus benar-benar memahami sistematika penyusunan RPP sehingga menjadi satu kesatuan 
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yang saling berkaitan mulai dari identitas pelajaran, kompetensi inti sampai dengan penilaian 

hasil pembelajaran. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa  kemampuan 

mahasiswa PJKR  FIK UNY dalam menyusun RPP Pengajaran Mikro Tahun 2014 secara 

keseluruhan adalah sebagai berikut yang termasuk  pada nilai A sebesar 58,4%, nilai A- 

sebesar 23,5%, nilai B+ sebesar 13,4%, nilai B sebesar 3,84%, nilai B- sebesar 1,1%, nilai C, 

D, dan  E sebesar 0%. 

Implikasi Hasil Penelitian  

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka implikasi dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Pemantapan kompetensi pedagogis dalam hal pengetahuan dan keterampilan dalam 

menyusun RPP sesuai dengan kurikulum 2013 pada mata kuliah-mata kuliah sebelum 

pelaksanaan mata kuliah pengajaran mikro di semester enam. 

2. Menambah dan menyiapkan sumber belajar yang terkait dengan kurikulum 2013 dan 

pendekatan saintifik dalam pembelajaran PJOK. 

Saran   

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas, disampaikan saran sebagai berikut:  

1. Mahasiswa PJKR meningkatkan pemahaman terhadap aaspek-aspek dalam penyusunan 

RPP sebagai satu kesatuan yang terkait satu dengan yang lain. 

2. Mahasiswa PJKR memanfaatkan sumber belajar yang relevan dengan standar 

kompetensi, materi dan karakteristik peserta didik sehingga relevan dengan kontektualnya. 

3. Dosen pembimbing pengajaran mikro lebih menekankan lagi penggunaan sumber belajar 

dan media pembelajaran dalam penyusunan dan pelaksanaan RPP.  
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Abstrak 
 
Perubahan paradigma yang ada sekarang dari teacher center menjadi student center, 
berdampak pada sistem penilaian. Salah satu metode penilaian yang berpusat pada siswa 
adalah self assessment.  Dalam self  assessment siswa memiliki tanggung jawab untuk 
menilai hasil belajarnya sendiri sehingga siswa dapat mandiri, melatih evaluation skill.  
Keterlibatan siswa dalam proses penilaian bertujuan untuk mempertajam akan pentingnya 
hasil dan kriteria penilaian dalam pembelajaran. Oleh karena itu sebelum siswa melakukan 
penilaian, sebaiknya siswa ikut dalam menyusun kriteria dan dapat melakukan penilaian. 
Dengan demikian kriteria yang akan digunakan terbuka untuk siswa. Hal ini lebih mengarah 
pada kriteria yang memiliki ukuran validitas dan reliabilitas.  
Apabila mahasiswa dilibatkan dalam kegiatan penilaian, maka hasil penilaian akan mendapat 
masukan yang berharga, baik ditinjau dari kelebihan maupun kekurangan proses 
pembelajaran. Berdasar hasil penelitian tentang Respon mahasiswa tehadap self 
assessment menjahit rok pada Prodi PT. Busana, menunjukkan bahwa dengan self 
assessment mahasiswa berlaku jujur , percaya diri tinggi, tanggung jawab tinggi, disiplin, 
termotivasi untuk belajar dan mandiri. Dengan demikian self assessment mempunyai peran 
yang penting dalam pembelajaran praktek menjahit. 
 
 
Kata kunci: self assessment, praktek menjahit 
 
*) KAJIAN PENELITIAN  dari Penelitian Mandiri dengan Judul: 

Respon Mahasiswa terhadap self assessment menjahit rok pada Prodi PT. Busana Fakultas 

Teknik UNY 

 
 
A. Pendahuluan 
 
 Pada setiap kegiatan pembelajaran, ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan yaitu 

tujuan, materi dan penilaian. Ketiga hal tersebut saling terkait, tidak bisa dipisahkan satu 

dengan yang lain. Setiap kegiatan pembelajaran, kegiatan penilaian wajib dilakukan untuk 

mengetahui kemampuan mahasiswa yang sebenarnya. Perubahan paradigma yang ada saat 

ini dari teacher center menjadi student center, berdampak pada teknik system penilaian. 

Keadaan nyata yang ada sekarang ini, kegiatan penilaian masih banyak dilakukan dari satu 

arah yaitu guru, sehingga guru atau dosen mempunyai kekuasaan penuh dalam penilaian. 
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 Apabila mahasiswa dilibatkan dalam kegiatan penilaian, maka hasil penilaian akan 

mendapat masukan yang berharga, baik ditinjau dari kelebihan maupun kekurangan proses 

pembelajaran. Salah satu metode penilaian yang melibatkan siswa sebagai penilai adalah 

penilian diri (self assessment). Self assessment merupakan metode penilaian yang dilakukan 

dengan cara mahasiswa menilai dirinya sendiri baik dalam aspek kognitif, afektif dan 

psikomotor. Jika mahasiswa dituntut untuk bisa melakukan penilaian terhadap dirinya sendiri, 

tentu saja mahasiswa harus tahu aspek-aspek apa yang akan dinilai, bagaimana membuat 

lembar penilaian, kriterianya seperti apa, dan bagaimana cara menentukan skornya.  

Pada dasarnya pengukuran merupakan kegiatan penentuan angka bagi suatu objek secara 

sistematik. Penentuan angka ini merupakan usaha untuk menggambarkan karakteristik suatu 

objek ( Djemari Mardapi, 2008: 2).  

Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penilaian diri (self assessment) akan 

memberi manfaat kepada mahasiswa yaitu mahasiswa dapat memonitor kemampuan dan 

keterampilan sekaligus dapat mengukur kemampuan belajarnya. Selain itu, diharapkan 

mahasiswa bisa menentukan  kemajuan belajarnya,  berfikir kreatif, dan bertanggung jawab 

atas  kemampuan dan keterampilan yang diperoleh. Dengan demikian self assessment 

mempunyai sumbangan yang besar terhadap kemampuan dan keterampilan mahasiswa 

yang sebenarnya, salah satunya adalah dalam praktek  menjahit. 

 Praktek menjahit merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan 

seseorang untuk menghasilkan suatu produk busana. Menjahit merupakan proses dalam 

menyatukan bagian-bagian kain yang telah digunting berdasarkan pola. Teknik jahit yang 

digunakan harus sesuai dengan desain dan bahan karena jika tekniknya tidak tepat maka 

hasil yang diperoleh pun tidak akan berkualitas (Ernawati, 2008:358). Berhubung menjahit 

busana termasuk dalam bidang jasa, pada waktu melakukan praktek mahasiswa dituntut 

untuk mengerjakan sesuai dengan selera konsumen. Oleh karena itu dalam pembelajaran 

menjahit, mahasiswa harus mampu untuk menilai hasil pekerjaannya sendiri (self 

assessment) berdasarkan kriteria atau standar yang ditetapkan.  

 “Self assessment merupakan metode penilaian yang dilakukan dengan cara 
mahasiswa menilai dirinya sendiri pada kegiatan praktek. Dengan melakukan 
penilaian dirinya sendiri, tentu saja mahasiswa harus benar-benar bersikap jujur 
(obyektif) atas   semua yang dinilai. Kegiatan self assessment dilakukan untuk melatih 
mahasiswa bersikap obyektif, mengetahui kekurangannya, memotifasi, bertanggung 
jawab, disiplin dan sebagainya” (Emy Budiastuti, 2012:2) 
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 Hal tersebut diatas tentu saja tidak mudah dilakukan mahasiswa tanpa adanya latihan 

terlebih dahulu. Untuk itu sebelum melakukan penilaian diri, mahasiswa harus terlibat dalam 

pengembangan perangkat penilaian. Setelah  perangkat penilaian dikembangkan, 

mahasiswa dituntut untuk bisa merespon bagaimana penilaian diri yang sudah dilakukan. 

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul Respon mahasiswa terhadap self assessment 

pada pembelajaran praktek menjahit, ternyata self assessment mempunyai peran yang 

sangat besar dalam pembelajaran praktek menjahit.   

 Keterlibatan siswa dalam proses penilaian bertujuan untuk mempertajam akan 

pentingnya hasil dan kriteria penilaian dalam pembelajaran. Oleh karena itu sebelum siswa 

melakukan penilaian, sebaiknya siswa ikut dalam menyusun kriteria dan dapat melakukan 

penilaian. Dengan demikian kriteria yang akan digunakan terbuka untuk siswa. Hal ini lebih 

mengarah pada kriteria yang memiliki ukuran validitas dan reliabilitas   

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimanakah karakteristik self assessment ?,  

2) bagaimanakah manfaat self assessment dalam pembelajaran praktek menjahit, 3) apakah 

kontribusi self assessment dalam pembelajaran menjahit. Tujuan penelitian ini 1) 

mendiskripsikan karakteristik self assessment, 2) manfaat self assessment dalam 

pembelajaran praktek, dan 3) bagaimanakah kontribusi self assessment dalam pembelajaran 

menjahit 

 Penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan dalam melakukan penilaian, khusus 

pada penilaian unjuk kerja. Melalui penelitian banyak pengalaman yang dapat diperoleh 

mahasiswa melatih percaya diri, berbuat jujur, bertanggung jawab dan memotivasi dirinya 

sendiri untuk belajar lebih baik.  

 
METODE PENELITIAN 
 
 Penelitian ini merupakan “kajian hasil penelitian” yang akan mengkaji atau meninjau 

temuan, merumuskan kontribusi terhadap pembelajaran praktek khususnya, dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan.  

 Sumber data adalah laporan penelitian: respon  mahasiswa terhadap implementasi 

self assessment (penilaian diri) pada praktek menjahit rok Program Studi Pendidikan Teknik 

Busana Fakultas Teknik UNY. Pemilihan sumber data didasarkan bahwa self assessment 

masih sangat jarang diterapkan dalam pembelajaran praktek. Padahal banyak pengalaman 

yang diperoleh dari substansi yang dikaji dari self assessment. 
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 Respon mahasiswa terhadap implementasi self assessment dianalisis secara 

deskriptif. Hasil respon yang menunjukkan positif dan  sangat positif menandakan bahwa self 

assessment mempunyai peran atau fungsi yang baik menggunakan kategori sebagai berikut:

                                       

Tabel. Kategori respon mahasiswa 

No Skor Kategori 

1. X ≥  + 1SBx Sangat positif/sangat tinggi 

2.  + 1 SBx > X ≥   Tinggi/positif 

3.   > X ≥  - SBx Negatif / rendah 

4. X <  - SBx Sangat negative / rendah 

Sumber: Djemari Mardapi (2012: 162  ) 

 

Hasil penelitian respon mahasiswa telah dianalisis menggunakan teknik deskriptif, yaitu 

menggambarkan, menjelaskan atau memaparkan peran self assessment dalam 

pembelajaran praktek, khusus dalam bidang menjahit: 1) validitas dan reliabilitas self 

assessment, 2) manfaat self assessment, dan 3) kontribusi self assessment dalam 

pembelajaran  

 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
  

Berdasar hasil penelitian tentang respon mahasiswa terhadap penerapan self 

assessment pada praktek menjahit menunjukkan respon tinggi. Hal ini menggambarkan 

bahwa self assessment mempunyai sumbangan, manfaat, fungsi sesuai dengan standar 

penilaian. Menurut Roos ( 2006: 2) berbagai alasan mengapa guru menggunakan self-

assessment adalah:  

1) penilaian melibatkan siswa terutama memberi kesempatan untuk berkontribusi 
pada penyusunan kriteria penilaian dan melibatkan siswa dalam tugas penilaian, 2) 
self-assessment merupakan variasi dalam metode penilaian yang berkontribusi pada 
minat dan perhatian belajar siswa, 3) self-assessment mempunyai ciri khas dalam 
penggunaannya,  siswa berusaha untuk mempersiapkan tugas, 4) self-assessment 
lebih hemat biaya dari pada teknik lain, 5) siswa belajar lebih dan bertanggung jawab 
ketika tahu bahwa mereka akan dinilai oleh dirinya sendiri. 
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Karakteristik Self-assessment 

Penilaian self-assessment menjahit merupakan teknik penilaian berbasis kompetensi. Salah 

satu prinsip penilaian berbasis kompetensi adalah alat ukur harus valid dan reliabel Secara 

umum, tes dapat dikatakan baik apabila alat ukur itu valid, artinya alat ukur itu mampu 

memenuhi fungsinya sebagai tes atau dengan kata lain tes itu mampu mengukur apa yang 

seharusnya diukur. Djemari Mardapi (2004:14) mengemukakan bahwa kesahihan alat ukur 

dapat dilihat dari konstruk alat ukur, yaitu mengukur seperti yang direncanakan. Melalui kisi-

kisi alat ukur akan diketahui kesahihan suatu alat ukur. Kisi-kisi berisi tentang materi yang 

diujikan, bentuk soal, tingkat berfikir yang bertingkat, bobot soal, dan cara pensekoran. Di 

samping persyaratan validitas yang sangat diperlukan dalam suatu tes, diperlukan juga 

informasi tentang reliabilitas.  

 Popham (1995:21) menyatakan bahwa reliabilitas berhubungan dengan konsistensi 

hasil pengukuran. Keterlibatan mahasiswa dalam mengembangkan alat penilaian, baik materi 

yang akan diukur, penentuan kriteria atau rubrik akan memenuhi persyaratan validitas. 

Penilaian self assessment dikatakan reliabel (konsisten/tetap) apabila hasil pengukuran 

menunjukkan sejauhmana dapat memberikan hasil yang relatif tidak berbeda bila dilakukan 

pengukuran kembali terhadap subjek sama. Hal ini menunjukkan bahwa dari hasil penilaian 

mahasiswa jika dibandingkan dengan penilaian yang dilakukan dosen akan relative sama. 

Berdasar hasil penelitian Roos 2006 tentang penilaian self assessment menemukan bahwa:  

(1) 

self-assessment menghasilkan hasil yang konsisten di seluruh item, tugas, dan periode 

waktu yang singkat; (2) self-assessment memberikan informasi tentang prestasi siswa, 

dimana yang sebagian  sesuai untuk informasi yang dihasilkan oleh penilaian guru; (3) self-

assessment memberikan kontribusi kepada siswa untuk berprestasi lebih tinggi dan 

perbaikan perilaku. Temuan utama dari penelitian ini adalah bahwa (4) kekuatan self-

assessment dapat ditingkatkan melalui pelatihan siswa bagaimana menilai pekerjaan mereka 

dan mengetahui kelemahan masing-masing. 

 

Manfaat Self assessment 

Berdasar hasil penelitian self assessment pada praktek menjahit, beberapa manfaat yang 

bisa di peroleh bahwa penilaian self-assessment 

1. Memotivasi mahasiswa untuk lebih giat belajar 
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2. Mendorong  tanggung jawab belajar mahasiswa, jika ada kesalahan mengakui 

perbuatannya 

3. Mendorong mahasiswa untuk mandiri 

4. Penekanan pada mahasiswa aktif belajar 

5. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memantau kemajuan belajar dalam 

pencapaian keterampilan sesuai kriteria yang telah ditentukan 

6.  Mahasiswa mempunyai kewenangan dalam penilaian karena keterlibatannya 

7.  Mendorong motivasi intrinsik dari pada motivasi ekstrinsik 

8. Mendorong mahasiswa untuk fokus dalam praktek menjahit 

9. Mendorong mahasiswa berfikir kritis 

10. Mendorong mahasiswa untuk mencapai prestasi lebih tinggi atau lebih baik 

11. Menumbuhkan rasa persaya diri mahasiswa 

12. Mendorong mahasiswa bekerja lebih efektif 

13. Mengetahui kelemahan dan kekuatan dirinya 

14. Melatih mahasiswa berbuat jujur dan objektif 

15. Mahasiswa mengetahui potensi dirinya sendiri 

16. Mengatur waktu lebih efektif 

17. Mempunyai kecenderungan positif dalam upaya pembangunan karakter mahasiswa 

18. Menciptakan kesadaran siswa akan pentingnya menilai pekerjaan mereka sendiri 

 

 Manfaat yang dirasakan mahasiswa dari penilaian self assessment tersebut 

menggambarkan bahwa mahasiswa mempunyai percaya diri tinggi, bersikap jujur  dalam 

melakukan penilaian self assessment. Rasa percaya diri dan sifat jujur tersebut nampak 

bahwa  walaupun mahasiswa harus melakukan penilaian pada dirinya sendiri, namun bisa 

menilai apa adanya. Adanya sikap jujur dan percaya diri, karena dari awal sebelum 

melakukan penilaian, mahasiswa dilibatkan dalam mengembangkan item-item atau aspek-

aspek dan kriteria dalam penilaian menjahit. Melalui penilaian self assessment , mahasiswa 

dengan sangat jelas memahami aspek-aspek praktek menjahit yang dinilai beserta kriteria 

penilaiannya.  

 Dengan  adanya penilaian terhadap dirinya sendiri, mahasiswa dapat mengetahui 

kompetensi dirinya.  Apabila mahasiswa bisa mempersiapkan diri dengan belajar sebaik-

baiknya, maka mahasiswa akan optimis melakukan penilaian self assessment sesuai dengan 
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kemampuan yang dimiliki, aspek-aspek mana yang telah dikuasai dan mana yang belum 

dikuasai. Sehingga mahasiswa benar-benar dapat memperbaiki segala kekurangan untuk 

mencapai kompetensi yang sebenarnya. Hasil penelitian selanjutnya dari  Roos ( 2006:7), 

bahwa siswa lebih memilih dan menyukai self assessment karena mempunyai manfaat 

tambahan, yaitu:  

 1) students said that with self-assessment they had a better understanding of what 
they were supposed to do because were involved in setting the criteria for the 
assessment, 2) student argued the self-assessment was fairer because it enabled 
them include important performance dimensions, such as effort, that would not 
usually be included in their grade, 3) self-assessment enabled them to communicate 
information about their performance (e.g., their goals and reasoning) that was not 
otherwise available to their teacher, 4) self-assessment gave them information they 
could use to improve their work 

Selanjutnya berdasar pendapat Nulty (2004:3), self- assessment mempunyai beberapa 

manfaat, antara lain: a) semua siswa didorong untuk berpartisipasi dalam penilaian yang 

mendukung pembelajaran; b) siswa merasa memiliki penilaian dan belajar dalam penilaian; c) 

Siswa merasa keterlibatan mereka dalam penilaian membantu mencegah penilaian   yang 

tidak adil; d) siswa mempunyai motivasi tinggi dalam belajar, f) siswa lebih paham melakukan 

penilaian melalui self assessment, g) partisipasi siswa dalam penilaian akan mendukung 

pembelajaran 

  

Kontribusi Self-assessment 

Ada dua komponen penting untuk keberhasilan penilaian diri, yaitu: 

1. Mahasiswa  terlibat  dalam  proses  identifikasi  standar   dan / atau kriteria pekerjaan  

mereka 

2. Melibatkan mahasiswa dalam proses penilaian tentang  sejauhmana  pekerjaan  mereka  

dan   

    pekerjaan siswa yang lain, yang telah dan yang belum memenuhi standard dan/atau 

kriteria yang diidentifikasi 

Sesuai dengan pendapat Boud (1995:11),  bahwa semua penilaian melibatkan dua kegiatan 

yang saling 

terkait:“First, is the development of knowledge and an appreciation of the appropriate     

standardsand criteria for meeting those standards which may be applied to any given work, 

Second, is thecapacity to make judgements about whether or not  the work involved does or 
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does not meet these standards."  

 Berdasar pernyataan (Wilson S, 2003: 4) bahwa penggunaan  penilaian diri (self 

assessment) membawa sejumlah keuntungan yang dirasakan, yaitu: 1) siswa memiliki 

kepemilikan lebih dari proses penilaian (tidak hanya menjadi objek yang dinilai); 2) 

melibatkan siswa dalam menyusun dan memahami kriteria penilaian dan membuat penilaian, 

3) mendorong penilaian formatif - pembelajaran melalui umpan balik, 4) mendorong siswa 

reflektif (otonom pelajar), 5) memiliki validitas (mengukur apa yang seharusnya diukur), 6) 

menekankan proses bukan hanya produk, 7) diharapkan. dalam situasi kerja; 8) mendorong 

intrinsik daripada motivasi ekstrinsik; 9) tantangan peran guru sebagai satu-satunya penilai. 

 Kontribusi penilaian self-assessment dalam pembelajaran menjahit didukung  dengan 

hasil penelitian Roos (2006:6) yang diilustrasikan sebagai berikut: 

  . 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

                  Gambar. Kontribusi self-assessment dalam pembelajaran 

                                              (Sumber: Roos, 2006:6) 

 

Nampak bahwa bagaimana penilaian self assessment memberikan kontribusi kepada 

mahasiswa pada pencapaian prestasi yang lebih baik dan perbaikan perilaku. Self  

assessment mewujudkantiga proses yang dapat mengatur diri sendiri mahasiswa untuk 

mengamati dan menafsirkan perilaku mereka, yaitu: 1) mahasiswa dapat mengamati dirinya 

sendiri, fokus pada aspek-aspek kinerja menjahit sesuai standar yang ditetapkan, 2) 

mahasiswa dapat menilai dirinya sendiri, sesuai dengan tujuan umum dan khusus, 3) 
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mahasiswa dapat menginterpretasikan tingkat pencapaiannya. Apakah mereka merasa puas 

dengan hasil penilaiannya. Umpan balik dari dosen akan memperkuat reaksi positif terhadap 

keberhasilan kerja menjahit, 4) pada akhirnya self-assessment memberi kontribusi  bahwa 

mahasiswa mempunyai keyakinan untuk dapat melakukan penilaian terhadap dirinya sendiri, 

sehingga mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam melakukan praktek menjahit 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berkenaan dengan penerapan self assessment pada pembelajaran praktek menjahit, 

mahasiswa akan merasa tertantang dan termotivasi untuk terus memperbaiki diri, baik 

memperbaiki cara dan strategi belajar maupun dalam kaitan dengan perilaku, harapan dan 

cita-cita mereka. Self assessment baik diterapkan lebih lanjut berdasarkan fungsi atau peran 

self assessment. Self assessment di pendidikan tinggi  merupakan kegiatan yang penting 

untuk dilaksanakan. Berdasarkan hasil penelitian ini ada tiga aspek yang nampak dari 

konribusi  self assessment yaitu:  

1.  Self assessment memenuhi persyaratan validitas, yaitu aspek-aspek yang dinilai jelas 

sesuai dengan apa yang akan diukur. Penilaian yang dilakukan mahasiswa menghasilkan 

hasil konsisten. Jika dibandingkan dengan penilaian dosen, maka hasilnya tidak jauh 

berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian yang dilakukan mahasiswa terhadap 

dirinya sendiri sesuai dengan kriteria atau rubrik yang telah ditetapkan. Dengan demikian 

penilaian self assement memenuhi persyaratan reliabilitas 

2.   Penerapan penilaian self assessment  sesuai dengan tujuan penilaian diri, para dosen 

untuk terus melakukan pembinaan,mendorong pembentukan pengetahuan,sikap dan 

meningkatkan keberhasilan mahasiswa 

3.   Secara nyata, dengan menerapkan penilaian self-assessment member kontribusi 

terhadap keyakinan kepada mahasiswa bahwa mahasiswa terlibat secara langsung 

dalam penyusunan aspek-aspek penilaian, penyusunan criteria (rubrik). Disamping itu 

mahasiswa mempunyai keyakinan bahwa mahasiswa bisa melakukan penilaian sdirinya 

sendiri secara jujur sesuai criteria. Sehingga mahasiswa dapat mengetahui kemampuan 

yang sebenarnya. 

 

 

 



760 

 

 
Saran 

1. Self assessment baik diterapkan lebih lanjut berdasarkan fungsi atau peran self 

assessment.  

2. Self assessment di pendidikan tinggi  merupakan kegiatan yang penting untuk 

dilaksanakan. 

3. Mengingat kontribusi self assessment terhadap kemajuan belajar mahasiswa, maka 

seyogyanya dosen mulai mensosialisasikan penilaian self assessment  dan secara 

terus menerus tetap menggunakan penilaian self assessment sebagai salah satu 

teknik  penilaian. 
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Abstrak  
Penelitian research and design ini bertujuan untuk (1) Mengembangkan modul 
pembelajaran robot intelligent direct detector/IDD dengan pendekatan pembelajaran yang 
berpusat pada mahasiswa (student centered learning/SCL), melalui model berbasis kasus 
untuk mata kuliah Sistem Kendali Fuzzy/SKF yang tepat. (2) Menguji validitas modul 
sebagai perangkat pembelajaran. (3) Meningkatkan kualitas perangkat pembelajaran 
dalam upaya meningkatkan kemampuan kognitif hasil belajar mahasiswa. Penelitian ini 
dilakukan dengan pendekatan ADDIE. Langkah-langkah dalam penelitian pengembangan 
modul dengan pendekatan SCL, melalui model berbasis kasus untuk mata kuliah SKF ini 
meliputi: (1) Analisis kebutuhan modul, (2) Disain modul, (3) Development/pembuatan 
modul pembelajaran, (4) Implementasi modul, dan (5) Evaluasi/validasi modul 
pembelajaran. Khusus untuk implementasi dilakukan pada penelitian lanjutan setelah 
penelitian ini. Penelitian dilakukan di jurusan Pendidikan Teknik Elektro pada program 
studi Mekatronika FT UNY. Teknik pengambilan data dilakukan dengan dokumentasi dan 
kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dan kualitatif 
terhadap jawaban kuesioner yang diberikan kepada validator modul. Hasil penelitian yang 
diperoleh adalah (1) Perangkat pembelajaran model modul pembelajaran Robot IDD 
untuk mata kuliah praktik SKF telah berhasil dikembangkan dan telah dilakukan pengujian 
validasi dengan hasil layak untuk diimplementasikan dalam pembelajaran. (2) Secara 
keseluruhan perangkat pembelajaran model modul Robot IDD tersebut telah dilakukan 
validasi perkomponen dengan hasil layak untuk digunakan, khusus untuk materi modul, 
hasil validasi masuk dalam kategori baik, sehingga perangkat pembelajaran tersebut 
sudah layak untuk digunakan dalam pembelajaran praktek SKF guna mendukung model 
pembelajaran berbasis kasus dan SCL. (3) Perangkat pembelajaran model modul Robot 
IDD untuk mata kuliah praktik SKF secara keseluruhan meningkatkan kualitas materi 
pembelajaran, yang meliputi kesiapan materi untuk pembelajaran teori maupun kesiapan 
materi untuk pembelajaran praktek. Untuk pembelajaran praktek, kualitas materi 
meningkat dengan tersedianya media robot IDD dan petunjuk serta contoh cara-cara 
pemrogramannya. 

 
Kata Kunci: Perangkat Pembelajaran, Modul, Pembelajaran Berbasis Kasus, 

Pembelajaran Kolaboratif, Pembelajaran Berpusat Pada Mahasiswa, Robot 
Intelligent Direction Detector. 

 

PENDAHULUAN  

Revolusi teknologi telekomunikasi dan komputer telah menyebabkan kompleksitas 

keragaman kehidupan bermasyarakat tak dapat lagi direduksi ke dalam model-model 

normatif yang standard dan pengaturan tersentral. Aktivitas hidup lebih banyak bermula 

dan berlangsung pada interaksi-interaksi antar individu yang diprakarsai individu itu 

sendiri. Dampak permasalahan yang tampak pada perkuliahan, diperlukan pembelajaran 

mailto:Haryanto.ftuny@gmail.com
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yang menuntut adanya upaya pengembangan kemampuan dan kapasitas diri individu 

mahasiwa secara optimal, kreatif dan adaptif.  

Menghadapi perubahan di atas, model pembelajaran yang berpusat pada dosen 

(teacher centered learning/TCL) menjadi kurang tepat untuk diterapkan. Artinya, dosen 

perlu mengupayakan model pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (student 

centered leaning/SCL). Pembelajaran SCL memungkinkan mahasiswa agar mampu 

melakukan customization atau mengkonstruksi pengetahuan yang diberikan dosen. 

Dalam hal itu, pembelajaran menuntut setiap individu mahasiswa memiliki daya nalar 

kreatif dan kepribadian yang tidak simpel, melainkan kompleks. Untuk itu, keterampilan 

yang perlu dimiliki individu mahasiswa adalah keterampilan intelektual, sosial, dan 

personal. Permasalahannya pembelajaran pada matakuliah Sistem Kendali Fuzzy yang 

telah berjalan selama ini belum mampu membawa individu mahasiswa ke dalam situasi 

yang demikian.  

Matakuliah Sistem Kendali Fuzzy/SKF mengajarkan teori-teori yang syarat dengan 

matematika, mekanika dan dinamika, pemrograman, dan ilmu kendali yang cukup 

kompleks. Untuk itu, diperlukan adanya media pembelajaran sebagai sarana yang 

diharapkan mampu untuk mengaktifkan keterampilan-keterampilan intelektual, sosial, dan 

personal mahasiswa. Melalui media simulasi robot, pembelajaran tidak lagi teoritis 

melainkan menjadi bersifat praktis sehingga akan mampu memberi dan memfasilitasi bagi 

tumbuh dan kembangnya kemampuan dan kreativitas mahasiswa untuk mengkonstruksi 

pengetahuan yang diperoleh. Penggunaan media simulasi robot juga dimaksudkan agar 

dalam pembelajaran mampu menumbuhkan berbagai kompetensi mahasiswa. Di 

samping itu, juga agar mampu untuk menumbuhkan inspirasi, kreativitas, moral, intuisi 

(emosi) dan spiritual. 

Pembelajaran matakuliah SKF yang selama ini belum mampu secara signifikan  

membawa keberhasilan belajar diduga karena dalam pelaksanaannya masih bersifa 

teoritis, sehingga belum mampu menumbuhkan dan mengembangkan segenap potensi 

individu mahasiswa. Hal itu diduga juga karena model pembelajaran yang dilaksanakan 

belum menggunakan SCL mengingat untuk itu diperlukan media atau peraga pendidikan 

yang mampu untuk kerja individu. Untuk itulah, dalam penelitian ini akan dikembangkan 

media simulasi robot yang dilengkapi dengan buku petunjuk penggunaannya (manual 

instructions) dengan keyakinan agar proses pembelajaran akan berjalan aktif, inovatif, 

kreatif, efektif dan menyenangkan (PAIKEM). Pembelajaran yang demikian sesuai 

dengan filosofi pendekatan SCL yang fondasinya mengacu pada konstruktivisme yang 

akan dikembangkan pada pembelajaran menggunakan media simulasi robot dalam 

penelitian ini. 
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Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran dapat diartikan juga sebagai 

kegiatan yang terprogram dalam desain facilitating, empowering, enabling, untuk 

membuat mahasiswa belajar secara aktif, yang menekankan pada sumber belajar. Pada 

tahap awal, pembelajaran bermanfaat sebagai pembuka pintu gerbang kemungkinan 

untuk menjadi manusia dewasa dan mandiri, berikutnya pembelajaran memungkinkan 

seorang manusia akan berubah dari “tidak mampu” menjadi “mampu” atau dari “tidak 

berdaya” menjadi “sumber daya.”  

Sebagai salah satu wujud tanggung jawab atas kewajibannya, pendidik dituntut 

memilih metode pembelajaran yang paling akomodatif dan kondusif untuk mencapai 

sasaran dan filosofi pendidikan. Beberapa contoh sasaran pembelajaran adalah 

mendapatkan pengetahuan; mengembangkan konsep; memahami teknik analisis; 

mendapatkan skill dalam menggunakan konsep dan teknik; mendapatkan skill dalam 

memahami dan menganalisis masalah; mendapatkan skill dalam mensintesis rencana 

kegiatan dan implementasi; mengembangkan kemampuan untuk berkomunikasi; 

mengembangkan kemampuan untuk menjalin hubungan saling percaya; 

mengembangkan sikap tertentu; mengembangkan kualitas pola pikir; mengembangkan 

judgment dan wisdom (Dooley & Skinner, 1977 dalam Handoko, 2005).  

Terkait dengan filofosi pendidikan yang dianut, sebagai basis dari proses 

pembelajaran yang diterapkan, dapat dibandingkann beberapa filosofi pedagogik seperti 

yang terlihat pada Tabel 2.1. Pembelajaran tradisional berangkat dari filosofi pedagogik 

“wisdom can be told.” Dalam konteks ini proses pembelajaran terpusat pada dosen. 

Namun, pola pusat pembelajaran pada dosen yang dipraktikkan pada saat ini memiliki 

gap dengan yang sebaiknya. Oleh karena itu, pembelajaran ke depan dapat didorong 

menjadi berpusat pada mahasiswa (student-centered learning, SCL) dengan 

memfokuskan pada tercapainya kompetensi yang diharapkan. Hal ini berarti mahasiswa 

harus didorong untuk memiliki motivasi dalam diri mereka sendiri, kemudian berupaya 

keras mencapai kompetensi yang diinginkan. 

Perbedaan antara metode pembelajaran berbasis Teacher Centered dan Student 

Centered Learning disajikan dalam Tabel 2.2. Untuk menciptakan situasi pembelajaran 

yang efektif, Combs (1976) mengatakan bahwa dibutuhkan tiga karakteristik, yaitu:  

a. Atmosfer kondusif untuk mengeksplorasi makna belajar. Peserta belajar harus merasa 

aman dan diterima. Mereka ingin memahami risiko dan manfaat dari mendapatkan 

ilmu pengetahuan dan pemahaman baru. Kelas harus kondusif untuk keterlibatan, 

interaksi, dan sosialisasi, dengan pendekatan yang menyerupai dunia bisnis.  
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b. Peserta belajar harus selalu diberi kesempatan untuk mencari informasi dan 

pengalaman baru. Kesempatan ini diberikan dalam bentuk mahasiswa tidak hanya 

sekedar menerima informasi, tapi mahasiswa didorong untuk mencari informasi.  

c. Pemahaman baru harus diperoleh mahasiswa melalui proses personal discovery. 

Metode yang digunakan untuk itu harus sangat individu dan sesuai dengan personaliti 

dan gaya belajar mahasiswa yang bersangkutan. 

Kasus merupakan problem yang kompleks berbasiskan kondisi senyatanya untuk 

merangsang diskusi kelas dan analisis kolaboratif. Pembelajaran kasus melibatkan 

kondisi interaktif, eksplorasi mahasiswa terhadap situasi realistik dan spesifik. Ketika 

mahasiswa mempertimbangkan adanya suatu permasalahan berdasarkan analisis 

perspektifnya, mereka diarahkan untuk memecahkan pertanyaan yang tidak memiliki 

jawaban tunggal. Gragg (1940) seperti yang dikutip Handoko (2005) mendefinisikan 

kasus sebagai ... A case is typically a record of a business issue which actually has been 

faced by business executives, together with surrounding facts, opinions, and prejudieces 

upon which executive dicisions had to depend. These real and particularized cases are 

presented to students for considered analysis, open discussion, and final decision as to 

the type of action should be taken.Suatu kasus disebut sebagai kasus baik bila memiliki 

karakteristik sebagai berikut (Handoko, 2005):  

a. Berorientasi keputusan: kasus menggambarkan situasi manajerial yang mana suatu 

keputusan harus dibuat (segera), tetapi tidak mengungkap hasilnya.  

b. Partisipasi: kasus ditulis dengan cara yang dapat mendorong partisipasi aktif 

mahasiswa dalam menganalisis situasi. Ini berbeda dengan cerita (stories) pasif yang 

hanya melaporkan berbagai peristiwa atau kejadian seperti apa adanya, tetapi tidak 

mendorong partisipasi.  

c. Pengembangan diskusi: material kasus ditulis untuk memunculkan beragam 

pandangan dan analisis yang dikembangkan oleh para mahasiswa.  

d. Substantif: kasus terdiri atas bagian utama yang membahas isu dan informasi lain.  

e. Pertanyaan: kasus biasanya tidak memberikan pertanyaan, karena pemahaman atas 

apa yang seharusnya ditanya merupakan bagian penting analisis kasus.  

Manfaat kasus dan metode kasus diterapkan sebagai metode pembelajaran adalah: 

a. Kasus memberi kesempatan kepada mahasiswa pengalaman firsthand dalam 

menghadapi berbagai masalah akuntansi di organisasi.  

b. Kasus menyajikan berbagai isu nyata desain dan operasi sistem akuntansi relevan 

yang dihadapi para manajer.  

c. Realisme kasus memberikan insentif bagi mahasiswa untuk lebih terlibat dan 

termotivasi dalam mempelajari material pembelajaran.  
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d. Kasus mengembangkan kapabilitas mahasiswa untuk mengintegrasikan berbagai 

konsep material pembelajaran, karena setiap kasus mensyaratkan aplikasi beragam 

konsep dan teknik secara integratif untuk memecahkan suatu masalah.  

e. Kasus menyajikan ilustrasi teori dan materi kuliah akutansi keperilakuan.  

f. Metode kasus memberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam kelas dan 

mendapatkan pengalaman dalam mempresentasikan gagasan kepada orang lain.  

g. Kasus memfasilitasi pengembangan sense of judgment, bukan hanya menerima 

secara tidak kritis apa saja yang diajarkan dosen atau kunci jawaban yang tersedia di 

halaman belakang buku teks.  

h. Kasus memberikan pengalaman yang dapat diterapkan pada situasi pekerjaan. 

Ada tiga cara dasar bagaimana mahasiswa dapat berinteraksi satu sama lain, 

yaitu kompetitif, individualistis dan kooperatif. Mahasiswa dapat berkompetisi untuk 

melihat siapa yang terbaik, mereka dapat bekerja individualistis untuk mencapai tujuan 

tanpa memberi perhatian kepada mahasiswa lain, atau mereka dapat bekerjasama dan 

saling memberi perhatian. Smith dan MacGregor (1992) mendefinisikan cooperative 

learning sebagai “the most carefully structured end of the collaborative learning 

contiunuum” (Ravenscroft, 1995). Johnson, Johnson dan Holubec (1994) mendefinisikan 

cooperative learning sebagai “the instructional use of small groups so that students work 

together to maximize their own and each other’s learning” (Phipps et al., 2001).  

Berbagai riset tentang cooperative learning menunjukkan hasil yang konsisten 

bahwa cooperative learning akan meningkatkan prestasi, hubungan interpersonal yang 

lebih positif dan self-esteem yang lebih tinggi dibanding upaya kompetitif atau 

individualistis (Phipps et al., 2001). Phipps et al. (2001) mencatat keberhasilan metode ini 

antara lain dari hasil riset Felder dan Brent (1996) yang menyatakan bahwa pendekatan 

ini meningkatkan motivasi untuk belajar, memori pengetahuan, kedalaman pemahaman 

dan apresiasi subyek yang diajar. Riset juga menunjukkan bahwa praktik cooperative 

learning mengarahkan mahasiswa pada pencapaian prestasi yang lebih tinggi, lebih 

efisien dan efektifnya proses dan pertukaran informasi, meningkatkan produktivitas, 

hubungan yang positif di antara mahasiswa, dan membentuk saling percaya antar teman, 

dibandingkan dengan pengalaman pembelajaran kompetitif dan/atau individualistis 

(Potthast, 1999). 

Upaya kooperatif diharapkan menjadi lebih produktif dibanding upaya kompetitif 

ataupun individualistis, bila upaya kooperatif tersebut berada di dalam kondisi tertentu. 

Kondisi ini kemudian merupakan elemen dasar terbentuknya cooperative learning. Kelima 

elemen dasar cooperative learning mencakup perlunya interdependensi positif; adanya 
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interaksi tatap muka (face-to-face interaction), dimilikinya individual accountability, 

digunakannya collaborative skills dan adanya group processing.  

Sistem kendali fuzzy merupakan mata kuliah keahlian berkarya yang ditawarkan 

bagi mahasiswa strata satu jurusan Pendidikan Teknik Elektro, khususnya semester 6. 

Matakuliah penunjang sebagai prasyarat untuk mengambil matakuliah ini adalah 

Matematika dan Pemrograman Komputer. Mata kuliah Sistem kendali fuzzy mempelajari 

tentang upaya membuat suatu mesin berbasis mikroprosessor dapat bekerja 

menggunakan prinsip-prinsip kecerdasan yang diadopsi dari cara manusia menyelesaikan 

masalah. Matakuliah ini bersifat abstrak karena mempelajari hal-hal yang berkaitan 

dengan integrasi sistem kendali, logika fuzzy, dan pemrograman komputer. Oleh karena 

itu dituntut kemampuan berfikir nalar dan logis, sehingga mahasiswa seringkali 

mengalami kesulitan. Di samping itu, materi matakuliah yang bersifat abstrak berupa 

algoritma matematika komputasi, juga membuat mahasiswa merasa kurang mampu 

memahami konsep-konsep dasar dari materi yang diberikan. Untuk mengatasi 

permasalahan tersebut di atas, pembelajaran dengan menggunakan kasus diharapkan 

mampu memberi solusi yang baik. Dengan menggunakan pemilihan kasus-kasus yang 

tepat diharapkan mampu membantu mahasiswa dalam menyerap materi kuliah Sistem 

Kendali Fuzzy. Berikut ini silabi matakuliah Sistem Kendali Fuzzy. 

Robot adalah sebuah alat mekanik yang dapat melakukan tugas fisik, baik 

menggunakan pengawasan dan kontrol manusia, ataupun menggunakan program yang 

telah didefinisikan terlebih dahulu (Agfianto, 2010). Adapun tujuan pembuatan robot 

adalah 1) menciptakan tenaga kerja yang berkinerja tinggi dan dpt bekerja 24 jam. 2) 

menjalankan pekerjaan yang memerlukan ketelitian tinggi. 3) menggantikan manusia 

dalam pekerjaan yang bersifat rutin. 4) untuk dapat bekerja pada tempat yang berbahaya 

bagi manusia. Dan 5) sebagai media entertainment bagi manusia. 

Robot memiliki bentuk dan jenis yang beragam, yaitu: 1) robot humanoid, adalah 

robot yang bentuknya menyerupai manusia, memiliki dua kaki, dua tangan dan bentuk 

badan seperti manusia, 2) Robot animaloid, adalah robot yang menyerupai binatang, baik 

pada perilaku maupun gerakannya, 3) Robot mesin, adalah robot yang biasanya 

tergantung pada kebutuhan maupun fungsi, 4) Robot vehicls, adalah bentuk robot yang 

memiliki roda untuk bergerak. 

Sistem cerdas yang dimaksudkn di sini adalah suatu sistem yang dimiliki oleh 

mesin berbasis prosessor yang memiliki sifat cerdas. Sifat cerdas pada mesin ini dibuat/di 

program dengan teknik dan algoritma kecerdasan buatan (artificial intelligence) yaitu 

salah satu bidang ilmu komputer yang khusus ditujukan untuk membuat mesin agar dapat 

menirukan kerja fungsi otak manusia (Luger, (2005: 8); Nilsson, (1980: 3)). Selanjutnya 
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dikatakan bahwa prinsip dasar sistem cerdas adalah membuat mesin melalui teknik 

pemrograman tertentu agar mampu berpikir, mengambil keputusan yang tepat dan 

bertindak, dengan cara-cara seperti yang dilakukan oleh manusia. Bila mesin memiliki 

kecerdasan, maka mesin tersebut memiliki kemampuan untuk memperoleh pengetahuan 

dan pandai melaksanakan pengetahuan yang dimiliki untuk menyelesaikan suatu 

permasalahan atau pengambilan keputusan sehari-hari.  

Bagian utama kecerdasan adalah pengetahuan, yaitu: suatu informasi yang 

terorganisasi dan teranalisis yang diperoleh melalui belajar (pendidikan) dan pengalaman. 

Pengetahuan terdiri dari fakta, pemikiran, teori, prosedur dan hubungannya satu dengan 

yang lain. Pengetahuan-pengetahuan tersebut di dalam mesin dikumpulkan dalam basis 

pengetahuan atau pangkalan pengetahuan yang mendasari kemampuan untuk berfikir, 

menalar, dan membuat inferensi (mengambil keputusan berdasar pengalaman) dan 

membuat pertimbangan yang di dasarkan pada fakta dan hubungan-hubungannya yang 

terkandung dalam pangkalan pengetahuan tersebut. 

 

Gambar 1: 

Diagram Blok Sistem Cerdas 

Terdapat beberapa macam cabang ilmu kecerdasan buatan, yaitu: sistem pakar, 

logika fuzzy, jaringan syaraf tiruan, dan algoritma genetika. Dalam penelitian ini, 

selanjutnya yang dikembangkan adalah logika fuzzy. Pemilihan logika fuzzy digunakan 

sebagai pendekatan dalam sistem kendali posisi ini, karena logika fuzzy cocok dan sesuai 

untuk solusi permasalahan yang memetakan nilai-nilai kualitatif mengenai sumber 

datangnya arah ke dalam nilai-nilai kuantitatif.  

Dalam penelitian ini kualifikasi arah diklasifikasikan berdasarkan tingkat 

derajatnya yaitu: rendah dan tinggi. Di samping itu, juga didasarkan pada tingkat beda 

arah dari sumber masukan arah, yaitu: kecil dan besar. Tingkat derajat arah dan beda 

masukan sumber arah yang satu dengan yang lainnya melalui algoritma logika fuzzy 
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digunakan sebagai dasar untuk inferensi (pengambilan keputusan) dalam menentukan 

besar sudut dan arah putar motor akan berhenti. 

Terdapat beberapa model pencarian (sumber arah yang tepat) yang dapat 

digunakan untuk pendekatan penyelesaian suatu masalah dalam menggunakan logika 

fuzzy (Nilsson, 1980: 68), yaitu: 

          level 0 
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          level 2 

 

 

 

 

Gambar 2:  

Model Pencarian Depth First Search 

1) Depth first search, pencarian model ini menguji semua titik dalam pohon pelacakan 

mulai dari titik akar dan bergerak menurun ke tingkat dalam yang berurutan. Titik yang 

ada pada setiap jalur akan diuji hingga ke jalur akar dibawahnya sebelum pindah ke 

jalur yang lainnya.  
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Gambar  3:  

Model Pencarian Bread First Search 
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Gambar 4:  

Model Pencarian Heuristik 

 

b) Bread first search, pencarian model ini menguji semua titik dalam pohon pelacakan 

mulai dari titik akar. Titik yang ada pada setiap tingkat seluruhnya diuji sebelum 

pindah ke tingkat lebih dalam yang berikutnya. 

c. Heuristic search, yaitu model pencarian yang membantu menemukan jalan dalam 

pohon pelacakan yang menuntun kepada suatu solusi masalah. Kaidahnya 
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didasarkan pada metode atau prosedur pengalaman, praktek, saran, trik atau bantuan 

lainnya yang membantu mempersempit dan memfokuskan proses pelacakan kepada 

suatu tujuan tertentu. 

Beberapa model pencarian tersebut di atas dapat dikombinasi sehingga mampu 

menghasilkan pencarian yang diinginkan dengan target pencarian cepat, tepat, dan 

akurat. Dalam penelitian ini akan dikembangkan model algoritma kombinasi dept first 

search dan bread first search menjadi back-forward  search.  

Pada Gambar 5, R, S, dan T menggambarkan tingkat derajat sumber arah. R 

adalah Rendah menggambarkan tingkat derajat rendah, S adalah Sedang 

menggambarkan tingkat derajat sedang, dan T adalah Tinggi untuk menggambarkan 

tingkat derajat tinggi. Posisi robot yang pertama akan dihadapkan pada sumber arah 

dengan tingkat derajat rendah. Untuk menuju sumber arah selanjutnya terdapat dua 

pilihan yang mungkin terjadi, yaitu: (a) Akan bergerak menuju sumber arah dengan 

kategori tingkat derajat rendah yakni ke kanan (≥0), jika sumber arah dari sisi kanan. (b) 

Akan berlanjut menuju sumber arah dengan kategori tingkat kekerasan tinggi ke kanan 

penuh, jika kekerasan sumber arah tinggi (180). Hal itu dilakukan terus menerus dari 

mulai mendeteksi pertama hingga sumber arah yang terakhir dengan algoritma logika 

fuzzy  

 

 

 

Gambar  5:  

Model Pencarian Back-Forward Search 
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Gambar 6:  

Fuzzy Logic Controller 

Selanjutnya model pencarian back-foreward search tersebut dalam 

implementasinya sebagai sebuah perangkat lunak disebut dengan sistem inferensi atau 
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disebut juga Fuzzy Logic Controller (FLC) seperti pada Gambar 6. Pada dasarnya proses 

logika adalah proses membentuk kesimpulan berdasarkan fakta yang telah ada (Rolston, 

1988: 31).  

Representasi pengetahuan di dalam logika fuzzy digunakan untuk menggambarkan 

basis pengetahuan yang berfungsi untuk memetakan sumber arah melalui respons 

masukan sumber arah yang diberikan. Dalam penelitian ini representasi pengetahuan 

tersebut berupa aturan-aturan rule untuk menggambarkan basis pengetahuan logika 

fuzzy yang menjadi dasar dalam membuat keputusan mengenai besar sudut gerak dan 

arah putar posisi kepala robot. Aturan-aturan rule tersebut berupa pernyataan: 

 

JIKA … <kondisi> … MAKA  …. <aksi>….. 

 

Kemampuan logika fuzzy dalam menggambarkan besar sudut putar dan arah 

gerak putaran menggunakan penalaran monoton. Melalui penalaran monoton, akan 

diperoleh tingkat kepastian mengenai besar sudut putar dan arah gerak putaran 

berdasarkan respons yang diberikan sumber arah selama proses pencarian. Jika ada 2 

daerah fuzzy direlasikan dengan implikasi sederhana, yaitu: 

JIKA x adalah A, MAKA y adalah B. Fungsi transfernya dinyatakan dengan notasi y = 

f((x,A),B). 

Secara matematis digambarkan sebagai berikut: 

µA[x] = (x-a)/(b-a) = q sehingga    µB[y] = 1-2[(d-y)/(d-c)]2 = q 

Dalam hal ini diketahui nilai x untuk mencari nilai y melalui nilai q sebagai penalaran 

monoton (Gambar 7 menunjukkan grafik proses tersebut). 

 
 

   µA[x]  1           µB[y]   1 

         q                        q 

              0         a             x    b                          0       c               y    d 

 

 

Gambar 7:  

Penalaran Monoton 

Sistem inferensi atau disebut juga logika fuzzy control (FLC), merupakan sistem 

mekanisme logika fuzzy dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian ini 

menggunakan sistem inferensi (FLC) model Tsukamoto (Yan, Ryan, & Power. (1994: 

47)). Algoritma logika fuzzy untuk mendapatkan output, menurut metode ini ada empat 

tahapan, yaitu:  
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a. Pembentukan himpunan fuzzy (fuzzifikasi). Dalam hal ini variabel input dan variabel 

output dibagi menjadi satu atau lebih himpunan fuzzy. Pembentukan himpunan fuzzy 

didasarkan pada fungsi keanggotaan fuzzy.  

b. Aplikasi fungsi implikasi (aturan), yaitu; penerapan fungsi basis aturan yang didasarkan 

pada basis pengetahuan. Menurut metode Tsukamoto, fungsi implikasi yang 

digunakan adalah Min (nilai terkecil).  

c. Inferensi, penegasan keputusan berdasar komposisi aturan. Komposisi aturan (rule 

base) merupakan kumpulan aturan yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan 

inferensi. Apabila sistem terdiri dari beberapa aturan, maka inferensi diperoleh dari 

kumpulan dan korelasi antar aturan.  

d. Defuzifikasi adalah penegasan hasil inferensi berdasar pada nilai rata-rata terbobot. 

Input dari proses defuzzifikasi adalah suatu himpunan fuzzy yang diperoleh dari 

mekanisme inferensi terhadap komposisi aturan-aturan fuzzy. Sedangkan output yang 

dihasilkan defuzzifikasi merupakan suatu bilangan pada domain himpunan fuzzy tersebut. 

Sehingga jika diberikan suatu himpunan fuzzy dalam range tertentu, maka harus dapat 

diambil suatu nilai crispy tertentu sebagai output.  

Input dalam penelitian ini adalah sumber arah, beda sumber arah. Parameter 

tersebut di proses melalui fungsi keanggotaan dan himpunan fuzzy. Output yang 

diperoleh adalah besar sudut putar dan arah gerak putaran yang akan bergantung pada 

sumber bunyi. Output dilakukan oleh mekanisme inferensi yang didasarkan pada 

algoritma fuzzy berupa besar sudut putar dan arah gerak putaran.  

Berdasar analisis rasional tersebut di atas, dalam penelitian ini robot yang 

dikembangkan adalah robot jenis mesin yang dapat bekerja untuk mendeteksi arah 

dengan cerdas. Konstuksi robot yang dikembangkan berupa robot kepala manusia yang 

dilengkapi dengan deteksi arah suatu objek yang direpresentasikan dengan besarnya 

sudut putar. Deteksi dapat dilakukan oleh robot secara cerdas dengan menggunakan 

logika fuzzy.  

Berdasar uraian tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

(1) Bagaimanakah model modul yang tepat untuk perangkat pembelajaran robot IDD 

dengan pendekatan pembelajaran SCL, melalui model berbasis kasus untuk mata kuliah 

SKF. (2) Bagaimanakah validitas modul sebagai perangkat pembelajaran robot IDD. (3) 

Bagaimanakah kualitas perangkat pembelajaran robot IDD dalam upaya meningkatkan 

kemampuan kognitif hasil belajar mahasiswa. 

Berdasar permasalahan tersebut tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini 

adalah: Model modul perangkat pembelajaran robot IDD yang tepat untuk pembelajaran 

SCL berbasis kasus untuk mendukung matakuliah SKF, yang valid dan berkualitas. 
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Sedangkan manfaat penting yang diperoleh adalah perbaikan pada Strategi, metode, dan 

proses pembelajaran mata kuliah SKF yang untuk pembelajaran yang dapat mendukung 

terbentuknya kualitas pribadi dan kualitas keilmuan mahasiswa.  

 

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Research and Development. 

Dalam pelaksanaannya, terdapat dua tahap yang dilakukan, yaitu: (1) tahap 

pengembangan produk model modul robot IDD dan (2) tahap uji validasi produk model 

modul robot IDD. Pada tahap pengembangan produk, langkah-langkah yang diambil 

untuk mengembangkan produk seperti yang dikemukakan oleh Pressman (1997) dan 

Rolston (1988) yaitu analisis kebutuhan, disain media, developmen media, dan pengujian 

atau validasi media. Untuk implementasi dilakukan pada penelitian lanjutan. 

Pada tahap uji validasi produk dari penelitian Research and Development ini 

adalah menguji modul produk yang dihasilkan kepada validator ahli materi. Penelitian 

mengenai tahap uji validitas produk ini mengikuti langkah-langkah yang dikemukakan oleh 

Pressman (1997) dan Rolston (1988). Alat dan bahan yang diperlukan meliputi: 

dokumentasi dan kuesioner. 

Penelitian research and development ini dalam pelaksanaannya dilakukan di: Lab. 

Komputer dan Lab. Pendidikan Teknik Elektro FT UNY untuk pengembangan/de-

velopment dan uji validitas produk. Waktu penelitian: bulan April 2014 sampai dengan 

Oktober 2014 (untuk pembuatan model modul robot IDD).  

Teknik analisis data yang digunakan dalam rangka menjawab masalah penelitian 

yang diajukan di atas adalah teknik analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Teknik ini 

digunakan karena di dalam penelitian ini tidak melakukan pengujian hipotesis. Penelitian 

ini menguji kelayakan produk model modul perangkat pembelajaran robot IDD. Teknik 

analisis deskriptif kualitatif dilakukan untuk menentukan kelayakan/kualitas, produk model 

modul sebagai perangkat pembelajaran robot IDD untuk pembelajaran SCL berbasis 

kasus dalam upaya meningkatkan kualitas materi pembelajaran.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Diskripsi tiap tahap dalam pengembangan dan pelaksanaan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: (a) analisis kebutuhanuntuk pengembangan perangkat pembelajaran 

robot, (b) disain perangkat pembelajaran robot, (c) pembuatan perangkat pengajaran 

robot dan panduan praktikum robot, dan (d) validasi perangkat pengajaran model robot 

ID2. Oleh karena itu dalam Bab V ini akan dijelaskan hasil dari pelaksanaan setiap tahap 

penelitian tersebut. 
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Hasil Penelitian 

Dalam tahap ini, telah dilakukan analisis kebutuhan apa saja yang diperlukan 

termasuk didalamnya software requirement (kebutuhan perangkat lunak) yang tentunya 

dengan dukungan perangkat keras untuk pengembangan perangkat pembelajaran robot, 

dan juga analisis kondisi riil dari kelas Sistem Kendali Fuzzy. Tahap analisis diperoleh 

hasil sebagai berikut. 

a. Pengembangan dan perbaikan prototype modul Robot ID2. Dari hasil penelitian pada 

tahun pertama ternyata masih ada kelemahan pada model robot IDD versi pertama, 

yakni hasil penempatan lokasi wajah robot masih kurang presisi dengan posisi asal 

input (sumber suara). Tentunya dengan kondisi performa robot IDD versi 1 ini belum 

layak untuk dijadikan model pembelajaran praktikum di kelas. Untuk itu diawal waktu 

penelitian tahun kedua ini telah dilakukan revisi algoritma cerdas robot IDD dengan 

membuat sebuah model robot IDD lagi (versi 2) dengan hasil unjuk kerja algoritma 

locator wajah yang lebih halus dan presisi lebih tinggi. Perangkat lunak yang 

diperlukan untuk mengembangkan robot IDD versi 2 ini adalah bahasa Assembly dan 

kompilernya untuk mengimplementasikan algoritma cerdas. Dan perangkat kerasnya 

adalah system mikrokontroller dengan piranti downloadernya.  

b. Mengumpulkan dan mengeksplorasi silabus mata kuliah Sistem Kendali Fuzzy. 

Hasilnya diperoleh silabus matakuliah Sistem Kendali Fuzzy sebagai mana terlampir. 

c. Melakukan analisis situasi dan kondisi nyata saat itu dalam pembelajaran di kelas 

Sistem Kendali Fuzzy. Kegiatan ini dilaksanakan diawal waktu penelitian, dan 

menghasilkan informasi bahwa pembelajaran kelas Sistem Kendali Fuzzy masih 

dilakukan secara konvensional. Mahasiswa saat itu kebanyakan masih kurang paham 

dengan aplikasi nyata dilapangan dari teori Fuzzy yang dijelaskan.  Kemudian peneliti 

mencoba untuk menggunakan modul robot  IDD versi 2 untuk model pembelajaran, 

dalam hal ini peneliti hanya menggunakan efek luaran saja dari robot IDD untuk 

menjelaskan kegunaan dari teori Fuzzy. Peneliti belum menggunakan jobsheet dan 

modul praktikum robot IDD tersebut. Hasilnya terlihat, bahwa kebanyakan mahasiswa 

mulai antusias dan tertarik dengan pembelajaran selanjutnya.  

d. Mengumpulkan dan mempelajari berbagai teori pendukung tentang pembuatan RPP, 

jobsheet dan modul perkuliahan yang baik.   

Dari hasil kegiatan analisis kebutuhan diatas terlihat bahwa pengembangan produk 

perangkat pembelajaran materi robot IDD berupa modul adalah suatu keharusan dan 

sangat penting untuk segera direalisasikan. 

Pembahasan 
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Berdasar hasil desain (perancangan), telah dilakukan perancangan perangkat 

pembelajaran Robot IDD termasuk juga didalamnya perancangan instrument angket 

untuk validasi setiap perangkat pembelajaran tersebut. Setelah diperoleh perangkat 

pembelajaran Modul Praktikum maka tahap berikutnya adalah melakukan kegiatan 

validasi perangkat pembelajaran tersebut. Semua hasil pengembangan perangkat 

pembelajaran tersebut diberikan kepada para pakar/ahli (perangkat pembelajaran dan ahli 

materi kecerdasan buatan/teori fuzzy) untuk dievaluasi dan dinilai kelayakannya.  Ada tiga 

pakar yang diminta untuk memvalidasi hasil penelitian ini yakni: 1. Dr. Oyas 

Wahyunggoro,M.T. (Ahli Kecerdasan Buatan dan perangkat pembelajaran dari Fakultas 

Teknik, UGM). 2. Dr. Edy Supriyadi,M.Pd. (Ahli perangkat pembelajaran dari Fakultas 

Teknik UNY). 3. Moch. Khairudin,Ph.D. (Ahli Teori Fuzzy dan Perangkat Pembelajaran 

dari FT-UNY). Berikut ringkasan hasil validasi dari ketiga pakar tersebut. 

Hasil Validasi Modul Pembelajaran Robot IDD 

No Kelengkapan Modul 
Validator-1 Validator-2 Validator-3 

Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak 

1 Identitas modul √  √  √  

2 Tujuan Pembelajaran √  √  √  

3 Tinjauan materi pembelajaran secara 
umum 

√  √  √  

4 Materi pembelajaran tentang perangkat 
keras  

√  √  √  

5 Materi pembelajaran tentang perangkat 
lunak  

√  √  √  

6 Materi pembelajaran tentang pengujian 
sistem  

√  √  √  

7 Materi contoh hasil pengujian √  √   √ 

8 Materi pembelajaran tentang contoh 
analisis dan pembahasan 

√  √  √  

9 Kesimpulan hasil belajar √  √  √  

10 Evaluasi Hasil Belajar berupa pertanyaan 
dan tugas 

√  √    

11 Lampiran perangkat keras sistem √  √  √  

12 Lampiran perangkat lunak/program sistem √  √  √  

 

Terlihat hanya validator ke-3 yang menilai belum ada perangkat keras system, 

sebenarnya dalam modul sudah ada diagram perangkat kerasnya namun masih terpisah 

bagian per bagian, mungkin perlu di tambahkan gambar diagram perangkat keras yang 

menyeluruh.   

Saran dari validator ke-2: format dan komponen modul kurang lengkap, perlu ada 

pertanyaan-pertanyaan dan latihan dalam modul pada setiap bagian materi, ciri modul jika 

digunakan sebagai self learning material masih kurang memadai, referensi perlu 

dicantumkan. Kemudian saran dari validator ke-3: langkah desain FLC perlu diperjelas 

(Fuzzifikasi, membership function, rule dan defuzzyfikasi).  
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Jika dilihat dari konten saran hasil validasi di atas, maka bias dikatakan bahwa 

kelengkapan modul tersebut sudah layak untuk digunakan dalam pembelajaran dengan 

catatan dilakukan perbaikan terlebih dahulu seperti yang disarankan oleh para pakar 

(validator).  

Hasil Validasi Materi Modul 

No. Materi Modul Pembelajaran 
Skor 

Validat
or-1 

Skor 
Validat

or-3 
Rerata 

1 Kebenaran tujuan pembelajaran 3 4 3,5 

2 Kebenaran materi pembelajaran yang disajikan 2 4 3 

3 Kebenaran materi pembelajaran perangkat keras  3 4 3,5 

4 Kebenaran materi pembelajaran perangkat lunak  3 4 3,5 

5 Kebenaran materi pembelajaran pengujian sistem  2 3 2,5 

6 Kesesuaian materi contoh hasil pengujian  3 3 3 

7 Ketepatan materi contoh „analisis dan pembahasan‟  3 2 2,5 

8 Ketepatan kesimpulan hasil belajar 3 3 3 

9 Ketepatan pertanyaan dan tugas 3 4 3,5 

10 Kelengkapan lampiran perangkat keras sistem 3 3 3 

11 Kelengkapan lampiran perangkat lunak/program 
sistem 

3 3 3 

 Rerata total: 2,82 3,36 3,09 

 

Saran dan masukan dari validator ke-1: istilah asing dalam modul harusnya dicetak 

miring, kemudian dari validator ke-2: alat perlu dilengkapi dengan manual product.  

Dari tabel diatas terlihat bahwa hasil rata-rata total dari seluruh komponen modul 

pembelajaran termasuk dalam kategori baik, sehingga layak untuk digunakan modul 

pembelajaran dengan perbaikan terlebih dahulu sesuai dengan saran dan masukan dari 

para pakar (validator).   

Berdasarkan hasil validasi dari para pakar tersebut diatas dapat dianalisis bahwa 

perangkat pembelajaran yang merupakan hasil penelitian tahun ke-2 ini secara garis 

besar layak dan bias digunakan untuk perangkat pembelajaran mata kuliah praktik Sistem 

Kendali Fuzzy dengan catatan harus dilakukan revisi dan perbaikan sesuai dengan saran 

dan masukan dari para validator.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah peneliti lakukan, maka kesimpulan 

dan saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut: 

Kesimpulan 

a. Perangkat pembelajaran model Modul pembelajaran Robot IDD untuk mata kuliah 

praktik Sistem Kendali Fuzzy telah berhasil dikembangkan dan telah dilakukan 
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pengujian validasi dengan hasil layak untuk diimplementasikan dalam 

pembelajaran.  

b. Secara keseluruhan perangkat pembelajaran model Modul Robot IDD tersebut 

telah dilakukan validasi perkomponen dengan hasil layak untuk digunakan, khusus 

untuk materi modul, hasil validasi masuk dalam kategori baik, sehingga perangkat 

pembelajaran tersebut sudah layak untuk digunakan dalam pembelajaran praktek 

Sistem Kendali Fuzzy guna mendukung model pembelajaran berbasis kasus dan 

student centered learning.  

c. Perangkat pembelajaran model modul Robot IDD untuk mata kuliah praktik Sistem 

Kendali Fuzzy secara keseluruhan meningkatkan kualitas materi pembelajaran, 

yang meliputi kesiapan materi untuk pembelajaran teori maupun kesiapan materi 

untuk pembelajaran praktek. Untuk pembelajaran praktek, kualitas materi 

meningkat dengan tersedianya media robot IDD dan petunjuk serta contoh cara-

cara pemrogramannya.  

Saran 

a. Dalam pengembangan perangkat pembelajaran yang layak untuk digunakan 

dalam pembelajaran, dosen perlu senantiasa melakukan sinkronisasi dengan 

antara materi dengan model penilaian pembelajarannya. 

b. Perangkat pembelajaran yang sudah berhasil dibuat perlu kiranya senantiasa 

dikembangkan kebaruannya dan atau model-model contoh yang dikembangkan 

agar mahasiswa tidak merasa jenuh atau bosan dengan model yang monoton. 

c. Isi materi perangkat pembelajaran juga perlu senantiasa di kembangkan dan 

diperbarui sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman. 
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Abstrak 

Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengembangkan model 
rekayasa mitigasi bencana berorientasi pada emergency preparedness dan disaster 
awareness, (2) mengembangkan buku pegangan guru bermuatan IPA (tematik) yang 
berorientasi pada emergency preparedness dan disaster awareness yang diintegrasikan 
dalam pembelajaran di SD wilayah rawan bencana, (3) mendesain strategi belajar  
dengan pendekatan kearifan lokal, dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan 
kesadaran masyarakat yang tinggal di sekitar gunung api tentang potensinya, baik yang 
negatif (bahaya), maupun yang positif (sumberdaya).  

Metode penelitian yang digunakan adalah Research and Development (R&D). 
Tahun kedua penelitian menggunakan setting collaborative classroom action research 
untuk implementasi produk hasil pengembangan di tahun pertama.. Sebagai populasi 
adalah seluruh guru sekolah dasar maupun lembaga penyelenggara pendidikan dasar 
dan selanjutnya disesuaikan secara situasional melihat sekolah mana yang yang berada 
di area terdampak erupsi gunung Merapi baik secara langsung maupun tidak langsung. 
Sampel diambil secara purpossive random samplin. Sebanyak 14 siswa kelas 4 SDN 
Kiyaran 2 dilibatkan dalam implementasi produk hasil pengembangan. 

Hasil yang telah dicapai pada tahun kedua  adalah: 1) Telah berhasil 
dikembangkan model mitigasi bencana yang berorientasi pada emergency preparedness 
dan disaster awareness untuk diterapkan di sekolah kawasan bencana; 2) 
Pengembangan buku pegangan guru SD bermuatan IPA yang berorientasi pada 
emergency preparedness dan disaster awareness untuk dapat digunakannya sebagai 
rekayasa mitigasi bencana gunung meletus telah berhasil dikembangkan. Implementasi 
produk disajikan dalam desain PTK; 3) Telah dihasilkan desain strategi belajar mengajar 
yang dapat menumbuhkan karakter tanggap bencana untuk mengoptimalkan pemahaman 
siswa SD terkait resiko bencana gunung api.  
 
Kata Kunci: Mitigasi Bencana, karakter, buku pegangan guru, SD 
 
PENDAHULUAN 

Hampir seluruh wilayah di Indonesia merupakan jalur deretan gunung api yang masih 

aktif. Hal inilah yang menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang terkaya di 

dunia dalam jumlah gunung api yang dimilikinya. Kondisi demikian ini membawa 

konsekuensi atau dampak baik positif maupun negatif bagi masyarakat Indonesia 

khususnya yang tinggal di sekitar gunung api. Dampak positifnya adalah potensi sumber 

daya alam (tanah subur, pemandangan indah, banyak kandungan mineral logam, non 

logam dan migas) yang diakibatkan keberadaan gunung api dan dampak negatifnya 

adalah bahaya atau rawan bencana geologi seperti gempabumi, letusan gunung api, dan 

mailto:woro_uny@yahoo.com
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tanah longsor. Dalam banyak peristiwa bencana gunung api, meningkatnya jumlah korban 

lebih banyak diakibatkan oleh lemahnya sistem siaga bencana dan pemahaman yang 

masih rendah tentang resiko bencana pada masyarakat di sekitarnya. Keadaan ini 

diperparah oleh adanya budaya lokal atau mitos yang lebih dipercayai masyarakat 

dibandingkan pengetahuan ilmiah yang disosialisasikan oleh pihak terkait. Situasi ini jelas 

kurang menguntungkan bagi sistem mitigasi bencana.  

Keberadaan UU RI no. 24 tentang ”Penanggulangan Bencana” dan UU RI no. 26 

Tahun 2007 tentang ”Penataan Ruang” telah mengubah paradigma mitigasi bencana dari 

penanganan bencana menjadi penanggulangan bencana yang lebih menitikberatkan 

pada upaya-upaya sebelum terjadinya bencana. Untuk itulah maka dipandang sangat 

perlu mempersiapkan suatu model kesiapsiagaan bencana (preparedness disaster) 

dalam bentuk pembelajaran yang menekankan pada pendekatan budaya dan kearifan 

lokal sebagai upaya sosialisasi pemahaman resiko bencana dan akselerasi rehabilitasi 

kondisi psikologis masyarakat di sekitar gunung api. Tindakan lain yang harus segera 

dilakukan adalah usaha untuk mengenalkan pada siswa di sekitar gunung api tentang  

pengetahuan-pengetahuan masalah kebencanaan sedini mungkin, sebagaimana 

ditekankan oleh United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UN ISDR) 

dalam bentuk  Institutionalizing Integrated Disaster Risk Management At School. 

Pengetahuan masyarakat mengenai bencana alam kebumian seperti gempa bumi, 

tsunami, erupsi vulkanik, longsor, banjir, kekeringan, angin puting beliung seharusnya 

telah mereka peroleh di sekolah melalui Mata Pelajaran IPA/Fisika, Geografi atau IPBA 

dalam kurikulum KTSP.  Tetapi kenyataannya, ketika beberapa saat setelah terjadi 

gempa di Aceh, air laut tampak surut, masyarakat yang berdomisili di pantai berlarian 

menuju pantai untuk menangkap ikan yang bergeleparan di laut. Mereka tidak 

mengetahui bahwa setelah itu akan terjadi gelombang laut yang sangat besar. Demikian 

halnya peristiwa yang terjadi di DIY yaitu meletusnya gunung Merapi tahun 2006 dan 

2010. Masyarakat daerah rawan bencana cenderung kurang memiliki kesiapsiagaan 

menghadapi bencana, sehingga terjadi banyak korban. 

Kondisi di atas dapat disebabkan oleh bahan kajian mengenai hal tersebut sudah 

disampaikan di sekolah, tetapi proses pembelajarannya dirasakan kurang bermakna, 

tidak bisa dipahami atau dipahami tetapi salah konsep atau tidak berkesan pada siswa 

sehingga tidak bisa diingat dalam jangka panjang. Sebab lainnya yaitu bahan kajian 

mengenai hal tersebut memang tidak pernah disampaikan kepada siswa karena guru 

kurang menguasai materi dan permasalahan tersebut atau bahan kajian tidak tercantum 

pada kurikulum sekolah. Permasalahan ini tidak hanya menimpa pada materi tsunami, 

gempa bumi, dan gunung meletus, tetapi juga pada lingkup materi yang lebih besar yaitu 
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Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa (IPBA) atau earth and space science seperti 

cuaca, iklim, angin puting beliung, hujan, banjir, kekeringan, longsor, isu penipisan ozon, 

efek rumah kaca, pengelolaan sumberdaya alam, dan lain-lain.  

Upaya mengenalkan konsep fenomena alam dan bencana alam khususnya 

bencana geologi dapat diberikan melalui substansi materi ajar pengetahuan bumi dan 

antariksa di sekolah. Materi ini diberikan dalam mata pelajaran IPA dan IPS yang 

diintegrasikan secara tematik untuk jenjang pendidikan dasar serta fisika dan geografi di 

jenjang pendidikan menengah. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang 

fenomena dan bencana alam khususnya bencana geologi diduga karena substansi materi 

pengetahuan bumi dan antariksa yang diberikan di sekolah belum memadai dan strategi 

mengajar belum diorientasikan ke disaster awareness dan emergency preparedness. 

Berdasarkan kenyataan itulah maka penelitian ini berupaya menanamkan karakter 

tanggap bencana sejak dini melalui pengambangan model rekayasa mitigasi bencana 

berorientasi pada emergency preparedness dan disaster awareness.  Hasil yang 

diharapkan adalah terciptanya buku pegangan bagi guru SD yang berisi pengetahuan dan 

strategi mengajarkannya mengenai rekayasa mitigasi bencana geologi.   

 
Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka tujuan umum penelitian ini 

adalah menumbuhkan karakter tanggap bencana (disaster awareness) bagi siswa 

Sekolah Dasar untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang resiko bencana geologi 

melalui implementasi buku pegangan guru SD yang berorientasi pada emergency 

preparedness dan disaster awareness. Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah: 

1. Menghasilkan model mitigasi bencana yang berorientasi pada emergency 

preparedness dan disaster awareness untuk diterapkan di sekolah kawasan 

bencana 

2. Menghasilkan buku pegangan guru SD bermuatan IPA yang berorientasi pada 

emergency preparedness dan disaster awareness untuk dapat digunakannya 

sebagai rekayasa mitigasi bencana 

Mendesain dan mengembangkan strategi belajar mengajar yang dapat menumbuhkan 

karakter tanggap bencana untuk mengoptimalkan pemahaman siswa SD terkait resiko 

bencana gunung api. 

 

Sebaran Gunung Api di Indonesia 

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah gunung api terbanyak di dunia. 

Sebagian besar gunung api di Indonesia masih aktif dan cenderung melakukan aktivitas 
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yang berlangsung secara periodik. Berikut ini merupakan peta sebaran gunung api di 

Indonesia: 

 

Gambar 1. Peta sebaran gunung api di Indonesia 
     Sumber: PVMBG (2010) 
 

 Secara umum gunung api di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi tiga tipe, 

yaitu gunung api tipe A, tipe B dan tipe C. Adapun uraian masing-masing tipe dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

Tipe-A: Gunung api yang pernah mengalami erupsi magmatik sekurang-kurangnya satu 

kali sesudah tahun 1600. 

Tipe-B:  Gunung api yang sesudah tahun 1600 belum lagi mengalami erupsi magmatik, 

namun masih memperlihatkan gejala kegiatan seperti kegiatan  solfatara. 

Tipe-C:  Gunung api yang erupsinya tidak diketahui dalam sejarah manusia, namun 

masih terdapat tanda-tanda kegiatan masa lampau berupa lapangan 

solfatara/fumarola pada tingkat lemah. 

 

Adapun rincian jumlah gunung api di berbagai propinsi dapat dilihat dalam tabel di 

bawah ini: 
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Tabel 1. Sebaran dan tipe gunung api di Indonesia 

 

     Sumber: PVMBG (2010) 

   

  Berdasarkan Tabel 1 di atas, dapat dilihat bahwa peluang terjadinya bencana 

akibat gunung api sangat besar. Peluang ini didukung dengan tanda-tanda keaktifan 

masing-masing gunung api yang sampai saat ini selalu dipantau oleh staf PVMBG yang 

ditempatkan di setiap propinsi. 

Pentingnya Pemetaan Kawasan Rawan Bencana 

 Bencana alam yang terjadi selama ini sebagian besar tidak dapat diprediksi besar, 

tempat dan waktu kejadiannya. Akibatnya, korban jiwa yang terjadi akibat bencana gempa 

bumi, tsunami dan bencana alam lainnya akan cenderung berjumlah sangat besar. 

Adapun dampak lainnya yang secara tidak langsung dirasakan adalah kerusakan 

bangunan, dan longsoran beberapa struktur tanah. Kerusakan bangunan  berarti kerugian 

harta benda. Fakta tidak tercatatnya getaran yang merusak, tidak menjamin hal tersebut 

tidak pernah terjadi di masa lalu atau tidak akan terjadi di masa depan. Berbeda dengan 

bencana gunungapi, gejala-gejala keaktifan gunungapi lebih terpantau dan teramati 

secara periodik maka sangat memungkinkan dilakukan upaya meminimalisir dampak 

resiko bencana. Kemampuan ilmiah mengenai preduksi erupsi gunungapi merupakan 

salah satu aspek yang harus dipahami setiap masyarakat. Kemampuan ini telah 

dikembangkan sejak tahun 2009 dalam rangka mengevakuasi masyarakat dari bencana 

erupsi untuk penyelamatan hidup (Iguchi, M. et al. 2012). Mengingat negara kita adalah 

negara terkaya di dunia dalam kepemilikan gunung api maka sudah selayaknya dibuat 

pemetaan Kawasan Rawan Bencana (KRB) di setiap daerah yang memiliki gunung api. 

 Merapi merupakan salah satu gunung teraktif di dunia dengan karakteristik letusan 

yang berbeda dengan gunungapi lainnya. Karakteristik erupsinya selalu ditandai dengan 

awan panas (wedhus gembel) yang bergerak sangat cepat dan lahar hujan yang 

membawa material batuan dan pasir dalam jumlah besar ( Gertisser, R. et al., 2011). Hal 

inilah yang menyebabkan diperlukannya penanganan khusus untuk memantau aktivitas 
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Merapi. Pemantauan altivitas diperlukan untuk membuat dasar tindakan preventif 

terhadap resiko bencana yang sangat mungkin ditimbulkan oleh erupsi Merapi. 

 Sri Sumarti (2010) menyatakan bahwa telah terjadi perubahan tipe letusan Merapi 

pada tahun 2010 dibandingkan dengan erupsi tahun-tahun sebelumnya. Sebagai 

akibatnya diperlukan peta baru untuk Kawasan Rawan Bencana. Penyusunan peta KRB 

yang baru ini dimaksudkan agar jumlah korban yang mungkin ditimbulkan oleh Erupsi 

merapi dapat dikurangi. Berikut ini merupakan peta Kawasan Rawan Bencana yang baru 

dan disusun berdasarkan erupsi Merapi 2010: 

 

Gambar 2. Peta Kawasan Rawan Bencana (KRB) Merapi 2010 
Sumber: BPPTK Yogyakarta dalam Sri Sumarti (2010) 

 

 Gambar di atas menunjukkan bahwa sebaran bencana erupsi Merapi 2010 

mengalami perluasan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebaran ini 

menuntut adanya upaya serius dalam rangka mengurangi dampak resiko bencana sebab 

erupsi Merapi merupakan peristiwa yang terjadi secara siklus periodik. Apabila informasi 

dari sebaran Kawasan Rawan Bencana dapat digunakan dengan baik maka jumlah 

korban akibat bencana Merapi ini dapat dikurangi.  

 

Karakteristik Materi Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa (IPBA) dalam Rumpun 

IPA. 

Materi IPBA termasuk dalam rumpun Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yang 

berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA 
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bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-

konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. 

Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik 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 ilmiah. Pendidikan IPA diarahkan untuk 

inkuiri  dan berbuat sehingga dapat membantu peserta didik untuk memperoleh 

pemahaman yang lebih mendalam tentang alam sekitar. 

IPA diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan 

manusia melalui pemecahan masalah-masalah yang dapat diidentifikasikan.  Penerapan 

IPA perlu dilakukan secara bijaksana agar tidak berdampak buruk terhadap lingkungan.  

Pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan secara inkuiri ilmiah (scientific inquiry) untuk 

menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja dan bersikap ilmiah serta 

mengkomunikasikannya sebagai aspek penting kecakapan hidup. Oleh karena itu 

pembelajaran IPA di sekolah menekankan pada pemberian pengalaman belajar secara 

langsung melalui penggunaan dan pengembangan keterampilan proses dan sikap ilmiah. 

Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) IPA di SD/MI merupakan standar 

minimum yang secara nasional harus dicapai oleh peserta didik dan menjadi acuan dalam 

pengembangan kurikulum di setiap satuan pendidikan. Pencapaian SK dan KD 

didasarkan pada pemberdayaan peserta didik untuk membangun kemampuan, bekerja 

ilmiah, dan pengetahuan sendiri yang difasilitasi oleh guru. Substansi materi IPBA pada 

jenjang pendidikan dasar diberikan dalam mata pelajaran IPA dan IPS yaitu pada sub 

bahasan bumi dan alam semesta, selengkapnya terlampir. Keseluruhan substansi materi 

ini penyajiannya diberikan secara tematik dalam kurikulum 2013. 

 

Sosialisasi Resiko Bencana dan Pemahaman Bencana Bagi Masyarakat 

Erupsi Merapi tahun 2006 dan tahun 2010 merupakan contoh yang dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan perlunya upaya sosialisasi pemahaman bencana 

dan resiko yang ditimbulkannya. Jumlah korban jiwa yang diakibatkan oleh erupsi Merapi 

tahun 2010 cenderung lebih banyak dibandingkan erupsi tahun 2006. Diakui ataupun 

tidak, salah satu faktor yang menyebabkan besarnya jumlah korban jiwa ini adalah 

lemahnya pemahaman masyarakat tentang resiko gunung api. Informasi yang diberikan 

oleh pihak terkait (dalam hal ini BPPTK) masih dianggap sebagai sesuatu yang kurang 

diperhatikan dibandingkan dengan kepercayaan atau budaya setempat yang telah 
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dipercayainya selama bertahun-tahun. Berikut data yang menggambarkan jumlah 

pengungsi selama erupsi Merapi tahun 2010: 

 

  Gambar 3. Grafik Jumlah Pengungsi Akibat Erupsi Merapi 2010 
          Sumber: BPPTK Yogyakarta dalam Sri Sumarti (2010) 

 

Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai resiko bencana akan mempersulit 

pemerintah dalam upaya mitigasi bencana. Apalagi kondisi ini belum didukung oleh materi 

ajar  tentang resiko bencana yang diberikan di sekolah yang pernah ditempuh masyarakat 

selama menempuh pembelajaran di sekolah. 

Negara seperti Indonesia yang memiliki kerawanan bencana sangat tinggi, 

kesiapsiagaan terhadap bencana belum ditempatkan sebagai subyek pembelajaran 

penting di sekolah-sekolah. Meskipun beberapa program terkait dengan pendidikan 

kesiapsiagaan bencana sudah dilakukan oleh lembaga pendidikan, organisasi non 

pemerintah, dan badan-badan PBB, namun program-program itu tidak berkelanjutan. 

Padahal pengurangan resiko bencana melalui penciptaan ketahanan sekolah terhadap 

bencana harus dilakukan secara terus-menerus. Agar kegiatan pengurangan risiko 

bencana di sekolah-sekolah bisa berjalan secara berkesinambungan, maka perlu 

dukungan pemerintah (Kementrian Pendidikan Nasional/KemenDiknas) dan para 

pemangku kepentingan lainnya di bidang penanganan bencana. 

Oleh karena pengurangan risiko bencana didasarkan pada strategi pengkajian 

kerentanan dan risiko yang terus menerus dilakukan, maka banyak aktor yang perlu 

dilibatkan, yang berasal dari pemerintah, insitusi teknis dan pendidikan, dari profesi-

profesi, kepentingan dunia usaha, dan komunitas lokal. Aktivitas-aktivitas mereka akan 

perlu dipadukan ke dalam strategi-strategi perencanaan dan pembangunan yang 

memungkinkan sekaligus mendorong pertukaran informasi secara luas. Hubungan multi-
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disipliner yang baru merupakan hal yang sangat mendasar agar pengurangan risiko 

bencana bisa menyeluruh dan berkelanjutan. 

 

METODE PENELITIAN  

 

Populasi dan Sampling 

Populasi penelitian ini adalah seluruh guru sekolah dasar maupun lembaga 

penyelenggara pendidikan dasar dan selanjutnya disesuaikan secara situasional melihat 

sekolah mana yang yang berada di area terdampak erupsi gunung Merapi baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Di dalam penelitian ini sampel diambil secara 

purpossive random sampling. Metode pemilihan sampel ini digunakan karena populasi 

hanya terdiri dari beberapa sampel. Hal ini dilakukan karena jumlah sekolah dasar yang 

terdampak langsung erupsi gunung Merapi hanya beberapa sekolah (pada umumnya 

sekolah yang dekat dengan daerah semburan awan panas Merapi telah ditutup). 

 

Rancangan Penelitian 

Penelitian tahun kedua ini merupakan lanjutan tahapan penelitian pengembangan 

tahun pertama. Adapun tahapan yang telah dilaksanakan pada tahun kedua dapat 

digambarkan dalam diagram berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Alur Tahapan Penelitian Tahun Kedua 
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Implementasi dilaksanakan dengan rancangan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 

alur pelaksanaannya dapat diuraikan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Alur Implementasi Model Dalam Setting PTK 

Gambar 5. Alur diagram Implementasi produk pengembangan dalam setting PTK 

 

Aktivitas siswa lebih diarahkan kepada pembentukan sikap kesiapsiagaan terhadap 

bencana gunung meletus. Percobaan sains sederhana berupa model gunungapi yang 

meletus menggunakan bahan-bahan di sekitar siswa digunakan untuk lebih mengarahkan 

ke pemahaman siswa terhadap bagaimana mekanisme letusan gunungapi beserta 

material apa saja yang dikeluarkan dari proses letusan gunungapi tersebut. Kegiatan 

lanjutan yang merupakan tahapan penelitian ini adalah pendampingan terhadap 

pembelajaran IPA tematik yang diselenggarakan guru bermuatan pembentukan sikap 

kesiapsiagaan bencanakhususnya bencana gunung meletus. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

  Pengenalan konsep kegunungapian kepada siswa kelas 4 di SDN Kiyaran 2 

disajikan dalam tiga kelompok bacaan yaitu: Mengenal Gunung Api, Tanda-tanda Gunung 

Api Akan Meletus dan Bahaya Letusan Gunung Api . Materi mengenal gunung api 

memberikan gambaran kepada siswa bagaimana proses terbentuknya gunung api, 
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keuntungan dan kerugian tinggal di daerah sekitar gunung api dan mengenal nama-nama 

gunung api beserta letaknya di Indonesia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 6. Salah seorang siswa berusaha mengidentifikasi nama-nama gunung api dan 

letaknya di Indonesia 
 

  Hasil observasi dan analisis pekerjaan siswa menunjukkan bahwa sebanyak 

sepuluh orang siswa  dari 14 orang di kelas 4 SDN Kiyaran 2 masih mengalami kesulitan 

dalam pengetahuan tentang nama-nama gunung api beserta letaknya di Indonesia. Hal ini 

mengindikasikan bahwa pemahaman dan pengetahuan tentang konsep gunung api masih 

rendah. Lebih lanjut, siswa hanya menyadari keuntungan tinggal di wilayah sekitar 

gunung api dan belum mengetahui kerugiannya.  

Siswa memandang erupsi gunung api atau letusan gunung api adalah keuntungan ditinjau 

dari banyaknya bantuan yang diperolehnya ketika terjadi letusan gunung api. Bahaya dan 

resiko apa yang akan dialami jika tinggal di sekitar gunung api belum dipahami dengan 

baik. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada dua orang siswa kelas 4 SDN 

Kiyaran 2 menunjukkan bahwa siswa masih memahami gunung api sebagai suatu hal 

yang belum dianggap penting bagi teman-temannya sehingga cenderung diabaikan. 

Berikut salah satu hasil pekerjaan siswa dalam identifikasi nama-nama gunung api dan 

letaknya di Indonesia: 
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 Siswa diberi penugasan menyusun gambar berseri yang menunjukkan tanda-tanda 

gunung api akan meletus. Berdasarkan hasil observasi selama proses pembelajaran 

diperoleh hasil sebanyak 3 kelompok dari 4 kelompok secara keseluruhan masih 

mengalami kesulitan dalam menyusun gambar seri tentang tanda-tanda gunung api akan 

meletus. 

Siswa masih melakukan kesalahan dalam mengurutkan status gunung api yang akan 

meletus meskipun telah dibantu dengan ilustrasi dan visualisasi melalui gambar nyata. 

Tanda-tanda gunung api akan meletus yang telah dialaminya secara langsung dan 

informasi yang diperolehnya melalui berita maupun informasi yang diperolehnya dari 

lingkungan sekitar belum efektif membantunya memahami tabda-tanda gunung api akan 

meletus. 

Berikut disajikan dokumentasi kegiatan mengurutkan gambar seri tentang tanda-tanda 

gunung api akan meletus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Aktivitas siswa dalam mengurutkan gambar seri tanda-tanda gunung api akan 
meletus  

 

Hasil pekerjaan siswa dalam LKS juga menunjukkan bahwa tanda-tanda gunung api akan 

meletus berupa suara gemuruh dari dalam perut bumi yang menjadi tanda-tanda dominan 

menurutnya. 

Siswa cenderung panik  ketika terjadi tanda-tanda yang menurutnya merupakan indikator 

gunung api akan meletus.  

  Siswa melakukan demonstrasi tentang aktivitas gunung api yang mengalami 

erupsi. Model letusan gunung api dengan memanfaatkan bahan-bahan di sekitar siswa 

digunakan sebagai media pembelajaran.  
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Gambar 8. Kelompok siswa mendemonstrasikan model gunung api yang meletus 

 

Aliran lahar, semburan awan panas beserta kecepatan aliran serta jangkauannya 

disajikan dalam demonstrasi tersebut.  

 

Rekayasa mitigasi bencana disajikan dalam serangkaian aktivitas siswa 

berpedoman pada buku pegangan guru yang telah dikembangkan pada tahun pertama. 

Tiga bacaan yang mengenai materi mengenal gunung api, tanda-tanda gunung api akan 

meletus dan bahaya gunung api disajikan secara tematik dengan mengadopsi kurikulum 

2013 karena SDN Kiyaran belum menerapkan Kurikulum 2013 ketika dilaksanakannya 

penelitian ini. Pemahaman siswa kelas 4 SD tentang mekanisme terbentuknya gunung  

api, keuntungan dan kerugian tinggal di wilayah sekitar gunung api mengalami 

peningkatan pasca diberikannya tindakan melalui serangkaian aktivitas rekayasa mitigasi 

bencana. Sebanyak 57 % (delapan dari 14 siswa) mengalami kesulitan mengidentifikasi 

nama-nama gunung api beserta letaknya di Indonesia sebelum diberikan tindakan. Pasca 

pelaksanaan tindakan sebanyak 71%  (sepuluh dari 14 siswa) mampu mengidentifikasi 

nama-nama gunung api beserta letaknya di Indonesia sehingga terjadi peningkatan dari 

43% ke 71% pasca pelaksanaan tindakan.  
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Gambar 9. Diagram persentase ketercapaian siswa mengidentifikasi nama-nama gunung 

api dan letaknya di Indonesia pra-tindakan 
 

Adapun persentase ketercapaian siswa dalam mengidentifikasi nama-nama 

gunung api dan letaknya di Indonesia setelah pelaksanaan tindakan dapat disajikan 

dalam diagram dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Gambar 10. Diagram persentase ketercapaian siswa mengidentifikasi nama-nama 

gunung api dan letaknya di Indonesia pasca-tindakan 
 

Sikap kesiapsiagaan mitigasi bencana gunung meletus dilatihkan dengan aktivitas 

simulasi bermain peran. Setiap siswa mendapatkan peran sesuai penokohan yang 

ditugaskan dalam lembar penugasan. Beberapa peran yang dipilih yaitu peran sebagai 

orang  lanjut usia, anak-anak, petugas kelurahan, polisi, petugas kesehatan, dan orang 

sakit. Siswa mendapatkan pedoman karakteristik peran yang ditugaskan beserta jenis 

aktivitas yang dilakukan ketika ada tanda-tanda letusan gunung api. Secara umum, 

implementasi model rekayasa mitigasi bencana gunung meletus telah berhasil 

meningkatkan pemahaman siswa mengenai keuntungan, resiko dan bahayanya tinggal di 

wilayah sekitar gunung api serta sikap kesiapsiagaan apa yang harus dimiliki untuk 

mengurangi dampak letusan gunung api. 
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KESIMPULAN 

Berdasarkan data hasil pengembangan dan analisis produk dari setiap tahapan 

pengembangkan dapat disimpulkan bahwa: 

 

1. Telah berhasil dikembangkan  model mitigasi bencana yang berorientasi pada 

emergency preparedness dan disaster awareness untuk diterapkan di Sekolah Dasar 

kawasan bencana gunung meletus 

2. Pengembangan buku pegangan guru SD bermuatan IPA yang berorientasi pada 

emergency preparedness dan disaster awareness untuk dapat digunakannya sebagai 

rekayasa mitigasi bencana telah berhasil dikembangkan.  

3. Telah dihasilkan desain strategi belajar mengajar yang dapat menumbuhkan karakter 

tanggap bencana untuk mengoptimalkan pemahaman siswa SD terkait resiko 

bencana gunung api.  

 

Hasil implementasi model yang telah dikembangkan dalam setting Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) di SDN Kiyaran 2 menunjukkan bahwa siswa mengalami 

peningkatan pemahaman tentang konsep gunung api dan resiko letusan gunung api. 

Strategi pembelajaran yang diterapkan mampu melatihkan sikap kesiapsiagaan terhadap 

bencana letusan gunung api. 
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Abstrak 

Makalah ini ditulis bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan pencapaian pembentukan 
karakter berpikir kritis mahasiswa, (2) mengkaji efektivitas penggunaan asesmen alternatif  
berbasis masalah pada pembelajaran pendidikan konsumen dalam pembentukan karakter 
berpikir kritis mahasiswa, (3) mendeskripsikan pendapat mahasiswa terhadap penggunaan 
asesmen alternatif dalam pembelajaran pendidikan konsumen untuk pembentukan karakter 
berpikir kritis mereka. 

Pendekatan pengkajian ini adalah evaluasi hasil belajar dengan metode deskriptif 
kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik 
Busana yang sedang menempuh Mata Kuliah Pendidikan Konsumen. Dipilih 1 kelas sebagai 
sumber data untuk implementasi asesmen alternatif.  Instrumen yang digunakan adalah alat 
ukur pretes dan postes, instrumen lembar kegiatan pembelajaran berbasis masalah dan rubrik 
penilaian, lembar pengamatan diskusi, lembar pengamatan presentasi lisan, lembar 
pengamatan aktivitas mahasiswa, serta panduan penilaian unjuk kerja hasil makalah/artikel. 
Analisis deskriptif digunakan untuk mengungkap hasil belajar tentang pencapaian kemampuan 
berpikir mahasiswa.  

Hasil temuan menunjukan bahwa: 1) pencapaian skor rata-rata pretes 50, 58 
kemampuan berpikir kritis mahasiswa dalam bentuk soal cerita kasus permasalahan konsumen 
dan rata-rata skor post tes yang dicapai sebesar 81, 23, 2) pada pembelajaran pendidikan 
konsumen berbasis masalah hasil nilai akhir yang dicapai ikut  mendukung adanya efektivitas 
berada di atas 80% penggunaan asesmen alternative pada pembelajaran mahasiswa mencapai 
skor di atas 75 yang setara dengan skor B (71-75) yaitu sebesar 94%, 3) mahasiswa sebanyak 
44 orang (85%) memberikan pendapat yang baik/positif dan 8 orang (15%) cukup baik terhadap 
penggunaan asesmen alternatif dalam pembelajaran berbasis masalah Hasil membuktikan 25% 
mahasiswa menyatakan sangat setuju menggunakan dan 75% mahasiswa menyatakan setuju. 
 
Kata kunci: berpikir kritis, pendidikan konsumen, asesmen alternatif 

 
 
PENDAHULUAN 

Kualitas pembelajaran ditentukan salah satunya oleh kualitas asesmen yang dilakukan 

oleh pendidik dalam proses pembelajarannya. Kegiatan asesmen dapat membantu pendidik 

memahami kekuatan dan kelemahan yang dialami oleh peserta didik dalam belajar. Semakin 

berkualitas kegiatan asesmen pembelajaran diterapkan, pemahaman pendidik akan kelemahan 

dan kekuatan peserta didik dalam mempelajari materi maupun kemampuan berpikir kritis dan 

kreatif tentu semakin baik. Melaksanakan asesmen yang berkualitas beserta mengembangkan 

instrumen dan rubriknya untuk mendapatkan informasi tentang kelemahan belajar maupun 

kemampuan berfikir kritis, sistimatis, logis dan kreatif peserta didik, dapat membantu pendidik 
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memiliki acuan untuk mengambil keputusan yang efektif dalam proses pembelajarannya. 

Asesmen juga dapat memberikan informasi pada peserta didik tentang kemajuan belajarnya 

sehingga peserta didik dapat memperbaiki perilaku belajar. Perilaku belajar peserta didik yang 

dirancang pendidik dalam mencapai tujuan pembelajaran, bila dilakukan secara konsisten 

dengan sendirinya akan menjadi suatu kebiasaan dan bermuaran menjadi karakter. Demikian 

halnya, apabila pendidik ingin menanamkan kebiasaan berfikir kritis kepada peserta didiknya 

yang diimplementasikan pada setiap pembelajarannya secara terus menerus maka akan 

terbentuklah karakter berfikir kritis tersebut. Oleh karena itu, diperlukan program pendidikan 

yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, sistematis, logis dan kreatif.  

Kurikulum yang dikembangkan  saat ini menuntut pembelajaran yang lebih banyak 

melibatkan peserta didik untuk aktif dan kreatif, serta pembelajaran lebih menekankan pada 

proses dengan menggunakan penilaian berbasis kelas. Dengan demikian diperlukan adanya 

asesmen yang lebih menekankan pada proses dari pada hasil. Asesmen yang lebih 

menekankan proses dari pada hasil adalah asesmen kelas.Terdapat beberapa teknik asesmen 

lain yang dapat digunakan, salah satu diantaranya adalah asesmen alternative. Indikator 

kualitas pembelajaran dapat dilihat dari perilaku pembelajaran oleh pendidik atau guru (teacher 

educator’s behavior), perilaku dan dampak belajar peserta didik, iklim pembelajaran, materi 

pembelajaran, media pembelajaran, dan sistem pembelajaran termasuk asesmen yang 

digunakan. Perilaku dan dampak belajar yang merupakan hasil proses pembelajaran 

pemecahan masalah dengan menggunakan asesmen alternatif dapat ikut membentuk 

ketarampilan berpikir kritis mahasiswa, apabila dibiasakan penerapannya pada setiap 

pembelajaran maka akan bermuara menjadi pembentukan karakter. 

Permasalahan yang dihadapi dunia pendidikan pada proses pembelajaran saat ini, 

adalah sebagian besar waktu pembelajaran didominasi oleh pendidik dan peserta didik menjadi 

pasif menunggu instruksi pendidik tentang apa-apa yang harus dipelajari, apa yang harus 

dilakukan (Kurniati, 2001). Senada dengan pendapat di atas, disebutkan pula bahwa kesiapan 

belajar diperguruan tinggi (termasuk kemandirian), dan motivasi belajar yang ditunjukkan dalam 

gaya belajar dengan sikap menunggu perintah dari dosen, sikap menunggu ditegur lebih 

dahulu, dan sikap tidak acuh atau seenaknya masih mewarnai kehidupan mahasiswa 

(Depdiknas, 2004). Demikian halnya, secara umum tiga permasalahan yang dihadapi 

pendidik/dosen adalah: a) dosen yang belum siap menghadapi berbagai perubahan, b) 

keterbatasan akses pada materi mutakhir, dan c) keterbatasan wawasan dan keterampilan 

pembelajaran. 
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Hal ini senada dengan pendapat Clement dan Lochead (Steven, 1991) yang 

menyatakan kita harus mengajar para peserta didik bagaimana cara berpikir, dari pada apa 

yang harus dipikirkan. Guilford dalam Munandar (1999) mengemukakan bahwa kreativitas 

sebagai kemampuan untuk melihat bermacam-macam kemungkinan penyelesaian terhadap 

suatu masalah merupakan bentuk pemikiran yang sampai saat ini masih sangat kurang 

mendapat perhatian, demikian juga dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu pemecahan 

masalah harus dipandang secara utuh sebagai proses dan melibatkannya ke dalam tahapan-

tahapan proses berpikir kritis dan kreatif. 

 Mata kuliah pendidikan konsumen termasuk pada khasanah pengetahuan sosial yang 

berkaitan dengan perilaku konsumen, pada proses pembelajarannya dapat dimanfaatkan 

sebagai sarana untuk mengembangkan berpikir kritis mahasiswa melalui keterampilan 

pemecahan masalah sosial. Dalam materi pembelajarannya banyak sekali terkandung 

masalah-masalah kehidupan bermasyarakat dan nilai-nilai kehidupan yang berkaitan dengan 

perilaku berkonsumsi dan perlindungan masyarakat konsumen. Pada permasalahan tersebut 

sangat memungkinkan untuk melatih peserta didik berpikir kritis dan kreatif. Pembelajaran dua 

arah dengan melibatkan peserta didik untuk aktif menyebabkan pembelajaran ini menjadi 

sangat menarik bagi peserta didik. Dalam kehidupan bermasyarakat individu/mahasiswa 

merupakan aktor social (social actor). Salah satu kemampuan yang dituntut untuk menjadi 

seorang aktor sosial yang baik adalah mengambil keputusan secara nalar atau well informed 

and reasoned decision making (Banks, 1978). Kemampuan tersebut akan tercermin melalui 

proses pembelajaran yang memungkinkan individu/mahasiswa terlibat dalam berbagai bentuk 

kegiatan pemecahan masalah sosial baik secara individual maupun kolektif. 

 Pembelajaran berbasis masalah sosial sudah seharusnya mendapatkan asesmen yang 

menyeluruh, tidak hanya produk yang dihasilkan tetapi proses yang terjadi dalam kegiatan 

pemecahan masalah harus dinilai. Menurut National Research Councill NRC (1996) standar 

asesmen pembelajaran sains harus mengalami pergeseran penekanan dari “yang mudah 

dinilai” menjadi “ yang penting untuk dinilai”. Sejalan menurut Fuchs (Zainul, 2008) salah satu 

asesmen berbasis kelas yang dapat memperbaiki proses pembelajaran mahasiswa adalah 

asesmen alternatif karena membantu pendidik/dosen dalam membuat keputusan-keputusan 

selama proses pembelajaran. Menurut Stiggins (1994) asesmen alternatif memiliki beberapa 

alasan untuk digunakan pendidik/dosen antara lain kemampuan peserta didik yang tidak dapat 

dideteksi dengan cara tertulis yaitu keterampilan dan kreativitas, dan memberi peluang yang 

lebih luas kepada pendidik untuk menganalisis kemampuan peserta didik secara total, serta 
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dapat melihat kemampuan peserta didik pada saat proses pembelajaran tanpa menggangu 

proses akhir. 

Tujuan penelitian ini untuk: 1) mendeskripsikan pencapaian pembentukan karakter 

berpikir kritis mahasiswa, (2) mengkaji efektivitas penggunaan asesmen alternatif  berbasis 

masalah pada pembelajaran pendidikan konsumen dalam pembentukan karakter berpikir kritis 

mahasiswa, (3) mendeskripsikan pendapat mahasiswa terhadap penggunaan asesmen 

alternatif dalam pembelajaran pendidikan konsumen untuk pembentukan karakter berpikir kritis 

mereka. Oleh karena itu, diharapkan hasil penelitian ini memberikan wacana baru dalam 

merekonstruksi mata kuliah dengan menerapkan asesmen alternative pada proses 

pembelajaran berbasis pemecahan masalah pada saat proses dan hasil pembelajaran. Dengan 

demikian, untuk mengetahui efektifitas penggunaan asesmen alternative dalam pembelajaran 

berbasis masalah untuk pencapaian kemampuan berpikir kritis para mahasiswa perlu dilakukan 

kajian yang lebih mendalam.  

Kurikulum yang berlaku saat ini menuntut pembelajaran yang lebih banyak melibat 

peserta didik aktif, kreatif dan lebih menekankan untuk berpikir kritis. Dengan demikian 

diperlukan pembelajaran yang lebih menekankan pada penilaian proses dari pada hasil. 

Asesmen yang lebih menekankan proses dari pada hasil adalah asesmen berbasis kelas. 

Terdapat beberapa asesmen kelas yang digunakan untuk mengukur kemampuan peserta didik, 

salah satu diantaranya adalah asesmen alternative. Asesmen alternative diperlukan untuk 

melengkapi tes. Penilaian alternative tersebut semestinya dapat mengatasi berbagai kelemahan 

yang dimiliki oleh tes. Asesmen alternative diperlukan untuk menilai kemampuan (ability) 

peserta didik (http: www.Usoe.k.t2.ut.us/cum/science/Perform/PAST5.htm). Asesmen tersebut 

menurut Haladyna (1997) diperlukan untuk menilai hasil belajar peserta didik secara 

multidimensi. 

 Asesmen alternative adalah penilaian non tradisonal yang menilai perolehan, penerapan 

pengetahuan dan keterampilan yang menunjukkan kemampuan peserta didik dalam proses 

maupun produk (Zainul, 2001). Penilaian tersebut mengacu pada suatu standar tertentu. Suatu 

standar penilaian diperlukan untuk mengidentifikasi secara jelas apa yang seharusnya peserta 

didik ketahui dan apa yang seharusnya peserta didik dapat lakukan. Standar tersebut dikenal 

dengan istilah rubric. Selain rubric (performance criteria), asesmen alternative juga terdiri atas 

task (tugas). Dalam hal ini baik rubric maupun task tersebut perlu diujiicoba terlebih dahulu 

sebelum digunakan (Pophan, 1995). Ujicoba dilakukan untuk menguji feasibilitas serta 

efektifitas task dan rubric. Perbaikan task dan rubrik dapat dilakukan berdasarkan hasil ujicoba 

http://www.usoe.k.t2.ut.us/cum/science/Perform/PAST5.htm
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tersebut. Task yang digunakan dalam penelitian ini adalam berbentuk lembar tugas/kegiatan 

berbasis masalah. 

 Beberapa contoh asesmen alternative yang dapat dilakukan dalam pembelajaran 

pendidikan konsumen adalah: penulisan essay tentang pengalaman peserta didik dalam 

menerapankan hak-hak dan tanggung jawab konsumen dalam proses berkonsumsi, penilaian 

makalah berbasis masalah konsumen, penilaian proyek tentang perilaku konsumen, kuesioner, 

inventori, daftar cek, penilaian sebaya (peer assessment), penilaian diri (self assessment), 

portofolio, observasi kinerja (presentasi), penilaian diskusi, dan interviu. Asesmen alternative 

pada dasarnya tidak ditujukan sebagai alternative pengganti tes prestasi belajar. 

 Berbagai upaya pembaharuan di bidang pembelajaran terus dilakukan, mengarah 

kepada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik/mahasiswa (student-centred, learning-

oriented) untuk memberikan pengalaman belajar yang menantang dan sekaligus yang 

menyenangkan. Mahasiswa diharapkan terbiasa menggunakan pendekatan mendalam (deep 

approach) dan pendekatan strategis (strategicapproach) dalam belajar, bukan sekedar belajar 

mengingat informasi atau belajar untuk lulus saja yang saat ini masih dominan di kalangan 

mahasiswa. Oleh karena itu, agar pembaharuan di bidang pembelajaran tercapai pentingnya 

seorang pendidik/dosen untuk selalu meningkatkan kualitas pembelajarannya. 

Dalam kehidupan bermasyarakat, individu/mahasiswa/konsumen merupakan aktor 

sosial (sosial aktor). Salah satu kemampuan yang dituntut untuk menjadi seorang aktor sosial 

yang baik adalah mengambil keputusan secara nalar atau well informed and reasoned decision 

making (Banks, 1978). Kemampuan tersebut akan tercermin melalui iklim/proses pembelajaran 

yang memungkinkan individu tersebut terlibat dalam berbagai bentuk kegiatan pemecahan 

masalah sosial baik secara individual maupun kolektif. Kemampuan pemecahan masalah 

diperlukan oleh peserta didik karena manusia sebagai homo sapiens, kecerdasan terbentuk 

dalam diri individu dan konteks sosial budaya, curiousity sebagai proses kecerdasan, dan 

pemecahan masalah merupakan wahana berpikir kritis-reflektif.  

Strategi instruksional yang dilakukan dalam pembelajaran keterampilan pemecahan 

masalah sosial ini, pada dasarnya bertolak dari esensi strategi “ inquiry learning, discovery 

learning, problem solving learning, research oriented learning (Depdiknas, 2004). Langkah-

langkah pembelajaran model ini adalah sebagai berikut: 1) mengidentifikasi masalah kebijakan 

publik dalam masyarakat, 2) memilih suatu masalah untuk dikaji oleh kelas, 3) mengumpulkan 

informasi yang terkait pada masalah tersebut, 4) mengembangkan portofolio kelas, 5) 

menyajikan portofolio, dan 6) melakukan refleksi pengalaman belajar. 
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Mata kuliah pendidikan konsumen merupakan mata kuliah teori dengan bobot 2 sks 

yang  diberikan pada mahasiswa baru di semester awal. Kompetensi yang akan dimiliki oleh 

para mahasiswa/peserta didik setelah menempuh mata kuliah tersebut adalah agar memiliki 

pengetahuan dan keterampilan mengelola keuangan personal, melakukan tindakan dalam 

membuat keputusan membeli, dan berpartisipasi menjadi warga masyarakat yang baik. Salah 

satu kompetensi dasar yang ingin dicapai pada mata kuliah pendidikan konsumen adalah 

mengkritisi permasalahan konsumen karena akibat berkonsumsi dan memiliki kepekaan 

terhadap  isu- isu mutakhir dalam bidang pendidikan konsumen. Permasalahan yang sering 

dialami konsumen adalah kurangnya kesadaran untuk menerapkan hak-hak konsumen dan 

kewajibannya serta perlindungan konsumen ketika melakukan konsumsi barang maupun jasa. 

Berpikir kritis merupakan bagian dari keterampilan berpikir, yang berhubungan dengan 

apa yang seharusnya dipercaya atau dilakukan disetiap situasi atau peristiwa. Ennis (1996) 

mengatakan bahwa sesungguhnya berpikir kritis adalah suatu proses keterampilan berpikir 

yang terjadi pada diri seseorang serta bertujuan untuk membuat keputusan-keputusan yang 

rasional mengenai sesuatu yang dapat diyakini kebenarannya. Jadi, keterampilan berpikir kritis 

tidak lain merupakan keterampilan-keterampilan memecahkan masalah (problem solving) yang 

menghasilkan pengetahuan yang dapat dipercaya. Sehingga, ada dua hal tanda utama berpikir 

kritis. Pertama, berpikir kritis adalah berpikir layak, memandu ke arah berpikir deduksi dan 

pengambilan keputusan yang benar dan didukung oleh bukti-bukti yang benar. Kedua, berpikir 

kritis adalah berpikir reflektif yang menunjukkan kesadaran yang utuh dari langkah-langkah 

berpikir yang mengarah kepada deduksi dan pengambilan keputusan. 

Menurut Nickerson et al (1987), dan Muijs & Reynolds (2008), ada empat macam program 

utama yang terkait dengan keterampilan berpikir, yaitu; pendekatan keterampilan problem-

solving atau disebut pendekatan heuristik yaitu dengan mengurai masalah agar lebih mudah 

dikerjakan, metacognitive atau refleksi diri tentang pikirannya, open-ended yaitu 

mengembangkan keterampilan tingkat tinggi, dan berpikir formal yaitu untuk membantu siswa 

menjalani transisi antara tahap perkembangan dengan lebih mudah. 

Berpikir kritis menurut Inch (2006) adalah proses dimana seseorang mencoba menjawab 

pertanyaan yang sulit yang informasinya tidak ditemukan pada saat ini secara rasional. Berpikir 

kritis merupakan proses mental yang terorganisasi dengan baik dan berperan dalam proses 

mengambil keputusan untuk memecahkan masalah dengan menganalisis dan 

menginterpretasikan data dalam kegiatan inkuiri ilmiah (Johnson, 2000). Berkenaan dengan 

berpikir kritis, pendidik/dosen seharusnya mengajar mahasiswa bagaimana berpikir (how to 

think) bukan mengajarnya apa yang dipikirkan (what to think). Dengan demikian peserta didik 
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akan menjadi pemikir kritis/critical thinker dan pemikir independent/independent thinker 

(Clement dan Lochhead dalam Schafersman, 1991). 

          Keterampilan berpikir kritis dan komponennya dapat dikembangkan dan digunakan 

dengan baik ketika mempelajari suatu pengetahuan. Guru/dosen dan instruktur perlu meminta 

mahasiswa untuk menggunakan keterampilan ini yang mencakup berpikir kritis, analisis, 

sintesis, dan evaluasi pada kegiatan pembelajaran, meliputi: diskusi, kegiatan lapangan, 

praktikum, dan mahasiswa mengevaluasi sendiri keterampilan itu (Bhisma Murti, 2011: 29). 

Mengingat hal di atas, untuk dapat mengembangkan karakter berpikir kritis, maka sistem 

penilaiannya harus terintegrasi dalam pembelajaran dan mengarah pada pengembangan 

kemampuan berpikir kritis secara terus menerus agar menjadi suatu kebiasaan. Mengapa? 

Bagaimana? Inilah dua pertanyaan kunci yang harus senantiasa hadir dalam kajian 

pembelajaran dan penilaian berbasis keterampilan berpikir kritis. Oleh karena itu, rangkaian 

kegiatan penilaian tersebut mutlak diarahkan kepada pengembangan kemampuan berpikir 

kritis, logis, sistemats, analisis, sintesis dan mencipta, evaluative, dan pemecahan masalah. 

 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini dilaksanakan di Program Studi Pendidikan Teknik Busana Jurusan 

Pendidikan Teknik Boga dan Busana  (PTBB) FT UNY. Sampel penelitian yang digunakan 

secara purposive sampling sebanyak 51 mahasiswa baru semester gasal yang sedang 

menempuh mata kuliah Pendidikan Konsumen. Sesuai dengan tujuannya, penelitian ini 

menggunakan pendekatan evaluasi terhadap hasil belajar yang dideskriptifkan. Indeks 

keefektifan pembelajaran berbasis masalah yang menggunakan asesmen alternatif akan 

diungkap melalui dua hal pokok yaitu 1) persentase mahasiswa yang mencapai tingkat 

penguasaan tujuan, dan 2) persentase rata-rata penguasaan tujuan oleh semua mahasiswa.  

Pengumpulan data menggunakan instrumen, yakni 1) soal tes untuk pre test dan post 

test (kemampuan kognitif) dengan tipe essay bentuk cerita kasus/masalah dan dilengkapi 

dengan pertanyaan terbuka menggunakan jenjang kognitif analisis, sintesis, dan evaluasi, 2) 

lembar penilaian kinerja (kemampuan psikomotor) yang dilengkapi rubrik penilaian lembar 

kegiatan pembelajaran berbasis masalah untuk penentuan skala pengukuran, 3) lembar 

penilaian pengamatan/observasi presentasi portofolio/makalah (kemampuan kognitif dan 

psikomotor),  4) lembar penilaian pengamatan aktivitas diskusi (kemampuan afektif), 5) lembar 

penilaian pengamatan aktivitas teman sejawat (kemampuan afektif), dan 6) lembar kuesioner 

untuk mengungkap pendapat mahasiswa tentang implementasi asesmen alternative yang 

dialami ketika proses belajar berbasis masalah berlangsung. Penelitian ini menggambarkan dan 
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mendeskripsikan obyek yang diteliti melalui data sampel sebagaimana adanya, tanpa 

melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dan kualitatif. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Secara berurutan penjelasan hasil-hasil analisis data penelitian yang telah diperoleh, 

diawali dengan mendeskripsikan pencapaian pembentukan karakter berpikir kritis berbasis 

masalah,  efektivitas penggunaan asesmen alternatif berbasis masalah, dan tanggapan 

mahasiswa terhadap penggunaan penilaian alternatif dalam pembelajaran pendidikan 

konsumen berbasis masalah  

 

1. Hasil Capaian Karakter Berpikir Kritis Pada Pembelajaran Pendidikan Konsumen 

Berbasis Masalah  

Hasil penelitian tentang profil capaian hasil lembar kegiatan pembelajaran berbasis 

masalah dalam bentuk pembuatan makalah analisis kasus permasalahan konsumen yang 

disebabkan oleh tidak memiliki kesadaran hak-hak dan tanggung jawab konsumen serta 

perlindungan konsumen.  

 

              Tabel. 1. Capaian Rerata Hasil Kegiatan Pembelajaran Pendidikan Konsumen 

                             Berbasis Masalah Pada Indikator Kemampuan Berpikir Kritis 

No Indikator Kemampuan Berpikir Kritis Rerata Skor 

1. Merumuskan topik berdasarkan sumber 
dan identifikasi masalah   

78,69 

2 Menyusun latar belakang masalah 
berdasarkan harapan dan fakta yang 
terjadi 

75,38 

3 Merumuskan masalah yang sesuai 
dengan hasil analisis penyebab dan 
tindakan untuk solusi pemecahan  

77,12 

4 Menjawab pertanyaan dari permasalahan 
berdasarkan data, fakta, hasil pengamatan 
dan pengalaman, meliputi:  

a. Merumuskan sudut pandang 
penyebab masalah dan tindakan 
dari sisi konsumen dan produsen 

b. Memberikan penafsiran solusi 
pemecahan dan manfaat 
menerapkan solusi sesuai dengan 

 

 

 

82,79 

 

81 



804 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Tabel 1, diperoleh skor rata-rata tiap indikator untuk mengungkap 

kemampuan berpikir kritis dalam bentuk pembuatan makalah/artikel terhadap kasus 

permasalahan konsumen yang tidak memiliki kesadaran untuk menerapkan hak-hak dan 

tanggung jawab konsumen serta perlindungan konsumen pada saat berkonsumsi. Ditinjau dari 

tiap indikator kemampuan berpikir kritis hasil lembar kegiatan pembelajaran berbasis masalah, 

indikator „membuat implikasi dan saran yang sesuai mempunyai rata-rata skor tertinggi yaitu 

85,26, dan indikator „menyusun latar belakang masalah berdasarkan harapan dan fakta yang 

terjadi‟ mempunyai rata-rata skor terendah yaitu 75,38.  

Bila ditinjau dari hasil capaian kegiatan pembelajaran berbasis masalah yang 

diwujudkan dalam bentuk makalah/artikel, menunjukkan tingkat berpikir kritis mahasiswa telah 

mencapai 100% dengan rerata skor nilai  di atas 75 yang ini merupakan batas kompetensi 

minimal bila ditinjau dari konversi nilai di perguruan tinggi mencapai skor B (71 – 75), nampak 

bahwa pencapaian berpikir kritis mahasiswa efektif dengan menggunakan asesmen alternative.  

 

2. Efektivitas Menggunakan Asesmen Alternatif Berbasis Masalah untuk 

Pembentukan Karakter Berpikir Kritis 

 Hasil penelitian ini, merangkum hasil belajar yang diperoleh pada saat proses 

pembelajaran dan perolehan produk lembar kegiatan pembelajaran berbasis masalah dalam 

bentuk statistik deskriptif rata-rata sebagai berikut.  

 

 

 

 

 

 

wacana makalah  

5 Menggunakan bahasan logis, runtut dan 
benar 

83,7 

6 Menerapkan prinsip-prinsip hak dan 
kewajiban untuk perlindungan konsumen 
berdasarkan pustaka/referensi yang 
dirujuk 

78,68 

7 Memberikan kesimpulan sesuai dengan 
permasalahan yang dibuat  

82,32 

8 Membuat implikasi dan saran  85,26  
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Tabel. 2. Penilaian Hasil Belajar 

No Proses Produk NA 

D PL TS X KEGIATAN 
PEMBELAJARAN 

BERBASIS 
MASALAH  

Pretest Postest 

1 86 82 86 84 80 51 85 83 

2 88 82 79 83 86 53 78 82 

3 90 73 92 88 82 55 89 86 

4 86 81 85 84 78 50 83 81 

5 87 86 84 86 79 51 85 83 

6 90 78 87 85 80 54 87 84 

7 71 79 69 73 82 38 64 73 

8 83 82 72 79 82 42 75 78 

9 85 83 83 83 82 50 83 83 

10 82 83 81 82 80 47 81 81 

11 61 79 60 66 74 42 65 68 

12 89 86 94 90 82 58 92 88 

13 86 85 82 84 78 48 82 81 

14 85 80 85 83 79 50 81 81 

15 91 81 79 84 84 48 80 83 

16 86 90 83 86 78 50 81 82 

17 75 79 74 76 76 47 73 75 

18 93 86 88 89 82 56 89 87 

19 90 90 87 89 80 50 85 84 

20 87 88 82 86 76 48 80 80 

21 83 85 86 84 84 49 84 84 

22 79 68 83 76 82 52 82 80 

23 87 83 84 84 82 48 84 83 

24 84 61 85 76 84 50 82 81 

25 91 77 94 87 88 53 85 86 

26 77 72 66 71 76 39 68 72 

27 87 89 80 85 80 47 86 84 

28 77 77 77 77 76 49 78 77 

29 88 82 88 86 79 58 88 84 

30 84 79 86 83 78 48 78 79 

31 86 76 87 83 79 46 84 82 

32 92 84 93 89 87 64 91 89 

33 93 86 92 90 82 59 90 87 

34 83 73 79 78 84 51 78 80 

35 83 88 84 85 83 49 80 82 

36 93 86 93 90 80 64 88 86 

37 84 84 84 84 80 47 80 81 

38 85 79 85 83 82 52 85 83 

39 77 79 77 77 79 45 76 77 

40 87 73 80 80 82 49 80 80 

41 85 82 86 84 78 53 85 82 

42 81 74 78 77 81 49 77 78 
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Keterangan: D = Diskusi; PL = Presentasi Lisan; TS = Teman Sejawat 

                   Tes = Hasil Postest; NA = Nilai Akhir Hasil Pembelajaran 

Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa asesmen alternative yang digunakan 

pada pembelajaran pendidikan konsumen berbasis masalah, bila ditinjau dari proses 

pembelajaran menunjukkan 94 % mahasiswa telah mencapai rerata skor nilai  di atas 75 yang 

ini merupakan batas kompetensi minimal bila ditinjau dari konversi nilai di perguruan tinggi 

mencapai skor B (71 – 75). Ditinjau dari perolehan skor kegiatan pembelajaran berbasis 

masalah dalam pembuatan makalah berbasis kasus nampak bahwa pencapaian berpikir kritis 

mahasiswa efektif dengan menggunakan asesmen alternative. Bila ditinjau dari hasil skor 

postest mahasiswa menunjukkan 94% mahasiswa memperoleh skor di atas skor 75 yang 

merupakan batas tertinggi skor B. Apabila ditinjau secara keseluruhan pencapaian rerata skor 

nilai akhir (NA) dari kegiatan proses dan produk, juga menunjukkan 94% mahasiswa telah 

mencapai skor di atas 75, yang merupakan penggabungan skor rerata dari kegiatan diskusi, 

presentasi lisan makalah dan penilaian keaktifan oleh teman sebaya, skor pencapaian akdan 

skor hasil tes postest. 

 

3. Pendapat Mahasiswa Terhadap Penggunaan Asesmen Alternatif pada 

Pembelajaran Pendidikan Konsumen Berbasis Masalah  

 

 Uraian pendapat mahasiswa terhadap pelaksanaan pembelajaran pendidikan konsumen 

berbasis masalah yang menggunakan asesmen alternative, disajikan dalam table berikut.  

             Tabel 3. Skor Rata – rata Pendapat Mahasiswa Terhadap Penggunaan Penilaian 
              Alternatif Dalam Pembelajaran Pendidikan Konsumen Berbasis Masalah 

No Aspek Tanggapan Skor 
Ideal  

Skala Sikap  

SS S CS KS SKS 

1 Memudahkan untuk memahami 
materi 

 
 

 3,7    

43 83 86 81 83 82 52 78 81 

44 79 82 77 79 79 45 74 77 

45 89 62 79 76 84 56 80 80 

46 78 75 84 79 78 53 84 80 

47 86 85 85 85 84 51 83 84 

48 87 70 79 78 82 46 78 79 

49 85 84 79 82 85 52 85 84 

50 87 85 85 85 84 53 86 85 

51 88 85 93 88 86 62 94 89 

         

X 84,7 80,5 82,78 82,4 80,9 50,6 81,7 81,5 
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2 Berinteraksi langsung dengan 
masalah social 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.00 

 3,9    

3 Memudahkan memahami berbagai 
masalah social 

 4    

4 Pengayaan berbagai masalah sosial  3,7    

5 Pengayaan solusi terhadap berbagai 
masalah social 

 3,7    

6 Variasi pembelajaran yang 
menyenangkan 

 3,7    

7 Melatih mengkritisi/berfikir kritis 
masalah social 

4,5     

8 Melatih keberanian berkomunikasi 4,6     

9 Melatih bekerja sama dengan teman 4,9     

10 Melatih kepekaan terhadap 
permasalahan social 

 4    

11 Memberikan pengalaman untuk 
mengimplementasi strategi belajar 
yang berbasis masalah 

 4,2    

12 Memberikan pengalaman untuk  
mengimplementasikan berbagai 
alat/instrumen penilaian dalam 
pembelajaran berbasis masalah 

 4,1    

 

Berdasarkan hasil analisis angket, secara keseluruhan mahasiswa memberikan 

tanggapan positif terhadap penggunaan asesmen alternative untuk pembelajaran berbasis 

masalah pada mata kuliah pendidikan konsumen. Dari 12 aspek tanggapan yang ditanyakan 

kepada mahasiswa, sebanyak 9 aspek tanggapan (75%) dijawab setuju mengimplementasikan  

asesmen alternative dalam pembelajaran pendidikan konsumen berbasis masalah mendukung 

meningkatkan kemampuan berfikir kritis mahasiswa, terdapat 3 aspek tanggapan (25%) dijawab 

sangat setuju asesmen alternative mendukung meningkatkan kemampuan berfikir kritis 

mahasiswa. 

 

Pembahasan 

 Dalam pembelajaran yang menggunakan asesmen alternative berbasis masalah pada 

mata kuliah pendidikan konsumen, mahasiswa dilibatkan secara fisik maupun psikis dalam 

menyelesaikan rumusan masalah yang mereka ajukan seperti pada tugas yang tertuang dalam 

Lembar Kegiatan Pembelajaran Berbasis Masalah konsumen tentang kesadaran 

mengimplementasikan hak-hak  dan tanggung jawab konsumen dan perlindungan konsumen. 

Tujuan dari pembelajaran yang menerapkan asesmen alternative akan membantu mahasiswa 

dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan laninnya 

(mempresentasikan, berdiskusi, aktivitas)  sehingga mahasiswa dapat mengajukan pertanyaan-
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pertanyaan kritis yang dipecahkan saat pembuatan makalah dan presentasi makalah ketika 

berdiskusi. Melalui kemampuan berpikir kritis, mahasiswa dapat menggali dan menemukan 

sendiri jawaban atas pertanyaannya sesuai dengan berbagai permasalahan konsumen yang riel 

terjadi di masyarakat. 

 Penggunaan asesmen alternative dapat meningkatkan kinerja maupun kemampuan 

berpikir mahasiswa. Hal ini terlihat pada signifikansi perbedaan secara deskriptif  dari masing 

aspek indikator berpikir kritis antara skor rata-rata pretes dan postes (lihat table 1). Nampak 

bahwa hasil rerata terendah dalam penilaian pretes kemampuan mahasiswa dalam „membuat 

implikasi saran tindakan untuk memberikan solusi yang sesuai dengan permasalahan‟ skornya   

40,37 apabila dibandingkan dengan aspek yang lainnya. Setelah pembelajaran berlangsung di 

adakan postes yang hasilnya dapat meningkat menjadi 87,26. Secara signifikan dapat terlihat 

bahwa terdapat peningkatan positif pada setiap aspek penilaian berpikir kritis mahasiswa antara 

hasil penilaian pretes dan postes selama penelitian. Hal ini disebabkan bahwa proses 

pembelajaran merupakan penggabungan pembelajaran meliputi: 1) ranah psikomotor terdiri dari 

kinerja siswa berupa kegiatan pembelajaran berbasis masalah, 2) ranah afektif teridiri dari 

diskusi, presentasi lisan, dan aktivitas mahasiswa melalui teman sebaya, 3) ranah kognitif 

berupa pemberian tes. 

 Peningkatan hasil penilaian pretes terjadi karena adanya ketertarikan mahasiswa 

mencoba hal-hal yang baru berkaitan sebagai pengaplikasian konsep yang ada, mencari 

masalah dan mengolah informasi, sehingga pengetahuan yang mereka miliki lebih bermakna 

dapat mendorong minat dan motivasi mahasiswa dalam pembelajaran. Hal ini berkaitan dengan 

pendapat yang dikemukakan oleh Banks (1978) yang menyatakan bahwa bentuk kegiatan 

pemecahan masalah social secara individu maupun kolektif merupakan tuntutan kemampuan 

oleh seorang aktor sosial yang baik dalam kehidupannya bermasyarakat. Tuntutan tersebut 

adalah mengambil keputusan secara nalar atau well informed and reasoned decision making. 

Kemampuan pemecahan masalah diperlukan oleh peserta didik/mahasiswa karena manusia 

sebagai homo sapiens, kecerdasan terbentuk dalam diri individu dan konteks social budaya, 

curiousity sebagai proses kecerdasan, dan pemecahan masalah merupakan wahana berpikir 

kritis-reflektif. 

Peningkatan rata-rata tersebut dimungkinkan mahasiswa telah terlatih bagaimana 

mereka berpikir sehingga menjadi lebih kritis dalam memecahkan masalah yang ada dalam 

pembelajaran berbasis masalah. Hal ini sejalan dengan pendapat Beyer dalam Costa (1985) 

menyatakan bahwa dalam melatihkan kemampuan berpikir kritis perlu diberikan saran dan 

perbaikan pada hasil berpikir siswa. 
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 Bila dicermati lebih mendalam, penggunaan asesmen alternative dengan kegiatan 

pembelajaran berbasis masalah pada pembelajaran pendidikan konsumen efektif untuk 

meningkatkan pencapaian kemampuan berpikir kritis mahasiswa, hasil postes menunjukkan 

94% mahasiswa memiliki skor 75 yang setara dengan nilai B. Implementasi asesmen 

alternative dengan kegiatan pembelajaran berbasis masalah pada pembelajaran pendidikan 

konsumen mempunyai potensi yang baik untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis 

mahasiswa pada pokok bahahasan kesadaran hak-hak konsumen dan tanggung jawab 

konsumen yang tertuang dalam perlindungan konsumen. Peningkatan pada kemampuan 

berpikir kritis ini didasarkan hasil Nilai Akhir yang merupakan penggabungan antara nilai proses 

dan produk pembelajaran serta hasil tes yang telah dicapai oleh mahasiswa. Hasil juga 

menunjukkan 94% nilai akhir yang dicapai mahasiswa dengan skor di atas 75. Hal ini berkaitan 

dengan pendapat Paul dan Elder dalam Inch et al. (2006) yang menyatakan bahwa gagasan 

kritis memuat implikasi yang merupakan akibat dari bernalar dan berpikir. Berpikir kritis bukan 

suatu itentitas tunggal melainkan proses untuk menghasilkan sesuatu. 

 Asesmen alternative dengan kegiatan pembelajaran berbasis masalah yang telah 

dilaksanakan dapat mempermudah mahasiswa dalam memahami materi pembelajaran dan 

mereka menjadi terlatih dalam mengkritisi masalah social dan berani melakukan komunikasi 

serta bekerjasama dengan teman pada saat diskusi maupun presentasi laporan kasus 

konsumen di masyarakat, data diperoleh berdasarkan hasil angket mahasiswa. Sebanyak 25% 

mahasiswa menanggapi sangat setuju dan 75% mahasiswa setuju mengimplementasikan 

asesmen alternative pada pembelajaran berbasis masalah. Situasi belajar yang 

menyenangkan, mendorong minat dan motivasi belajar mahasiswa (Roth dalam Wulan, 2003).  

 Berdasarkan uraian di atas maka penggunaan asesmen alternative dengan kegiatan 

pembelajaran berbasis masalah dalam pembelajaran pendidikan konsumen berbasis masalah 

dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Temuan ini mendukung pendapat 

Rustaman, et al (2005) yang mengatakan bahwa proses belajar mengajar dengan melakukan 

kinerja meningkatkan keberhasilan mahasiswa dalam pembelajaran. Kegiatan pembelajaran 

berbasis masalah merupakan bentuk tugas yang harus dikerjakan oleh para mahasiswa dalam 

menelaah permasalahan konsumen yang berkaitan dengan kurangnya kesadaran konsumen 

dalam menerapkan hak, tanggung jawab, dan perlindungan konsumen yang menyebabkan 

mengalami kerugian atau kekecewaan.  
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Implementasi asesmen alternative dengan kegiatan pembelajaran berbasis masalah 

dalam mata kuliah pendidikan konsumen dapat membentuk karakter berpikir kritis 

mahasiswa, hal ini didukung oleh pencapaian rata-rata masing-masing indikator 

kemampuan berpikir kritis berdasarkan hasil pretes sebesar 50.58 menjadi 81.23 pada 

hasil post tes. Ditemukan rata-rata skor tertinggi yaitu 85,26 pada indikator „membuat 

implikasi dan saran yang sesuai dan rata-rata skor terendah pada indikator „menyusun 

latar belakang masalah berdasarkan harapan dan fakta yang terjadi. Hasil capaian 

kegiatan pembelajaran berbasis masalah yang diwujudkan dalam bentuk 

makalah/artikel, menunjukkan tingkat berpikir kritis mahasiswa telah mencapai 100% 

dengan rerata skor nilai  di atas 75 

2. Hasil nilai akhir yang dicapai mahasiswa ikut  mendukung adanya efektivitas 

implementasi asesmen alternative dengan kegiatan pembelajaran berbasis masalah 

pada pembelajaran pendidikan konsumen sebesar 94% mahasiswa mencapai skor di 

atas 75 yang setara dengan skor B (71-75). Hasil pencapaian kinerja dalam bentuk 

produk kegiatan pembelajaran berbasis masalah menunjukkan pula 94% mahasiswa 

mencapai skor di atas 75.  

       3.  Mahasiswa sebanyak 44 orang (85%) memberikan pendapat yang baik/positif dan 8 

orang (15%) cukup baik terhadap implementasi asesmen alternatif yang berbentuk 

lembar kegiatan berbasis masalah dalam pembelajaran keterampilan pemecahan 

masalah social/konsumen pada mata kuliah pendidikan konsumen. Hasil membuktikan 

25% mahasiswa menyatakan sangat setuju dan 75% mahasiswa menyatakan setuju. 

 

Saran 

1. Dalam mengaplikasikan kegiatan pembelajaran pendidikan konsumen berbasis pemecahan 

masalah guru/dosen dituntut harus dapat mengembangkan diri terutama dalam aspek 

penerapan asesmen alternative dengan kegiatan pembelajaran berbasis masalah pada 

masalah-masalah kehidupan yang disebabkan oleh kurang kesadaran hak-hak, tanggung 

jawab, dan perlindungan konsumen. 

2. Untuk pencapaian kemampuan berpikir kritis mahasiswa dalam pembelajarannya hendaknya 

menggunakan asesmen alternative dengan kegiatan pembelajaran berbasis masalah   

3. Implementasi asesmen alternative dengan kegiatan pembelajaran berbasis masalah sangat 

diperlukan dalam pembelajaran pendidikan konsumen yang memiliki variasi karakteristik 
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permasalahan karena oleh ketidaktauan konsumen akan hak, tanggung jawab dan 

perlindungan konsumen supaya mahasiswa dapat terpacu untuk pencapaian berpikir kritis 

mereka dalam peningkatan mutu pendidikan. 
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KETERAMPILAN PROSES SAINS UNTUK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS 
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Abstrak 

Manusia mengalami perkembangan emas pada ranah kognitif saat berada pada 

usia sekolah dasar. Usia sekolah dasar merupakan masa di mana sinapsis-sinapsis otak 

berkembang pesat. Semakin banyak kesempatan yang diberikan kepada anak-anak 

untuk menggunakan pikiran mereka, maka perkembangan otak dan kemampuan berpikir 

semakin baik. Kesempatan mengembangkan pikiran bukanlah hanya menjadi hak anak 

yang normal, tetapi anak berkebutuhan khusus pun juga memiliki kesempatan untuk hal 

tersebut. Anak-anak berkebutuhan khusus juga memiliki keinginan untuk bertanya dan 

mencari tahu tentang lingkungan sekitar mereka. Salah satu metode pembelajaran yang 

dapat memfasilitas anak-anak berkebutuhan khusus untuk mengembangkan kemampuan 

berpikir adalah keterampilan proses sains. Keterampilan proses sains selain 

mengembangkan kemampuan berpikir, juga mengajarkan pada siswa keterampilan hidup. 

Keterampilan proses sains dapat disesuaikan dan dimodifikasi untuk diberikan kepada 

anak berkebutuhan khusus. Melalui keterampilan proses sains, siswa anak berkebutuhan 

khusus akan memperoleh kepercayaan diri untuk bekerja dengan anak normal. 

Kata Kunci: keterampilan,SAINS, proses SAINS, berkebutuhan khusus  

PENDAHULUAN 

Pada hakikatnya, setiap orang memiliki masa perkembangan emas. Masa tersebut 

menurut ahli neurologi berada pada usia sekolah dasar. Pada usia tersebut, anak terlihat 

memiliki rasa ingin tahu yang besar. Anak-anak pada dasarnya suka menyentuh, 

menggerak-gerakkan, dan ingin tahu bagaimana segala sesuatu bekerja. Pada aspek ini, 

anak-anak memiliki karakter penting yang dimiliki oleh seorang ilmuwan, yakni rasa ingin 

tahu. Curiousity, merupakan bekal berharga yang dimiliki seorang anak untuk 

mengembangkan kemampuan berpikirnya. 

Bagi seorang guru, perasaan ingin tahu pada diri anak-anak merupakan modal 

berharga untuk melangsungkan pembelajaran yang bermakna. Anak-anak akan terlibat 

dengan aktif karena mereka merasa membutuhkan untuk tahu. Hal yang perlu 

diperhatikan oleh guru adalah bagaimana agar bisa menjaga rasa ingin tahu tersebut. 

Apabila telah diketahui bahwa ada rasa ingin tahu pada diri anak-anak, maka hendaknya 

guru memfasilitasi rasa ingin tahu dengan aktivitas-aktivitas yang mengaktifkan proses 

berpikir anak untuk menemukan. 

mailto:pratiwiuny@yahoo.co.id,%2008156898598
mailto:pratiwiuny@yahoo.co.id,%2008156898598
mailto:vtiarani@yahoo.com


813 
 

Sebagai seorang yang memiliki rasa ingin tahu, anak-anak bukanlah ilmuwan 

dewasa yang bertubuh kecil. Anak-anak masih perlu pengarahan dan bimbingan, agar 

cara berpikir mereka menjadi sistematis. Anak-anak dilatih untuk agar terampil dalam 

menggunakan pikirannya sehingga menemukan pengetahuan baru. Hal ini sejalan 

dengan hakikat dari sains itu sendiri, yakni science as a way of thinking, science as a way 

of investigating,  dan science as body of knowledge (Chiapetta & Koballa, 2010). Selain 

itu, dalam Carin (1993) mengemukakan hubungan antara proses berpikir dan 

pengetahuan yang diperoleh sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Hubungan produk ilmiah, proses, dan sikap dalam menyelidiki fenomena alam. 
(Sumber: Carin (1993)) 

 

Berdasarkan bagan pada gambar 1, terlihat bahwa ada satu aspek lain yang 

mengiringi selain proses berpikir (proses ilmiah) dan produk (pengetahuan) yakni sikap 

ilmiah. Hal ini sebagaimana diungkapkan Abruscato & DeRosa (2010) bahwa sains 

mengandung tiga aspek, yakni body of knowledge, inquiry process skills, dan attitude.  

Salah satu metode yang dapat digunakan guru untuk memfasilitasi anak mencari 

tahu pengetahuan yang belum diketahui adalah keterampilan proses sains yang memuat 

metode-metode ilmiah. Keterampilan proses sains dapat dirinci dalam dua kelompok 

besar, yakni keterampilan proses dasar dan keterampilan proses terintegrasi. 

Keterampilan proses dasar mencakup keterampilan mengamati, mengukur, 

mengkomunikaskan, mengklasifikasi, menginferensi, dan memprediksi, sedangkan 

Penyelidikan 

baru pada 

fenomena alam. 

Proses ilmiah Produk ilmiah 

baru.  

Penyelidikan 

terhadap fenomena 

alam (benda-benda, 

peristiwa-peristiwa, 

hubungan-hubungan 

antara benda dan 

peristiwa alam, dsb) 

Sikap Ilmiah dan Proses 

ilmiah 

 Sikap ilmiah (rasa ingin 

tahu, rendah hati, 

keraguan/tidak mudah 

percaya, pikiran yang 

terbuka, dsb. 

 Proses ilmiah 

(mengidentifikasi 

masalah, mengamati, 

menganalisis, 

menginferensi, dsb) 

 

Produk ilmiah (Fakta, 

konsep, prinsip, teori, 

hukum). 
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keterampilan proses terintegrasi mencakup keterampilan mengindentifikasi variabel, 

merumuskan hipotesis, menganalisis percobaan, membuat tabel dan grafik dari data, 

mendefinisikan variabel, mendesain percobaan, dan melakukan percobaan. 

Keterampilan proses mengamati merupakan keterampilan dalam memperoleh 

data/informasi dari suatu benda/peristiwa menggunakan satu atau lebih indera. 

Keterampilan mengukur disebut juga melakukan pembandingan. Pembandingan yang 

dilakukan adalah antara besaran yang ingin diketahui dengan standar. Keterampilan 

proses mengkomunikasikan berarti keterampilan menyampaikan gagasan kita kepada 

orang lain sehingga orang lain memahami apa yang ingin kita sampaikan. Berbagai 

macam cara dapat dilakukan dalam melakukan keterampilan proses mengkomunikasikan, 

di antaranya menggunakan lisan, tulisan, gambar, grafik, video, dan peta konsep. 

Keterampilan mengklasifikasi merupakan keterampilan menata benda-benda dan 

peristiwa berdasarkan karakteristik yang dimiliki. Misalnya, mengelompokkan benda-

benda berdasarkan kemampuan menghantar panas, mengurutkan benda dari terbesar ke 

terkecil. Keterampilan proses menginferensi adalah menemukan penyebab dari hasil 

pengamatan. Sebagai contoh, hasil pengamatan menunjukkan daun pohon di halaman 

rumah bergera, maka inferensinya adalah ada angin sedang bertiup. Keterampilan proses 

memprediksi adalah kemampuan memperkirakan apa yang akan terjadi pada masa yang 

akan datang berdasarkan data yang akurat.  

Keterampilan proses sains juga dinamakan dengan keterampilan belajar seumur 

hidup karena keterampilan ini dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam 

mata pelajaran yang berbeda. Seorang guru yang membantu anak-anak belajar 

menggunakan proses ilmiah untuk menghadapi persoalan akan menjadikan seorang 

siswa dapat belajar seumur hidupnya. Dengan demikian, telah jelas bahwa keterampilan 

sains merupakan bagian yang teramat penting, tidak hanya dalam pembelajaran di 

sekolah, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari seumur hidup peserta didik. 

Sebagaimana sebuah ungkapan dari Cina, “give a man a fish and he eats for a day; teach 

him how to fish and he eats for a lifetime.” 

 Pembelajaran yang menggunakan keterampilan proses akan menjadikan siswa 

aktif mengeksplorasi aspek lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Siswa akan 

berinteraksi secara langsung dengan obyek yang dipelajari. Sebagai contoh, 

pembelajaran tentang ulat dan kupu-kupu menggunakan pendekatan ilmiah akan menjadi 

pengalaman yang sangat berharga bagi siswa. Siswa akan melihat dengan ketakjuban 

sebuah makhluk hidup yang benar-benar berubah secara keseluruhan di depan mereka, 

yakni saat ulat telah berubah menjadi kupu-kupu.  
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 Siswa pulang sekolah dengan diliputi rasa takjub dan ingin tahu lebih banyak. 

Sikap siswa terhadap pelajaran, sekolah, dan guru menjadi positif. Selain itu, siswa juga 

akan yakin mampu belajar lebih banyak karena guru memberikan fasilitas untuk hal 

tersebut.  

 Ranah lain yang dapat dikembangkan melalui pendekatan ilmiah adalah 

keterampilan motorik kasar dan halus. Ranah ini merupakan tempat di mana siswa belajar 

untuk mengkoordinasi apa yang dipikir dengan performance tubuh. Aktivitas yang dapat 

dilakukan siswa untuk mengembangkan keterampilan motorik kasar misalnya membuat 

bentang alam buatan dari tanah, menanam pohon di pot kemudian menatanya di rak, dan 

merangkai rangkaian listrik. Adapun aktivitas yang dapat digunakan untuk 

mengembangkan keterampilan motorik halus misalnya menggunting kertas dan melipat 

kertas. 

 Perkembangan kognitif dan sikap positif pada dasarnya tidak hanya dibutuhkan 

oleh anak normal. Anak berkebutuhan khusus (ABK) juga memiliki keingintahuan yang 

sama untuk bertanya (questioning) dan mengeksplorasi alam sekitar mereka. Anak 

berkebutuhan khusus juga harus diberi kesempatan untuk mengalami aktivitas ilmiah 

sehingga dapat mengembangkan keterampilan berpikir dan sikap ilmiah mereka. 

 

METODE PENGKAJIAN 

 Tulisan ini berusaha mengkaji literatur yang berhubungan dengan keterampilan 

proses yang diterapkan pada anak berkebutuhan khusus. Literatur yang dikaji merupakan 

literatur yang telah mengaitkan antara keterampilan proses dengan jenis ketidakmampuan 

anak berkebutuhan khusus. Dalam paparan yang nanti akan dikemukakan, anak 

berkebutuhan khusus yang dimaksudkan bukan anak yang potensial memiliki 

kemampuan lebih, misalnya gifted, tetapi lebih pada anak yang memiliki potensi untuk 

tidak mampu pada hal-hal tertentu. 

Keterampilan Proses Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) 

Pembelajaran yang dikelola dalam kelas pada intinya adalah untuk mencapai 

tujuan pembelajaran, tetapi karena ABK memiliki  cara yang berbeda dalam belajar maka 

tentunya membutuhkan metode, media, evalusi yang mungkin berbeda dengan anak 

yang lainnya.  

Satu pendekatan yang membantu perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran 

berdasarkan keberagaman (differentiated learning) adalah Universal Design for Learning 

(UDL) (Abruscato & DeRosa, 2010). Pendekatan tersebut ditambahkan dalam kurikulum 
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dan strategi mengajar dalam kelas  sehingga mampu mengakomodasi semua anak. UDL 

mengandung komponen-kompenen sebagai berikut. 

1. Menyediakan berbagai cara untuk melibatkan siswa dalam pembelajaran 

a.  Membaca dengan keras    

b. Membaca dengan teks yang diproyeksikan di papan tulis   

c. Menambahkan informasi pada teks dengan gambar, audio dan video  

d. Simulasi    

e. Bermain peran    

2. Menyediakan berbagai cara merepresentasi (dan/atau berpartisipasi) 

a. Representasi 

1) Bank kata (word bank) yang ditampilkan dalam kelas 

2) Bank gagasan (ideas bank) yang ditampilkan dalam kelas 

3) Teks dalam versi elektronik (huruf yang ukurannya dapat divariasi, teks yang 

dibacakan) 

4) CD-ROM atau ensiklopedi online yang dilengkapi dengan gambar atau teks 

yang dibacakan 

5) Peta konsep dalam bentuk elektronik ataupun cetak yang dilengkapi dengan 

gambar, teks, dan hyperlink 

6) Kumpulan foto digital 

7) Peta konsep  

b. Partisipasi 

1) Pembelajaran kooperatif  

2) Bermain peran 

3. Menyediakan berbagai cara untuk menampilkan 

a. Tulisan 

b. Diskusi 

c. Bermain peran 

d. Power point 

e. Poster 

f. Peta konsep 

g. Bermain 

h. Seni 

Beberapa aktivitas keterampilan proses untuk anak-anak berkebutuhan khusus di 

antaranya (Jacobson & Bergman, 1991; Martin, 2009): 
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Pendekatan ilmiah untuk anak yang memiliki gangguan penglihatan   

Anak yang memiliki gangguan penglihatan atau kebutaan mengetahui suatu objek dan 

peristiwa dengan pendengaran dan kemampuan taktil mereka. Beberapa pendekatan 

yang berhasil ditemukan untuk anak yang mengalami gangguan penglihatan ketika 

mengerjakan aktivitas ilmiah adalah sebagai berikut. 

a. Kegiatan yang diberikan hendaknya menitikberatkan pada keterampilan mengamati 

khususnya yang menggunakan indera pendengaran, pembau, peraba, dan 

pengecap. 

b. Anak dipasangkan dengan anak lain yang normal apabila kondisinya memungkinkan 

dalam setiap kegiatan ilmiah. 

c. Anak diberikan kesempatan dan waktu yang cukup untuk bereksplorasi. Hal ini 

dikarenakan anak tuna netra seringkali membutuhkan waktu yang lebih lama untuk 

melakukan eksplorasi terhadap benda-benda daripada anak yang normal. 

d. Melakukan modifikasi pada kegiatan-kegiatan sehingga bisa dilakukan oleh anak 

yang memiliki gangguan penglihatan. Sebagai contoh, kegiatan mengelompokkan 

benda berdasar ciri benda yang terlihat diganti dengan kegiatan-kegiatan 

mengklasifikasi berdasarkan tingkat kekerasan, aroma, tekstur, atau suhu.  

e. Instruksi diberikan dengan tape recorder, huruf braile, atau dibacakan oleh guru atau 

teman sekelas.  

f. Menggunakan benda-benda yang tidak membahayakan.  

 

Keterampilan proses sains untuk anak yang mengalami gangguan pendengaran 

Ketunarunguan dibagi menjadi beberapa tingkatan berdasarkan “keparahannya”. 

Beberapa penderita mungkin mengalami kehilangan pendengaran ringan dan sedang, 

sementara yang lainnya mengalami lemah pendengaran dengan tingkat yang berat atau 

kehilangan pendengaran secara total, dengan kata lain tuli. Siswa tuna rungu atau siswa 

lemah pendengaran dapat diajar di beberapa tempat mulai dari kelas regular sampai 

sekolah berasrama untuk siswa tuna rungu, tergantung tingkat kehilangan 

pendengarannya dan ketersediaan pelayanan.   

Perkembangan bahasa merupakan kebutuhan yang sangat mendesak bagi siswa 

tuna rungu. Bahasa, dalam konteks ini lebih dari sekedar melafazkan kata-kata tetapi juga 

memaknai kata, benda, kejadian, dan kesan yang diperoleh harus dapat dipahami. 

Aktivitas-aktivitas keterampilan proses sains dapat memperluas pandangan siswa dari 

lingkungan di sekitarnya ke lingkungan luar yang lebih luas lagi menggunakan benda-

benda kokret baik alami maupun buatan. Dalam rangka untuk membentuk bahasa, siswa 
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tuna rungu membutuhkan banyak pengalaman langsung dengan benda-benda nyata dan 

kejadian-kejadian nyata. 

Pengalaman langsung tersebut harus mendahului dan terjadi bersama-sama dengan 

aktivitas menamai benda-benda dan membentuk kosakata. Pada saat aktivitas ini 

dilakukan, guru harus langsung bertatap muka dengan anak dan bicara secara langsung. 

Seperti pada semua kondisi siswa berkebutuhan khusus lainnya, hubungan antara 

guru dan siswa tuna rungu memainkan peran yang sangat penting. Hubungan ini bisa 

menghambat kemajuan atau malah dapat membantu siswa untuk mencapai tingkatan 

kemampuan yang lebih tinggi lagi, tergantung pada kualitas interaksinya. Kegemaran, 

suasana hati, kelebihan dan kekurangan siswa harus diketahui guru dengan baik. Bekal 

dari lingkungan yang mendukung pada dasarnya akan sangat diperlukan. Siswa tuna 

rungu juga harus ditantang untuk memperluas kemampuannya dan juga ditantang untuk 

dapat menyadari perkembangan potensinya pada tempat yang baru. 

Ketika melakukan aktivitas keterampilan proses dengan siswa tuna rungu, perlu 

dilakukan modifikasi pada beberapa kegiatan. Sebagai contoh, daripada meminta siswa 

untuk mendeskripsikan suara yang dikeluarkan suatu benda, lebih baik siswa diminta 

mendeskripsikan benda-benda menggunakan ciri-ciri yang dapat diindera selain 

menggunakan indera pendengaran, misalnya bentuk, tingkat kekerasan, dan tekstur. 

Guru siswa tuna rungu tidak boleh terlalu cepat untuk memberikan jawaban atau 

solusi untuk masalah yang dimunculkan di dalam kelas saat pembelajaran. Jika hal itu 

dilakukan dapat memunculkan ketidaksabaran di dalam diri siswa. Hal tersebut akan 

terlihat saat siswa bertanya-tanya tentang sesuatu dan tidak ada yang menjawab 

pertanyaan mereka. Selain itu, siswa malah belajar bahwa mereka tidak perlu berusaha 

untuk mencari jawaban atas suatu permasalahan, mereka merasa bahwa dengan 

menunggu beberapa detik, jawaban akan diberikan kepada mereka dengan sendirinya. 

Petunjuk-petunjuk untuk kegiatan tertentu mungkin harus diberikan melalui gerakan 

isyarat (pantomim), gambar, model, tulisan, atau dalam bentuk teka-teki bergambar. 

Bahkan, siswa-siswa kelas tinggi dapat memperoleh instruksi dari kartu tugas. Kemudian, 

kegiatan pembelajaran secara lengkap harus diringkas siswa dalam kertas grafik besar 

yang berisi pengalaman, demonstrasi-demonstrasi, atau laporan tertulis. 

Pengulangan sering diperlukan ketika mengajar siswa tuna rungu. Siswa 

mendapatkan petunjuk dari tindakan dan peragaan yang ditunjukkan. Ketika melakukan 

pembelajaran dengan siswa tuna rungu, guru seharusnya menggunakan berbagai 

gambar untuk mendefinisikan kata-kata, konsep-konsep, dan tindakan-tindakan. Secara 

umum, guru harus memberi perintah secara perlahan-lahan. 
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Siswa harus diberikan peluang untuk mengeksplorasi bahan-bahan secara bebas 

terlebih dahulu sebelum guru memberikan petunjuk kegiatan pembelajaran yang akan 

dilakukan. Dengan mengeksplorasi bahan-bahan terlebih dahulu, siswa akan lebih mudah 

untuk mengembangkan konsep dari materi yang akan dipelajari. Dalam kegiatan 

mengeksplorasi bahan, siswa akan menyelidiki bahan atas kemauannya sendiri, mereka 

memeriksa, memanipulasi, dan menemukan hubungan-hubungan baru, dan berbagai 

kemungkinan yang akan terjadi bila bahan diberi perlakuan tertentu. Kemudian ketika 

petunjuk kegiatan pembelajaran diberikan, siswa harus diberikan petunjuk sejelas 

mungkin dengan menggunakan bahan atau media yang telah siswa eksplorasi 

sebelumnya. 

Pembelajaran IPA untuk siswa tuna rungu seharusnya menjadi pembelajaran yang 

berfokus pada kegiatan praktik. Kelas seharusnya penuh dengan bahan kongkret dan 

seharusnya kelas memberikan peluang siswa untuk mengolah dan bekerja dengan cat, 

tanah liat, kerajinan, cetakan, atau aktivitas ekspresif lainnya. Kegiatan karya wisata dan 

melakukan perjalanan terutama, akan sangat berharga untuk siswa tuna rungu. 

Pertokoan-pertokoan yang ada di sekitar dan layanan masyarakat (kantor pos, pos polisi, 

pemadam kebakaran, dll) adalah awal yang baik untuk memulai. Pabrik-pabrik, kantor-

kantor, dan museum-museum juga tempat yang bagus untuk dikunjungi. Ketika 

melakukan kunjungan lapangan dengan siswa tuna rungu, langkah pencegahan ekstra 

harus diambil untuk menjamin keselamatan siswa, terutama jika melibatkan peralatan 

mesin. Ketika siswa yang “normal” dan siswa yang berpendengaran lemah ada di dalam 

kelas yang sama, mereka dapat dipasangkan untuk melakukan perjalanan dan karya 

wisata. 

Kegiatan ilmiah dapat dikerjakan siswa tuna rungu sendiri dengan mudah. Saat 

kemampuan khusus siswa diketahui, proyek dapat ditugaskan kepadanya, kelompok atau 

komite kerja dapat bekerja (dengan ditetapkannya garis besar tanggung jawab) dan 

pengadaan pusat pembelajaran dapat dipertimbangkan. Di sebuah kelas dimana siswa 

dengan lemah pendengaran digabungkan (diintegrasikan) dengan siswa normal, 

pembelajaran akan lebih efektif jika guru memasangkan  siswa yang memiliki lemah 

pendengaran dengan siswa normal. Lalu kemudian setiap anggota dari pasangan dapat 

menentukan aspek-aspek apa saja yang akan dia kerjakan. 

Keterampilan proses sains untuk akan yang mengalami gangguan perkembangan 

mental 

Anak-anak biasanya menunjukkan keterlambatan perkembangan pada aspek-

aspek pendewasaan umum, kemampuan kognitif dan penyesuaian sosial. Mereka 
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biasanya lambat untuk belajar dan mempunyai kemampuan yang kurang untuk 

menguasai materi dibandingkan dengan anak lainnya. Siswa dengan cacat mental seperti 

itu seringkali mempunyai kesulitan dalam mengingat, mentransfer, membuat konsep dan 

mengabstraksi materi; sebagai contoh: mereka mungkin mempunyai kesulitan dalam 

membuat generalisasi dari beberapa ilustrasi dari kosep fakta.  

Ketahanan dari anak yang mengalami keterlambatan perkembangan dalam 

memperhatikan guru biasanya lebih singkat; mereka mudah sekali bingung atau 

teralihkan perhatiannya. Sering kali koordinasi antara indera penglihatan dan gerak tubuh 

rendah dan perkembangan bahasa mereka tidak sempurna. Akibat dari kesulitan-

kesulitan tersebut, mereka sering kali mempunyai kepercayaan diri yang rendah dan 

mudah putus asa dalam mencari tahu dan bisa menjadi frustrasi.  

Bagi anak yang mengalami keterlambatan perkembangan, kegiatan ilmiah merupakan 

metode yang berhasil dan penting diberikan pada mereka. Kegiatan ilmiah untuk anak 

dengan keterlambatan perkembangan mental hendaknya memberikan pengalaman 

langsung dengan obyek yang dipelajari. Pengalaman langsung merupakan sebuah 

kebutuhan khusus bagi anak yang mengalami keterlambatan perkembangan karena 

pengalaman langsung membantu mereka menjadi akrab dengan dunia sekitarnya. Di 

beberapa tempat, seringkali sangat mengandalkan kegiatan membaca saja padahal 

kegiatan ilmiah tidak akan terpenuhi hanya melalui membaca bahan-bahan cetak. 

Kegiatan ilmiah dapat membantu perkembangan keterampilan dasar yang dibutuhkan 

dalam kehidupan sehari-hari seperti: observasi, deskripsi, perbandingan, penerapan, dan 

inferensi.  

Ada juga beberapa teknik khusus untuk mengajar anak-anak perkembangan yang 

tertunda. Mereka belajar terbaik ketika: 

a. Langkah-langkah kegiatan yang diberikan pada umumnya tidak rumit dengan 

penjelasan  yang jelas. 

b. Kegiatan sebisa mungkin memberikan pengalaman langsung dengan benda-

benda konkret. Keterampilan proses mengamati sangat ditekankan pada hal ini.  

c. Guru hendaknya membantu siswa saat siswa menyelesaikan aktvitasnya. 

d. Pembelajaran diawali dengan memperkenalkan konsep-konsep dan bahan-bahan 

yang sudah dikenal siswa. 

e. Aktivitas hendaknya dilangsungkan secara perlahan dan urut. Langkah yang 

datang setelahnya merupakan penegas dan berkaitan dengan langkah yang 

datang sebelumnya. 
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f. Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk mengulangi aktivitas yang 

dilakukan. 

g. Sebuah model atau contoh dari produk yang telah jadi dapat diberikan sehingga 

anak-anak dapat memeriksa pekerjaan mereka, 

h. Kegiatan yang dilakukan siswa tidak boleh terlalu bergantung pada kemampuan 

membaca. 

i. Anak-anak memiliki kesempatan untuk bergerak dalam kelas selama kegiatan, 

baik gerakan-gerakan kecil maupun gerakan-gerakan besar. 

j. Pembelajaran menggunakan berbagai metode dan interaksi belajar, misalnya 

kelompok kecil, proyek individual, dan proyek berpasangan. 

Sandra Cain dan Jack Evans (Carin, 1993) menjelaskan contoh adaptasi 

pembelajaran ilmiah yang diberikan kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus berupa 

penyesuaian lingkungan fisik, modifikasi materi, modifikasi metode, modifikasi konten dan 

asesmen sebagai berikut: 
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Tabel 1. Modifikasi Aktivitas dalam Pendekatan Ilmiah untuk ABK 

No Disabilitas Lingkungan Fisik Modifikasi Materi Modifikasi 
Metode 

Modifikasi 
konten 

Asesmen 

1. Tunanetra  Bahan-bahan 
ditempatkan di 
tempat yang bisa 
dijangkau 

 Posisi anak 
didekatkan 
dengan aktivitas 
yang dilakukan 

 Pencahayaan 
tempat aktivitas 
yang baik 

 Memberi 
petunjuk yang 
jelas 

 Membuat materi 
yang dapat dibaca 
dengan huruf Braille 

 Penggunaan tape 
recorder (rekaman) 
untuk menjelaskan 
materi 

 Tutor untuk 
membacakan 
petunjuk atau guide 
perpindahan 

 Pemberian latihan 
dengan benda-
benda yang sering 
digunakan 

 Menggunakan 
aktivitas hands-
on  

 Menggunakan 
alat indera yang 
lain untuk 
observasi 

 Menggunakan 
lebih banyak 
bahasa verbal 

 Menggunakan 
benda nyata 

Tidak ada  Lebih banyak 
menggunakan 
penilaian secara 
verbal 

 Pemberian 
bantuan dalam 
menulis 

 Bantuan dengan 
manipulasi 
materi 

2. Tunarungu  Anak 
ditempatkan 
dekat dengan 
sumber suara 

 Menggunakan 
bahasa yang bisa 
dipahami anak 

 Anak dijauhkan 
dari suara yang 
mengganggu 

 Penggunaan Film, 
video 

 Penggunaan teks 
secara visual 

 Pengulangan 
petunjuk 

 Hands-on 
experience 

 Membuat daftar 
kosakata baru 
sebelum 
presentasi 

 Kontak mata 
sebelum 
berbicara 

 Menggunakan 
benda nyata 

 Mengulang 
instruksi dan 
presentasi 

Tidak ada Tidak ada 



823 
 

verbal sesuai 
kebutuhan 

3. Tunadaksa  Memberi ruang 
yang cukup  

 Kursi dan meja 
setinggi kursi 
roda 

 Memberi akses 
tanpa rintangan 

 Tempat duduk 
dekat dengan 
pintu keluar 

 Latihan 
menggunakan 
barang yang sering 
digunakan 

 Berpasangan untuk 
membantu 
memanipulasi 
bahan-bahan 

 

- Bersentuhan 
langsung dengan 
benda nyata 

Tidak ada  Bantuan untuk 
manipulasi 
materi 

 Bantuan untuk 
menuliskan 
jawaban 

4. Gangguan 
Perilaku 

- Tempat duduk anak 
dijauhkan dari suara 
yang menggangu 

- Latihan menggunakan 
barang yang sering 
digunakan 

 Motivasi 

 Penguatan 
langsung 

 Aktivitas yang 
pendek 

 Kontak mata 
dan tempat 
duduk 
diprioritaskan 
untuk diskusi 

 Penghargaan 
sosial 

Tidak ada Tidak ada 

5. Perbedaan 
Cultural 

Tidak ada Kongkrit dan 
menggunaakn materi 
yang relevan 

 Menyentuh 
benda langsung 

 Cooperative 
Learning 

Tidak ada  Tidak ada 

6. Gifted Tidak ada Materi bacaan yang 
dimodifikasi 

 Sedikit 
pengulangan 

 Aktivitas 
pemecahan 

 Pengayaan 

 Penekanan 
pada proses 
dan sintesis 

Penekanan pada 
pengorganisasian 
dan aplikasi 
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masalah serta level 
evaluasi 

informasi 

7. Kesulitan 
Belajar 

Tempat duduk 
dijauhkan dari suara 
yang menggangu 

Kongkrit dan relevan 
material 

 Memberi umpan 
balik dengan 
cepat 

 Pujian sosial 

 Aktivitas 
multisensori 

 Kontak mata 

Tidak ada  Tes secara oral 

 Bantuan dalam 
menulis jawaban 

 Penilaian proyek 

8. Retardasi 
Mental dan 
Slow Learner 

Tempat duduk 
diseting jauh dari 
suara yang 
menggangu 

 Level materi 
bacaan yang 
rendah 

 Latihan dengan 
barang yang 
sering digunakan 

 Penggunaan 
benda kongkrit 

 Pujian sosial 

 Kontak mata 

 Aktivitas 
pendek 

 Keterlibatan 
anak secara 
aktif 

 Praktik di 
berbagai 
aktivitas 

 Kontak degan 
benda nyata 

 Feedback 
secara 
langsung 

 Adaptasi bahan 
bacaan 

 Pembelajaran 
mastery 

 Cooperative 
learning 

 Penekanan 
pada 
pengtahuan 
yang spesifik 

 Penekanan 
pada 
pengalaman 
kongkrit dan 
relevan 

 

 Tes oral atau 
modifikasi level 
bacaan 

 Bntuan dalam 
menulis jawaban 

 Lebih banyak 
format obyektif  
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Jadi keterampilan proses sains, khususnya untuk anak yang memang memiliki 

kebutuhan khusus diberikan sesuai dengan kemampuan masing-masing anak dan dengan 

strategi yang mengakomodasi kekurangan mereka sehingga tujuan dari pembelajaran bisa 

tercapai.   
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Abstrak 

 
Guru IPA harus menguasai konten IPA dan cara penyampaian (pengajarannya) 

kepada peserta didik atau yang dikenal sebagai  PCK (Pedagogycal Content Knowledge). 
Sehingga buku pegangan guru harus sesuai dengan kaidah-kaidah PCK. Penelitian ini 
merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai 
ruang lingkup Pedagogic content Knowledge pada buku pegangan guru IPA SMP/MTs 
Kelas VIII.  

Populasi dan sampel penelitian ini adalah semua bab pada buku pegangan guru 
IPA SMP/MTs kelas VIII yang digunakan dalam implementasi kurikulum 2013. Data 
dijaring dengan lembar observasi yang berisi indikator PCK hasil pengembangan empat 
komponen model PCK yang dikembangkan oleh Magnusson et al. (1999), yang menitik 
beratkan pada penguasaan orientasi pembelajaran sebagai pusat PCK yang meliputi: (1) 
pengetahuan kurikulum IPA; (2) pengetahuan tentang pemahaman siswa terhadap topik 
IPA yang spesifik; (3) pengetahuan tentang strategi pembelajaran IPA; dan (4) 
pengetahuan tentang penilaian dalam pembelajaran IPA. Identifikasi dilakukan pada 
setiap paragraf pada semua  bab, baik bagian I maupun bagian 2.  

Hasil penelitian terhadap keseluruhan bab yang terdiri dari 2 bagian (bagian 
Petunjuk umum dan Petunjuk khusus), menunjukkan  adanya kategori PCK sebagai 
berikut: (1) pengetahuan tentang kurikulum, terdiri dari tujuan kurikulum, tujuan 
pembelajaran tiap topik, pengetahuan kontent materi namun hanya 27,3% yang 
menyebutkan sumber belajar yang bisa diakses oleh guru; (2) pengetahuan tentang 
peserta didik hanya terdapat pada bagian pertama yang berisi tentang tahapan 
perkembangan kognitif, psikomotor dan afektif, sedangkan pada bagian kedua pada 
petunjuk khusus tidak terdapat aspek yang menjelaskan tentang area materi ajar yang 
sulit dipahami oleh siswa serta miskonsepsi yang biasa atau mungkin terjadi selama 
pembelajaran; (3) pengetahuan strategi pembelajaran, pada bagian pertama sudah 
dijelaskan tentang berbagai strategi pembelajaran IPA secara umum, dan pada bagian 
kedua memuat strategi pembelajaran secara khusus untuk setiap topik yang disertai 
dengan penggunaan gambar, tabel maupun grafik pada setiap topik bahasan; (4) 
pengetahuan penilaian, pada bagian pertama buku ini telah dijelaskan tentang penilaian 
pembelajran IPA secara lengkap dan pada bagian kedua juga telah memuat aspek-aspek 
penting yang harus dinilai dalam pembelajran IPA serta mengandug petunjuk dan contoh 
penilaian formatif. 
 
Kata kunci : Buku pegangan guru IPA SMP/MTs, kurikulum 2013, Pedagogic Content   
                     Knowledge 
 

PENDAHULUAN 

LATAR BELAKANG 

Pendidikan telah diakui dunia sebagai investasi dalam mengembangkan kualitas 

sumber daya manusia (SDM). Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan mutu 
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pendidikan, salah satunya yaitu perbaikan kurikulum seperti yang sedang dilakukan oleh 

pemerintah Indonesia. Keberhasilan implementasi kurikulum sangat tergantung pada 

guru. Perwujudan pendidikan yang bermutu apabila pelaksanannya dilakukan oleh guru 

yang betul-betul profesional dalam mengembangkan potensi peserta didik. Penelitian 

tentang urgensi guru menyimpulkan bahwa apa yang dipelajari oleh siswa tergantung 

bagaimana siswa diajar oleh gurunya (National Research Council, 1996:28). Peran guru 

sebagai elemen kunci dalam sistem pendidikan, khususnya di sekolah telah diakui pula 

dalam sistem pendidikan di Indonesia (Depdiknas, 2008:1). Guru profesional dituntut 

untuk melaksanakan pembelajaran yang efektif. Menurut UU sisdiknas No 20 tahun 2003, 

pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar 

pada suatu lingkungan belajar.  

Pembelajaran bukanlah transfer pengetahuan dari seorang guru kepada siswa, 

melainkan sebuah proses interaksi edukatif antara dua pihak, yaitu antara peserta didik 

(warga belajar) dan pendidik (sumber belajar) dalam suatu lingkungan yang tersistematis 

Nana Sudjana (2004:28). Pengetahuan dan pemahaman tentang  teaching and learning 

mutlak diperlukan oleh guru, agar dapat  menyerap konsep secara utuh dan terintegrasi. 

Teachning diarahkan untuk proses pembelajaran guru saat berada di kelas, berhadapan 

dengan siswa, merencanakan pembelajaran dan mengevaluasinya. Sedangkan learning 

diperuntukkan bagi siswa atau masyarakat umum sebagai pembelajar. Teaching and 

learning merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan materi yang 

diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan 

antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka 

sebagai anggota masyarakat. Pembelajaran menjadi lebih bermakna, proses penilaian 

berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa, bekerja dan mengalami, bukan hanya 

transfer pengetahuan dari guru ke siswa.   

Pengetahuan diinterprestikan sebagai sebuah hipotesis kerja (working hipotesis) 

yang terbentuk dalam diri mereka sendiri (Schunk, Dale H., 2012). Konstruktivisme 

merekomendasikan pelibatan siswa dalam pembelajaran  dan pemberikan pengalaman-

pengalaman untuk menguji pemikiran mereka dan dipaksa untuk menyusun ulang 

keyakinan mereka. Guru tidak lagi berperan sebagai pusat informasi dan siswa dipandang 

sebagai individu yang sedang berkembang. Peran guru bukanlah sebagai instruktur atau 

penguasa yang memaksa kehendak melainkan guru adalah pembimbing siswa agar 

mereka dapat belajar sesuai dengan tahap perkembangannya 

Pembelajran IPA berorientasi untuk mempelajari diri peserta didik sendiri dan alam 

sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya dalam 

kehidupan sehari-hari. Proses pembelajarannya sebaiknya dilaksanakan secara inkuiri 



828 
 

ilmiah (scientific inquiry) untuk menumbuhkan kemamuan beripir, bekerja dan bersikap 

ilmiah serta mengkomunikasikannya sebagai aspek penting kecakapan hidup. Berkaitan 

dengan peran strategis  guru dalam proses pembelajaran, National Science teacher 

asociation, (NSTA dan AET, 1998) memberikan standar penyiapan guru sains meliputi 3 

tingkatan, yaitu tingkatan pre-service, guru pemula (induction) dan guru profesional. Di 

Indonesia, kompetensi tenaga pendidik dari PAUD sampai menengah, meliputi 4 

kompetensi yaitu kompetensi profesional, pedagogik, sosial dan individu yang diatur 

dalam PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dalam pasal 28 ayat 

3. Keempat kompetensi tersebut diperjelas dalam UU No 14 tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen.  Permendiknas No 16 th 2007 menegaskan bahwa guru IPA harus 

mempunyai persyaratan akademis yang kompleks. Sedikitnya ada 14 persyaratan yang 

harus dimiliki seorang guru IPA, antara lain adalah: (1) memahami teori, hukum dan 

konsep IPA serta penerapannya secara fleksibel, (2) kreatif dan innovatif dalam 

penerapan dan pengembangan bidang ilmu IPA dan ilmu-ilmu yang terkait.  Kedua 

macam kompetensi ini menuntut guru IPA untuk mempunyai penguasaan yang mendalam 

terhadap konten (isi) materi IPA dan cara mengajarkannya. Oleh karena itu, guru harus 

terus meningkatkan kemampuan dirinya hingga menjadi profesional.  

 Mengingat pentingnya peran guru dalam peningkatan mutu pendidikan, maka 

kualitas guru menjadi prioritas utama. Salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam 

meningkatkan kualitas guru yaitu dengan disediakannya buku pegangan guru dalam 

melaksanakan pembelajaran, termasuk pembelajaran IPA SMP dalam implementasi 

kurikulum 2013. Kurikulum 2013 memiliki tujuan untuk meningkatkan rasa ingin tau siswa 

dan mendorong siswa aktif. Siswa menjadi subjek pembelajaran, sehingga dia tidak lagi 

menjadi objek sasaran guru dalam penyampaian materi pembelajaran. Oleh karena itu, 

guru harus merubah mindset tentang pembelajaran. Guru harus dapat menerapkan 

berbagai model, pendekatan, teknik dan strategi pembelajaran siswa aktif. Semua itu 

dapat dilakukan dengan baik, apabila guru menguasai konten (isi) materi pembelajran 

dengan baik juga. Penguasaan guru terhadap isi materi IPA merupakan suatu keharusan.  

Menurut Shulman (1986), pengetahuan konten dan pengetahuan pedagogis harus 

dipadukan dalam pembelajaran untuk menciptakan pengetahuan baru, yaitu Pedagodical 

content knowledge (PCK). Kualitas pembelajaran IPA tergantung pada penguasaan PCK 

guru. Sehingga guru harus dibekali PCK dengan baik. Buku Pegangan Guru merupakan 

panduan bagi guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan melakukan penilaian 

terhadap proses pembelajaran, maka buku pegangan guru IPA SMP/MTs mestinya 

memenuhi komponen-komponen Pedagogic Content Knowledge (PCK). Oleh karena 
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itu,penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek PCK dalam buku pegangan guru IPA 

SMP dalam implementasi kurikulum 2013. 

 

DASAR TEORI 

1. Pedagogical Content Knowledge (PCK) 

Pedagogical Content Knowledge (PCK pertama kali dikenalkan oleh Shulman 

(1985) dalam pidato dihadapan the American Educational Research Association yang 

kemudian menjadi  wacana pendidikan guru. Shulman mendeskripsikan PCK dalam Jing-

Jing,  HU (2014) sebagai berikut:  

“…the most regularly taught topics in one’s subject area, the most useful forms of 
representation of those ideas, the most powerful analogies, illustrations, examples, 
explanations and demonstrations – in a word, the ways of representing and formulating 
the subject that make it comprehensible to others… Pedagogical content knowledge also 
includes an understanding of what makes the learning of specific topics easy or difficult: 
the conceptions and preconceptions that students of different ages and backgrounds bring 
with them to the learning of those most frequently taught topics and lessons”  (p. 9). 
 

Shulman menggambarkan bagaimana cara merepresentasi dan memformulasikan suatu 

topik dalam mata pelajaran tertentu (subject) yang mudah dipahami oleh orang lain 

melaui analogi yang kuat, ilustrasi, contoh, penjelasan dan demonstrasi. Pedagogical 

Content knowledge mencakup pemahaman tentang “apa yang sulit dan mudah dalam 

pembelajaran topik tertentu”. Hal ini membawa konsepsi dan prasangka bahwa siswa dari 

berbagai usia dan latar belakang yang berbeda dibawa untuk belajar topik tertentu. 

Guru sains harus mempunyai pengetahuan mengenai peserta didik sains, 

kurikulum, strategi instruksional, assessment sehingga dapat melakukan tranformasi 

science knowledge dengan efektif. Sehingga guru sains harus menguasai konten materi 

sekaligus bagiamana mengajarkannya dengan benar, sebagaimana yang dikemukakan 

oleh oleh Shulman (1986) sebagai berikut:  

“….knowing science is a  necessary but not sufficient condition for teaching. 
Science teacher must also have knowledge about science learner, curriculum, 
instructional strategies, and assessment through which they transform their science 
knowledge in to effective teaching and learning”. 

 

PCK merupakan ide yang berakar dari keyakinan bahwa mengajar memerlukan 

lebih dari sekedar pemberian pengetahuan muatan mata pelajaran kepada siswa dan 

siswa belajar tidak sekedar hanya menyerap informasi tapi lebih dari penerapannya. PCK 

menitik beratkan pada pengajaran topik tertentu dengan cara khusus (specific) agar 

mudah dipahami oleh siswa (Loughran, Berry & Mulhall, 2006). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa salah satu faktor yang memungkinkan untuk menigkatkan 

keefektifan guru adalah memperkaya PCK mereka (Loughran, Berry & Mulhall, 2006 
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dalam Williams, Jhon., 2012), yaitu suatu perpaduan khusus antara content knowledge 

dan pedagogical knowledge yang dibangun dari waktu ke waktu berdasarkan 

pengalaman, sehingga menghasilkan guru profesional. PCK merupakan keahlian khusus 

dengan keistimewaan individu yang  berlainan dan dipengaruhi oleh konteks/suasana 

mengajar, isi dan pengalaman. PCK bisa sama untuk beberapa guru dan berbeda untuk 

guru lainnya, tetapi paling tidak merupakan titik temu pengetahuan professional guru dan 

keahlian guru. 

Sejak kemunculannya pada tahun 1986, banyak penelitian tentang Pedagigcal 

Content Knowledge yang berkembang. Menurut Abell (2008) ide mengenai PCK tetap 

masih aktual dan bermanfaat bagi pengembangan profesional seorang guru. Abel, S.K.  

merupakan seorang pakar pendidikan yang dengan konsisten selama lebih dari 20 th 

mencermati perkembangan PCK sejak awal mula  digagas oleh shulman (1986) dan 

menggunakannya dalam berbagai bentuk  kegiatan di universitas, antara lain dalam 

bentuk program penyiapan guru sekolah dasar maupun program sertifikasi untuk guru 

sains dan matematika di sekolah lanjutan pertama dan atas. PCK telah diakui sebagai 

bentuk pengembangan profesional guru oleh  organisasi profesional seperti NSTA 

(National Science Teacher Association). PCK mendapatkan posisi sangat signifikan 

dalam pengembangan profesional guru sains yang dikaitkan dengan 10 standar yang 

dikembangkan NSTA sebagaimana digambarkan dalam Gambar 1. 
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Gambar 1.  Urgensi PCK dalam Pengajaran Science (dikutip dari  NSTA Standards 
for Science Teacher Education, 2003 

 

Dua standar utama (pedagogy dan content) ditempatkan diatas yang lainnya. Hal ini 

menunjukkan betapa pentingnya pengetahuan pedagogi dan penguasaan konten materi 

ajar. Kemampuan  pedagogi yang baik tidak akan muncul tanpa pengetahuan yang 

mendalam terhadap topik dari mata pelajaran yang diajarkan. Pembelajaran sains yang 

efektif sangat didukung oleh pemahaman secara operasional baik pedagogi maupun 

konten materi ajar.  Hal ini menuntut seorang guru sains untuk memiliki Pedagogical 

Content Knowledge. Delapan standar yang lain dikaitkan dengan pedagogi dan konten. 

Salah satu tidak mungkin berhasil tanpa dukungan yang lainnya, yang intinya bahwa “ 

bagaimana anda mengajar adalah apa yang anda ajarkan” seperti yang ditegaskan oleh 

The Human Right Watch USA (1998): “How You teach is what you teach”.  
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2. Komponen-Komponen Pedagogical content Knowledge 

Gambaran umum komponen PCK telah dibuat sejak PCK gagasan pertama kali 

diperkenalkan oleh Shulman (1986) yang diikuti oleh peneliti-peneliti berikutnya. Jing-Jing 

HU, 2014 telah melakukan review terhadap komponen PCK dari beberapa peneliti. 

Menurut Jing, HU., konsep PCK yang diajarkan oleh Shulman mengandung 3 komponen 

yaitu  (1) pengetahuan tentang materi yang biasa diajarkan dalam suatu mata pelajaran; 

(2) pengetahuan tentang bentuk-bentuk representasi ide/gagasan dan (3) pengetahuan 

tentang pemahaman siswa terhadap suatu topik tertentu. Kemudian bersama dengan 

Gudmundsdottir (1987) Shulman menulis makalah yang intinya memperluas dan 

mengkhususkan penjelasan komponen PCK  yang telah dilontarkannya pada tahun 

(1986). Mereka membagi 3 komponen PCK sebagai menjadi 3 kategori yaitu:  (1) 

pengetahuan tentang topik inti, konsep dan keluasan mata pelajaran yang dapat diajarkan 

pada siswa dan pengetahuan tentang analogi, perumpamaan, contoh dan metafora yang 

digunakan untuk menjelaskan materi pelajaran kepada siswa, yang dipengaruhi oleh 

pengetahuan konten; (2) pengetahuan tentang perbedaan cara mengajar beberapa topik, 

dan pro-kontra dari masing-masing pendekatan, yang dipengaruhi oleh pengetahuan 

pedagogis umum; (3) pengetahuan prekonsepsi atau miskonsepsi siswa tentang topik 

yang mereka pelajari, dan pengetahuan tentang  topik-topik yang  dianggap menarik oleh 

siswa, sulit atau mudah dipelajari, yang dipengaruhi oleh pengetahuan siswa.  

Meskipun banyak komponen dan sub-komponen yang termasuk dalam penjelasan 

tersebut, klarifikasi Shulman tentang komponen PCK masih relatif sempit. Para peneliti 

selanjutnya telah memperluas komponen PCK dan sub-komponen mereka. 

Grossman (1990) telah menjelaskan 4 komponen inti PCK dan penjelasan 

Grossman ini banyak disebut dalam penelitian PCK. Keempat kompnen inti PCK tersebut 

adalah: (1) pemahaman tentang pengetahuan tujuan pembelajaran dan keyakinan 

tentang tujuan untuk mengajar suatu subjek (mata pelajaran)  pada tingkat kelas yang 

berbeda; (2) pengetahuan tentang siswa yang meliputi pemahaman siswa, kebenaran 

konsep dan kesalahpahaman konsep (miskonsepsi) dalam mempelajari beberapa topik 

dalam suatu mata pelajaran; (3) Pengetahuan kurikulum,  yang meliputi pengetahuan 

materi kurikulum yang sesuai untuk mata pelajaran tertentu dan pengetahuan tentang 

kurikulum vertikal-horisontal untuk suatu subject (mata pelajaran); dan (4) Pengetahuan 

tentang strategi pembelajaran dan cara merepresentasikan topik-topik  tertentu. 

Grossman menambahkan pengetahuan tentang tujuan pembelajaran dari komponen PCK 

yang telah dirintis oleh Shulman (1987). 

Tamir, P (1988) dalam Jing-jing, HU (2014)  memperluas penjelasan Sulman 

(1987) yaitu dengan menambahkan pengetahuan tentang evaluasi pembelajaran yang 
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belum masuk dalam komponen PCK menurut Grossman (1990). Tamir, P.  menekankan 

tidak hanya pengetahuan deklaratif tetapi juga sifat prosedural PCK, yang dinamakan 

sebagai keterampilan (skill) sepert yang tercantum pada  pada Tabel 1. 

Table 1. Deskripsi Komponen PCK guru Sains menurut Tamir (1988, p. 100) 
 

 Pengetahuan Ketrampilan 

Siswa konsepsi (pemahaman) umum 
yang spesifik dan miskonsepsi 
(kesalahpahaman) dalam topik 
tertentu yang diajarkan 

bagaimana mendiagnose 
kesuliatan konseptual 
siswa dalam topik tertentu 
yang diajarkan 

Kurrikulum Konsep prasyarat yang 
diperlukan dalam memahami 
materi tertentu, misal 
photosintesis 

bagaimana mendesaian 
kegaitan penelitian 
laboratorium dalam 
pembelajaran 

Pembelajaran  
(pengajaran dan 
manajemen) 
 

Pembelajaran di laboratorium 
yang terdiri dari 3 fase: diskusi 
sebelum ke lab, kerja 
laboratorium, diskusi hasil 
laboratorium 

Bagaimana mengajar 
siswa untuk menggunakan 
peralatan laboratorium, 
misal mokroskop 

Evaluasi Inventarisasi Sifat dan komposisi 
Penilaian Tes Praktis 
 

Bagaimana untuk 
mengevaluasi 
kemampuan manipulasi 
laboratorium  

 

Berdasarkan pada Grossman (1990) dan Tamir (1988), Magnuson (1999) 

mengembangkan model komponen PCK untuk pembelajaran IPA, yang mengandung  

konsep tujuan pembelajaran dan pengetahuan tentang evaluasi. Satu kontribusi dari 

model ini adalah bahwa komponen spesifikasi PCK  menjadi framework yang lebih jelas 

dan lebih mudah diaplikasikan pada penelitian PCK. Gambar 2 berikut ini menunjukkan 

model komponen PCK menurut Magnuson. Model PCK  guru yang diusulkan oleh 

Magnusson, Krajcik, dan Borko (1999) merupakan perluasan dari model PCK sebelumnya 

yang diusulkan oleh Shulman (1987) dan Grossman (1990) (dalam Lankford, D. 2010). 

Model PCK guru yang pertama diusulkan oleh Magnusson et al. (1999) yaitu dengan 

mengidentifikasi hubungan antara domain pengetahuan guru yang meliputi: (1) 

pengetahuan materi pelajaran (subject matter), baik struktur substantif dan sintaksis, (2) 

pengetahuan pedagogis umum, dan (3) pengetahuan tentang konteks dan inti  

pengetahuan guru; dan  (4) pengetahuan konten pedagogi (PCK). Magnusson et al. 

(1999) berpendapat bahwa pengetahuan materi pelajaran, pengetahuan pedagogis, dan 

pengetahuan tentang konteks sangat mempengaruhi pengetahuan konten pedagogi yang 

dipegang oleh guru. Dengan demikian, model ini menunjukkan pengaruh yang penting 

dari pengetahuan mata pelajaran, pengetahuan pedagogis, dan pengetahuan tentang 
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konteks dalam membentuk PCK guru, seperti yang ditunjukkan pada gambar sebagai 

berikut: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Model  PCK menurut Magnusson 

 

METODE  PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Populasi pada penelitian ini adalah 

semua materi pada buku pegangan guru IPA SMP kelas VIII yang dipergunakan dalam 

implementasi kurikulum 2013. Sampel pada penelitian ini adalah semua halaman pada 

buku yang dianalisis.  Instrumen yang digunakan sebagai alat untuk membantu menjaring 

data yang diperlukan yaitu Lembar Observasi yang berisi  indikator komponen Pedagogic 

Content Knowledge  yang dikembangkan oleh Magnusson et al. dalam Lankford, D 

(2010), dimana peneliti mengambil 4 indikator, yaitu pengetahuan kurikulum sains, 

pengetahuan siswa terhadap pemahaman sains, pengetahuan tentang strategi 

pembelajaran dan pengetahuan tentang penilaian. Pengisian lembar observasi dilakukan 

dengan memberikan tanda cek pada poin ya atau tidak.  
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Prosedur pengumpulan data: 

 

a. Tahap pengambilan sampel 

     Sampel dalam penelitian ini adalah semua bab dalam buku pegangan guru IPA SMP 

kelas VIII yang digunakan dalam implementasi kurikulum 2013. 

b. Tahap Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara  menganalisis setiap paragraf pada 

halaman yang dianalisis dan mencocokkannya dengan indikator PCK yang ada pada 

Lembar Observasi Indikator PCK. 

 
c. Analisis Data 

Data yang dianalisis lebih lanjut adalah semua yang tertulis dalam setiap halaman 

pada semua dalam buku pegangan guru IPA SMP/MTs. Teknik analisis data yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Menjumlahkan kemunculan indikator PCK untuk setiap kategori pada buku pegangan 

guru yang dianalisis. 

2. Menghitung persentase kemunculan indikator pada setiap komponen PCK buku yang 

dianalisis. 

                                                   Jumlah indikator per kategori 
    Persentase kategori PCK =                                                       x 100% 
                                                   Jumlah Indikator total kategori 

3. Menganalisis karakteristik kategori PCK yang terdapat dalam buku pegangan guru 

4. Menentukan reliabilitas pengamatan 

Data diperoleh berupa daftar chek list dari 2 pengamat pada tabel observasi 

indikator PCK, pengamat memberikan tanda chek (√) pada kolom yang sesuai. Format 

yang digunakan 

adalah format dengan kategori “ya” dan “tidak”. Data yang diperoleh dimasukkan ke 

dalam format tabel kontingensi kesepakatan. 

5. Menentukan koefisien kesepakatan pengamatan. 

Kontingensi kesepakatan digunakan untuk menentukan toleransi perbedaan hasil 

pengamatan, dengan menggunakan teknik pengetesan reliabilitas pengamatan (Arikunto, 

2002). Setelah tabel kontingensi kesepakatan terisi, selanjutnya dimasukkan ke dalam 

rumus. Angka-angka yang dijumpai sebagai kecocokan adalah angka-angka pada sel-sel 

yang terletak diagonal dengan sel jumlah. Selanjutnya, angka-angka tersebut dimasukkan 

ke dalam rumus Indeks Kesesuaian Kasar (Crude Index Agreement) dengan rumus 

sebagai berikut: 
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                                      2S 
                     KK =                              (Arikunto, 2002) 
                                N1  +  N2 
 
Dengan keterangan:   KK = Koefisien kesepakatan; S = sepakat, jumlah kode yang sama 

untuk objek yang sama (angka-angka yang dijumpai sebagai kecocokan berupa angka-

angka pada sel-sel yang terletak diagonal dengan sel jumlah); N1 = jumlah kode yang 

dibuat oleh pengamat 1; N2 = jumlah kode yang dibuat oleh pengamat 2 

 
6. Data kontingensi kesepakatan direkap dalam sebuah tabel rekapitulasi, dengan 

kategori sebagai berikut: < 0,40: sangat buruk; 0,40 – 0,75 : bagus; > 0,75 : sangat bagus 

(Chiapetta, Fillman dan Sethna, 1991a) 

7. Menarik Kesimpulan 
 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini melibatkan 2 penilai untuk menganalisis kategori PCK dalam buku 

pegangan guru IPA SMP/MTs kelas VIII yang digunakan dalam implementasi kurikulum 

2013. Hasil rekapitulasi kesepakatan antar penilai, menunjukkan tingkat sangat bagus 

yaitu 78,71%  dengan kategori sangat baik menurut Chiapetta, Fillman dan Sethna, 1991. 

Hasil analisis PCK terhadap buku pegangan guru IPA SMP Kelas VIII dalam implementasi 

kurikulum 2013 terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian pertama yang berisi petunjuk umum 

(Tabel 2) danan khusus materi yang terdiri dari 11 bab (Tabel 3). 

Tabel 2. Hasil analisis PCK terhadap bagian 1 buku Pegangan guru IPA kelas VIII 

No Aspek PCK Indikator aspek PCK Keterangan 

ada tidak 

Bagian I 

1 
Pengetahuan 
kurikulum 

Tujuan kurikulum   

Tujuan pembelajran tiap topik   

Pengetahuan tentang sumber 
materi pembelajaran 

 (tapi hanya 3 
bab dar- 11 bab 

atau 27,3%) 

 

Program kurikuler tertentu   

2. 
pengetahua n 
tentang peserta 
didik 

Tahap perkembangan siswa   

Area yang menjadi kesulitan 
siswa 

  

Miskonsepsi yang terjadi 
dalam mempelajari topik IPA 
tertentu 

  

3 
Pengetahuan 
tentang strategi 
pembelajran 

Pengetahuan tentang 
berbagai strategi 
pembelajaran 

 
 

 

Strategi khusus dalam   
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pembelajran topik IPA 
tertentu 

Penggunaan model tabel, 
gambar dan grafik untuk 
memperjelas topik IPA 
tertentu 

  

4 
Pengetahuan 
tentang penilaian 
pembelajaran 

Pengetahuan tentang 
dimensi pembelajran IPA 
yang penting untuk dinilai 

  

Pengetahuan tentang strategi 
penilaian  metode belajar 
siswa  

  

Tes formatif   

Tes sumatif   
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Tabel 3. Hasil analisis PCK terhadap bagian 1 buku Pegangan guru IPA kelas VIII 

Bagian II 

 BAB 

   I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

1 
Pengetahua
n kurikulum 
 

Urgensi topik ini 
bagi siswa  

- - - - - - - - - - - 

Tujuan 
pembelajran tiap 
topik (indikator) 

           

Pengetahuan 
tentang sumber 
materi 
pembelajaran 

- 

 
(hal. 
179) 

- - - - - - - 

 
(hal 
436) 

 
(hal 
467) 

Program kurikuler 
tertentu 

Keg. 
proyek  

Keg. 
proyek  

Keg. 
proyek  

Keg. 
proyek  

Keg. 
proyek  

Keg. 
proyek  

Keg. 
proyek  

Keg. 
proyek  

Keg. 
proyek  

Keg. 
proyek  

Keg. 
proyek  

2
. 

pengetahua 
n tentang 
peserta 
didik 

Area yang 
menjadi kesulitan 
siswa 

- - - - - - - - - -- - 

Miskonsepsi yang 
terjadi dalam 
mempelajari topik 
IPA tertentu 

- - - - - - - - - - - 

3 Pengetahua
n tentang 
strategi 
pembelajran 

Pengetahuan 
tentang berbagai 
strategi 
pembelajaran 

           

Strategi khusus 
dalam 
pembelajran topik 
IPA tertentu 

           

  Penggunaan 
model tabel, 

Gamba
r, tabel, 

Gamba
r, tabel 

Gamba
r, tabel 

Hanya 
tabel 

Tabel 
Gamba

Gamba
r, 

Diagra
m 

Gamba
r 

Gamba
r 

Gamba
r 

Gamba
r 
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gambar dan 
grafik untuk 
memperjelas 
topik IPA tertentu 

diagra
m 

 Tidak 
gambar 
(organ 
pencern
aan) 

r diagra
m, tabel 

 kurang 
lengka

p 

4 Pengetahua
n tentang 
penilaian 
pembelajara
n 

Pengetahuan 
tentang dimensi 
pembelajran IPA 
yang penting 
untuk dinilai 

           

Pengetahuan 
tentang strategi 
penilaian  metode 
belajar siswa  

           

Tes formatif            

Tes sumatif - - - - - - - - - - - 
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Pembahasan 

Analisis PCK terhadap buku pegangan guru yang penulis lakukan berdasarkan 

pada komponen  PCK yang dikembangkan oleh Magnusson et al. (1999) yang 

menekankan pada orientasi pembelajaran IPA sebagai pusat dari penguasaan PCK 

seorang guru. Orientasi pembelajaran ini dapat digunakan untuk melihat 4 komponen 

PCK yang lain, yaitu (1) pengetahuan kurikulum IPA; (2) pengetahuan tentang 

pemahaman siswa terhadap sains; (3) pengetahuan tentang strategi pembelajaran IPA; 

dan (4) pengetahuan tentang penilaian pembelajaran IPA.  Penulis melakukan analisis 

terhadap keempat  komponen PCK tersebut.  

Orientasi pembelajaran IPA (orientation of science teaching)  adalah petunjuk 

untuk melangkah lebih jauh dalam merancang maupun melaksanakan pembelajaran (bisa 

dilihat pada Gambar 2). Apabila hal ini dipahami dengan baik, guru sudah dapat 

membayangkan bagaimana situasi kelas dan siswa dalam pembelajaran yang akan 

dilaksanakan. Sehingga guru dapat merancang pembelajaran yang bermakna 

(meaningfull learning). 

Kurikulum menurut NSTA adalah cara konten materi IPA disampaikan (the way 

content is delivered), struktur, organisasi, keseimbangan dan presentasi kontent materi di 

depan kelas. Berkaitan dengan pengetahuan kurikulum, standard for science teacher 

education mengidentifikasi 3 dimensi utama yaitu (1) maksud dari kurikulum yang meliputi 

tujuan dan rencana (the intended curriculum, goals and plans); (2) implementasi kurikulim 

yang meliputi praktek, aktivitas, dan penataan kelembagaan; (3) capaian kurikulum (the 

attained curriculum) yaitu berkaitan dengan capaian apa yang sudah betul-betul dikuasai 

siswa setelah mengikuti pengalaman pembelajaran. 

Pengetahuan tentang kurikulum seorang guru IPA meliputi isi (konten) kurikulum 

IPA (materi) dan tujuan pembelajaran (goals and objectives). Konten kurikulum berisi 

tentang pengetahuan batasan dan keluasan materi yang akan dipelajari dalam tingkat 

kelas tertentu dan pengetahuan tentang sumber materi yang dapat dikaji (dielajari). 

Sedangkan inti dari tujuan pembelajaran adalah kemampuan yang ingin ditargetkan untuk 

dikuasai oleh siswa. Tujuan pembelajaran meliputi goals dan objective. Goals adalah hasil 

proses belajar menurut suatu sistem sekolah namun bukan merupakan hasil langsung 

proses belajar dalam ruang kelas.. Pencapaian goals memerlukan seperangkat 

objectives.  Goals lebih umum dari objectives, dan dalam kaitannya dengan kurikulum 

2013, goals sama dengan kompetensi inti atau kompetensi dasar. Objectives adalah 

tujuan suatu unit  atau pokok bahasan yang lebih spesifik dan merupakan hasil belajar 

dalam ruang-ruang kelas sebagai implementasi kurikulum. Dalam kaitannya kurikulum 

2013, objectives setara dengan indikator pembelajaran. 
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Indikator pengetahuan kurikulum dalam PCK meliputi urgensi materi bagi siswa, 

tujuan (indikator) pembelajaran tiap topik, sumber pengetahuan yang bisa dikaji, dan 

program kurikuler pendukung dalam pencapaian kurikulum. Buku pegangan guru yang 

dianalisis memuat tujuan pembelajaran  dalam bentuk indikator yang terdapat pada setiap 

bab, begitu juga kompetensi dasar yang harus dicapai siswa, namun tidak memuat 

urgensi materi (topik) bagi siswa secara jelas. Berkaitan dengan program kurikuler yang 

dapat mendukung pencapaian kurikulum, buku ini hanya mencantumkan kegiatan proyek 

pada setiap bab. Buku ini tidak memuat kegiatan berupa outdoor learning seperti 

karyawisata kunjungan ke suatu objek  tertentu yang dapat menginspirasi dan 

merangsang potensi siswa ke depan. Hal ini terkait dengan karakteristik IPA yang 

mengkaji fenomena alam, sehingga melibatkan kegiatan ilmiah, studi kepustakaan dan 

mengunjungi suatu objek tertentu. Buku pegangan guru ini dilengkapi dengan sumber 

ilmu (sources) e-book atau texbook yang dapat digunakan  untuk mengkaji kedalaman 

materi lebih detail, namun hanya terdapat 3 bab yang mencantumkan sumber materi yang 

bisa dirujuk, yaitu pada Bab II, X dan XI. Penjelasan materi pada setiap bab masih belum 

lengkap. Secara keseluruhan, pengetahuan tentang kurikulum yang sudah terpenuhi 

dalam buku ini baru 56, 82%. 

Keberadaan e-book ataupun texbook sangat urgen sehingga guru bisa belajar 

mandiri dengan membaca berbagai sumber ilmu pengetahuan dasar (fundamental 

science) yang berupa  textbook maupun e-book yang mudah diperoleh melalui jaringan 

internet jika kita mengetahui alamat web atau URL.nya. ketiadaan informasi texbook dan 

e-book serta alamat URL yang bisa dituju, menyebabkan guru tidak terbimbing untuk 

memperkaya pengetahuan sebagai bekal dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. 

Penguasaan materi pembelajran sangat penting bagi guru, sehingga guru dapat 

memahami karakteristik materi dengan baik, sejauh mana materi tersebut akan 

dibelajarkan pada siswa, kemampuan atau ketrampilan yang akan dimiliki siswa, kesulitan 

yang dialami dalam memahaminya bahkan miskonsepsi apa yang bakal terjadi pada diri 

siswa pun sudah dapat diprediksi oleh guru sebelum mengajar. Hal ini sejalan dengan 

pemikiran (Van Driel et al. (1998) dalam Bond-Robinson, 2005) bahwa pengetahuan 

konten yang minim, akan menyulitkan guru dalam memahami kesulitan yang dialami 

peserta didik dalam belajar topik-topik tertentu dan tidak bisa mengungkapkan hal-hal 

yang bisa memicu belajar peserta didik (Van Driel et al. (1998) dalam Bond-Robinson, 

2005).  

Berkaitan dengan pengetahuan tentang peserta didik, bagian pertama (petunuk 

umum) buku pegangan guru ini berisi tentang tahapan perkembangan anak usia SMP, 

yang meliputi perkembangan aspek kognitif, psikomotor dan aspek afektif. Sedangkan 
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pada bagian dua  (khusus) yang berisi konten materi (11 bab) ini tidak terdapat satupun 

pengetahuan tentang siswa yang meliputi area yang menjadi kesulitan siswa dalam 

mempelajari topik tersebut dan miskonsepsi yang mungkin terjadi. Pembelajaran yang 

menyenangkan adalah sebuah pembelajaran yang dapat mengatasi kesulitan siswa dan 

meluruskan miskonsepsi atau kesalahpahaman yang dapat terjadi dalam belajar IPA. 

Pengetahuan ini bagi seorang guru dikenal sebagai pengetahuan tentang pemahaman 

siswa (knowledge of student’s understanding of science). Pengetahuan ini sangat penting 

bagi guru, sehingga guru dituntut untuk menguasi konsep IPA dengan jelas dan detail. 

Guru harus memiliki wawasan yang sangat luas berkaitan dengan konsep, hukum dan 

teori IPA. Pengetahuan tentang siswa ini penting bagi guru, sehingga guru dapat 

menentukan langkah (strategi) untukmengatasi kesulitan ataupun miskonsepsi siswa. 

Target utama pembelajaran yang dilakukan oleh guru adalah bagaimana siswa dapat 

memahami maateri pelajaran dengan mudah. Hal ini menjadi catatan utama dalam buku 

pegangan guru ini. Nampaknya tim penyusun buku ini belum memahami sepenuhnya 

tentang pengetahuan peserta didik dalam proses pembelajaran. 

Pemilihan strategi pembelajaran sangat penting dalam pembelajaran. melalui 

pengetahuan pemahaman konten (isi kurikulum) yang baik, didukung dengan 

pengetahuan siswa terhadap pemahaman suatu materi, guru dapat memilih strategi 

pembelajaran yang mendukung pemahaman siswa. IPA berhubungan dengan cara 

mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga belajar IPA tidak sekedar 

mempelajari kumpulan pengetahuan yang berupa fakta, konsep atau prinsip saja, tetapi 

merupakan suatu proses penemua. Proses belajar IPA melibat semua indra, seluruh 

proses berpikir dan berbagai macam gerakan otot melalui observasi, eksplorasi dan 

eksperimentasi (Chiapetta, Eugene L. & Koballa, Thomas R. 2010). Oleh karena itu, 

proses pembelajran IPA membutuhkan berbagai alat dan bahan untuk membantu 

pengamatan karena alat indra manusia memiliki keterbatasan. Belajar IPA merupakan 

proses aktif sehingga siswa dapat mengalaminya sendiri untuk mempermudah 

pembentukan struktur pengetahuannya. 

Berkaitan dengan pengetahuan strategi pembelajaran, buku pegangan guru ini 

sudah mencantumkan strategi pembelajran khusus untuk setiap materi pembelajaran 

pada setiap bab dan sub-bab. Beberapa strategi khusus seperti penggunaan tabel, 

gambar ataupun grafik juga sudah terdapat dalam buku ini. Begitu juga pada bagian 1 

buku ini, sudah mencantumkan berbagai model dan strategi pembelajaran secara umum, 

lengkap dengan langka-langkahnya. Secara keseluruhan, buku pegangan guru ini sudah 

mencantumkan pengetahuan tentang strategi pembelajaran dengan sempurna.  
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Berkaitan tentang knowledge of assessment, buku pegangan guru ini telah 

mencamkan (1) Pengetahuan tentang dimensi pembelajaran IPA yang penting untuk 

dinilai baik kognitif, afektif dan psikomotor; (2) Pengetahuan tentang berbagai strategi 

penilaian hasil  belajar IPA; (3) Penilaian Tes formatif;  namum belummenyentuh penilaian 

tes sumatif. Penilaian formatif penting untuk mengetahui tingkat penguasaan materi siswa 

terhadap apa yang dibelajarkan. Penilaian sumatif berkaitan dengan pemerolehan 

informasi mengenai penguasaan dan menggunakan informasi ini untuk membuat 

keputusan tentang pemanfaatannya. Penilaian sumatif dilakukan setelah selesai program 

pembelajaran secara keseluruhan dan untuk kepentingan pembelajar eksternal atau 

untuk membuat keputusan atau kebijakan tertentu. Secarakeseluruhan, buku pegangan 

guru ini telah memuat pengetahuan tentang penilaian sebesar 75%.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Buku pegangan guru IPA SMP/MTs harus menyatukan semua aspek atau 

komponen Pedagogic Content Knowledge (PCK) sebagai bekal untuk melaksanakan 

meaningful learning. Komponen PCK meliputi pengetahuan kurikulum, pengetahuan 

strategi pembelajaran, pengetahuan tentang pemahaman siswa dalam belajar IPA dan 

pengetahuan tentang penilaian. Berkaitan dengan hal ini, buku yang dianalisis sudah 

menyatukan semua komponen PCK, dengan demikian telah merefleksikan Pedagogic 

Content Knowledge  namun tidak semua komponen tersebut dicantumkan dan dijelaskan 

dengan jelas dan sempurna. Rincian kesimpulan terhadap analisis buku tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Pada bagian pengetahuan kurikulum, buku ini kurang memenuhi pengetahuan 

tentang urgensi materi bagi siswa dan minimnya pengetahuan sumber berupa buku 

atau e-book yang dapat dikaji atau dipelajari sendiri oleh guru untuk memperkaya 

pengetahuan dan wawasannya. Pemenuhan pengetahuan tentang kurikulum ini baru 

sebesar 56,82% 

2. Pengetahuan tentang peserta didik belum tercantum dalam buku ini (0%) 

3. Pengetahuan tentang strategi pembelajaran sudah diuraikan secara jelas dan 

sempurna (100%) 

4. Pengetahuan tentang penilaian sudah mencakup dimensi dan streatgi penilaian 

pembelajaran IPA sekaligus penilaian formatif yang harus dilakukan oleh guru. Namun 

dalam hal penilaian ini, belum mencantumkan penilaian sumatif, sehingga pemenuhan 

pengetahuan tentang penilaian ini belum sempurna dan hanya 75%. 
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Abstrak 

Salah satu kemampuan yang terlambat perkembangannya pada anak tuna rungu 
adalah kemampuan berbahasa.  Kemampuan penguasaan kosa kata merupakan salah satu 
aspek kemampuan berbahasa. Permasalahan keberbahasaan menjadi masalah yang 
fundamental bagi anak tunarungu. Persoalan keberbahasaan ini berakibat pada dimensi 
komunikasi dengan dirinya sendiri maupun orang lain, misalnya munculnya labelling negatif, 
egosentris, keras kepala dan sering sering gagal membina komunikasi dengan orang lain.   

Media gambar merupakan salah satu media yang tepat untuk meningkatkan 
penguasaan kosa kata benda. Hal ini disebabkan hampir semua anak tuna rungu 
mengandalkan indera pengelihatan untuk mengenali objek di sekitarnya.  Tersedianya media 
pembelajaran  yang tepat ini,  diharapkan dapat semakin mempercepat dan meningkatkan 
penguasan kosa kata benda pada siswa tuna rungu.  Media pembelajaran tersebut menjadi 
penting bagi siswa tuna rungu untuk belajar secara lebih mandiri.  Penguasan kosa kata 
benda diukur melalui identifikasi kata benda, identifikasi pengucapan, identifikasi baca ujaran, 
penguasaan dan ketepatan artikulasi serta kemampuan siswa dalam menggunakan kata 
dengan cara menyusun kalimat menggunakan potongan-potongan kata.   

Secara umum, media gambar dapat digunakan untuk pembelajaran penguasaaan 
kosa kata benda dengan kategori sedang. Prosentase mencapai kategori baik pada 
kemampuan  mengidentifikasi gambar dan tulisan mencapai 41,67 %. Prosentasi mencapai 
kategori baik pada kemampuan mengucapkan kata benda dengan artikulasi yang tepat dan 
jelas mencapai 58,33 %.  Prosentase mencapai kategori baik pada kemampuan menuliskan 
kata benda dengan mengidentifikasi gambar mencapai 8,33 %. Prosentase mencapai 
kategori baik pada kemampuan menuliskan kata sesuai ucapan bibir sebanyak 75%. 
Prosentase mencapai kategori baik pada kemampuan menerapkan kata benda dalam kalimat 
sebanyak 16,67 %.  

 
Kata kunci :  Tuna rungu, Media gambar, Kosa kata benda 

 

PENDAHULUAN  

Dinamika pendidikan anak tunarungu sudah dimulai cukup lama di Indonesia. Pada 

tahun 1930 sudah ada sekolah tunarungu pertama di Indonesia didirikan oleh seorang 

Belanda bernama C.M. Roelfsema Wesselink. Sekolah tersebut terletak di Cicendo, Jawa 

Barat. (Sardjono,2002, dan Laura, 2014). Namun perkembangan sekolah Tunarungu di 

Indonesia tidak sepesat yang diharapkan. Berdasarkan data dari Direktorat Pembinaan 

Sekolah Luar Biasa Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia pada tahun 2008 

mailto:harimbi.parmadi@gmail.com
mailto:priyot2001@yahoo.com
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jumlah SLB/B saat ini ada 97 SLB/B. Pada tahun 2009 jumlah anak penyandang cacat yang 

ada di Sekolah meningkat menjadi 85.645 dengan rincian SLB sebanyak 70.501 anak dan di 

sekolah inklusi sebanyak 15.144 anak. Anak penyandang cacat yang terdaftar di Sekolah 

Luar Biasa sekitar 14.4 %, sisanya 85, 6 % masih berada di tengah keluarga  dan 

masyarakat.   

Berdasarkan data dari Direktorat  Jendral Bina Kesehatan Masyarakat, Direktorat 

Bina Kesehatan Anak, Kementerian Kesehatan RI (2010), saat ini, anak-anak tunarungu 

yang tertampung di sekolah SLB/B sekitar 5.610. Jumlah ini hanyalah sekitar 15 % dari 

keseluruhan anak tuna rungu yang ada.  Pertumbuhan jumlah anak tuna rungu yang 

meningkat tidak diimbangi dengan  ketersediaan sekolah, guru baik dari sisi jumlah maupun 

kompetensi. Penelitian yang dilakukan oleh PSIBK (Pusat Studi Individu Berkebutuhan 

Khusus) Universitas Sanata Dharma, pada tahun 2010 yang melibatkan 21 sekolah SLB/B di 

Indonesia, menunjukan bahwa 515 guru yang berasal dari 21 SLB/B kompetensi 

mengajarnya masih sangat rendah, meskipun mereka memiliki latar belakang PLB 

(Pendidikan Luar Biasa).  

 

 

 

Gambar 1.  Prosentase Guru SLB/B Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 

Hasil penelitian PSIBK juga menunjukan bahwa pengetahuan perkembangan sosio 

emosional peserta didik yang dimiliki para guru masih kurang.  Guru belum melakukan 

perencanaan dan pengembangan peserta didik sesuai kondisi siswa. Guru belum mampu 

melakukan pengelolaan kelas secara optimal.  Guru belum menggunakan media 

pembelajaran yang sesuai dengan kondisi peserta didik. Kualitas guru dalam melakukan 

pendampingan terhadap orang tua dan siswa masih belum memadai, bahkan para guru 



848 
 

belum memiliki keterampilan reflektif, perencanaan pengembangan pribadi, dan belajar 

mandiri.  

Permasalahan keberbahasaan menjadi masalah yang fundamental bagi anak 

tunarungu karena persoalan keberbahasaan ini berakibat pada dimensi komunikasi dengan 

dirinya sendiri maupun orang lain. Ketidakmampuan anak tunarungu berkomunikasi secara 

normal ini menimbulkan labelling negatif pada mereka. Labelling negatif yang diberikan oleh 

orang awam kepada anak-anak tunarungu membuat mereka merasa outgroup. Seringkali 

anak tunarungu memandang suram  masa depan dan kemampuan mereka yang sebenarnya 

bisa berkembang namun seakan pupus karena rasa pesimisme. Label-label tersebut 

diberikan hanya karena pertimbangan aspek ketunarunguan, dan tidak mempertimbangkan 

aspek inteligensi anak serta aspek demografis lainnya (Martin, 2009). Anak tuna rungu juga 

memiliki label egosentris, keras kepala, dan sering gagal membina komunikasi dengan orang 

lain.(Efendi,2000).  

IQ anak tunarungu tidak berbeda dengan anak normal pada umumnya. Namun 

ketunarunguan mengakibatkan miskinnya masukan informasi ke dalam kognisi.  Hal tersebut 

menyebabkan kognisi mereka kurang berkembang sehingga anak tunarungu membutuhkan 

model pembelajaran yang tepat agar kognisinya berkembang dengan baik (Hamilton, 2001; 

Hallahan & Kauffman, 1994; Vernon, 2005; Marscharsk, 2007). Seluruh label negatif pada 

anak tunarungu, dan  munculnya sikap lingkungan yang masih cenderung negatif tersebut 

selalu terkait dengan kemampuan anak tunarungu dalam berbahasa sebagai suatu penentu 

keberhasilan komunikasi. Kemampuan berbahasa pada anak tunarungu sangat penting 

diperhatikan karena mempunyai pengaruh yang sangat signitifikan terhadap prestasi belajar 

di sekolah. kemampuan berbahasa menentukan prestasi belajar siswa tunarungu, oleh 

karena itu pembelajaran bahasa yang semakin dini diperlukan agar language-delay anak 

tunarungu tidak semakin memburuk (Qi & Mitchell, 2010).  

Penelitian-penelitian lain juga menunjukan bahwa kemampuan berbahasa anak 

tunarungu sangat mempengaruhi kecepatan perkembangan kognisi, emosi, dan sosial anak 

tunarungu. Sutton-Spence (2010) mengungkapkan bahwa sebagian besar anak tunarungu 

baru mulai belajar bahasa setelah masuk sekolah. Selain karena faktor orangtua, 

keterlambatan belajar bahasa ini dipengaruhi oleh terlambatnya diagnosa ketunarunguan 

anak. Anak tunarungu dari keluarga mendengar (ayah dan ibu tidak tunarungu) rata-rata 

mengalami language delay karena tidak memperoleh stimulasi bahasa isyarat sejak dini 

(Marschark, 2007). 
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Meadow (2005)  meneliti  anak normal dan anak tunarungu usia 4 tahun yang baru 

terdeteksi ketunarunguannya, ditemukan bahwa anak normal sudah bisa membuat kalimat 

sederhana sedangkan anak tunarungu belum  memahami satu kata pun; anak tunarungu 

berkomunikasi menggunakan insting mereka. Keterlambatan diagnosa ini mengakibatkan 

masa jeda berbahasa (language delay) pada anak tunarungu usia dini cukup lama.   Jeda 

berbahasa yang terlalu lama akan mengakibatkan anak kesulitan menyesuaikan diri di 

sekolah, terutama pada masa-masa awal pendidikan yaitu di jenjang playgroup. Oleh karena 

itu, umur anak pertama kali mengenal bahasa akan sangat mempengaruhi banyaknya kosa 

kata yang mereka kuasai (Meadow, 2005).  Semakin dini bahasa diperkenalkan, maka akan 

semakin banyak kosa kata yang dikuasai karena kosa kata adalah salah satu aspek 

kemampuan berbahasa.  

Kemampuan berbahasa berkaitan erat dengan kemampuan akademik siswa. Pada 

anak tuna rungu, keterlambatan berbahasa juga sangat mempengaruhi kemampuan siswa 

mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu, pemberian latihan kosa kata 

sedini mungkin perlu diberikan. (Lonigan &Whitehurst, 1998).  Keterlambatan kemampuan 

berbahasa pada anak tuna rungu meliputi baik kosa kata, sintaksis, morfologi, semantik, 

pragmatik maupun fonologi (Shaw, 1994). Keterlambatan ini berakibat pada keterlambatan 

dalam membaca, dan ketika anak masuk usia sekolah akan berimbas pada prestasi 

akademiknya (Moeller et al., 1986).  

Kekurangmampuan dalam  memahami kosa kata (reseptif) adalah salah satu masalah 

yang paling sering dihadapai anak tuna rungu dalam memahami bahasa ( Fung, 2005).   

Jenis kosa kata yang berupa kata benda lebih mudah dipahami oleh anak tuna rungu karena 

objeknya lebih nyata. Oleh karena itu materi yang berisi kosa kata jenis kata benda perlu 

diberikan terlebih dahulu sebelum kata-kata yang abstrak (Marcharks, 2001). Anak tuna 

rungu juga lebih sulit memahami kata yang memiliki arti lebih dari satu, sehingga kata yang 

memiliki lebih dari satu perlu mendapat penjelasan lebih banyak.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan berbahasa adalah: inteligensi, faktor 

fisik menyangkut aspek organ, dan faktor lingkungan (Edja Sadjaah,2005). Perkembangan 

kognitif anak tuna rungu juga dipengaruhi oleh kemampuan berbahasa. Whorf & Saphir 

dalam Schenkler (2004) mengatakan bahwa pikiran atau kemampuan kognitif ditentukan oleh 

kemampuan bahasa yang dimiliki.  Pada umumnya inteligensi anak tunarungu secara 

potensial sama dengan anak normal, tapi secara fungsi, perkembangan inteligensi anak tuna 
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rungu sangat dipengaruhi oleh tingkat kemampuan berbahasanya. Hambatan pada bahasa 

akan turut menghambat perkembangan kognitif anak tunarungu. Terhambatnya bahasa 

dipengaruhi juga oleh derajat gangguan pendengaran yang dimiliki anak. Semakin tinggi 

derajat ketunarunguan mereka, maka akan semakin rendah kemampuan berbahasa anak 

secara verbal.  

Pengenalan kosa kata yang disertai pemberian contoh,  konteks penggunaan sehari-

hari dan diskusi juga akan mempercepat proses pemahaman anak terhadap kosa kata. Oleh 

karena itu pengenalan kosa kata yang dikemas dalam sebuah cerita akan lebih efektif. 

Diskusi dapat dikembangkan dalam bentuk pemberian pertanyaan sesuai bacaan. 

Penggunaan materi yang dilengkapi dengan gambar terbukti efektif dalam peningkatan kosa 

kata terutama pada anak tuna rungu  usia prelingual (Walker, Munro, & Rickards, 1998).  

Berdasarkan uraian di atas, terlihat pentingnya penguasaan kosa kata bagi anak-anak 

tunarungu baik bahasa isyarat maupun bahasa lisan (verbal). Penelitian ini bertujuan untuk 

mengukur efektifitas media gambar sebagai media pembelajaran tentang kosa kata benda 

bagi anak tuna rungu.  Media gambar ini sangat penting dan dapat digunakan oleh anak tuna 

rungu untuk belajar mandiri, baik di rumah atau di tempat lain. Tersedianya media gambar 

sebagai media pembelajaran yang tepat, diharapkan dapat semakin mempercepat 

penguasaan kosa kata pada anak tunarungu.  Para guru SLB/B juga dapat menggunakan 

media gambar ini sebagai media pembelajaran sesuai dengan kondisi peserta didik. 

 

METODE PENELITIAN 

Peralatan yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari komputer, kamera digital, 

gunting, printer warna, serta alat tulis seperti pensil, penghapus, spidol warna.  Komputer 

atau kamera digital digunakan untuk mendapatkan gambar benda yang akan digunakan saat 

pembelajaran.  Printer warna digunakan untuk mencetak gambar benda. Gunting digunakan 

untuk memotong gambar yang telah dicetak dan kertas buffalo atau BC sesuai ukuran yang 

ditentukan. Pensil maupun spidol warna digunakan untuk menuliskan kata benda yang sesuai 

dengan gambar. Penghapus digunakan untuk mengoreksi atau menghapus tulisan yang 

dianggap salah dan mengganti dengan tulisan yang baru. 

Bahan utama yang digunakan untuk pembuatan media gambar ini yaitu kertas HVS 

warna putih, kertas buffalo atau kertas BC serta lem kertas.  Gambar yang sudah dicetak di 

kertas HVS ini selanjutnya dipotong dan diberi lem di bagian belakang gambar, kemudian 

ditempel  pada kertas buffalo atau BC.  Terdapat 24 kata benda yang digunakan pada 
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penelitian ini.  Setiap kata benda masing-masing diwakili oleh 4 gambar yang berbeda, agar 

siswa memiliki pemahaman yang tepat tentang suatu kata benda.  Misalnya kata benda jam 

dinding, maka akan terdapat 4 kartu gambar dengan masing-masing kartu ditempeli gambar 

jam dinding yang berbeda warna, bentuk maupun ukurannya. 

 

 
 

  

 

Gambar 1.  Contoh Kartu Gambar untuk Kata Benda JAM DINDING 

 

Subjek penelitian ini adalah para siswa tuna rungu kelas persiapan 2 SLB B Dena 

Upakara Kabupaten Wonosobo sebanyak 12 siswa, usia siswa antara 8-15 tahun.  Guru 

mengembangkan sebuah metode pembelajaran experiential learning menggunakan media 

gambar untuk mengukur penguasaan kosa kata benda para siswa.  Kosa kata benda yang 

diajarkan dan diukur penguasaannya antara lain: lemari, kapur tulis, penghapus, bangku, 

kamus, tempat sampah, serok sampah, foto keluarga, kursi, penggaris, tikar, lap, papan tulis, 

kalender, wastafel, kran air, tangga, mikrofon, meja, salib, cermin, jam dinding, rak sepatu, 

mangkuk.   

 

Metode penelitian yang digunakan adalah:  

(1) Obervasi dan wawancara, untuk mengetahui secara detail proses pembelajaran yang 

selama ini diterapkan di SLB B Dena Upakara, media pembelajaran yang digunakan 

serta kemampuan siswa tuna rungu dalam menguasai kosa kata benda.  

(2)  Membuat alat tes berupa media gambar, dilakukan dengan tahapan membuat catatan 

kata benda yang akan diperkenalkan sesuai minat siswa, kemudian menguji coba alat ke 

siswa serta melakukan validasi alat tes ke guru kelas.  

(3)  Model Experiential Learning berupa proses yang melingkar dan terdiri dari empat fase, 

yaitu:  
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       (a)  Fase Concrete Experience yaitu menggunakan pengalaman yang sudah dilalui siswa 

atau pengalaman yang disediakan untuk pembelajaran yang lebih lanjut.  

(b) Fase Reflective Observation yaitu mendiskusikan pengalaman para siswa yang telah 

dilalui atau saling berbagi reaksi dan observasi yang telah dilalui menggunakan media 

gambar dan media tulisan.  Misalnya Guru menunjukkan sebuah gambar benda, 

kemudian siswa menuliskan nama benda yang sesuai dengan gambar.  

(c) Fase Abstract Conceptualization yaitu proses menemukan makna dari gambar yang 

ditunjukkan oleh guru.  Siswa mampu mendapat pengalaman yang baru dan menjadikan 

sebuah kesimpulan atau konsep yang baru. Konsep tersebut meliputi kemampuan 

mengidentifikasi gambar, kemampuan menuliskan kata benda sesuai gambar, 

mengidentifikasi ujaran dengan media tulis, mengucap[kan kata benda sesuai dengan 

media gambar yang ada dan mengucapkan kata benda dengan artikulasi yang tepat dan 

jelas.  

(d) Fase Active Experimentation, yaitu menerapkan kata benda yang telah dikuasai dalam 

kalimat. Siswa menyusun kumpulan kata yang telah diacak menjadi kalimat sesuai yang 

diucapkan oleh guru.  



853 
 

  

Gambar 2.  Guru Melatihkan Kata Benda 

Menggunakan Media Gambar 

Gambar 3.  Guru Melatihkan Artikulasi  

pada Siswa 

 

(4) Mengukur keberhasilan penggunaan media gambar sebagai media untuk pembelajaran 

penguasaan kosa kata benda , meliputi: kemampuan mengidentifikasi gambar dan tulisan 

(aspek-1), jumlah kata benda yang berhasil diucapkan dengan artikulasi yang tepat dan 

jelas (aspek-2), hasil tes identifikasi gambar dengan menuliskan kata benda yang tepat 

(aspek-3), jumlah tulisan yang sesuai dengan ucapan kata benda (aspek-4), dan hasil tes 

keberhasilan menerapkan kata benda dalam kalimat (aspek-5). Urutan penyajian dimulai 

dari aspek 1 sampai aspek 5, karena aspek pertama merupakan aspek yang paling 

mudah , dan aspek kelima merupakan aspek tersulit dalam proses belajar menguasai 

kosa kata benda. Sistem kategorisasi terdiri atas kategori : yaitu: rendah (skor   (Mean –  

SD), sedang (Mean –  SD)   skor   (Mean +  SD), dan tinggi ( skor   (Mean +  SD). 

dimana Mean : rerata dan SD : Standar Deviasi atau simpangan baku (Aswar, 2011).   

 

  

Gambar 4.  Tes Ketepatan Menerapkan  

                         Kata Benda 

Gambar 5. Tes Menuliskan Kata Benda 

Sesuai Gambar 
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HASIL DAN PEMBAHASAN  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut: 

(1) Rerata kemampuan mengidentifikasi gambar dan tulisan adalah 22,67 dengan simpangan 

baku 2,54. Dengan mengkategorikan setiap siswa menjadi 3 tingkat keberhasilan, yaitu: 

kurang skor: 0-20,13 sebanyak 1 siswa, kategori sedang skor: 20,13 – 23,67 sebanyak 6 

siswa dan, baik, skor = 24 sebanyak 5 siswa. 

 

 

Gambar 6.  Rerata Kemampuan Mengidentifikasi Gambar dan Tulisan 

 

 

(2) Rerata jumlah kata benda yang berhasil diucapkan dengan artikulasi yang tepat dan jelas 

adalah 19.58333 dengan simpangan baku 7.05.  Dengan mengkategorikan setiap siswa 

menjadi 3 tingkat keberhasilan, yaitu: kurang, skor: 0-12,53 sebanyak 2 siswa, sedang 

skor: 12,53 – 23 sebanyak 3 siswa dan, baik, skor = 24 sebanyak 7 siswa. 

 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12

24,00 23,67 

15,33 

24,00 

20,67 

24,00 23,67 
21,67 

24,00 24,00 23,33 23,67 

Rerata Kemampuan Mengidentifikasi Gambar dan Tulisan 
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Gambar 7. Jumlah Kata Benda yang Berhasil Diucapkan dengan Artikulasi yang Jelas & 

Tepat 

 

(3) Rerata hasil tes identifikasi gambar dengan menuliskan kata benda yang tepat adalah 57 

dengan simpangan baku 31. Dengan mengkategorikan setiap siswa menjadi 3 tingkat 

keberhasilan, yaitu: kurang, skor: 0-26 sebanyak 2 siswa, sedang skor: 26 – 88 sebanyak 

8 siswa dan, baik, skor: di atas 88 sebanyak 1 siswa. Satu siswa (X1) tidak mengikuti tes 

ini. 

 

 

Gambar 8. Hasil Tes Identifikasi Gambar dengan Menuliskan Kata yang Tepat 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12
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Jumlah Kata Benda yang Berhasil Diucapkan 
dengan Artikulasi yang Tepat dan Jelas  
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 83,33  
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 72,92   75,00  
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Hasil Tes Identifikasi Gambar dengan Menuliskan Kata 
yang Tepat 
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(4) Rerata jumlah tulisan yang sesuai dengan ucapan kata benda  adalah 23,5 dengan 

simpangan baku 1,16. Dengan mengkategorikan setiap siswa menjadi 3 tingkat 

keberhasilan, yaitu: kurang, skor: 0-22,34 sebanyak 1 siswa, sedang skor: 22,34 – 23 

sebanyak 2 siswa dan, baik, skor = 24 sebanyak 9 siswa. 

 

 

 

Gambar 9.  Jumlah Tulisan yang sesuai dengan Ucapan Kata Benda 

 

 

(5) Rerata hasil tes keberhasilan menerapkan kata benda dalam kalimat adalah 40 dan 

simpangan baku 17. Dengan mengkategorikan setiap siswa menjadi 3 tingkat 

keberhasilan, yaitu: kurang, skor: 0-22 sebanyak 2 siswa, sedang skor: 23 – 57 sebanyak 

8 siswa dan, baik, skor: di atas 58 sebanyak 2 siswa.   
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Gambar 10. Hasil Tes Keberhasilan Menerapkan Kata Benda dalam Kalimat 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan pengukuran terhadap 5 aspek pengukuran, yaitu: kemampuan 

mengidentifikasi gambar dan tulisan (aspek-1), jumlah kata benda yang berhasil diucapkan 

dengan artikulasi yang tepat dan jelas (aspek-2), hasil tes identifikasi gambar dengan 

menuliskan kata benda yang tepat (aspek-3), jumlah tulisan yang sesuai dengan ucapan kata 

benda (aspek-4), dan hasil tes keberhasilan menerapkan kata benda dalam kalimat (aspek-5) 

dapat disimpulkan bahwa: 

1. Prosentase mencapai kategori baik pada kemampuan  mengidentifikasi gambar dan 

tulisan mencapai 41,67 %, kategori sedang sebanyak 50% dan sisanya kategori kurang. 

2. Prosentasi mencapai kategori baik pada kemampuan mengucapkan kata benda dengan 

artikulasi yang tepat dan jelas mencapai 58,33 %, kategori sedang sebanyak 25% dan 

sisanya kategori kurang. 

3. Prosentase mencapai kategori baik pada kemampuan menuliskan kata benda dengan 

mengidentifikasi gambar mencapai 8,33 %, kategori sedang sebanyak 66,67 % dan 

sisanya kategori kurang. 

4. Prosentase mencapai kategori baik pada kemampuan menuliskan kata sesuai ucapan 

bibir sebanyak 75%, kategori sedang 16,67 % dan sisanya kategori kurang. 

5. Prosentase mencapai kategori baik pada kemampuan menerapkan kata benda dalam 

kalimat sebanyak 16,67 %, sedang sebanyak 66,67 % dan sisanya kategori kurang. 
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Berdasarkan temuan di atas menunjukkan bahwa secara umum media gambar dapat 

digunakan untuk pembelajaran penguasaaan kosa kata benda dengan kategori sedang. 

 

Saran 

Perlu dirancang media pembelajaran yang dapat menjangkau seluruh siswa dengan 

berbagai variasi kemampuan, misalnya pembelajaran berbasis multimedia. 
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Abstrak 

            Penelitian ini  bertujuan  untuk; (1)  mendeskripsikan  contex,  input, process, product   
pelaksanaan Program Kewirausahaan Masyarakat Bidang Boga (PKM-Boga) di DIY. (2)  
mengetahui keberhasilan Program Kewirausahaan Masyarakat Bidang Boga (PKM-Boga) di 
DIY.  
           Jenis penelitian adalah evaluasi program, dengan metode survey.  Pendekatan 
evaluasi  menggunakan CIPP (Contex, Input, Process dan Product), dan evaluasi model 
Kirkpatrick. Penelitian dilaksanakan di Propinsi DIY. Responden  adalah  pelaksana PKM 
Boga di DIY pada tahun 2009  hingga tahun 2011, yakni lembaga penyelenggara sebanyak 
6 lembaga, peserta berjumlah   156 orang yang berasal dari PKBM,  Perguruan Tinggi dan 
SMK. Penentuan sampel menggunakan proposional  random sampling sesuai dengan 
variasi lembaga penyelenggara pelatihan. Teknik pengumpulan data menggunakan 
wawancara, angket  dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif 
interpretatif.  
            Hasil penelitian  menggambarkan bahwa (1) penyelenggara PKM Boga adalah SMK, 
Perguruan Tinggi dan PKBM. Jenis pelatihan adalah aneka kudapan, masakan dari bahan 
ikan serta hidangan katering. Peserta pelatihan didominasi perempuan. Pendidik terdiri dari 
guru, dosen serta praktisi bidang boga. Sarana prasarana penyelenggara SMK dan 
Perguruan Tinggi tidak mengalami kesulitan, namun yang berasal dari PKBM mengalami 
kendala, yakni terbatasnya kepemilikan peralatan pengolahan makanan. Kurikulum disusun 
oleh lembaga penyelenggara, pembelajaran didominasi praktik, dengan lama pelatihan 
antara 1 hingga 2 bulan, sebagian besar  lembaga pelaksana kegiatan tidak melakukan 
tindak lanjut program, sehingga setelah program selesai, tidak ada kegiatan lagi. (2) 
Keberhasilan program PKM Boga baru mencapai 22% peserta yang dapat bekerja dan 
berwirausaha.  

 
  Kata kunci : Evaluasi Program Kewirausahaan Masyarakat bidang Boga 
 
  

PENDAHULUAN 

Latar Belakang  

           Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah telah mengidentifikasi 

beberapa faktor yang menyebabkan pengangguran di Indonesia. Diantara beberapa faktor 

yang paling dominan adalah : (1) jumlah pencari kerja lebih besar dari jumlah peluang 

kerja yang tersedia (kesenjangan antara supply and demand), (2) kesenjangan antara 

kompetensi pencari kerja dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh pasar kerja (mis-

match).     
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           Pengangguran sangat erat kaitannya dengan kemiskinan. Guna mengatasi hal 

tersebut, maka pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulanginya, 

bahkan hampir setiap Departemen memiliki program khusus untuk menanggulangi 

masalah tersebut. Salah satunya adalah melalui Departemen Pendidikan Nasional, yakni  

melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI). Direktorat 

Pendidikan Nonformal dan Informal gencar melaksanakan program pendidikan kesetaraan 

dasar dan lanjutan yang terintegrasi dengan pendidikan kecakapan hidup. Berbagai 

program diantaranya adalah program Kewirausahaan, Usaha Mandiri untuk Keaksaraan 

Fungsional, program life skills dan lain sebagainya. 

            Dalam melaksanakan program-program tersebut di samping melibatkan lembaga 

pemerintah seperti PNFI dan SKB, juga melibatkan yayasan yang bergerak dalam bidang 

pendidikan masyarakat seperti: LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan), PKBM (Pusat 

Kegiatan Belajar Masyarakat), SMK dan Politeknik atau Perguruan Tinggi sebagai 

pelaksana program. Tujuan program tersebut adalah menghasilkan  lulusan siap kerja, 

mandiri  dan berorientasi kewirausahaan.  

            Guna mendukung program pemerintah tentang program kewrirausahaan, maka 

Direktorat Pendidikan nonformal dan informal mulai tahun 2008 menawarkan  Program 

Kewirausahaan Masyarakat (PKM) kepada masyarakat luas. Program yang ditawarkan 

untuk memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat yang belum mendapat 

kesempatan memperoleh pengetahuan, keterampilan menumbuhkembangkan sikap 

mental berwirausaha  dalam mengelola potensi diri dan lingkungannya yang dapat 

dijadikan bekal untuk  berusaha atau bekerja. Tujuan PKM   adalah untuk memberi bekal 

keterampilan bagi masyarakat yang tergolong tidak mampu dan menganggur  dalam 

rangka pengurangan pengangguran dan kemiskinan (Pedoman Blockgrant KWD, 2010).  

          Pelatihan sering dianggap sebagai suatu kebutuhan yang esensial bagi 

pengembangan sumber daya manusia. Beberapa alasan yang mendasari hal ini adalah 

adanya pandangan yang menyatakan bahwa pelatihan dapat meningkatkan nilai tambah 

bagi seseorang dan bukan hanya menjadi suatu tujuan untuk mempengaruhi kinerja 

jangka pendek. Selain itu, masyarakat di beberapa negara, termasuk di Indonesia, 

berpandangan bahwa terdapat hubungan antara pelatihan dengan pendidikan.  

         Terdapat  beberapa alasan suatu program pelatihan perlu dilakukan evaluasi.  

Pertama, evaluasi program pelatihan dapat digunakan untuk mendiagnostik 

penyelenggaraan sebagai bentuk perbaikan  yang harus dilakukan terhadap program 
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pelatihan yang telah berjalan agar mampu mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kedua, 

evaluasi program pelatihan dapat memberikan dampak keuntungan, dan ketiga evaluasi 

program pelatihan akan mempengaruhi keputusan untuk menentukan alternatif program 

dan peserta yang akan dipersiapkan untuk masa yang akan datang. Oleh karena itu dana 

yang sudah diinvestasikan dalam suatu program pelatihan mendorong munculnya suatu 

kebutuhan evaluasi program pelatihan yang sudah dilaksanakan. 

            Evaluasi yang pernah dilakukan pada Program Kewirausahaan Masayarakat  baru 

sekedar bersifat monitoring pelaksanaan program, sedangkan  evaluasi program yang 

dikaitkan dengan tujuan utama yakni berkaitan dengan pengentasan pengangguran belum 

dilakukan. Mengingat betapa strategisnya kegiatan program PKM boga, sehingga 

merupakan hal yang urgen untuk ditelaah, dikaji bahkan diteliti agar program yang 

dilaksanakan dengan sumberdaya  yang relatif besar, tidak sia-sia dan dapat mencapai 

tujuan  yang telah ditentukan.  

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan dalam penelitian ini adalah bagaimana 

pelaksanaan Program Kewirausahaan Masyarakat bidang boga di Propinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta, yang mencakup:   

a. Bagaimana evaluasi conteks yang berupa  materi Program  Kewirausahaan 

masyarakat bidang boga yang diselenggarakan di Prop DIY sudah sesuai dengan 

kebutuhan warga belajar? 

  b. Bagimana Input yang mencakup;  

    1)  Lembaga  penyelenggara program PKM, instruktur dan warga belajar Program 

Kewirausahaan Masyarakat bidang boga yang diselenggarakan di Prop DIY?.   

    2)  Ketersediaan sarana prasarana Program Kewirausahaan Masyarakat bidang boga 

yang diselenggarakan di Prop DIY? 

    3) Pengadaan dana Program Kewirausahaan Masyarakat bidang boga yang 

diselenggarakan di Prop DIY? 

 c. Bagimana proses pembelajaran yang dilakukan, meliputi: 

1) Aktivitas tutor dalam proses program kewirausahaan masyarakat bidang boga yang 

diselenggarakan di Prop DIY? 

2) Aktivitas warga belajar dalam proses Program Kewirausahaan Masyarakat bidang 

boga yang diselenggarakan di Prop DIY? 
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  d. Bagaimana output pelatihan yang berupa pencapaian hasil belajar dan respons  

warga belajar terhadap Program Kewirausahaan Masyarakat bidang boga yang 

diselenggarakan di Prop DIY? 

  e. Bagaimana tindak lanjut Program Kewirausahaan Masyarakat bidang boga yang 

diselenggarakan di Prop DIY? 

 

Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

a. Mengetahui  conteks yang berupa  materi program  kewirausahaan masyarakat 

bidang boga diselenggarakan di Prop DIY sudah sesuai dengan kebutuhan warga 

belajar? 

b. Mengetahui Input yang mencakup;  

    1) Instruktur dan warga belajar Program Kewirausahaan Masyarakat bidang boga 

yang diselenggarakan di Prop DIY?.   

    2) Ketersediaan sarana prasarana Program Kewirausahaan Masyarakat bidang 

boga yang diselenggarakan di Prop DIY? 

    3) Pengadaan dana Program Kewirausahaan Masyarakat bidang boga yang 

diselenggarakan di Prop DIY? 

        c. Mengetahui  Proses yang meliputi: 

1) Aktivitas tutor dalam proses Program Kewirausahaan Masyarakat bidang boga 

diselenggarakan di Prop DIY? 

2) Aktivitas warga belajar dalam proses Program Kewirausahaan Masyarakat 

bidang boga diselenggarakan di Prop DIY? 

    d. Mengetahui output pelatihan yang berupa pencapaian hasil belajar dan respons  

warga belajar terhadap Program Kewirausahaan Masyarakat bidang boga yang 

diselenggarakan di Prop DIY? 

    e. Mengetahui tindak lanjut Program Kewirausahaan Masyarakat bidang boga yang 

diselenggarakan di Prop DIY? 

 

Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian penyelenggaraan program kewirausahaan masyarakat bidang boga 

diharapkan mempunyai manfaat: 
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a. Secara keilmuan penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam memberikan 

sumbangan berupa kajian konseptual tentang pengembangan penyelenggaraan 

Program Kewirausahaan Masyarakat bidang boga yang berkembang pada dunia 

pendidikan nonformal. 

b. Secara metodologi penelitian evaluasi ini diharapkan berguna untuk melakukan 

evaluasi pelaksanaan program program pelatihan kewirausahaan bidang boga.   

c. Manfaat praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan 

dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan Program       

Kewirausahaan Masyarakat khususnya bidang boga untuk masa yang akan datang. 

 

METODE   

          Penelitian ini dilaksanakan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.  Waktu penelitian 

dimulai dari bulan Juli  2009 sampai Desember 2011. Penelitian ini dilakukan di DIY, karena 

DIY sudah melaksanakan  PKM Boga selama beberapa tahun. Penelitian ini merupakan 

penelitian evaluasi program, sehingga mempunyai ciri  sebagai riset  evaluasi (evaluative 

research) dan evaluasi program (program evaluation). Metode penelitian yang digunakan 

adalah penelitian survey. Pendekatan evaluasi  menggunakan kolaborasi evaluasi CIPP 

(Conteks, Input, Process, Product) dengan evaluasi model Kirkpatrick, yang meliputi  4 level 

evaluasi, yaitu reaction, learning, behavior dan result.  Hasil evaluasi akan dijelaskan secara 

deskriptif.  

   Populasi penelitian adalah pelaksana program PKM Boga yang ada di DIY pada 

tahun  2009 hingga 2011 dengan jumlah sebanyak 157 peserta yang diperinci berasal dari 

PKBM 44 peserta dan dari SMK sebanyak 59 dan Perguruan Tinggi dan Politeknik sebanyak 

54 peserta. Untuk keperluan kajian ini, pemilihan sampel berdasarkan  proposional random 

sampling, yaitu berdasarkan macam lembaga penyelenggara pelatihan. 

  Sumber data  dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.  Data 

primer adalah pelaksana, instruktur, peserta program pelatihan dan tokoh masyarakat. 

Sedangkan sumber data sekunder terdiri dari dokumentasi kegiatan Program Kewirausahaan 

Bidang Boga. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi dan angket. 

Selanjutnya untuk  mengevaluasi  program diklat dilakukan menggunakan evaluasi model 

CIPP yang dikolaborasikan dengan model Kickpatrick yang  disederhanakan.  

         Teknik analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif interpretatif. Data yang telah 

diperoleh kemudian ditelaah, diklasifikasi dan digolongkan sesuai dengan tematiknya. Untuk 
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menganalisis komponen konteks, input, proses dan  produk, data kualitatif dianalisis secara 

deskriptif.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

            Salah satu program bidang kejuruan dalam kursus kewirusahaan yang banyak 

diminati oleh masyarakat  adalah bidang boga. Ketertarikan masyarakat tersebut 

dikarenakan beberapa alasan seperti: (1) bidang tersebut merupakan bidang yang 

berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia, (2) bisnis bidang makanan 

merupakan bisnis yang menarik dan dapat menjadi peluang yang menjanjikan, antara 

lain karena semakin banyak  orang makan di luar yang disebabkan: status ekonomi 

sosial yang meningkat, alasan kesibukan terutama berkaitan dengan peranan atau 

kesibukan ibu di sektor publik, trend perilaku hubungan sosial, menjamu relasi, praktis, 

higienis, dan alasan lain seperti, “banyak wanita tidak dapat memasak”. Berkaitan 

dengan bisnis di bidang makanan, trend produk primadona waralaba tahun 2013 

menurut Saptuari Sugiharto masih bisnis kuliner, karena sifatnya merupakan kebutuhan 

pokok manusia (Kedaulatan Rakyat 6 Maret 2013: 23).  

           Potensi unggulan program kewirausahaan bidang boga  dapat berupa kelompok 

makanan jenis kudapan atau snack, kelompok lauk pauk, kelompok hidangan katering, 

kelompok makanan berbahan dasar jenis bahan makanan tertentu seperti; ikan, 

singkong, buah-buahan, sayuran dan sebagainya, sesuai dengan permintaan peserta 

didik ataupun masyarakat. Dari potensi yang ada tersebut, sebagian masyarakat sudah 

memulai berwirausaha dengan memanfaatkan bahan lokal yang ada. Beberapa orang 

membuka usaha sendiri sedangkan yang lainnya menjadi pegawai di indusrti.  

            Karena produknya adalah makanan yang merupakan kebutuhan pokok manusia, 

maka potensi pasar tidak terlalu menjadi masalah. Dimana terdapat banyak orang, pasti 

membutuhkan makan ataupun makanan. Pasar  yang ada sangat bervariasi dimulai dari 

keberadaan pasar, daerah pariwisata, petokoan, pusat keramaian seperti terminal, 

lingkungan industri serta  lingkungan sekolah atau kampus. 

          Adapun hasil penelitian evaluasi program pelatihan kewirausahaan bidang boga 

yang terdiri dari komponen konteks, input, proses dan  produk disajikan sebagai berikut.  
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   1. Kondisi Konteks.    

           Evaluasi  konteks, dilakukan untuk melihat bagaimana kondisi kontekstual, input, 

proses dan output tentang  lembaga yang  dievaluasi sebagai berikut.  
 

a. Lembaga Pelaksana 

      Lembaga-lembaga yang menjadi tempat  penelitian adalah  lembaga penerima 

bantuan langsung kursus wirausaha bidang boga Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2009 

hingga 2011. Adapun lembaga penyelenggara program   Kewirausahaan bidang boga di 

Propinsi DIY, yakni  di SMK Muhammadiyah Gedongan Sumberagung Moyudan Sleman, 

SMK N 2 Godean Sleman, Jurusan Pendidikan Teknologi Boga dan Busana  FT UNY, Pusat 

Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Sekar Melati Popongan Sinduadi Mlati Sleman 

Yogyakarta serta PKBM Mandiri Jl. Samas 21 Tirtomulyo Kretek Bantul Propinsi DIY serta 

AKTK Tara Kanita Yogyakarta.  Secara keseluruhan disajikan  dalam tabel 1.  

 

Tabel 1. Lembaga Penyelenggara PKM Boga 

No Lembaga   Tahun Jenis Pelatihan 

Jenis 

Kelamin 

Jumlah 

W P n % 

1. 

Jurusan PTBB FT 

UNY        22009 Hidangan Katering   24  24  

2. SMK. Negeri Godean  2009     Lauk-pauk  32 3 35  

3. 

SMK Muhammadiyah 

Gedongan Moyudan 

Sleman  2010 Aneka Kudapan  24  24  

4. 

PKBM Sekar Melati 

Popongan Sinduadi 

Mlati Sleman  2010 Aneka kudapan   22  22  

5. 

PKBM Mandiri Karen 

Jln Samas 21 Karen 

Trimulyo Kretek 

Bantul.   2011 

Aneka masakan  

dari bahan ikan.   22  22  

 6. 

AKTK Karakanita 

Yogyakarta  2011 Aneka Kudapan  30  30 100 

 

Data di atas menunjukkan bahwa  antara tahun 2009 hingga tahun 2011 Kabupaten di 
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DIY yang melaksanakan atau merespon program PKM Boga masih sedikit, yakni  Sleman 

dan Bantul. Adapun lembaga penyelenggara adalah Perguruan Tinggi, SMK dan PKBM. 

Rerata jumlah peserta setiap tahun sekitar 52 orang.  Apabila dicermati tampak bahwa 

penyelenggaraan program kewirausahaan bidang boga bagi masyarakat masih sangat sedikit 

jika ditinjau dari jumlah peserta maupun lembaga penyelenggara program. Hal tersebut 

kemungkinan disebabkan oleh  beberapa hal yakni kurang meratanya informasi dan 

sosialisasi program dari pemerintah ataupun dari Dinas Kabupaten, rumitnya penyusunan 

proposal serta rumitnya dalam membuat laporan kegiatan.  Beberapa LKP Boga yang ada di 

DIY tidak bersedia merespon program yang ditawarkan, dengan alasan diantaranya rumitnya 

menyusun proposal dan rumitnya membuat laporan setelah kegiatan berakhir. 

 

b. Materi Pelatihan 

          Dari tabel 1 diketahui bahwa materi yang dilatihkan adalah kudapan atau aneka 

snack pada tiga lembaga penyelenggara program, aneka hidangan lauk-pauk pada satu 

lembaga, aneka masakan ikan pada satu lembaga dan aneka hidangan katering pada satu 

lembaga. Penentuan materi tidak disepakati bersama dengan warga belajar, tetapi 

lembaga penyelenggara program sendiri yang menyusun. Pelatihan  yang diberikan 

sangat sedikit penyampaian materi kewirausahaan. Pelatihan didominasi praktik, terdapat  

dua lembaga yang mengadakan kunjungan industri, dua lembaga yang mengadakan uji 

kompetensi sebagai ujian akhir pelatihan. Pelaksanaan pelatihan bervariasi, yakni antara 6 

hingga 10 kali pertemuan. Sebenarnya materi pelatihan dapat didasarkan beberapa unsur 

seperti; ketersediaan bahan pangan (potensi laut, hasil pertanian), sumberdaya manusia 

(penganggur, kelompok miskin), potensi pasar (lingkungan pasar, sekolah atau kampus, 

pusat keramaian dan sebagainya)    

  

c. Warga Belajar. 

Ketentuan warga belajar menurut Petunjuk Teknis PKM 2012 adalah usia produktif, 

yaitu antara 18 – 45 tahun. Ketentuan lain adalah berminat mengembangkan usaha boga, 

menganggur, tidak mampu, putus sekolah atau sedang menempuh  program kesetaraan.  

Peserta yang berpartisipasi  dalam pelatihan cenderung lebih banyak didominasi  perempuan 

dengan jumlah 156 (99,35 %). Sedangkan untuk jumlah peserta laki-laki hanya 1 (0,65 %). 

Adapun perincian usia peserta pelatihan adalah : usia 17-23 tahun berjumlah 52 (33,3 %), 

usia 24-30 tahun berjumlah 50 (32,1%), usia  31-37 berjumlah 54 (34,6%).   
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                                   Grafik 1. Usia Warga Belajar 

d. Instruktur 

Lembaga pelaksana program PKM  Boga di Propinsi DIY memiliki tenaga instruktur 

yang sesuai dengan bidang masing-masing. Hal tersebut dikarenaka Yogyakarta merupakan 

kota pendidikan, jadi untuk mendapatkan tenaga instruktur pelatihan di bidang boga tidak 

mengalami kesulitan. Dari lembaga SMK dan perguruan tinggi, instruktur adalah  guru dan 

tenaga dosen sesuai bidang keahliannnya. Terdapat pula lembaga penyelenggara pelatihan 

boga yang mengundang tenaga dari luar lembaga baik itu guru, dosen maupun praktisi. 

Instruktur  pada PKBM terdiri dari praktisi, guru dan dosen serta tutor yang biasa mengajar di 

PKBM. Bahkan jika tenaga instruktur  mengambil sumber dari ahli yang kompeten pada 

bidangnya dan sudah banyak diketahui masyarakat luas tentang eksistensinya, maka hal ini 

merupakan daya tarik tersendiri bagi peserta pelatihan.  

 

e. Sarana Prasarana  

Sarana prasarana  lembaga  merupakan fasilitas untuk kegiatan belajar secara teori 

maupun praktek yang menunjang sangat membantu dalam proses pelaksanaan kegiatan 

pelatihan. Bagi lembaga pendidikan yang memiliki program boga tidak mengalami kesulitan 

dalam hal sarana prasarana. Terdapat lembaga Pendidikan Tinggi yakni AKS AKTK yang 

memiliki dapur sebagai bengkel dan peralatan yang sudah tidak begitu banyak digunakan, 

karena pengurangan program studi, sehingga sangat leluasa untuk dimanfaatkan sebagai 

tempat penyelenggaraan pelatihan. Bagi lembaga yang masih banyak aktivitas penggunaan 

bengkel atau dapur seperti hanya SMK harus menentukan waktu pelatihan dengan cermat 

agar tidak mengganggu kegiatan rutin. Bagi lembaga PKBM sarana prasarana yang dimiliki 

memang masih jauh dari lengkap jika dibandingkan dengan lembaga pendidikan seperti SMK 

maupun perguruan tinggi. Namun untuk pembelajaran teori sudah tidak masalah, karena 

PKBM telah memiliki ruang kelas yang dilengkapi dengan papan tulis, meja dan kursi peserta 

17-23 Tahun

24-30 Tahun

31-37 Tahun
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dan LCD. Untuk pembelajaran praktik boga masih sering ditemui keterbatasan pemilikan  

peralatan. Untuk itu penyelenggara atau tutor harus mengusahakan agar proses belajar 

mengajar praktik dapat berjalan dengan lancar. Sebagai contoh keberadaan kompor,  

timbangan, mixer, panci, open, cetakan dan sebagainya.   

f. Proses Pembelajaran   

  Proses pembelajaran adalah  kondisi proses  belajar yang dilakukan  selama 

program berjalan, yang terdiri dari; lama pelatihan, media dan alat pelajaran, kesiapan  

perencanaan pembelajaran,  dan kegiatan proses belajar mengajar.   Program PKM Boga 

yang dilakukan oleh SMK dan Perguruan Tinggi lebih dipersiapkan secara matang, yang 

mencakup program pembelajaran atau materi pelatihan, penyiapan tenaga tutor, jadwal 

kegiatan dan evaluasi pembelajaran. Lama kegiatan  berkisar antara 1 sampai 2 bulan. 

Kurikulum dan perangkat pengajaran disusun oleh masing-masing lembaga, sehingga antara 

lembaga satu dengan yang lain berbeda. Pembelajaran didominasi oleh pembelajaran praktik 

dan sangat sedikit teori kewirausahaan, bahkan terdapat lembaga yang memberikan materi 

langsung pengolahan makanan atau boga.  Hanya satu lembaga yang melengkapi 

pembelajaran dengan kunjungan industri serta magang. Tanggapan industri terhadap peserta 

pelatihan yang magang sangat bagus, karena peserta pelatihan telah banyak pengalaman 

mengolah masakan walaupun pengalaman dalam rumah tangga, sehingga dirasa telah layak 

bekerja, ulet dan lebih tekun jika dibandingkan dengan peserta magang yang dari SMK.     

           Berdasarkan  data yang diperoleh  bahwa semua   lembaga pelatihan melaksanakan 

evaluasi.  Evaluasi yang dilaksanakan berupa evaluasi hasil praktik setiap selesai praktik. 

Terdapat tiga lembaga penyelenggara yang mengadakan uji kompetensi, dengan melibatkan 

TIM penilai dari luar lembaga penyelenggara.     

 

h. Tindak Lanjut  Output  Program Pelatihan  

Sebagian besar  lembaga pelaksana kegiatan tidak melakukan tindak lanjut program. 

Jadi setelah program pembelajaran selesai, maka sudah tidak ada kegiatan lagi. Tetapi 

terdapat SMK yang setelah pelatihan kemudian peserta dibuat kelompok kecil rata-rata 3 

orang untuk melakukan  usaha dengan  diberi modal peralatan dan uang untuk melakukan 

usaha mandiri dengan didampingi oleh tutor atau nara sumber.  Namun kegiatan tersebut 

hanya berlangsung sekitar 4 bulan, yang berarti  tidak berkembang,  dan akhirnya berhenti. 

Cara lain dalam menindak lanjuti  program adalah dengan  menempatkan lulusannya di 

perusahaan yang relevan, misalnya  di perusahaan roti atau catering.    
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I. Keberhasilan Program Kewirausahaan Masyarakat Bidang Boga  

a. Perubahan  Sebelum dan Sesudah Program Pelatihan   

           Pekerjaan yang digeluti oleh responden sebelum dan setelah pelatihan, diketahui 

bahwa sebanyak 34,53% peserta mengalami kemajuan  dalam memperbaiki  kehidupannya 

dengan  wirausaha. Peningkatan produktivitas setelah mengikuti pelatihan dirasakan oleh 

sejumlah peserta. Perubahan pada responden setelah mengikuti program pelatihan dapat  

bekerja pada orang lain, melakukan aktifitas tambahan dengan membuat aneka makanan. 

Sebanyak  (52%) peserta sudah bekerja dan sebanyak 48% yang  belum bekerja.  

 

b. Kepuasan Peserta terhadap Program  Pelatihan  

              Menurut Kirkpatrick salah satu tolok ukur  keberhasilan  program pelatihan adalah  

tingkat kepuasan peserta pada aspek-aspek yang dilatihkan. Dari data yang diperoleh   

menunjukkan bahwa seluruh komponen dari penyelenggaraan pelatihan berada pada 

kategori puas. Tingkat kepuasan tertinggi  pada aspek Instruktur dan materi, sedangkan 

rangking yang terendah pada aspek konsumsi atau menu yang disediakan.  

 

c. Hasil Belajar yang Dicapai  

             Sebanyak 77% responden menyatakan bahwa dapat memahami dan menerapkan 

pengetahuan yang diperoleh, serta mengetahui bahwa materi yang diberikan sesuai dengan 

kebutuhan  masyarakat. Dari aspek sikap dan  perilaku berada pada kategori cukup baik. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa peserta merasa senang, dapat mempraktikkan materi yang 

telah diajarkan, dapat menunjukkan kemampuan hasil praktik secara maksimal, dan siap 

untuk mengembangkan diri.   

d. Sikap Wirausaha Setelah Mengikuti Pelatihan  

Sikap yang paling menonjol adalah peserta mulai memikirkan masa depan, meyakini 

kalau bekerja akan mendapat keuntungan. Data tentang sikap  kewirausahaan sebanyak 

75,11% pada kategori baik, maka program PKM Boga  sudah memenuhi azas  kemanfaatan 

(utility), kelayakan (feasibility), kesesuaian (propriaty) dan ketelitian/ketepatan (accuracy).  

Sehingga program ini dapat dipertanggung jawabkan dan dapat dilanjutkan sebagai 

kebijakan program dengan beberapa perbaikan. 
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e. Pendapat Peserta  terhadap Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan  

 Berdasarkan pendapat peserta dapat diidentifikasi bahwa saran peserta terhadap 

program yang sudah diikuti oleh peserta,  persentase terbanyak mengatakan bahwa 

pengetahuan dan keterampilan masih perlu adanya pengembangan (34,55%), karena 

mereka merasa waktu untuk pelatihan masih kurang. Selanjutnya peserta berharap agar 

fasilitas dan sarana dilengkapi dan ada juga yang beranggapan bahwa pengetahuan dan 

ketrampilan yang didapatkan sudah baik. 

 

f. Faktor Penghambat  Berwirausaha  

          Berbagai faktor  yang menghambat  berwirausaha disajikan pada gambar berikut.  

 

Gambar 2. Diagram faktor-faktor yang Menjadi Penghambat Berwirausaha 

 

      Berdasarkan data yang dapat dianalisis tampak faktor yang paling dominan 

dirasakan oleh peserta adalah tidak adanya modal. Mengacu pada pendapat para pakar 

kewirausahaan bahwa modal bukan merupakan faktor yang utama, maka  peserta masih 

perlu pembinaan lanjutan berupa pelatihan dan pendampingan yang memberi penyadaran 

bahwa faktor modal bukan menjadi faktor utama. Apabila temuan hasil penelitian dilihat 

secara keseluruhan adalah sebagai berikut 

 

 

 

 

Tidak ada modal untuk berwirausaha

Bahan baku tidak mendukung

Tidak percaya diri untuk berwirausaha

Teknologi tidak mendukung

Belum ada lowongan

Berwirausaha takut rugi

Selalu kurang informasi

Belum ada jenis pekerjaan yang cocok

Kegiatan berwirausaha terlalu berat

Tidak ada peluang untuk melakukan suatu
usaha
Gajinya tidak sesuai
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   Tabel 2. Potret  Pelaksanaan  Program Kewirausahaan Masyarakat Bidang Boga. 

No Potret PKM Boga Analisis Kebutuhan 

1. Penjaringan peserta yang kurang 
memperhatikan bakat, minat serta 
kepemilikan rintisan usaha makanan.  

Agar tercapai prosentase lulusan 
yang berwirausaha, maka dalam 
rekruitmen peserta harus betul-betul 
memperhatikan minat dan kegiatan 
yang telah dirintis oleh calon perserta.  

2. Kurangnya sosialisasi program oleh 
lembaga yang berwenang, 
penyelenggara program pelatihan. 
Senenarnya banyak masyarakat yang 
berminat mengikuti program, tetapi 
tidak mengetahui bahwa ada program 
yang ditawarkan.  

Dinas Pendidikan sebaiknya 
mempunyai program yang dapat 
disosialisasikan kepada masyarakat. 
Misalnya melalui  pembuatan agenda 
program pelatihan yang mencakup 
program pelatihan, peta kelompok 
masyarakat  sasaran serta peta 
lembaga penyelenggara. 

3. Bervariasinya program yang 
dilaksanakan oleh masing-masing 
lembaga, karena belum adanya 
panduan yang lebih operasional. 

Agar pelatihan berjalan lancar dan 
berhasil sesuai tuntutan kompetensi, 
perlu ada panduan sebagai rambu-
rambu penyelenggaraan dan 
pembelajaran.  

4.          Kurikulum disusun oleh tenaga guru 
atau instruktur bersama lembaga 
penyelenggara dengan kurang 
memperhatikan ketentuan kompetensi 
atau rambu-rambu dari Direktorat 
PNFI.  

Penyelenggara program dan 
instruktur mencermati ketentuan 
kompetensi serta rambu-rambu yang 
telah dikeluarkan oleh lembaga atau 
Direktorat PNFI.  

5. Kurikulum atau program pelatihan 
disusun tanpa melibatkan  warga 
belajar.  

Skenario penentuan materi dan 
program pembelajaran disiapkan 
dengan menyiapkan alternatif  yang 
ditawarkan kepada calon warga 
belajar. 

6. Materi pembelajaran didominasi 
kegiatan praktik, sedikit materi yang 
mengarah kepada pembentukan jiwa 
wirausaha sehingga kurang/tidak 
dapat membangun jiwa wirausaha 
pada peserta pelatihan  

 Mencermati tuntutan kompetensi 
yang ada dan melakukan 
penyempurnaan tuntutan kompetensi, 
yang terdiri dari teori dan praktik 

7.  Belum terdapat standar   perangkat 
pembelajaran untuk  mendukung  
kegiatan pembelajaran. Beberapa 
masih harus disempurnakan dan 
dimunculkan misalnya  kurikulum, 
RPP dan jadwal kegiatan.  

Pengadaan atau penyempurnaan  
perangkat pembelajaran untuk 
mendukung kegiatan pembelajaran, 
misalnya  kurikulum, RPP, jadwal 
program, sistem evaluasi dan 
pendampingan.  

8. Tutor memberikan materi sesuai 
dengan keyakinannya tanpa 
berdasarkan diskusi dengan 
penyelenggara progam. 

Aktivitas yang dilakukan oleh 
instruktur  berdasarkan kesepakatan 
bersama dengan penyelenggara 
dengan memberi materi, memotivasi,  
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No Potret PKM Boga Analisis Kebutuhan 

memberi contoh,  mengarahkan dan  
melakukan pendampingan. 

9. Kurang adanya penghargaan terhadap 
prestasi warga belajar.  

Diberlakukan reward, apabila ada 
warga belajar yang berhasil 
menerapkan ilmu yang telah 
dilatihkan, seperti mampu 
mengembangkan usaha maka warga 
belajar diberi hadiah. 

10. Lemahnya pelaksanaan  
pendampingan dan  monitoring. 
Sebagian besar penyelenggara 
menganggap bahwa dengan 
pemberian pelatihan baik teori 
maupun praktik sudah dianggap 
selesai programnya. Hal tersebut 
kemungkinan juga disebabkan 
kurangnya komitmen penyelenggara 
program untuk melakukan 
pendampingan dan monitoring setelah 
program selesai.  

Dilakukan upaya mengatasi 
kekurangan  sesuai dengan  tuntutan 
industri yaitu: 
- Meningkatkan atau menumbuhkan  

responsibility  dan skills peserta. 
- Ada kegiatan monitoring kegiatan di 

lapangan. 
- Ada kepedulian lembaga pendidikan 

dalam melakukan pembimbingan, 
- Warga belajar  lebih disiapkan  

untuk berwirausaha atau memasuki 
dunia industri, sehingga tahu apa 
yang harus dilakukannya. 

11. Belum ada panduan penyelenggaraan 
pelatihan kewirausahaan khususnya 
bidang boga.  

Perlu ada upaya peningkatan  
program pembelajaran 
kewirausahaan bidang boga yang 
berupa model pembelajaran.   

  

KESIMPULAN  

 

1. Kondisi Konteks, Input, Proses dan Produk.   

          Belum tersosialisasinya program PKM Boga pada setiap Kabupaten di Propinsi DIY, 

sehingga baru Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul yang telah merespon program. 

Peserta yang berpartisipasi dalam pelatihan lebih  didominasi  perempuan dengan jumlah 

99,4%, dan  laki-laki 0,6%, dengan ketentuan batas usia peserta sudah memenuhi kriteria 

yaitu usia produktif. Tenaga pendidik atau instruktur  telah sesuai dengan bidang masing-

masing, yang berasal dari guru dan akademisi serta praktisi. Fasilitas yang digunakan 

untuk kegiatan belajar mengajar teori dan  praktek bagi lembaga penyelenggara adalah 

SMK dan Perguruan Tinggi telah memenuhi persyaratan. Namun bagi penyelenggara 

program dari PKBM rerata pemenuhan kebutuhan sarana prasarana terutama untuk 

praktik masih dirasa kurang.  

          Beberapa hasil penelitian sesuai dengan penelitian Aji Pranoto (2011) yang berjudul 
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“Evaluasi pelaksanaan program kewirausahaan pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat 

di Kabupaten Sleman”  memberikan hasil diantaranya: (1) pelaksanaan program KWD dan 

KWK pada PKBM di Kabupaten Sleman berada pada kategori kurang. Hal tersebut 

dikarenakan kurikulum, tenaga tutor dan sarana prasarana yang belum baik, (2) 

pencapaian tujuan program KWD dan KWK masih pada kategori kurang, (3) tindak lanjut 

pendampingan pada kategori kurang.  

           Program PKM Boga  yang dilakukan oleh lembaga berkisar antara 1 sampai 2 

bulan. Kurikulum dan perangkat pengajaran disusun oleh masing-masing lembaga sesuai 

dengan kebutuhan dunia kerja. Materi pelatihan didominasi praktik dan sangat sedikit teori 

kewirausahaan. Belum semua penyelenggara program PKM melakukan evaluasi 

pembelajaran dilakukan secara tertulis dan secara praktek. Sebagian besar evaluasi 

dilakukan oleh lembaga. Keberlanjutan  program sebagian besar peserta tidak ada. 

Setelah program selesai dilaksanakan tidak lagi ada monitoring dan pendampingan.  

 

2. Keberhasilan Program  

Program PKM Boga  merupakan program yang dianggap baik  untuk mengatasi 

pengangguran, karena telah memenuhi azas  kemanfaatan (utility), kelayakan 

(feasibility), kesesuaian (propriaty) dan ketelitian/ketepatan (accuracy). Mengacu pada 

tuntutan yang ditetapkan yaitu 80% peserta dapat bekerja atau berwirausaha, maka 

Program PKM Boga baru mencapai  22% peserta yang dapat bekerja atau berwirausaha.  

                Tingkat kepuasan peserta pada seluruh komponen penyelenggaraan pelatihan 

pada kategori tinggi. Sikap wirausaha peserta setelah mengikuti pelatihan rata-rata 

menunjukkan kategori cukup baik. Dengan demikian  menunjukkan tingkat keberhasilan 

pelatihan dalam menumbuhkan jiwa wirausaha dan kesiapan untuk bekerja. Terdapat 

beberapa faktor penghambat kegiatan  wirausaha dan yang utama adalah faktor modal.  

 

 SARAN 

1. Kepada peserta masih diperlukan motivasi yang besar untuk  berubah. Setelah 

program selesai, hendaknya peserta  dapat menindaklanjutinya dengan berusaha 

sendiri.  

2. Untuk Lembaga Pelaksana Program disarankan agar: (a) program  kewirausahaan 

perlu memperbesar  porsi  aspek-aspek pengetahuan dan aspek afektif, misalnya 

menumbuhkan  semangat jiwa wirausaha, kemampuan mencari peluang  dan 
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kemampuan mengambil keputusan, (b) perlu ada standar ketercapaian kompetensi 

setelah peserta pelatihan  mengikuti program, (c) perlu ada himbauan bagi para 

tenaga profesional untuk peduli dalam mengembangkan masyarakat melalui 

pengentasan kemiskinan dan pengangguran, dan (d) perlu ada perbaikan  metode  

dan strategi pembelajaran untuk pembelajaran orang dewasa. 

3. Dalam  mempersiapkan program mulai dari penetapan standar kompetensi, kurikulum, 

silabi, pengembangan bahan ajar disiapkan secara baik. Oleh karena itu perlu 

ditingkatkan dalam pengelolaannya. Pada saat  seleksi perlu mempertimbangkan 

bakat dan minat  peserta. Program kewirausahaan perlu memperbesar porsi  aspek-

aspek pengetahuan dan aspek afektif untuk menumbuhkan jiwa wirausaha. Perlu ada 

penelusuran lulusan program pelatihan untuk mengetahui keberlanjutan  program.  

4. Untuk Dinas  PNFI disarankan untuk lebih gencar mensosialisasikan program yang 

ditawarkan oleh pusat, agar banyak lembaga yang berwenang merespon tawaran 

kegiatan. Lebih khusus Program Kewirausahaan Masyarakat agar pencanangan 

program kewirausahaan oleh pemerintah segera terealisir. Selain itu juga agar 

masyarakat lebih banyak yang mengetahui program-program pendidikan non formal 

yang ditawarkan. 

5. Perlu adanya penelitian model pembelajaran program kewirausahaan yang ditujukan 

kepada masyarakat yang mempunyai latar belakang kurang mampu dan kurang 

beruntung, tidak punya keterampilan, miskin, drop out sekolah. Sehingga hasil 

pembelajaran yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara dapat berhasil dan sesuai 

dengan tujuan.    
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas, minat belajar, dan hasil 
belajar Sosiologi dengan menggunakan software autoplay media studio pada kelas XI IPS 
1 SMA Negeri 2 Banguntapan Tahun Pelajaran 2013/2014. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilakukan dengan empat 
langkah, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Penelitian dilaksanakan 
dua siklus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah pengamatan, angket, 
dan tes hasil belajar Sosiologi. Teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif 
kuantitatif.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kegiatan belajar mengajar 
menggunakan software autoplay media studio mampu meningkatkan kreativitas, minat 
belajar, dan hasil belajar Sosiologi. Kreativitas mengalami peningkatan, dari siklus I 
terdapat frekuensi relatif sebesar 75,85% siswa dengan kategori kreativitas sangat tinggi 
dan tinggi, pada siklus II meningkat dengan frekuensi relatif sebesar 86,19% siswa 
dengan kategori kreativitas sangat tinggi dan tinggi. Minat belajar mengalami peningkatan, 
pada siklus I terdapat frekuensi relatif sebesar 55,17% siswa dengan kategori minat 
belajar sangat tinggi dan tinggi, pada siklus II  meningkat dengan frekuensi relatif sebesar 
82,76% siswa dengan kategori minat belajar sangat tinggi dan tinggi. Hasil belajar 
Sosiologi, pada siklus I, terdapat 41,37% siswa yang tidak tuntas dan 58,63% siswa 
tuntas secara klasikal dengan rata-rata kelas 69,46, pada siklus II mengalami peningkatan 
13,79% siswa tidak tuntas dan 86,21% siswa tuntas secara klasikal dengan rata-rata 
82,51. 

 
Kata kunci: software autoplay media studio, kreativitas, minat belajar, hasil belajar 

Sosiologi 

 

PENDAHULUAN 

Pendekatan pembelajaran klasikal dengan menggunakan metode ceramah sampai 

saat ini masih sangat disukai oleh para guru karena memiliki beberapa keunggulan 

dibandingkan dengan metode yang lain. Keunggulan metode ceramah antara lain hemat 

dalam penggunaan waktu dan media,di samping itu juga ekonomis dan praktis dalam 

menyampaikan isi pembelajaran. Dengan metode ceramah, guru akan mudah mengontrol 

kecepatan seluruh isi pelajaran. Guru dapat membatasi dan mengatur seberapa luas 

materi pelajaran yang akan disampaikan kepada muridnya sesuai dengan kebutuhan dan 

tujuan yang ingin dicapai. Namun, harus diakui tidak selamanya pembelajaran dengan 

ceramah dapat berlangsung dengan baik. Gejala negatif yang muncul adalah siswa 

menjadi cepat bosan dan tidak memperhatikan materi yang diceramahkan. Rasa bosan 
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itu akan membuat siswa tidak fokus, walaupun secara fisik murid ada di dalam kelas, 

namun secara mental murid tidak mengikuti sama sekali proses pembelajaran. Selain itu, 

sangat sulit untuk mengetahui apakah seluruh siswa sudah mengetahui atau mengerti 

apa yang dijelaskan atau belum. Mengingat adanya kelemahan dalam pembelajaran yang 

menggunakan guru sebagai sumber belajar utama, maka perlu ada usaha untuk 

mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut. Sejalan dengan pergeseran makna 

pembelajaran dari pembelajaran yang berorientasi kepada guru (teacher oriented) pada 

pembelajaran yang beorientasi kepada siswa (student oriented), peran guru dalam proses 

pembelajaran pun mengalami pergeseran. Salah satunya adalah penguatan peran guru 

sebagai motivator ( Saefullah, 2012:301). 

Dalam kedudukannya sebagai sebuah disiplin ilmu sosial yang sudah relatif lama 

berkembang di lingkungan akademika, secara teoritis Sosiologi memiliki posisi strategis 

dalam membahas dan mempelajari masalah-masalah sosial-politik dan budaya yang 

berkembang di masyarakat dan selalu siap dengan pemikiran kritis dan alternatif 

menjawab tantangan yang ada. Secara umum, beberapa isi materi Sosiologi memuat 

prinsip-prinsip atau konsep-konsep yang cukup rumit dan abstrak. Seperti halnya dalam 

materi masyarakat multikultural yang dipelajari siswa kelas XI IPS semester 2. Materi 

tersebut tidak berisi hanya berupa penjelasan dengan menggunakan teori saja tetapi 

perlu contoh-contoh nyata yang ada di kehidupan masyarakat yang dapat ditampilkan 

dalam bentuk animasi atau video. 

 Berdasarkan hasil observasi peneliti pada mata pelajaran Sosiologi, peneliti 

melihat proses pembelajaran yang dilakukan guru masih mempunyai kekurangan didalam 

segi kreativitas siswa, minat siswa dan hasil belajarnya. Dari segi kreativitas, siswa masih 

memiliki rasa ingin tahu yang rendah, kurang mampu mengajukan pertanyaan yang 

membangun, dan kurang memiliki daya imajinasi yang tinggi.Dilihatdari segi minat belajar, 

masih ada beberapa siswa yang tidak memperhatikan penjelasan guru, kurang antusias 

dalam pelajaran dan sering berbicara sendiri dengan teman sebangku. Selain itu, dilihat 

dari hasil belajar dari materi ulangan yang telah dilalui siswa, masih terdapat 44,82% 

siswa yang belum tuntas KKM dalam pembelajaran tersebut sehingga harus mengikuti 

program remidial 

 Permasalahan-permasalahan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal, 

antara lain, materi yang dipelajari yang bersifat abstrak karena membahas tentang 

masyarakat multikultural, guru dalam menjelaskan materi hanya dengan metode ceramah 

dan tidak menggunakan media yang cocok dengan karakter materi yang diajarkan. 
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 Untuk mengatasi permasalahan di atas, maka perlu dilakukannya upaya 

peningkatan kreativitas, minat belajar dan hasil belajar Sosiologi dengan menggunakan 

media pembelajaran yang sesuai. Prinsip pokok yang harus diperhatikan dalam 

penggunaan media pada setiap kegiatan belajar mengajar adalah bahwa media 

digunakan dan diarahkan untuk mempermudah siswa belajar dalam upaya memahami 

materi pelajaran (Wina Sanjaya, 2009: 226). Oleh karena itu, peranan media 

pembelajaran sangat diperlukan dalam suatu kegiatan belajar mengajar. Melalui media 

pembelajaran hal yang bersifat abstrak bisa lebih menjadi konkret. 

Berdasarkan beberapa kajian teoritis dan empiris, untuk mengatasi kelemahan 

tersebut penggunaan teknologi informasi (TI) dalam pembelajaran dianggap salah satu 

pemecahan masalah yang sesuai. Apa pun bentuknya, pemanfaatan teknologi informasi 

dalam pembelajaran membawa perubahan tradisi atau budaya pembelajaran. Model 

pembelajaran atau sumber belajar yang berhubungan dengan teknologi informasi dan kini 

menjadi perhatian dunia pendidikan adalah model pembelajaran berbasis komputer 

(computer based learning). Pembelajaran berbasis komputer adalah pembelajaran yang 

menggunakan komputer sebagai alat bantu dimana pembelajaran dengan menggunakan 

software komputer (CD pembelajaran) berupa program komputer yang berisi tentang 

muatan pembelajaran meliputi: judul, tujuan, materi pembelajaran, dan evaluasi 

pembelajaran. 

Dengan menggunakan pembelajaran ini bahan ajar disajikan dengan 

menggunakan media komputer yang menggunakan audio visual sehingga kegiatan 

proses belajar mengajar menjadi lebih menarik dan menantang bagi siswa. Hal ini 

diperkuat dengan hasil penelitian Haryoko (2009:9) bahwa pembelajaran menggunakan 

media audio visual lebih baik dibanding dengan pembelajaran melalui pendekatan 

konvensional. Dengan rancangan pembelajaran komputer yang bersifat interaktif, akan 

mampu meningkatkan kreativitas, minat belajar dan hasil belajar Sosiologi siswa.   

Dalam hal ini media yang digunakan adalah software autoplay media studio. 

Dengan menggunakan software autoplay media studio ini, siswa akan lebih dapat 

berkreasi dalam membuat presentasi tugas yang berkaitan dengan hal-hal yang abstrak 

karena dalam program ini dapat dimasukkan suara, gambar, grafik, animasi atau bahkan 

video sehingga akan terlihat lebih menarik untuk dilihat. Software autoplay media studio 

menyediakan pemrograman visual mudah dengan menggunakan alur kerja yang intuitif 

dan drag-and-drop objek sehingga siapapun dapat dengan cepat mencapai hasil yang 

mengesankan. 
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Menurut Sudarma (2013) kreativitas adalah kecerdasan yang berkembang dalam 

individu, dalam bentuk sikap, kebiasaan, dan tindakan dalam melahirkan sesuatu yang 

baru dan orisinil untuk memecahkan masalah. Setiap orang pada  dasarnya memiliki 

potensi kreatif, tidak ada orang yang sama sekali tidak memiliki kreativitas, yang 

diperlukan adalah bagaimana mengembangkan potensi kreativitas tersebut. Kreativitas 

yang dimiliki manusia lahir bersamaan dengan lahirnya manusia tersebut. Sedangkan 

menurut Supriadi (1994) ciri–ciri kreativitas yang dimiliki oleh seorang individu terbagi 

dalam dua bagian yaitu kognitif dan non kognitif. Ciri-ciri kognitif meliputi: fluency 

,flexibility,dan originality. Sedangkan ciri-ciri non kognitif meliputi motivasi, sikap, dan 

kepribadian kreatif. Kedua ciri baik kognitif maupun non kognitif tersebut saling 

berhubungan satu dengan yang lainnya. Terdapat tujuh ciri-ciri sikap kreatif,yaitu: 1) 

Keterbukaan terhadap pengalaman baru; 2)Kelenturan dalam berpikir; 3)Kebebasan 

dalam mengungkapkan diri; 4)Menghargai adanya fantasi; 5)Minat terhadap kegiatan 

kreatif; 6)Kepercayaan terhadap gagasan sendiri; 7)Kemandirian dalam memberikan 

pertimbangan (Munandar, 2009). 

Minat merupakan salah satu aspek psikis yang dapat mendorong manusia 

mencapai tujuan.Minat ialah dorongan yang menyebabkan terikatnya perhatian individu 

pada objek tertentu seperti pekerjaan, pelajaran, benda, dan orang. (Jahya, 2011). 

Seseorang yang memiliki minat terhadap suatu objek, cenderung memberikan perhatian 

atau merasa senang yang lebih besar kepada objek tersebut. Oleh karena itu, tinggi 

rendahnya perhatian atau rasa senang seseorang terhadap objek dipengaruhi oleh tinggi 

rendahnya minat seseorang tersebut. Minat sangat banyak pengaruhnya terhadap 

belajar, karena bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa maka 

siswa tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya. Siswa tidak akan memperoleh kepuasan 

dari pelajaran tersebut. Jika terdapat siswa yang kurang berminat dalam belajar dapat 

diusakan agar ia mempunyai minat yang lebih besar dengan cara menjelaskan hal-hal 

yang menarik dan berguna bagi kehidupan serta hal-hal yang berhubungan dengan cita-

cita serta kaitannya dengan bahan pelajaran yang dipelajari tersebut. 

Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-

sikap, apresiasi dan keterampilan (Suprijono, 2014). Hasil belajar dapat  dilihat dengan 

menggunakan kegiatan evaluasi yang bertujuan untuk mendapatkan data pembuktian 

yang akan dapat menunjukkan tingkat kemampuan siswa dalam mencapai tujuan 

pembelajaran. Hasil belajar yang diteliti dalam penelitian ini adalah hasil belajar kognitif 

Sosiologi. 
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 Rumusan masalah penelitian ini yaitu Bagaimanakah upaya meningkatkan 

kreativitas, minat belajar, dan hasil belajar Sosiologi dengan menggunakan software 

autoplay media studio?. Tujuan penelitian Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan 

kreativitas, minat belajar, dan hasil belajar Sosiologi dengan menggunakan software 

autoplay media studio. Manfaat penelitian ini yaitu secara teoritis dapat menambah variasi 

metode pembelajaran yang dilakukan dalam proses kegiatan belajar mengajar.  

Sedangkan manfaat praktis bagi siswa, dapat dijadikan sebagai sarana pengembangan 

kreativitas, minat belajar, dan hasil belajar Sosiologi. Bagi guru Sosiologi khususnya dan 

guru lainnya, dapat sebagai bahan acuan dalam menyusun rencana pelaksanaan 

pembelajaran menggunakan media pembelajaran yang sesuai. Bagi sekolah, sebagai 

bahan masukan bagi sekolah untuk memperbaiki praktik-praktik pembelajaran guru agar 

menjadi lebih efektif dan efisien sehingga kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa 

meningkat. 

 

METODE 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas (PTK) yang akan 

dilakukan mengikuti desain model Kemmis dan Taggart (Rochiati Wiriatmaja, 2005), 

dimana di dalam satu siklus atau putaran terdiri atas empat komponen yang meliputi: (a) 

Perencanaan (planning), (b) tindakan (acting), (c) Observasi (observation), dan (d) refleksi 

(reflection). Subjek penelitian adalah siswa SMA Negeri 2 Banguntapan kelas XI IPS 1 

semester genap tahun pelajaran 2013/2014.  

Berdasarkan desain model Kemmis dan Taggart, tahapan penelitian yang akan 

dilakukan dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Perencanaan  

Perencanaan pada siklus pertama diarahkan pada kegiatan sebagai berikut: 

a. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sebagai pedoman 

pelaksanaan pembelajaran 

b. Menyiapkan software autoplay media studio 

c. Menyiapkan lembar kerja siswa, lembar observasi, angket 

d. Membuat soal tes untuk tiap-tiap siklus 

e. Membuat daftar hasil belajar Sosiologi siswa 

2. Pelaksanaan Tindakan 

Pada tahap ini dilakukan tindakan berupa: 

a. Pelaksanaan program pembelajaran dengan menggunakan software autoplay 

media studio 
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b. Pengambilan atau pengumpulan data hasil angket tentang kreativitas dan minat 

belajar 

c. Pengambilan penilaian hasil belajar Sosiologi siswa dengan menggunakan nilai tes 

3. Observasi 

Pelaksanaan observasi yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

a. Mengamati tingkat efektivitas penggunaan software autoplay media studio dalam 

suatu pembelajaran di kelas yang dilakukan oleh guru. Untuk mengamati tingkat 

efektivitas tersebut, peneliti menyiapkan lembar observasi kegiatan pembelajaran. 

b. Mengamati kendala-kendala yang terjadi dalam penerapan pembelajaran 

menggunakan software autoplay media studio pada siklus pertama dan cara 

mengatasinya. 

4. Evaluasi dan Refleksi 

a. Evaluasi 

Pelaksanaan evaluasi untuk mengatahui sejauh mana penguasaan siswa terhadap 

materi pembelajaran yang diberikan guru terkait dengan kreativitas, minat, dan hasil 

belajar dengan menggunakan software autoplay media studio.Penilaian hasil belajar 

menggunakan tes. Penilaian proses menggunakan lembar pengamatan. 

b. Refleksi 

Refleksi dilakukan untuk mengetahui apakah kegiatan evaluasi berjalan efektif serta 

kegiatan yang dilakukan dapat meningkatkan efektivitas belajar siswa. 

Setelah diadakan evaluasi dan refleksi maka akan dilanjutkan pada siklus berikutnya 

sampai dengan kompetensi siswa tercapai sesuai dengan indikator keberhasilan. 

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik tes dan nontes.Teknik 

tes menggunakan tes objektif yang digunakan untuk mengetahui hasil belajar Sosiologi 

siswa. Sedangkan teknik nontes yang digunakan yaitu observasi dan angket. Observasi 

yang dilakukan dalam penelitian ini untuk memperoleh data tentang berlangsungnya 

proses pembelajaran, dan angket untuk memperoleh data tentang kreativitas dan minat 

belajar. Instrumen pengumpulan data disesuaikan dengan teknik yang dipakai. Alat yang 

dipakai untuk mengetahui hasil belajar Sosiologi adalah butir soal tes tertulis yang 

dilaksanakan pada akhir setiap siklus. Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes 

obyektif dengan bentuk yang mengharapkan siswa memilih jawaban yang sudah. 

Sedangkan alat yang digunakan untuk mengukur kreativitas dan minat belajar dengan 

menggunakan lembar angket. 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis 

deskriptif kuantitatif. Sesuai dengan ciri dan karakteristik serta bentuk penelitian tindakan 
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kelas, analisis data digunakan untuk mencari dan menemukan upaya yang dilakukan guru 

dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar siswa. Dalam penelitian ini, proses 

belajar yang dimaksud adalah bagaimana proses kreativitas, minat belajar, dan hasil 

belajar Sosiologi dapat ditingkatkan dengan menggunakan autoplay media studio.  

Ada beberapa indikator keberhasilan yang dapat digunakan untuk menilai 

apakah software autoplay media studio dapat meningkatkan kreativitas, minat belajar dan 

hasil belajar Sosiologi. Indikator keberhasilan kreativitas tercapai jika terjadi peningkatan 

kreativitas siswa ditandai dengan meningkatnya kreativitas siswa dalam observasi 

pembelajaran maupun dari hasil angket dengan prosentase 80% siswa kelas XI IPS 

mempunyai kreativitas tinggi dan sangat tinggi. Indikator keberhasilan minat belajar 

tercapai jika terjadi peningkatan minat belajar siswa ditandai dengan meningkatnya 

keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran maupun dari hasil angket dengan 

prosentase 80% siswa kelas XI IPS 1 mempunyai minat belajar tinggi dan sangat tinggi. 

Indikator keberhasilan hasil belajar Sosiologi tercapai jika terjadi peningkatan hasil belajar 

Sosiologi siswa ditandai dengan perolehan nilai rata-rata yang meningkat setiap siklusnya 

dengan KKM (Kriteria Ketuntasana Minimal) 76 dan ketuntasan klasikal mencapai 80%. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Selama proses pembelajaran yang terjadi, semua tahapan terlaksana dengan 

baik. Selain pemberian materi pelajaran, kegiatan pembelajaran juga menekankan pada 

pemberian tugas, yaitu membuat presentasi dengan menggunakan software autoplay 

media studio sesuai dengan materi yang dipelajari. Kegiatan siswa terfokus pada 

penyampaian materi dari peneliti dan dilanjutkan dengan pengerjaan tugas oleh siswa. 

Siklus I, siswa cenderung kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. 

Pembelajaran yang dilakukan juga  tertunda karena upacara hari senin pada saat itu 

melebihi waktu yang telah ditentukan. Saat siswa telah masuk ke kelas, siswa masih 

terlihat asyik mengobrol dengan temannya. Hal ini menunjukkan minat belajar siswa 

masih rendah. Peneliti pun kemudian memancing perhatian siswa dengan 

memperlihatkan materi dengan menggunakan software autoplay media studio. Pancingan 

ini ditanggapi oleh sebagian siswa, karena sebagian siswa lain masih terlihat 

berkonsentrasi mengusap peluh mereka setelah mengikuti upacara. Saat peneliti mulai 

menjelaskan materi, siswa pun terlihat mulai memperhatikan. Pembelajaran yang 

menggunakan software autoplay media studio yang   disajikan  disimak  dan  diminati, 

sebagian  siswa  juga  ikut menghubungkan gambar atau video yang ditayangkan dengan 

materi pembelajaran. Penugasan yang diberikan oleh peneliti adalah membuat 



885 

 

presentasi dengan menggunakan software autoplay media studio dengan materi 

keanekaragaman suku di Indonesia sesuai dengan materi suku apa yang siswa 

kehendaki. Pembuatan presentasi tersebut diharapkan mampu membuat siswa 

menghubungkan materi yang telah diberikan dengan keadaan yang sesungguhnya terjadi 

di masyarakat multikultural. Kegiatan berlangsung dengan baik, meskipun tingkat 

kemampuan menghubungkan materi yang dibuat siswa masih tergolong lemah.  

Siklus II, siswa kembali membuat tugas presentasi dengan menggunakan 

software yang sama, namun kali ini siswa sudah dibekali buku atau modul membuat 

presentasi dengan software autoplay media studio. Materi yang dibuat adalah tentang 

konflik-konflik yang terjadi pada masyarakat multikultural. Seperti pada siklus yang 

pertama, tugas pada siklus II inipun juga dikerjakan secara individu untuk mengetahui 

tingkat minat dan kreativitas setiap siswa. peneliti melihat adanya perubahan sikap siswa, 

saat bel masuk berbunyi, hampir semua siswa telah memasuki kelas. Saat peneliti 

melakukan apersepsi, siswa terlihat sangat antusias untuk melihat media yang digunakan 

peneliti. Sejak pembelajaran dimulai siswa terlihat sangat antusias karena merasa ingin 

tahu bagaimana cara mengatasi sebuah konflik dalam masyarakat multikultural. Saat 

mempresentasikan tugas, terlihat adanya kesiapan dari siswa dalam presentasi, mereka 

dengan sikap tenang dan  mantap berada di depan kelas tanpa di tunjuk dan tidak ada 

rasa canggung lagi. Ketika ada pertanyaan dari teman yang lain, siswa yang maju 

presentasi dengan rasa percaya diri menjawab pertanyaan tersebut dengan 

menghubungkan materi Sosiologi yang pernah mereka dapatkan, walaupun ada 

jawaban yang terkadang membuat tertawa teman yang lain. Keadaan ini menunjukkan 

bahwa siswa merasa tertarik terhadap mata pelajaran Sosiologi dan merasa cocok 

dengan media autoplay media studio.  

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti dan penugasan-penugasan 

yang dikerjakan oleh siswa pada setiap siklus, diperoleh beberapa fakta yang 

memperlihatkan bahwa kreativitas baik sikap maupun berpikir kreatif mengalami 

peningkatan. Siswa juga lebih  mampu menghubungkan setiap fenomena yang ada 

dengan materi pembelajaran. Presentasi yang dilakukan oleh siswa juga jauh lebih 

tenang dibandingkan pertemuan sebelumnya. Saat pembelajaran berlangsung, siswa 

mengemukakan ide-ide yang mereka dapat tanpa ragu-ragu. Hal ini terlihat saat 

apersepsi dan penarikan kesimpulan pembelajaran. Saat penugasan, ide-ide yang 

bermunculan  dalam benak siswa dituangkan  secara kongkrit kemudian dihubungkan 

dengan materi pembelajaran secara sistematis.  Hasil  penugasan  pun  diperkuat  oleh  

siswa dengan melakukan presentasi secara mantap dan tanpa ragu-ragu. Siswa berhasil 
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menyampaikan presentasi penugasan secara jelas bahkan menjawab setiap pertanyaan 

yang diajukan oleh siswa lain. 

Hal ini didukung pada hasil angket kreativitas pada siklus I dan II dimana pada 

tiap siklus mengalami peningkatan kreativitas. Angket kreativitas menunjukkan adanya 

peningkatan di setiap aspek kreativitas yang dimiliki oleh siswa. Angket kreativitas 

menjadi  tolak ukur pengukuran dari diri siswa itu sendiri tentang pengaruh software 

autoplay media studio pada t i n g k a t  kreativitas yang ada pada dirinya.  

Pada siklus I, setelah dihitung dengan menggunakan rumus χ¯ ideal = 60% x 

skor tertinggi dan SD ideal =1/4 dari χ¯ideal, maka pada siklus I mempunyai rata-rata 

ideal sebesar 84 dan SD ideal sebesar 21. 

 

Tabel 5. Kategori Tinggi Rendahnya Tingkat Kreativitas Siklus I 

Rumus Rentang skor f  absolut 
f relatif 

(%) 
Kategori 

Χ ideal + 1,5 SD 114 – 140 6 20,68 Sangat Tinggi 

X ideal + 0,5 SD 94 – 113 16 55,17 Tinggi 

X ideal – 0,5 SD 74 – 93 7 24,15 Cukup 

X ideal – 1,5 SD 53 – 73 0 0 Rendah 

 

Dari 29 siswa, terdapat 6 siswa yang memiliki kategori kreativitas sangat tinggi 

dengan frekuensi relatif sebesar 20,68%, 16 siswa kategori kreativitas tinggi dengan 

frekuensi relatif sebesar 55,17% dan 7 siswa kategori kreativitas cukup dengan frekuensi 

relatif sebesar 24,13%. Sehingga terdapat frekuensi relatif sebesar 75,85% siswa dengan 

kategori kreativitas sangat tinggi dan tinggi.  

 

Tabel 6. Kategori Tinggi Rendahnya Tingkat Kreativitas Siklus II 

Rumus Rentang skor f absolut 
f relatif 

(%) 
Kategori 

Χ ideal + 1,5 SD 114 – 140 12 41,37 Sangat Tinggi 

X ideal + 0,5 SD 94 – 113 13 44,82 Tinggi 

X ideal – 0,5 SD 74 – 93 4 13,81 Cukup 

X ideal – 1,5 SD 53 – 73 0 0 Rendah 

 

Dengan kategori yang sama pada siklus I, pada siklus II terdapat 12 siswa 

kategori kreativitas sangat tinggi dengan frekuensi relatif sebesar 41,37%, 13 siswa 

kategori kreativitas tinggi dengan frekuensi relatif sebesar 44,82%, dan 4 siswa dengan 

kategori kreativitas cukup dengan frekuensi relatif sebesar 13,81%. Hal ini berarti terdapat 

frekuensi relatif sebesar 86,19% siswa dengan kategori kreativitas sangat tinggi dan 

tinggi. Berpikir kreatif yang meliputi fluency, flexibility, dan originality dapat dilihat utuh 
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dalam pengerjaan tugas dan pembelajaran berlangsung. Sehingga dapat ditarik 

kesimpulan pada siklus II ini indikator keberhasilan kreativitas sudah terpenuhi. Adapun 

perbandingan tingkat kreativitas antara siklus I dan II dapat dilihat dari grafik 1. 
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        Grafik I. Perbandingan Tingkat Kreativitas antara Siklus I dan II 

 

Aspek minat belajar yang dapat terekam oleh peneliti terlihat dari kemauan 

siswa untuk mengikuti pembelajaran Sosiologi. Kemauan siswa diwujudkan dengan cara 

memperhatikan penjelasan peneliti saat pembelajaran, mengerjakan penugasan yang 

diberikan, berusaha menjadi yang terbaik diantara teman yang lain dan menjadi lebih 

antusias saat pembelajaran berlangsung.  

Peningkatan minat belajar siswa juga terlihat selama pembelajaran 

menggunakan autoplay media studio, siswa lebih disiplin terhadap waktu pembelajaran 

yang terjadi. Saat pembelajaran terjadi setelah bel istirahat selesai, siswa langsung 

masuk ke ruang kelas dan dengan penuh perhatian memperhatikan penjelasan peneliti.  

Hal ini didukung dengan hasil angket minat belajar yang diberikan peneliti pada 

setiap akhir siklus yang menunjukkan peningkatan minat belajar. Pada siklus I, setelah 

dihitung dengan menggunakan rumus χ¯ ideal = 60% x skor tertinggi dan SD ideal=1/4 

dari χ ideal, maka pada siklus I mempunyai rata-rata ideal sebesar 55,2 dan SD ideal 

sebesar 13,8.  

               Tabel 7. Kategori Tinggi Rendahnya Tingkat Minat Belajar Siklus I  

Rumus Rentang 

skor 

f absolut f relatif (%) Kategori 

Χ ideal + 1,5 SD 76 - 92 2 6,89 Sangat Tinggi 

X ideal + 0,5 SD 62 - 75 14 48,27 Tinggi 

X ideal – 0,5 SD 48 - 61 12 41,37 Cukup 

X ideal – 1,5 SD 34 – 47 1 3,47 Rendah 

   

Dari 29 siswa, terdapat 2 siswa yang memiliki kategori minat belajar sangat tinggi 
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dengan frekuensi relatif sebesar 6,89%, 14 siswa kategori minat belajar tinggi dengan 

fekuensi relatif 48,27%, 12 siswa kategori minat belajar cukup dengan frekuensi relatif 

sebesar 41,37%, dan 1 siswa kategori minat belajar rendah dengan frekuensi relatif 

sebesar 3,47%. Sehingga terdapat frekuensi relatif sebesar 55,17% siswa dengan 

kategori minat belajar sangat tinggi dan tinggi. 

Pada siklus II, meningkat dari 29 siswa, terdapat 6 siswa yang memiliki kategori 

kreativitas sangat tinggi dengan frekuensi relatif sebesar 20,70%, 18 siswa kategori 

kreativitas tinggi dengan frekuensi relatif sebesar 62,06%, dan 5 siswa kategori kreativitas 

cukup dengan frekuensi relatif sebesar 17,24%. Sehingga dapat disimpulkan terdapat  

frekuensi relatif sebesar 82,76% siswa dengan kategori minat belajar sangat tinggi dan 

tinggi. 

                      Tabel 7 .Kategori Tinggi Rendahnya Tingkat Minat Belajar Siklus II 

Rumus Rentang 
skor 

f absolut f relatif 
(%) 

Kategori 

Χ ideal + 1,5 SD   76 – 92 6 20,70 Sangat Tinggi 

X ideal + 0,5 SD 62 – 75 18 62,06 Tinggi 

X ideal – 0,5 SD 48 – 61 5 17,24 Cukup 

X ideal – 1,5 SD 34 – 47 0 0 Rendah 

 

Dengan demikian, hasil pengisian angket minat belajar siswa pada siklus II telah 

memenuhi indikator keberhasilan yang ditetapkan, yakni persentase minat belajar lebih 

dari atau sama dengan 80% dengan kriteria tinggi dan sangat tinggi. 

 

Grafik 2. Perbandingan Tingkat Minat Belajar antara Siklus I dan II 

 

 Dari segi hasil belajar Sosiologi, hasil yang dicapai oleh siswa mengalami 

peningkatan dari siklus I ke siklus II. Hasil belajar Sosiologi siklus I dan II tersaji dalam 

tabel 8. 

                                         Tabel. 8 Hasil Belajar Sosiologi Siklus I dan II 
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Subjek 
NILAI 

TES 
SIKLUS I 

KET 
TES  

SIKLUS II 
KET 

1 79 Tuntas 86 Tuntas 

2 79 Tuntas 79 Tuntas 

3 57 Tidak Tuntas 86 Tuntas 

 4 50 Tidak Tuntas 79 Tuntas 

5 86 Tuntas 93 Tuntas 

6 50 Tidak Tuntas 79 Tuntas 

7 50 Tidak Tuntas 86 Tuntas 

8 79 Tuntas 79 Tuntas 

9 79 Tuntas 93 Tuntas 

10 57 Tidak Tuntas 64 Tidak Tuntas 

11 43 Tidak Tuntas 79 Tuntas 

12 50 Tidak Tuntas 79 Tuntas 

13 50 Tidak Tuntas 79 Tuntas 

14 86 Tuntas 86 Tuntas 

15 93 Tuntas 93 Tuntas 

16 86 Tuntas 86 Tuntas 

17 50 Tidak Tuntas 71 Tidak Tuntas 

18 86 Tuntas 93 Tuntas 

19 50 Tidak Tuntas 71 Tidak Tuntas 

20 93 Tuntas 93 Tuntas 

21 57 Tidak Tuntas 64 Tidak Tuntas 

22 79 Tuntas 79 Tuntas 

23 57 Tidak Tuntas 79 Tuntas 

24 93 Tuntas 93 Tuntas 

25 57 Tuntas 86 Tuntas 

26 86 Tuntas 93 Tuntas 

27 79 Tuntas 86 Tuntas 

28 79 Tuntas 79 Tuntas 

29 79 Tuntas 86 Tuntas 

JUMLAH 2014 TidakTuntas 41,37% 2393 
Tidak Tuntas 

13,79% 

 69,46 
Tuntas  
58,63% 

82,51 Tuntas 86,21% 

 

 
Grafik 3. Perbandingan Hasil Belajar Sosiologi antara Siklus I dan II 
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Pada siklus I, terdapat 12 siswa yang tidak tuntas dan 17 siswa yang tuntas. 

Dengan demikian terdapat 41,37% siswa yang tidak tuntas dan 58,63% siswa yang tuntas 

dengan rata-rata kelas 69,46. Nilai yang tertinggi yang dicapai adalah 93, sedangkan nilai 

terendahnya adalah 43. Sehingga indikator  keberhasilan hasil belajar belum terpenuhi. 

Pada siklus II, terdapat 4 siswa yang tidak tuntas dan 25 siswa tuntas. Dengan demikian 

terdapat 13,79% siswa tidak tuntas dan 86,21% siswa tuntas secara klasikal. Rata-rata 

pengerjaan tes soal adalah 82,51 dengan kategori sangat tinggi. Nilai maksimum yang 

diperoleh siswa adalah 93, sedangkan nilai minimal yang diperoleh siswa adalah 64. 

Dengan ketuntasan klasikal mencapai 86,21 %. Pemenuhan KKM oleh siswa sebesar 

76% juga menunjukkan bahwa siswa mampu memahami, mencerna, dan menangkap 

setiap pembelajaran yang disampaikan dengan penggunaan software autoplay media 

studio. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, diperoleh beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Software autoplay media studio merupakan software yang  memudahkan bagi hampir 

semua orang untuk menciptakan dan mengembangkan aplikasi perangkat lunak 

mereka sendiri. Bagian terbaiknya adalah seseorang tidak perlu menjadi seorang 

programer untuk menggunakan perangkat lunak. Implementasi software autoplay 

media studio pada mata pelajaran sosiologi di kelas XI IPS1 SMAN 2 Banguntapan 

bertujuan untuk mengembangkan kreativitas, minat belajar, dan hasil belajar 

Sosiologi pada materi ajar sesuai kompetensi dasar.   

2. Pelaksanaan penelitian melibatkan guru kolaborator dan  sebagai pihak yang 

membantu pelaksanaan penelitian. Penelitian yang dilaksanakan diatur dalam dua 

siklus. Setiap siklus memiliki pembedaan level yang ditandai dengan penambahan 

metode. 

3. Proses pengembangan kreativitas dengan menggunakan autoplay media studio pada 

mata pelajaran Sosiologi berjalan dengan baik. Terjadi peningkatan pada tiap siklus 

yang dijalani. Hal ini terlihat pada peningkatan hasil dari presentasi yang 

dilakukan siswa, dimana setiap siklus hasil presentasi siswa semakin bervariatif. 

Dalam menyampaikan presentasipun siswa semakin matang, tidak tergesa-gesa 

dan tidak gugup serta mampu menjawab pertanyaan dari teman dengan tenang. 

4. Proses pengembangan minat belajar dengan menggunakan autoplay media studio 

juga berjalan dengan baik. Selama penerapan pembelajaran siswa terlihat nyaman, 
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menikmati pembelajaran dan antusias dalam pembelajaran, bahkan salah satu anak 

yang biasanya pasif menunjukkan kemampuannya dalam menanggapi pertanyaan. 

5. Terdapat peningkatan hasil belajar  Sosiologi siswa dengan menggunakan software 

autoplay media studio. Hal ini dibuktikan adanya peningkatan jumlah siswa yang 

tuntas dan peningkatan rata-rata ketuntasan pada setiap siklus.  

Berdasarkan pelaksanaan penelitian yang telah dilakukan, peneliti bermaksud 

memberikan saran bagi pembaca sehubungan dengan pelaksanaan peningkatan 

kreativitas, minat belajar, dan hasil belajar Sosiologi dengan menggunakan software 

autoplay media studio pada kelas XI IPS 1 SMA Negeri 2 Banguntapan tahun p e l ajaran 

2013/2014. Saran-saran tersebut sebagai berikut: 

1. Bagi Guru 

a. Guru Sosiologi perlu meningkatkan penguasaan metode pembelajaran, sehingga 

saat menyajikan materi pelajaran para guru mampu menyajikannya dengan 

berbagai macam metode. 

b. Software autoplay media studio dapat menjadi alternatif pembelajaran yang variatif, 

mampu meningkatkan kreativitas, minat belajar siswa, serta hasil belajar. Software 

ini dapat diterapkan dalam setiap mata pelajaran.  

c. Guru harus lebih memperhatikan aspek penilaian proses pembelajaran yang 

dilakukan oleh siswa agar siswa yang lebih aktif dalam aspek psikomotor dapat 

terfasilitasi dengan baik. 

2. Bagi siswa 

a. Siswa sebaiknya memperbanyak pengetahuan Sosiologi dengan cara mengamati 

fenomena nyata dalam masyarakat. Hal ini juga akan membantu para siswa untuk  

lebih  peka terhadap realitas sosial yang terjadi. 

b. Perlunya menciptakan kekompakan kelas, sehingga selain siswa mempunyai klik, 

siswa juga akan memiliki rasa kebersamaan dengan anggota kelas di luar kliknya 

tersebut. 

3. Bagi Sekolah 

a. Perlunya pembinaan dan penyuluhan bagi para guru SMA Negeri 2 

Banguntapan dalam memanfaatkan sarana prasarana pembelajaran sehingga 

sarana dan prasarana yang  telah  tersedia  seperti  LCD  dapat  dimanfaatkan 

secara baik dan sesuai guna. 

b. Pihak sekolah sebaiknya selalu bersikap adil terhadap siswa baik itu IPA maupun 

IPS, hal ini akan berguna bagi perkembangan psikologis. 
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Abstrak 

Tulisan ini memfokuskan pada dua hal penting, yaitu  pemetaan kontruksi  pelajar  
mengenai nasionalisme generasi muda di Surabaya, dan memetakan dan 
mengembangkan model pembelajaran  IPS untuk membangun nasionalisme generasi 
muda di Surabaya. Ada dua desain penelitian yang digunakan, yaitu desain penelitian 
eksplorasi dan desain penelitian pengembangan.  Melalui  desain penelitian eksplorasi, 
hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi nasionalisme  generasi muda di 
Surabaya, masih perlu mendapat perhatian serius. Indikator nasionalisme yang 
digunakan dalam penelitian ini mengacu pada konsep Sartono Kartodirdjo, yang terdiri 
dari lima prinsip yaitu: (1) kesatuan (unity); (2) kesamaan (equality); (3) kemerdekaan 
(liberty); (4) kepribadian (personality); (5) prestasi yang dicapai (performance).  

Penelitian ini  mampu menunjukkan bahwa dari masing-masing indikator 
nasionalisme generasi muda, memprihatinkan. Misalnya generasi muda memiliki sikap 
dan teknik yang sama  antara menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan lagu lain. Hal ini 
tentunya tidak mampu membangkitkan emosi untuk bangga akan Indonesia. Sinergi 
dengan ini maka pengamalan nilai-nilai Pancasila bagi generasi muda juga 
memprihatinkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa  upaya untuk membangun  jiwa 
nasionalisme melalui pembelajaran, menjadi dimensi penting.  

Namun sayangnya berdasarkan  analisis dokumen  perangkat pembelajaran yang 
digunakan oleh guru IPS di kota Surabaya belum menunjukkan secara implisit maupun 
eksplisit, tentang upaya  guru IPS untuk membangun konstruksi Nasionalisme generasi 
muda. Penelitian ini  menghasilkan  model  pembelajaran yang ditengarai memberikan 
solusi bagi guru IPS tersebut.  Melalui penelitian pengembangan, penelitian ini 
menghasilkan Tiga Model Perangkat Pembelajaran untuk membangun Konstruksi 
Nasionalisme, berdasarkan jenjang kelas, yaitu  kelas  VII, VIII dan IX, mengacu  pada 
pada  Kurikulum 2013. Ketiga model tersebut telah diujicobakan dan siap digunakan guru 
dalam membangun nasonalisme generasi muda di Surabaya. 
 
 Kata kunci:   Model Pembelajaran IPS,  Nasionalisme,  Generasi Muda,     Surabaya  
 
 
PENDAHULUAN 

a. Latar Belakang 

Secara politik negara Indonesia yang diperjuangkan adalah negara kesatuan  

yang meliputi wilayah dari Sabang  sampai Merauke. Konsep Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI), sampai saat ini juga masih harus terus diperjuangkan. Keinginan dari 

sebagian kelompok masyarakat untuk melepaskan diri dari NKRI, atau mengganti 

ideology Pancasila (gerakan Negara Islam Indonesia) merupakan bahaya laten yang 
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harus terus diwaspadai. Secara sosial-budaya, yang kita perjuangkan adalah satu bangsa 

yang memiliki kesadaran untuk bersatu dalam perbedaan. Pembangunan kebangsaan ini 

sampai saat ini juga belum selesai. Wacana sukuisme seperti penduduk asli membuktikan 

bahwa pembangunan kebangsaan masih belum tuntas. Di sisi lain, lunturnya 

nasionalisme di kalangan generasi muda, juga merupakan masalah serius bagi 

pembangunan Nasionalisme. 

Secara sosial budaya, sebagaian besar generasi muda telah kehilangan jati diri 

sebagai bangsa Indonesia. Bahkan cara mereka berkomunikasi, lebih banyak  

mengggunakan bahasa-bahasa prokem yang tidak lagi sesuai dengan kaidah bahasa 

Indonesia. Pergeseran dalam berbahasa ini mengakibatkan sebagian besar generasi 

muda tidak bisa berbahasa Indonesia secara baik dan benar. Hal ini terbukti dengan nilai 

ujian nasional untuk mata pelajaran bahasa Indonesia justru berada di bawah nilai 

matematika atau mata pelajaran yang lain. Di lain sisi,  perilaku dan  gaya  hidup  

generasi muda  telah terhegemoni budaya barat yang telah membanjiri  berbagai aspek 

yang telah mengkerdilkan budaya dan pemikiran-pemikiran genuine Indonesia.  Kuatnya  

hegemoni karena globalisasi dan liberalisasi  menjadikan bangsa Indonesia cenderung 

tidak pernah berdaulat atas  berbagai hal di negeri sendiri yang notabene kaya dengan 

nilai-nilai kearifan lokal, namun belum dieksplore secara baik.  

Padahal  pembangunan  Nasionalisme, dalam kontek politik maupun sosial 

budaya telah dilakukan oleh Pemerintah melalui mata pelajaran Pendidikan  Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS). Winataputra (Supayekti, 2003) mengatakan bahwa pendidikan 

demokrasi di Indonesia, belum begitu  menggembirakan hasilnya. Hal ini  dapat  dilihat 

dalam konteks school-based democracy education, yaitu pendidikan demokrasi formal. 

Pendidikan demokrasi yang diajarkan masih pada tataran pengetahuan (informasi), belum 

pada tataran pelaksanaan. Sedangkan pendidikan demokrasi dalam konteks kehidupan 

masyarakat  ( society-based democracy education) masih jauh dari ideal.  

  Secara instrumental pendidikan demokrasi telah digariskan dalam berbagai 

peraturan perundangan.  Dimulai dalam usulan BP KNIP tanggal 29 Desember 1945, UU 

No 4/1950, UU No. 12/1954 dan Keputusan  Presiden RI No 145/1965. Kemudian dalam 

UU  No.2/ 1989 tentang Sisdiknas dan UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, keseluruhan menyatakan secara implisit pentingnya pendidikan demokrasi. 

Namun  pendidikan demokrasi dalam konteks kehidupan masyarakat masih kurang 

berhasil. Hal ini nampak pada  adanya kebebasan berpendapat masih menimbulkan 

anarkhis,  masih banyak kasus sara, di Papua, di Sulawesi, pelanggaran hak asasi 

manusia, hukum yang masih belum dapat ditegakkan sepenuhnya. Misalnya, aktifitas 
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demonstrasi sebagai perwujudan kebebasan berpendapat (hak asasi manusia), seringkali 

berubah jadi anarkhis (pelanggaran terhadap aturan / rule of law), sehingga  tidak 

demokratis.  

Jika dicermati secara mendalam, tampaknya cita-cita kemerdekaan yang di 

Proklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945  barulah sebatas  impian  belaka. Cita-cita 

bangsa Indonesia sesuai dengan isi dari pembukaan UUD 1945 yaitu menciptakan 

masyarakat yang adil, makmur, sejahtera dan sentosa kiranya hanya sebuah angan-

angan yang masih membutuhkan perjuangan panjang. Akhir-akhir ini banyak sering 

dibicarakan di media tentang sengketa antara beberapa lembaga Negara seperti 

kepolisisan, kejaksaan dan KPK. Korupsi terjadi di lembaga negara yang memiliki posisi 

sentral dalam masyarakat.  Seperti yang telah kita ketahui kasus Gayus Tambunan 

korupsi yang terjadi di bidang perpajakan, korupsi di bidang Kepolisisan, korupsi di 

berbagai Pemerintah Daerah dari Pemerintah Daerah Tingkat II maupun Tingkat I, hingga 

korupsi di lembaga Mahkamah Konstitusi, yang dianggap sebagai sandaran terakhir 

lembaga Hukum di Indonesia.  Kondisi ini tentu sangat merugikan bagi berbagai pihak 

yang berjuang untuk mencapai cita-cita bangsa.   

Sementara itu semenjak eforia reformasi dan globalisasi, sebagian dari (bangsa 

Indonesia),  khususnya generasi muda telah kehilangan jati diri, baik sebagai manusia 

maupun sebagai bangsa yang berpandangan hidup Pancasila. Pameo bahwa bangsa kita 

adalah bangsa yang beradab, ramah, dan suka menolong, semakin kabur dari realitas 

masyarakat. Berbagai tindak kekerasan yang terjadi di kota-kota besar, seperti Surabaya, 

Jakarta, Makasar, Medan serta berbagai kerusuhan yang terjadi di berbagai daerah, 

seperti Poso, Maluku, Kalimantan  merupakan  realita yang menegasikan pameo sebagai 

bangsa ramah dan beradab. Bahkan di mata dunia intemasional, Indonesia selain 

dianggap sebagai negara yang korup, juga negara yang banyak melakukan pelanggaran 

Hak Azasi Manusia (HAM). Kasus Kudatuli di Jakarta, kasus Aceh,  kasus Trisakti dan 

Semanggi  semua menjadi catatan buruk Indonesia di dunia intemasional. Citra bangsa 

Indonesia di dunia internasional semakin merosot akibat dari perilaku sebagian 

masyarakat Indonesia yang tidak mengindahkan nilai-nilai moral bangsa (Pancasila). Hal 

ini tentu sangat memprihatinkan  bangsa Indonesia. 

Di tengah globalisasi yang membutuhkan identitas nasional sebagai  pembeda 

dari bangsa lain,  sebagian  generasi  muda kita  justru mengalami krisis jati diri. 

Hilangnya jati diri bangsa ini disebabkan bangsa Indonesia telah meninggalkan nilai-nilai 

Pancasila, dan terjebak  pada nilai-nilai materialis, nilai  modernitas,  nilai pragmatis  

hingga nilai  hedonis. Namun sayangnya perubahan sikap,  cara pandang dan perilaku 
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kearah sikap pragmatis, materialis, dan hedonis tanpa disertai perubahan etos kerja dan 

profesionalisme dalam produksi, telah menyebabkan sebagian generasi muda  

mengalami kemerosotan moral. 

Akhir-akhir ini  semakin sering dipertontonkan perilaku generasi muda yang 

menyimpang dari norma-norma moral, norma sosial maupun  norma agama. Di 

lingkungan sosial,  banyak  dijumpai  anak-anak  muda yang suka mabuk-mabukan, judi, 

atau  bahkan ada yang berani “mengompas” orang-orang  yang  sedang lewat,  

mendengar anak-anak muda yang hamil di luar nikah. Begitu juga, bagi orang-orang 

Surabaya seringkali melihat  perilaku anak-anak supporter  sepak bola di Surabaya 

(bonek) di jalan raya, sehabis menonton sepak bola sungguh “menakutkan”. Tidak jarang 

mereka secara bersama-sama memaksakan kehendak menghentikan kendaraan yang 

lewat untuk ditumpangi tanpa mempedulikan kepentingan orang lain.  Bahkan terkadang 

mereka juga meminta uang untuk sekedar membeli minuman atau rokok kepada setiap 

pengendara mobil yang ditemui di jalan umum saat lampu lalu lintas berwarna merah. 

Sementara itu di Jakarta, telah terjadi anak sekolah yang dengan sengaja menyiram „air 

keras‟ di bus kota hingga menyebabkan orang lain mengalami cacat permanen. Berbagai 

fenomena ini,  tentunya menjadi  memprihatinkan  dan sekaligus menakutkan.  Perilaku 

seperti yang dilakukan oleh anak-anak muda tersebut jelas merupakan perilaku yang 

tidak diharapkan,  menyimpang dari norma-norma sosial dan mengganggu ketertiban 

sosial, serta melangar hak-hak orang lain.  

Selain krisis jati diri, sebagian  generasi  muda  juga mengalami krisis 

nasionalisme. Hal ini ditunjukkan  dengan survey yang dilakukan oleh salah satu stasiun 

TV Indonesia yang membuktikan bahwa tidak semua generasi muda hafal tentang lagu 

kebangsaan  Indonesia Raya, lagu-lagu nasional, hingga tidak hafal teks Pancasila (Data 

Primer, 2012). Berbagai fakta ini mengindikasikan bahwa kepedulian generasi muda 

terhadap simbol-simbol bangsa dan negara semakin luntur.  Mereka menghafal saja  tidak 

bisa, apalagi memahami substansi  nilai yang terkandungdan melaksanakan dalam 

kehidupan bernegara. Kondisi seperti ini tentu sangat memprihatinkan bagi kelangsungan 

eksistensi bangsa dan negara di era global.   

Pada hal untuk menghadapi globalisasisasi yang ditandai dengan homogenisasi, 

dibutuhkan  kepribadian yang jelas sebagai identitas diri setiap bangsa. Globalisasi 

sebagai hasil kemajuan teknologi komunikasi dan transfortasi  telah memudahkan  setiap 

orang untuk berinteraksi dengan menghilangkan dimensi ruang dan waktu. Globalisasi 

telah ”menghilangkan” batas-batas kenegaraan, yang memungkinkan setiap orang dapat 

berinteraksi dengan siapa saja dalam waktu  singkat. Meskipun  demikian  globalisasi 
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menurut Robertson (1995) mengandung bahaya, sebab mengarah pada pandangan 

homogenitas dan hegemoni budaya. Budaya-budaya yang besarlah, (budaya dari negara-

negara yang mempunyai kekuatan hegemoni seperti Amerika) yang dianggap baik. Cara 

pandang yang demikian akan semakin melemahkan konstruksi Nasionalisme bagi 

generasi muda di negara-negara berkembang, karena mudah dihegemoni oleh  negara 

dan budaya asing. Negara-negara berkembang akan menjadi konsumen budaya dari 

negara-negara maju  (sebagai contoh kasus Macdonalisasi). Untuk itu, Robertson  

menawarkan konsep Glokalisasi, yang tetap mempertahankan budaya lokal, dengan 

memperkuat jati diri dan nasionalisme di tengah proses global. 

Bagi  bangsa Indonesia  identitas diri secara formal telah dirumuskan dalam 

Pancasila. Menurut  Notonagoro,  kausa  material  Pancasila  adalah  adat  dan budaya 

bangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilai Pancasila telah  menjadi  bagian dari  adat dan 

kebudayaan serta menjadi  pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai  tersebut  

sekaligus  juga menjadi pengikat dari berbagai suku, sehingga Pancasila  juga  sering  

disebut sebagai pemersatu bangsa. Pancasila, bagi bangsa Indonesia bukan hanya 

dijadikan Dasar Negara, yang mendasari penyelenggaraan kenegaraan, tetapi  juga 

dijadikan  pandangan hidup yang memberi penerang  (light  star  menurut  Dardji  

Darmodihadjo)  dan  pedoman bagi setiap orang dalam berucap, bersikap, dan  bertindak  

dalam pergaulan  diantara sesama bangsa maupun dengan bangsa lain. Manifestasi 

Pancasila sebagai pandangan hidup ini  menyebabkan  Pancasila juga menjadi 

kepribadian bangsa. Bahkan dalam rangka membangun jati diri (nation and character 

building), pendidikan Pancasila telah dimasukkan dalam kurikulum pendidikan nasional 

sejak dari sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi. Namun dalam kenyataannya, kita 

masih banyak menyaksikan perilaku generasi muda yang justru tidak sesuai dengan nilai-

nilai Pancasila, bahkan ada gejala semakin melunturnya rasa nasionalisme. 

b. Rumusan Masalah 

 Pembangunan Nasionalisme, semakin membutuhkann  perhatian yang serius di 

era globalisasi. Masuknya  berbagai  pengaruh  budaya asing lewat media internet, bisa   

mengikis  Nasionalisme para generasi muda. Hal ini telah terbukti, semakin  tidak 

pedulinya generassi muda  terhadap  simbol-simbol  Nasionalisme, seperti  tidak  hafal 

Pancasila, lagu Indoneisa  Raya, cara bersikap dan berperilaku, gaya hidup sudah tidak 

lagi sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Oleh karena itu,  kecintaan  generasi muda 

terhadap berbagai budaya bangsa yang mensuburkan nasionalisme perlu 

ditumbuhkembangkan, yang pada gilirannya akan mampu berfungsi sebagai modal sosial 
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dalam membangun karakter menghadapi era global. Bertolak dari uraian di atas, maka 

yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah: 

 

 

1. Bagaimana konstruksi Nasionalisme generasi muda di Surabaya? 

2. Bagaimana model pembelajaran IPS SMP yang digunakan untuk membangun 

konstruksi Nasionalisme generasi muda di Surabaya? 

3. Bagaimana mengembangkan model pembelajaran IPS SMP sebagai upaya 

membangun jati diri Nasionalisme bagi generasi muda di Surabaya? 

c. Tujuan Penelitian 

Tujuan umum yang ingin dicapai dari penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan sumbangan pemikiran pada pemerintah untuk menumbuhkembangkan rasa 

kebanggaan terhadap jati diri Nasionalisme menuju Indonesia baru di era global.    

Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui, memahami, memetakan konstruksi Nasionalisme generasi muda di 

Surabaya 

2. Megetahui, memahami dan memetakan model pembelajaran IPS yang telah 

digunakan untuk membangun jati diri  Nasionalisme  generasi muda oleh guru-

guru di Surabaya 

3. Publikasi artikel ilmiah di jurnal Terakreditasi sebagai bentuk desiminasi hasil 

penelitian untuk mendapat tanggapan dari komunitas rumpun keilmuan yang 

sebidang  

d. Manfaat 

Ada beberapa manfaat  dari penelitian ini: 

1. Pemetaan konstruksi Nasionalisme akan menjadi dimensi penting bagi pemerintah 

untuk merumuskan kebijakan dalam rangka mengembangkan Nasionalisme 

generasi muda di Surabaya, sehingga pada gilirannya akan mampu mengantarkan  

bangsa Indonesia yang memiliki karakter di era global.  

2. Pemetaan model pembelajaran IPS yang telah dilaksanakan oleh guru-guru IPS 

akan berfungsi sebagai data base bagi pihak terkait, peneliti maupun pemerintah 

untuk meningkatkan kompetensi guru, pada umumnya pengembangan perangkat 

pembelajaran IPS,  khusunya  untuk  meningkatkan konstruksi nasionalisme 

3. Penyusunan model pembelajaran IPS untuk membangun nasionalisme bagi 

generasi muda, dapat digunakan sebagai instrumen bagi guru untuk memberikan 

sumbangan pemikiran bagi pemerintah untuk membangun jati diri generasi muda, 
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sehingga pada gilirannya mampu mewujudkan sumber daya manusia yang 

mampu bersaing di era global  

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian   memfokuskan pada Pemetaan Konstruksi Nasionalisme generasi 

muda di Surabaya.  Desain penelitian  yang digunakan adalah desain penelitian 

eksplorasi. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa dan guru SMP Kelas VII, VIII, IX  

yang dipilih secara acak, dari sekolah  yang berada di wilayah yaitu Surabaya Pusat, 

Surabaya Selatan, Surabaya Barat, Surabaya Utara dan Surabaya Timur.  

Definisi operasional konstruksi Nasionalisme  dalam penelitian ini, yaitu sikap 

warga negara dalam mengkonstruk nasionalisme yang diwujudkan dalam ucapan dan 

tindakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegeraa. Dimana didalam 

penelitian ini konstruksi Nasionalisme  dipahami sama dengan nasionalisme.  Pengertian 

nasionalisme yaitu suatu cinta terhadap tanah air dan bangsa yang dimiliki oleh setiap 

individu dalam mempertahankan tanah air dan bangsa dari berbagai serangan luar yang 

mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) didasari dengan 

semangat rela berkorban serta mengesampingkan segala bentuk perbedaan yang ada 

diantaranya, perbedaan agama, suku, ras, golongan/adat istiadat/budaya/ dan perbedaan 

bangsa. 

Indikator nasionalisme atau konstruksi Nasionalisme yang digunakan dalam 

penelitian ini mengacu pada konsep Sartono Kartodirdjo, yang terdiri dari lima prinsip 

yaitu: (1) kesatuan (unity); (2) kesamaan (equality); (3) kemerdekaan (liberty); (4) 

kepribadian (personality); prestasi yang dicapai (performance). Sedangkan Indikator  

Variabel yang digunakan adalah sebagai berikut: (1) Kesatuan (unity); diukur dari cara 

mereka menghadapi potensi konflik di Indonesia baik konflik sosial, konflik politik, maupun 

konflik agama dan ethnis; (2) Kesamaan (equality) diukur dari sikap mereka terhadap 

perbedaan etnis, budaya dan agama; (3)  Kemerdekaan (liberty) diukur dari bagaimana 

mereka memahami  hak-hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara; (4) Kepribadian (personality) diukur dari pengetahuan mereka terhadap nilai-

nilai Pancasila dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari; (5) Prestasi (performance) 

diukur dari apa yang dicita-citakan  dan tindakan yang akan dilakukan berkaitan dengan 

kemajuan bangsa dan negara.   

Pemetaan terhadap model pembelajaran IPS yang selama ini digunakan oleh 

guru-guru IPS untuk membangun jati diri Nasionalisme bagi generasi muda di Surabaya. 

Pemetaan perangkat pembelajaran tersebut dengan memperhatikan kategorisasi sebagai 
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berikut: (1) Analisis SK/KD; (2) Alokasi Waktu; (3) Indikator; (4) Tujuan Pembelajaran; (5) 

Materi Pembelajaran; (6) Metode Pembelajaran; (7) Langkah-Langkah Pembelajaran; (8) 

Penilaian Pembelajaran. 

Model Pembelajaran IPS untuk membangun konstruksi Nasionalisme.Variabel 

dalam penelitian ini  adalah model pembelajaran didefinisikan sebagai perangkat 

mengajar yang terdiri atas: (1) silabus; (2) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP); 

(3) Instrumen  Penilaian; (4)  Hand-Out/Bahan Ajar Siswa; (5) Media Pembelajaran. 

 Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi dan angket 

dipilih sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian ini. Observasi dilakukan dilakukan 

dengan berpedoman pada indikator variabel Nasionalisme, dilakukan  dengan cara 

datang di sekolah yang menjadi sample penelitian. Teknik analisis data yang digunakan 

adalah teknik prosentasi dan teknik analisis yang mengacu pada pendapat Miles dan 

Huberman Huberman, yaitu: (1) Reduksi data yakni melakukan pengelompokan aspek-

aspek berdasarkan unsur-unsur yang terkait  dengan  fokus  penelitian yang meliputi  

konstruksi Nasionalisme oleh generasi muda; (2)  Penyajian data yang dilakukan setelah 

data direduksi. Peneliti menyajikan data  secara deskripsi mengenai  Pemetaan 

konstruksi Nasionalisme generasi muda di Surabaya; (3) Pengambilan kesimpulan 

dilakukan sebagai langkah terakhir yang merupakan pemaknaan terhadap data yang 

telah dikumpulkan.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Konstruksi Nasionalisme Generasi Muda di Surabaya  

Seperti yang dijelaskan dalam Bab sebelumnya, bahwa konsep konstruksi 

Nasionalisme yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada konsep Sartono 

Kartodirdjo, yang terdiri dari lima prinsip yaitu: (1) kesatuan (unity); (2) kesamaan 

(equality); (3) kemerdekaan (liberty); (4) kepribadian (personality); (5) prestasi yang 

dicapai (performance). Dengan Indikator  Variabel sebagai berikut: 

a. Kesatuan (unity); diukur dari cara mereka menghadapi potensi konflik di Indonesia 

baik konflik sosial, konflik politik, maupun konflik agama dan ethnis.  

b. Kesamaan (equality) diukur dari sikap mereka terhadap perbedaan etnis, budaya 

dan agama.   

c. Kemerdekaan (liberty) diukur dari bagaimana mereka memahami hak-hak dan 

kewajiban dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.  

d. Kepribadian (personality) diukur dari pengetahuan mereka terhadap nilai-nilai 

Pancasila dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari.  
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e. Prestasi (performance) diukur dari apa yang dicita-citakan dan tindakan yang akan 

dilakukan berkaitan dengan kemajuan bangsa dan negara.   

 

a. Konstruksi Nasionalisme Generasi Muda di Surabaya dari indikator Kesatuan 

(Unity)  

Berdasarkan data yang diperoleh, secara umum tingkat Nasionalisme generasi 

muda cukup memprihatinkan. Hal ini bisa dilihat dari respon dan  sikap  mereka dalam 

menghadapi perbedaan, khususnya perbedaan suku dan agama yang sering kali menjadi 

sumber konflik. Meskipun sebagian (41,55%) generasi muda sudah tidak lagi mempunyai  

prasangka buruk terhadap suku dan agama lain, namun selebihnya prasangka tersebut  

masih ada. Bahkan sebagian (17,49%) dari meraka masih sering berprasangka buruk dan 

bersikap tidak senang terhadap suku dan agama lain.   

Sikap dan prasangka yang kurang baik terhadap suku dan agama lain juga 

ditunjukkan dalam tindakan nyata, terutama pada saat memilih teman seperti tabel  di 

bawah: 

Tabel.01  
Tindakan dalam memilih teman 

Item SKALA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jml 

5 12 20 36 15 14 49 24 55 92 370 687 

10 26 36 36 34 17 44 18 54 90 353 708 

jml 38 56 72 49 31 93 42 109 182 723 1395 

% 2,72 4,01 5,16 3,51 2,22 6,66 3,01 7,81 13,04 51,82 100 

 

Tabel di atas menunjukan bahwa dalam berteman, sebagian dari mereka masih 

memilih teman yang seagama dan sesuku. Meskipun dari mereka (51,82%) ada yang 

sudah bersikap tidak membedakan suku dan agama dalam berteman. Ada anggapan 

bahwa berteman dengan seagama ataupun berasal dari suku yang sama dipandang lebih 

nyaman. Tentunya anggapan ini belum tentu benar. Jika kita berbicara dalam konteks 

masyarakat Indonesia yang majemuk,  cara berteman berdasarkan suku dan agama ini 

tentu tidak benar. Argumen ini didadasarkan bahwa para pendiri negara telah bersepakat 

untuk membangun satu bangsa dengan menghargai dan menerima adanya perbedaan 

baik suku maupun agama. Oleh karena itu, tentu ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi 

kita semua dalam membangun rasa kebangsaan. 

Sikap dan tindakan yang belum sepenuhnya menerima suku dan agama lain, juga 

bisa dilihat dari sikap primordialisme generasi muda  dalam menentukan kepala negara 

dan kepala daerah. Sebagian besar  (54,37%) generasi muda masih bersikap primordial 

dalam mentukan pilihan kepala negara dan kepala daerah. Mereka masih memilih orang-
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orang yang sesuku atau sedaerah untuk menjadi kepala negara atau kepala daerah. 

Sebagian diantara mereka (45,63%) telah bersikap netral, dalam arti tidak lagi 

mempersoalkan kesukuan dan kedaerahan, dalam menentukan pilihan  kepala negara 

dan kepala daerah, namun hal ini masih bisa menjadi sumber potensi konflik dalam 

proses politik dan menjadi penghambat dalam berdemokrasi. Sebab dalam berdemokrasi 

setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam jabatan politik. Selain itu, pilihan 

dalam memilih pemimpin seharusnya memilih yang terbaik, tanpa harus melihat kesukuan 

dan kedaerahan.   

   

b. Konstruksi Nasionalisme Generasi Muda di Surabaya dari indikator  kesamaan 

(equality) 

Dari data yang diperoleh, menunjukan bahwa belum semua generasi muda kita 

bisa menerima adanya perbedaan, khususnya perbedaan agama dan partai politik. 

Sebagian dari mereka masih mempunyai perasaan tidak senang terhadap orang yang 

berbeda agama dan partai politik.  Sikap tidak senang terhadap orang yang berbeda 

agama dan berbeda parti politik ini pada gilirannya akan menjadi sumber potensi konflik 

dalam kehidupan sehari-hari. Pernyataan ini didasarkan pada data bahwa paling tidak 

ada sekitar (34,95%) generasi muda, masih terlibat dalam konflik yang disebabkan oleh 

perbedaan agama dan partai politik. Bahkan yang sering terlibat konflik karena perbedaan 

agama dan partai politik mencapai sekitar 6,87%. Hal ini memprihatinkan, mengingat 

perbedaan agama dan partai politik sebagai sumber konflik.  

Selain potensi konflik  disebabkan perbedaan agama dan partai politik, toleransi 

mereka terhadap status sosial ekonomi juga masih perlu dipupuk kembali.  Memang 

sebagian besar dari mereka (65,05%) sudah tidak mempedulikan stastus sosial ekonomi 

dalam berteman, namun ada sebagian dari mereka (43,46%) dalam berteman cenderung  

memilih  status sosial ekonomi yang sama. Dan sebaliknya, merasa kurang nyaman jika 

harus berteman dengan orang berbeda status sosial ekonominya. 

 

c. Konstruksi Nasionalisme Generasi Muda di Surabaya dari indikator kemerdekaan 

(liberty) 

 Yang dimaksud kemerdekaan dalam konteks ini, adalah kebebasan yang 

dilakukan oleh para generasi muda dengan memperhatikan hak dan kewajiban yang 

dimiliki generasi muda. Terkait dengan kontek kemerdekaan  ini, para pelajar banyak 

yang belum menyadari bahwa ada kewajiban yang harus dilakukan, namun diantara 

mereka cenderung mendahulukan hak-hak yang dimiliki. Data menunjukkan bahwa 
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umumnya pelajar tidak melakukan kewajibannya sebagai pelajar di sekolah, hanya sekitar 

12,48% pelajar yang selalu mendahulukan kewajibannya, sedangkan hampir separu 

(48,99%) cenderung mengabaikannya. Bahkan ada 5,36% pelajar yang tidak pernah 

melakukan kewajibannya, termasuk kewajiban terhadap sekolah.  

 Sikap mengabaikan kewajiban seperti diuraikan di atas, juga tampak dalam 

perilaku pelanggaran peraturan-peraturan, khusunya pelanggaran tata tertib sekolah. 

Sebagian besar (77, 04%) pelajar kita masih melakukan pelanggaran tata tertib sekolah 

maupun lalulintas. Meskipun ada yang hampir tidak pernah melakukan pelanggaran 

peraturan baik di sekolah maupun peraturan lalu lintas, yaitu sebesar 22,96%, namun 

pelajar yang  hampir selalu melakukan pelanggaran terhadap peraturan juga ada yaitu 

mencapai 2,52.  

 Kurangnya kesadaran dalam mendahulukan kewajiban ditunjukkan dengan 

adanya sikap egois yang kurang menghargai prestasi orang lain dan mendahulukan 

orang lain dalam antrian. Baru sekitar 9,23%  pelajar bersikap kesatria dengan 

menghargai prestasi orang lain dan mendahulukan orang lain dalam antrian.  Bahkan 

masih ada 6,82% pelajar yang bersikap egois yang hampir tidak pernah bersikap 

kesatrian dengan memberikan haknya kepada orang lain.  Sikap egois para pelajar  juga  

ditunjukan dengan ketidakmauan memberikan bantuan kepada teman yang sangat 

membutuhkan, sekitar 5,88% dari pelajar yang rela memberikan bantuan kepada teman 

yang sangat mebutuhkan. Bahkan masih ada  2,86%  yang hampir tidak pernah 

merelakan memberikan sebagian miliknya untuk diberikan kepada teman yang sangat 

membutuhkan bantuan.  

 

d. Konstruksi Nasionalisme Generasi Muda di Surabaya dari  indikator Kepribadian 

(Personality) 

Rendahnya tingkat Nasionalisme generasi muda khususnya para pelajar juga 

terlihat dari sikap mereka dalam mengikuti upacara bendera. Sebagian besar (74,08%) 

yang tidak mengikuti upacara dengan tertib, yaitu wajib menyanyikan lagu kebangsaan, 

menirukan pembacaan teks Pancasila dan bersikap sempurna dalam menyanyikan lagu 

Indonesia raya. Siswa yang selalu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan menirukan 

ketika tek Pancasila dibacakan hanya 25,82%.  Rendahnya rasa Nasionalisme para 

pelajar bisa dilihat dari tabel dibawah: 
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Tabel 02  

Perilaku dalam Upacara 

Item SKALA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jml 

30 128 80 87 74 46 126 30 44 37 24 676 

31 113 76 116 75 55 145 24 46 26 11 687 

32 297 87 73 99 38 56 16 25 12 17 720 

Jml 538 243 276 248 139 327 70 115 75 52 2083 

% 25,82 11,66 13,25 11,90 6,67 15,69 3,36 5,52 3,60 2,49 100 

 

Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan, sebab menyanyikan lagu Indonesia Raya 

dan menirukan pembacaan tek Pancasila merupakan kewajiban bagi peserta upacara. 

Bagi Bangsa Indonesia Indonesia Raya merupakan lagu kebangsaan dan Pancasila 

merupakan  dasar negara yang wajib dinyanyikan dan diucapkan pada saat upacara 

bendera. Bahkan kalau dicek, ada sebagian generasi muda, termasuk para pelajar yang 

tidak hafal lagu Indonesia Raya. Memang yang penting bukan masalah hafalannya, tetapi 

bagaimana mereka memahami dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di 

dalamnya. Namun jika teknya saja tidak  hafal, bagaimana mereka bisa memahami dan 

menghayati nilai-nilai yang terkandung didalamnya. 

 

e. Konstruksi Nasionalisme Generasi Muda di Surabaya dari indikator Pencapaian 

Prestasi (Performance) 

Menurut Sardiman A.M (2001:46) “Prestasi adalah kemampuan nyata yang 

merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor yang mempengaruhi baik dari dalam 

maupun dari luar individu dalam belajar”. Sedangkan pengertian prestasi menurut A. 

Tabrani (1991:22) “Prestasi adalah kemampuan nyata (actual ability) yang dicapai 

individu dari satu kegiatan atau usaha”. Sedangkan menurut W.S Winkel (1996:165) 

“Prestasi adalah bukti usaha yang telah dicapai. Dari beberapa pendapat di atas dapat 

ditarik kesimpulan bahwa Pengertian Definisi Prestasi adalah suatu hasil yang telah 

dicapai sebagai bukti usaha yang telah dilakukan. semoga pengertian tersebut dapat 

bermanfaat buat anda semua. Terkait dengan indikator prestasi ini, motivasi para pelajar 

dalam mencapai prestasi bisa dikatakan masih  rendah, dan perlu ditingkatkan. Argumen 

ini didasarkan pada data bahwa hanya sekitar 14,71%  dari pelajar yang mempunyai 

motivasi kuat untuk menjadi juara kelas. Selebihnya mempunyai motivasi yang sedang 

dan lemah. Bahkan masih ada 3,57% pelajar yang tidak mempunyai motivasi untuk 

menjadi juara kelas 
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 Rendahnya tingkat Nasionalisme para pelajar, juga dapat dilihat dari upaya 

mereka memajukan bangsa. Sebagai generasi muda yang menjadi tulang punggung 

bangsa dan negara, belum semua pelajar selalu memikirkan dan berupaya 

mengembangkan kreatifitas untuk kemajuan bangsa dan negara. Masih banyak pelajar 

yang kurang peduli terhadap upaya bagaimana memajukan bangsa. Bahkan ada 3,53% 

yang hampir tidak pernah berpikir dan berupaya utuk memajukan bangsa.   

 

B. Model Pembelajaran IPS SMP untuk membangun konstruksi Nasionalisme 

generasi muda di Surabaya yang telah Berjalan 

a. Diskripsi Model Pembelajaran 

Model pembelajaran yang dimaksud  oleh guru-guru di sekolah sebagai bentuk 

dari  perangkat  mengajar (baca: mata pelajaran IPS) yang memuat berbagai hal, seperti: 

(1)  Hari Efektif;  (2) Kalender Pendidikan Tahunan; (3) Kalender Pendidikan Semester 

Genap; (4) Rincian Minggu Efektif; (5) Program Tahunan (Prota); (6) Program Semester 

(Promes); (7) Pemetaan; (8) Silabus. Namun ada beberapa perangkat mengajar dari 

sekolah yang hanya berisi dua hal, yaitu: (1)  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP); 

dan (2) Silabus.  

Untuk menjawab rumusan masalah yang kedua, tentang model pembelajaran 

yang digunakan oleh guru-guru mata pelajaran IPS dalam membangun konstruksi 

Nasionalisme, penelitian ini tidak mengkaji semua Standar Kompetensi (SK) dan 

Kompetensi Dasar (KD) dari RPP (baca: mata pelajaran IPS)  kelas VII, VIII, IX. Akan 

tetapi hanya mengkaji Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD)  yang 

dilaksanakan di kelas pada saat penelitian ini dilakukan, yaitu pada awal semester ganjil 

2012/2013 (bulan Juli-Agustus).  

Berpijak dari konsep bahwa model pembelajaran  merupakan  pola yang 

digunakan oleh guru sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas 

maupun tutorial, maka model pembelajaran dalam konteks ini dimaknai   sebagai bungkus 

atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran.  Jika 

konsep ini diimplikasikan dalam proses belajar mengajar  guru-guru IPS di sekolah, maka 

model pembelajaran ini tidak lain adalah RPP. Oleh karena itu maka untuk mengetahui 

model pembelajaran yang telah digunakan oleh guru-guru IPS ini, analisis akan dilakukan 

pada dokumen  silabus dan RPP  mata pelajaran  IPS yang digunakan guru IPS dalam   

proses belajar mengajar.  

Terkait dengan penyusunan silabus dan RPP mata pelajaran IPS, yang  guru-

guru menyebutnya dengan istilah perangkat mengajar ini, dilakukan dalam wadah 



906 

 

organisasi yang disebut Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), dalam konteks ini 

adalah MGMP IPS. Penyusunan dilakukan secara terkoordinasi dan dilakukan secara 

bersama-sama. Ada beberapa keunggulan dan kekurangan dari model penyusunan 

semacam ini. Pertama, jika dicermati dari dokumen maka  setiap sekolah akan memiliki 

dokumen perangkat mengajar mata pelajaran IPS yang seragam, sehingga  dari sisi ini 

tidak akan diketemukan sekolah yang memiliki perangkat dengan kualitas baik, maupun 

dengan kualitas sebaliknya.  

Kedua, mengingat dokumen ini menjadi dimensi penting, maka sekolah akan 

terhindar dari sanksi administrasi. Seperti halnya kita ketahui bahwa dokumen silabus dan 

RPP ini menjadi dimensi penting bagi sekolah yang dianggap mampu menunjukkan 

mekanisme dan sekaligus kualitas proses belajar mengajar dari  mata pelajaran itu 

dijalankan. Ketiga, standarisasi  guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar di 

kelas. Artinya, dalam kesehariannya guru tidak direpotkan dengan penyusunan perangkat 

yang menguras seluruh waktu dan konsentrasinya. Pada umumnya guru memiliki 

kebiasaan yang „malas‟ untuk menuliskan gagasannya dalam tuturan teks. Oleh karena 

itu bukan menjadi sesuatu yang mengherankan jika dalam proses belajar mengajar  

terkadang terjadi perbedaan antara tuturan lisan dengan  teks yang telah 

didokumentasikan. Apalagi dokumen perangkat mengajar ini merupakan dokumen 

bersama, artinya guru belum tentu terlibat secara aktif dalam penyusunan dokumen ini. 

Dalam konteks ini, tentu ada guru yang tergabung dalam MGMP itu, ada yang  terlibat 

aktif sebagai penyusun, dan di sisi lain terdapat guru yang hanya berfungsi sebagai 

pengguna. Implikasinya adalah bagi guru yang terlibat sebagai penyusun maka ia akan 

memiliki „jiwa‟ dari dokumen perangkat tersebut, dan sebaliknya guru yang hanya 

menggunakan dokumen tersebut ada kemungkinan dalam pelaksanaan proses belajar 

mengajar di kelas akan terjadi perbedaan antara yang dipraktekkan dengan yang 

terdokumentasikan. 

Keempat, keseragaman perangkat mengajar ini akan memunculkan anggapan 

adanya keseragaman kemampuan guru. Ketika dokumen itu di buat atas nama „TIM‟ 

maka disini  tidak mampu menunjukkan kualitas kemampuan guru secara pribadi. Guru 

yang malas dan tidak cerdas akan diuntungkan, dan sebaliknya. Guru yang memiliki 

kualitas dan kreatifitas  ide dan gagasan pemikiran dalam pengajaran tidak memiliki ruang  

untuk mengekspresikannya, dan tentu hal ini ditengarai mampu  merugikan guru yang 

berkualitas. Sementara itu di sisi lain bagi guru yang tidak berkompeten, secara terus 

menerus akan mengalami pembodohan, tanpa dihadapkan pada tantangan untuk 

menyusun perangkat mengajar sesuai dengan karakteristik sekolahnya. Dengan hadirnya 
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perangkat yang seragam ini, guru merasa nyaman, tidak terbebani untuk  mempersiapkan 

perangkat pembelajaran dan sekaligus terlepas  dari persyaratan administrasi.  

Sementara itu dokumen perangkat mengajar yang digunakan oleh guru IPS di 

kota Surabaya  untuk jenjang sekolah SMP  dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, 

terkait dengan penjabaran SK/KD ke RPP umumnya para guru telah sesuai dengan 

aturan bahwa RPP dibuat untuk satu Kompetensi Dasar. Kedua, terkait dengan alokasi 

pertemuan dengan indikator yang ada. Dalam hal ini para guru belum memiliki prediksi 

yang tepat antara jumlah jam pertemuan dengan keluasan materi yang ada.  Ketiga, 

terkait dengan indikator. Dokumen tersebut mensiratkan bahwa para penyusunnya masih 

mengikuti paradigma lama.  Indikator yang dituliskan  tidak membedakan secara tegas 

antara  indikator produk, proses, afektif, ketrampilan sosial. Keempat, terkait dengan 

tujuan pembelajaran. Bagian tujuan pembelajaran di sini kondisinya sama dengan 

indikator, bahwa  penyusunnya masih mengikuti paradigma lama. Meski teori bahwa 

dalam menyusun tujuan pembelajaran harus memuat unsur unsur behaviour (B). 

Seharusnya tujuan pembelajaran harus memuat unsur audience (A), Behaviour (B), 

Condition (C)  dan Degree (D), namun belum diterapkan secara tegas. Kelima, Materi 

pembelajaran umumnya hanya dituliskan secara garis besar.  

Keenam, umumnya metode pembelajaran yang digunakan dalam dokumen 

perangkat pembelajaran masih bersifat konvensional, belum menunjukkan metode yang 

memfokuskan pada student oriented. Ketujuh,  Langkah pembelajaran dituliskan secara 

garis besar sehingga belum menunjukkan sebagai bentuk dari skenario pembelajaran. 

Kedelapan, terkait dengan alat/sumber belajar/media. Dalam hal ini penyusun RPP tidak 

membedakan secara jelas antara alat, sumber belajar dan media. Penulisan sumber 

belajar yang ada tidak mengikuti aturan penulisan daftar pustaka. Sedangkan media dan 

alat dari dokumen RPP yang ada tidak menunjukkan dokumen ini. Disini jelas  menjadi 

membingungkan bagi pelaksananya,  manakala hal yang berbeda dianggap sama. 

Kedelapan, tentang penilaian. Dokumen RPP tidak membedakan secara tegas antara 

penilaian di awal, proses dan akhir. Kesembilan, Dokumen RPP yang telah digunakan 

oleh guru-guru IPS belum menunjukkan secara implisit maupun eksplisit tentang upaya 

yang dilakukan guru dalam membangun konstruksi Nasionalisme generasi muda di kota 

Surabaya. 

 

 

 



908 

 

C. Pengembangan Model Pembelajaran IPS untuk membangun Konstruksi 

Nasionalisme 

Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) adalah salah satu mata 

pelajaran yang wajib dibelajarkan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dengan 

tujuan untuk menganali dan memahami masalah-masalah sosial yang ada dalam 

lingkungan pergaulannya, keluarga dan masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa 

pembelajaran IPS lebih menekankan pada aspek afektif dengan tidak mengabaikan 

aspek kognitif dan psikomotorik.  Pembelajaran yang bersifat afektif banyak mengandung 

aspek nilai, keyakinan, sikap dan perasaan yang tidak mudah dicapai dalam waktu 

singkat melainkan memerlukan proses dan waktu serta upaya yang sungguh-sungguh, 

terencana, dan berkelanjutan.   

Menurut Piaget, siswa SMP (usia 12-18 tahun) berada pada tahapan 

kemampuan berpikir post-operasional dan sudah mampu berpikir abstrak dan teoritis-

konseptual.  Para siswa sudah mampu melihat kondisi kehidupan masyarakat, berpikir 

kritis dan kreatif  dan memecahkan masalah-masalah sosial sederhana hingga mendekati 

kompleks.  Oleh karena itu, pembelajaran hendaknya lebih banyak memfasilitasi peserta 

didik agar mereka dapat belajar mandiri, berpikir kritis dan kreatif dengan sejumlah media 

tentang kehidupan nyata dan mengandung pesan yang dapat membawa para siswa 

kearah pemahaman, sikap, dan perilaku warga negara yang memiliki rasa kebangsaan 

dan cinta tanah air.  

Pengembangan perangkat pembelajaran adalah serangkaian proses atau 

kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan suatu perangkat pembelajaran berdasarkan 

teori pengembangan yang telah ada. Menurut van den Akker dan Plomp (Hadi, 2001:4) 

mendeskripsikan penelitian pengembangan berdasarkan dua tujuan yaitu: (1) 

pengembangan untuk mendapatkan prototipe produk; (2) perumusan saran-saran 

metodologis untuk pendesainan dan evaluasi prototipe tersebut. 

Mengingat pelaksanaan pengembangan model pembelajaran  ini, saat masa 

peralihan kebijakan penggunaan kurikulum dari KTSP 2006 ke Implementasi Kurikulum 

2013, maka pengembangan perangkat pembelajaran IPS  untuk membangun konstruksi 

Nasionalisme Generasi Muda akan disusun berdasarkan Kompetensi Inti dan Kompetensi 

Dasar yang mengacu pada Permendikbud No. 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar 

dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah. Berikut ini 

hasil analisis SI,SK-KD yang dapat digunakan dalam Pembelajaran Konstruksi 

Nasionalisme.  
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Lebih lanjut  pengembangan model pembelajaran IPS untuk membangun 

Konstruksi Nasionalisme  mengacu pada  model pembelajaran Dick & Carey. 

Perancangan pengajaran menurut sistem pendekatan model Dick & Cerey, yang 

dikembangkan oleh Walter Dick & Lou Carey (dalam, Trianto, 2007: 61). Model 

pembelajaran IPS  disusun berdasarkan KI/KD yang berisi: (1) silabus dan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP); (2) Instrumen Penilaian; (3) Hand-Out/Buku Siswa; (4) 

Media Pembelajaran. Hasil Pengembanagn Model  Pembelajaran IPS  untuk kelas  VII, 

VIII,  dan IX, terlampir dalam dokumen tersendiri. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Terkait dengan konstruksi  Nasionalisme generasi muda di Surabaya, maka 

menunjukkan beberapa hal penting. Pertama, variabel Kesatuan (unity), memiliki 

kecenderungan respon bahwa „hampir tidak pernah‟ mempersoalkan perbedaan suku, 

dan agama. Hal ini dapat di interpretasikan bahwa umumnya generasi muda sangat 

menjunjung kesatuan dan persatuan, tanpa mempersoalkan kesukuan dan perbedaan 

agama. Dimana kedua paham ini ditengarai mampu memunculkan konflik sosial dan 

konflik keagamaan yang pada gilirannya mampu melunturkan rasa Nasionalisme. 

Kedua, variabel kesamaan (equality) terurai dalam angket yang tertuang 

dalam  pertanyaan nomor 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20. Generasi muda memiliki 

kecenderungan bersikap eklusifisme, adanya anggapan bahwa identitas yang melekat 

dalam dirinya baik agama, partai politik, norma dan status sosial ekonomi dianggap 

sebagai pilihan terbaik. Anggapan ini digunakan sebagai pijakan dalam menentukan 

teman, pola pergaulan dan sekaligus menentukan pemimpin yang akan menjadi panutan 

di antara mereka. Ketiga,  variabel kemerdekaan (liberty). Variabel ini dijabarkan dalam 

bentuk angket yaitu pertanyaan nomor 21,22,23,24,25,26,27,28,29. Terhadap hal ini 

generasi muda memberikan jawaban „hampir tidak pernah‟ terhadap berbagai pertanyaan 

yang disodorkan terkait kedisiplinan, peraturan dan empati terhadap orang lain.   

Keempat, Variabel Kepribadian (Personality). Variabel ini dijabarkan dalam 

bentuk angket yaitu pertanyaan nomor 30, 31, 32, 33, yaitu terkait dengan lagu Indonesia  

Raya dan Pancasila. Respon terhadap pertanyaan tentang ini memiliki kecenderungan 

jawaban yang bervarisi, yaitu ada yang menyanyikan lagu Indonesia raya dengan hidmat, 

dan ada juga yang tidak. Jawaban yang sama juga ditunjukkan, ada yang mengamalkan 

nilai-nilai Pancasila dengan baik, dan ada juga yang mengamalkan masih jauh dari yang 

dharapkan. Bertolak dari jawaban ini dapat dikatakan bahwa pijakan perilaku generasi 
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muda, ada yang memiliki pijakan perilaku pada nilai-nilai Pancasila, dan mungkin ada 

yang menggunakan budaya barat. Kelima, Variabel Prestasi  (performance) yang terurai 

dalam angket dan tertuang dalam  pertanyaan nomor 34,35,36,37,38,39,40 yang berisi 

tentang perjuangan diri dalam menggapai prestasi dan kegayutannya dengan upaya 

peningkatan kemajuan bangsa. Respon generasi muda terhadap pertanyaan ini sangatlah 

menggembirakan.    

Berpijak dari hasil analisis terhadap indikator variabel seperti yang  diuraiakan 

di atas, maka dapat disimpulkan bahwa konstruksi Nasionalisme generasi muda di 

Surabaya, masih perlu mendapat perhatian serius. Terutama terkait dengan indikator 

variabel kesamaan. Terhadap indikator variabel ini ada kecenderungan pemahaman yang 

salah terhadap istikah kesamaan. Umumnya memahami dalam cakupan wilayah dirinya, 

lingkungan sosialnya, bukan pada tingkat nasional atau negara. Demikian juga halnya 

pada indikator kemerdekaan, terhadap indikator ini dianggap kemerdekaan itu memiliki 

kebebasan dalam melakukan berbagai hal, termasuk melanggar tata-tertib sekolah. Hal 

yang memperihatinkan juga ditunjukkan pada  indikator Kepribadian. Generasi muda 

menganggapan menyanyikan lagu Indonesia Raya, sama dengan menyayikan lagu 

lainnya. Hal ini, tentunya tidak mampu membangkitkan emosi untuk bangga akan 

Indonesia. Sinergi dengan ini maka pengamalan nilai-nilai Pancasila, menjadi 

dipertanyakan. Oleh karena itu upaya untuk membangun konstruksi Nasionalisme harus 

terus dilakukan, terutama melalui pembelajaran di sekolah. 

Sementara itu terkait dengan analisis dokumen perangkat mengajar yang 

digunakan oleh guru IPS di kota Surabaya  untuk SMP  dapat disimpulkan: (1) penjabaran 

SK/KD ke RPP umumnya para guru telah sesuai dengan aturan bahwa RPP dibuat untuk 

satu Kompetensi Dasar; (2) indikator pembelajaran. Para guru mengikuti paradigma lama.  

Indikator yang dituliskan  tidak membedakan secara tegas antara  indikator produk, 

proses, afektif, ketrampilan sosial; (3) Tujuan Pembelajaran. Meski teori bahwa dalam 

menyusun tujuan pembelajaran harus memuat unsur audience (A), Behaviour (B), 

Condition (C)  dan Degree (D), namun belum diterapkan secara tegas; (4) Materi 

pembelajaran umumnya hanya dituliskan secara garis besar; (5) metode pembelajaran. 

Metode yang digunakan dalam dokumen perangkat pembelajaran masih bersifat 

konvensional, belum menunjukkan metode yang memfokuskan pada student oriented; (6) 

langkah pembelajaran. Langkah ini dituliskan secara garis besar sehingga belum 

menunjukkan bentuk dari skenario pembelajaran; (7). Alat/sumber belajar/media. 

Penyusun RPP tidak membedakan secara jelas antara alat, sumber belajar dan media; 

(8) Penilaian. Dokumen RPP tidak membedakan secara tegas antara penilaian di awal, 



911 

 

proses dan akhir; (9) Dokumen RPP yang telah digunakan oleh guru-guru IPS belum 

menunjukkan secara implisit maupun eksplisit tentang upaya yang dilakukan guru dalam 

membangun konstruksi Nasionalisme generasi muda di kota Surabaya. 

Lebih lanjut terkait dengan pengembangan Model Pembelajaran IPS untuk 

membangun Konstruksi Nasionalisme,  diputuskan bukan mengacu  pada KTSP 2006, 

namun  difokuskan ke Kurikulum 2013. Keputusan diambil dengan pertimbangan agar 

Model pembelajaran yang dihasilkan dapat diterapkan di sekolah-sekolah sehingga 

diharapkapkan akan lebih bermanfaat dalam membangun konstruksi Nasionalisme 

generasi muda di Surabaya. Jika mengacu pada Kurikulum 2013, berdasarkan Literasi 

antara Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) yang ada, ada beberapa KD yang 

dapat diberi muatan untuk membangun konstruksi Nasionalisme. Namun dalam 

pengembangan perangkat ini disusun satu Model Perangkat Pembelajaran untuk 

membangun Konstruksi Nasionalisme, per jenjang kelas. Oleh karena itu penelitian ini 

menghasilkan Tiga Model Perangkat Pembelajaran untuk membangun Konstruksi 

Nasionalisme, yaitu untuk kelas VII, kelas VIII dan Kelas IX. Ketiga model tersebut telah 

divalidasi dan siap diujicobakan. 

B. Saran 

Ada beberapa hal yang dapat disarankan dari penelitian ini: 

1. Guru harus melakukan kreativitas dalam menanamkan nasionalisme kepada 

peserta didiknya, sehingga pada gilirannya penanaman nasionalisme akan 

menjadi kebiasaan yang ada pada budaya pembelajaran. 

2. Guru harus meningkatkan kreativitas dalam pengembangan perangkat 

pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa, sehingga substansi materi dan 

karakter yang dimuatkan akan berjalan lebih efektif dan efisien.   

3. Guru hendaknya meningkatkan penguasaan substansi materi pelajaran tentang 

konstruksi Nasionalisme, baik materi pokok maupun materi pengayaan. Hal ini 

menjadi penting, mengingat kurangnya penguasaan materi akan berakibat pada  

ketidakjelasan dalam  menguasai materi pelajaran. 

4. Kepala Sekolah dan Pengawas hendaknya memberikan ide kreatif dan ruang 

kebijakan kepada guru dalam membangun konstruksi Nasionalisme kepada 

generasi muda, sehingga pada gilirannya akan tumbuh menjadi generasi 

Indonesia yang kompetitif dan mampu bersaing di Era Global. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi model pembelajaran PAI dengan 
pendekatan Social-Emotional Learning (SEL) dan untuk mengkaji efektivitas model pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam (PAI) dengan pendekatan Social-Emotional Learning (SEL) dalam 
pembentukan karakter dan akhlak mulia siswa SD di Yogyakarta. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian quasi eksperimen. Sampel sekolah untuk dijadikan 
pilot project dalam penelitian ini adalah SD Negeri Brajan Bantul dan SD Muhammadiyah 
Sukonandi Kota Yogyakarta. Lokasi penelitian dipilih secara purposive sampling dengan 
mempertimbangkan perbedaan budaya karakter yang diterapkan kedua sekolah tersebut. Adapun 
kelas yang dijadikan sebagai uji coba model adalah kelas V, dengan jumlah siswa 54 yang terdiri 
dari 21 siswa SD Negeri Brajan dan 33 siswa SD Muhammadiyah Sukonandi Yogyakarta.Teknik 
Pengumpulan data dilakukan dengan: angket, wawancara, dan observasi. Teknik analisis data 
yang digunakan meliputi: (1) Uji-t dengan taraf signifikansi 5% untuk menghitung perbedaan skor 
rerata hasil tes dengan angket sebelum dan sesudah eksperimen; dan (2) Analisis kualitatif untuk 
menemukan pola perubahan perilaku berdasarkan data hasil observasi.   

 Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dengan pendekatan Social-Emotional 
Learning (SEL) terbukti efektif dalam membentuk karakter dan akhlak siswa. Sebelum penerapan 
Social-Emotional Learning (SEL) pada PAI kondisi tingkat kecerdasan emosional siswa SD 
berbasis agama lebih besar dibandingkan siswa SD Negeri, terutama pada aspek kemampuan 
merasakan spiritualitas diri. Sedangkan tingkat kecerdasan sosial hampir sama pada kedua SD 
tersebut.  Namun setelah dilakukan uji coba implementasi pembelajaran PAI dengan pendekatan 
Social-Emotional Learning (SEL) diperoleh hasil uji perbandingan tingkat kecerdasan emosi dan 
sosial yang menunjukkan tidak adanya perbedaaan kecerdasan emosi dan sosial antara siswa-
siswa SD Negeri Brajan dan SD Muhammadiyah Sukonandi.  Hal ini membuktikan bahwa 
implementasi pembelajaran PAI dengan pendekatan Social-Emotional Learning (SEL) dapat efektif 
mengubah perilaku karakter dan akhlak siswa.   

Kata kuci: Pendidikan karakter, Pembelajaran Sosial-Emosional, Akhlak mulia 
 
 
PENDAHULUAN   

Selama ini proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar cenderung 

diajarkan secara verbalistik dengan pendekatan doktrinasi. Pembelajaran lebih mengutamakan 

kecerdasan intelektual daripada kecerdasan emosional dan sosial.  Anak lebih dihargai karena 

rangking dan nilai ujian, sehingga mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) tidak mampu 

melakukan fungsi sosialisasi dan desiminasi nilai-nilai kebaikan kepada siswa. Akibatnya pendidik 

belum mampu mengembangkan pembinaan aspek afektif yang mengacu pada  pembentukan 

karakter dan akhlak mulia yang harus dimiliki siswa, sebagai hasil dari proses pembelajaran di 

sekolah.  

 Hasil penelitian survey yang dilakukan oleh Marzuki menunjukkan bahwa terjadi 

penurunan perilaku moral  siswa sekolah  dari kaidah norma budaya dan agama, semakin hari 

semakin jauh dari tatanan nilai moral yang dikehendaki (2008:59). Menurunnya perilaku dan sikap 

moral siswa ini dirasakan di semua jenjang pendidikan, terutama pada jenjang pendidikan sekolah 

dasar, karena sebagai peletak dasar pendidikan pertama pada anak di sekolah. Demikian pula 
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hasil penelitian kualitatif yang dilakukan Akif Khilmiyah terhadap dua sekolah dasar percontohan 

(Sekolah Dasar Inti) di Bantul, tentang “Evaluasi Implementasi Pendidikan Karakter”, menunjukkan 

bahwa siswa-siswa sekolah dasar saat ini mengalami permasalahan dekadensi moral dan 

lemahnya karakter, yakni maraknya perilaku pemalakan dan bullying,  rendahnya sikap hormat  

pada  guru dan orang tua, rendahnya sikap bekerjasama, lemahnya ketrampilan mengatasi konflik, 

tingginya sikap individualis, rendahnya sikap kejujuran dan tanggung jawab, kurangnya 

kemandirian, kreatifitas dan rasa percaya diri (2011:65).  Salah satu penyebab meningkatnya 

dekadensi moral anak sekolah dasar adalah karena pendidikan tidak menyentuh aspek afektif, 

sehingga banyak siswa yang tidak mencerminkan manusia yang memiliki karakter baik. Yang ada 

hanyalah siswa yang cerdas, tetapi memiliki emosi yang tumpul. 

Kemampuan siswa di bidang pengembangan ketrampilan afektif juga rendah, baik dalam 

kemampuan intrapersonal (kecerdasan emosi) dan interpersonal (kecerdasana sosial) yang 

mendasari pembentukan karakter seseorang juga masih sangat kurang. Terbukti dari minimnya 

kemampuan siswa mengatasi konflik, rendahnya sikap empati siswa, rendahnya sikap toleransi 

dan sebagainya.   

Padahal menurut hasil penelitian Zamroni (2005:49),  bahwa 70% orang sukses dalam 

kehidupannya bukan karena kecerdasan intelektual dan vokasional, tetapi justru karena 

kecerdasan generik. Kemampuan generik ini ditunjukkan melalui: (1) kemampuan personal 

(kemampuan mengambil keputusan secara rasional, kemampuan merancang masa depan, dll), 

dan (2) kemampuan sosial (kemampuan bekerjasama, kemampuan memahami orang lain, dll). 

Berbagai hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendidikan afektif berpengaruh 

positif secara signifikan terhadap perkembangan kepribadian. Pengaruh positif tersebut antara lain 

berwujud dapat menghargai orang lain, mampu menemukan alternatif pemecahan masalah, 

kreatif, sabar, dan mandiri (Elardo dan Cardwel dalam Zuchdi, 2010:68). Penelitian ini juga 

didukung oleh pendapat beberapa peneliti (Collen, 2006), (Salovey&Mayer,1990), (Gadner,1996), 

(Golmen,1995) dan (Bar-On, 1988;1997b; 2000;2005) yang menemukan bahwa untuk membentuk 

pribadi yang berkarakter baik dan sukses dalam hidup tidak sekedar dari kecerdasan intelektual 

(IQ) semata, namun juga dari kecerdasan emosional (intrapersonal) dan sosial (interpersonal). 

Kedua kecerdasan tersebut dapat mempengaruhi perilaku kecerdasan seseorang dalam 

menentukan jenis perilaku yang akan dilakukan dalam berinteraksi dengan diri sendiri maupun 

dalam berinteraksi dengan orang lain.  

 Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, perlu perbaikan pembelajaran Agama 

Islam. Dalam upaya mencapai tujuan utama pendidikan yakni pembentukan pribadi yang memiliki 

karakter terpuji, maka sistem pendidikan perlu direkonstruksi. Hal ini perlu dilakukan agar dapat 

menghasilkan lulusan yang lebih berkualitas dan siap menghadapi “dunia” masa depan yang 

penuh dengan tantangan serta dapat menghasilkan lulusan yang memiliki sikap dan perilaku moral 

yang mulia dan berkarakter, sehingga mampu berperan dalam kehidupan pribadi, keluarga, 

masyarakat lokal, nasional maupun global. Kepedulian tersebut tentu saja dilandasi kesadaran 

bahwa tanpa keterpaduan antara aspek afektif dan kognitif, perasaan dan pikiran, atau zikir dan 

pikir, tidak akan dapat dihasilkan sumber daya manusia yang berilmu amaliah dan beramal ilmiah.  
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Sebagaimana yang dikemukakan John Dewey (1916) bahwa terpisahnya kognitif dan 

afektif akan menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupan manusia. Keterpaduan kognitif dan 

afektif dapat dicapai dengan menciptakan lingkungan yang memungkinkan setiap orang 

mengalami latihan berfikir dan memperoleh kepuasan. Dalam konteks pembelajaran, guru perlu 

menyadari pentingnya keterpaduan antara kognisi dan afeksi dan perlu menggunakan berbagai 

metode mengajar untuk mencapai hal itu.  Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk 

mengatasi perbaikan pendidikan adalah menerapkan proses pembelajaran yang mengembangkan 

aspek afektif sehingga dapat membentuk karakter dan akhlak mulia  di kalangan siswa. Kultur 

karakter bangsa dan akhlak mulia  dapat diartikan sebagai kualitas kehidupan yang tumbuh dan 

berkembang berdasarkan spirit nilai-nilai agama dan budaya bangsa, yang tercermin dalam 

perilaku hidup sehari-hari.  

Oleh karena itu, tugas guru tidak sekedar menyampaikan materi pelajaran semata, namun 

yang lebih penting adalah menyiapkan peserta didik agar mampu membangun kehidupan dan 

mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang akan dihadapi pada masa mendatang. Hal ini 

dapat dilakukan dengan cara mengembangkan kepribadian siswa yang meliputi kecerdasan 

emosional dan sosial melalui pendekatan Social and Emotional Learning (SEL).    

Menurut Maurice & Roger (Larry, 2008:250), melalui pendekatan Social and Emotional 

Learning (SEL), pengembangan aspek afektif peserta didik dalam proses pembelajaran dapat 

dilakukan dengan melatih siswa untuk mengembangkan ketrampilan intrapersonal (kecerdasan 

emosional) dan ketrampilan interpersonal (kecerdasan sosial). Ketrampilan intrapersonal berkaitan 

dengan pengembangan kemampuan mengelola diri sendiri, sedangkan ketrampilan interpersonal 

berhubungan dengan pengembangan kemampuan mengadakan hubungan antar pribadi.      

Jika mengacu pada penelitian-penelitian mengenai kriteria keefektifan pembelajaran di 

sekolah, menurut Kyle (1985) ada lima yaitu: (1) iklim sekolah yang kondusif untuk belajar; (2) 

adanya harapan dan keyakinan guru bahwa semua siswa dapat berprestasi; (3) penekanan pada 

kemampuan dasar (basic skills) dan tingkat time on task siswa yang maksimal; (4) sistem 

instruksional (pembelajaran) yang mempunyai keterkaitan jelas antara tujuan, pemantauan, dan 

penilaiannya (assessment); dan (5) kepemimpinan kepala sekolah yang memberi insentif untuk 

pembelajaran. Kelima faktor ini merupakan prasyarat untuk berlangsungnya proses pembelajaran 

yang efektif, yang implementasi langsungnya masih harus dilihat melalui desain pembelajaran 

dalam bentuk strategi yang tepat dan iklim pembelajaran yang kondusif.   

Lickona (1991:346) menyatakan bahwa kepala sekolah harus memiliki kepemimpinan 

moral dengan: (1) memperkenalkan seluruh staf sekolah dengan tujuan dan strategi pendidikan 

karakter; (2) mengusahakan dukungan dan partisipasi dari orang tua; (3) menjadikan perilaku nilai-

nilai karakter dalam interaksi yang dilakukan dengan staf sekolah, anak didik, dan orang tua. Guru 

memiliki peran sebagai pengasuh (caregiver), mentor, dan teladan (model). Oleh karena itu dalam 

mendidik karakter, seorang guru harus memiliki perilaku yang mencerminkan karakter yang baik 

dan menerapkan pendekatan dan metode yang dapat mendorong anak untuk mengembangkan 

karakter. 
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Bertitik tolak dari hal tersebut, penelitian ini dirasa penting dan sangat strategis untuk 

dilakukan guna mengembangkan kecerdasan emosional dan sosial anak melalui penguatan 

keterampilan intrapersonal dan keterampilan interpersonal. Pada akhirnya akan meningkatkan 

terbentuknya karakter dan akhlak mulia pada siswa-siswa sekolah.  

 Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui implementasi model pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dengan pendekatan 

Social-Emotional Learning (SEL) dan untuk menguji efektifitas model pembelajaran PAI dengan 

pendekatan SEL dalam pembentukan karakter dan akhlak mulia siswa SD. 

Penelitian ini penting dilakukan karena dapat memberikan kontribusi, bagi sekolah, 

sebagai sumbangan pemikiran guna mengembangkan kecerdasan siswa sekolah dasar seutuhnya 

yang meliputi pengembangan kecerdasan intelektual, kecerdasan sosial maupun kecerdasan 

emosional. Disamping itu juga sebagai acuan bagi guru-guru PAI dalam memberikan pembelajaran 

PAI dengan pendekatan SEL untuk pembentukan karakter dan akhlak mulia siswa sekolah dasar.    

 

METODE PENELITIAN  

Jenis penelitian ini adalah penelitian quasi eksperimen. Penelitian ini dilaksanakan di SD 

Negeri Brajan Bantul dan SD Muhammadiyah Sukonandi Kota Yogyakarta. Lokasi penelitian dipilih 

secara purposive sampling dengan mempertimbangkan perbedaan budaya karakter yang 

diterapkan pada kedua sekolah tersebut serta perbedaan lokasi desa dan kota.  Adapun kelas 

yang dijadikan sebagai uji coba model adalah kelas V, dengan jumlah siswa 54 yang terdiri dari 21 

siswa SD Negeri Brajan dan 33 siswa SD Muhammadiyah Sukonandi Yogyakarta. Teknik 

Pengumpulan data dilakukan dengan: angket, wawancara, dan observasi.  

Data mengenai pemahaman dan sikap terhadap nilai-nilai akhlak mulia dan karakter yang 

meliputi: kejujuran, keadilan, kedisiplinan, kerjasama, tanggung jawab, kepedulian, kesabaran, dan 

ketaatan beribadah dikumpulkan dengan angket tertutup berupa inventory dengan skala Likert, 

sedangkan aktualisasi nilai-nilai tersebut dalam perilaku siswa sehari-hari dengan angket terbuka 

dan observasi. Data capaian pembelajaran PAI dikumpulkan dengan tes dan observasi, terutama 

capaian kriteria karakter dan akhlak mulia yang harus dikuasai siswa.   

Teknik analisis data yang digunakan meliputi: (1) Uji-t dengan taraf signifikansi 5% untuk 

menghitung perbedaan skor rerata hasil tes dengan angket sebelum dan sesudah eksperimen; dan 

(2) Analisis kualitatif untuk menemukan pola perubahan perilaku berdasarkan data hasil observasi.  

Apabila hasil uji-t menunjukkan perbedaan yang signifikan dan ditemukan peningkatan yang 

bermakna pada perilaku subyek uji, maka dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran PAI 

dengan pendekatan SEL untuk membentuk karakter dan akhlak mulia ini dinyatakan efektif dan 

layak untuk diterapkan pada sekolah lain. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN   

1. Implementasi pembelajaran PAI dengan pendekatan SEL   

a. Rancangan Pembelajaran PAI dengan Pendekatan SEL. 

Adapun rancangan pembelajaran PAI dengan pendekatan SEL urutannya sebagai 

berikut: 

 

1). Disain perencanaan pembelajaran (Silabus dan RPP) 

Tujuan model pembelajaran sosial-emosional (SEL) yang holistik dan 

berkarakter, yaitu mengembangkan aspek fisik, emosi, sosial, kreativitas, spiritual dan 

intelektual siswa secara optimal. Selain itu untuk membentuk manusia yang lifelong 

learners (pembelajar sejati). 

2). Rancangan proses pembelajaran 

Strategi pembelajarannya dilakukan dengan cara: (1) menerapkan metode 

belajar yang melibatkan partisipasi aktif murid, yaitu metode yang dapat meningkatkan 

motivasi murid karena seluruh dimensi manusia terlibat secara aktif dengan diberikan 

materi pelajaran yang konkrit, bermakna, serta relevan dalam konteks kehidupannya 

(student active learning, contextual learning, inquiry-based learning, integrated learning); 

(2) menciptakan lingkungan belajar yang kondusif (conducive learning community), 

sehingga anak dapat belajar dengan efektif di dalam suasana yang memberikan rasa 

aman, penghargaan, tanpa ancaman, dan memberikan semangat; (3) memberikan 

pendidikan karakter secara eksplisit, sistematis, dan berkesinambungan dengan 

melibatkan aspek knowing the good, loving the good, and acting the good; (4) metode 

pengajaran yang memperhatikan keunikan masing-masing anak, yaitu menerapkan 

kurikulum yang melibatkan sembilan aspek kecerdasan manusia; dan (5) seluruh 

pendekatan di atas menerapkan prinsip-prinsip developmentally appropriate practices.    

3).  Model pembelajaran untuk pendekatan SEL 

Semua model pembelajaran yang termasuk dalam teori konstruktivistik sangat 

cocok untuk diterapkan pada pembelajaran dengan pendekatan SEL, diantaranya 

adalah: (1) Small Group Discussion (SGD), (2) Role-Play & Simulation (RPS), (3) Case 

Study (CS), (4) Discovery Learning (DL), (5) Self-Directed Learning (SDL), (6) 

Cooperative Learning (CL), (7) Collaborative Learning (CbL), (8) Contextual Learning 

(CL), (9) Project Based Learning (PjBL), (10) Problem Base Learning (PBL), (11) Inquiry 

Learning (IL).  

Semua model belajar tersebut dilaksanakan dengan pembelajaran  kooperatif yaitu 

cara belajar yang menggunakan kelompok kecil sehingga siswa bekerja dan belajar satu 

sama lain untuk mencapai tujuan kelompok. Adapun keunggulan strategi pembelajaran 

kooperatif adalah: 

1) Siswa tidak terlalu tergantung pada guru, karena siswa dapat menambah rasa percaya 

diri melalui peningkatan kemampuan berfikir, kemampuan mengungkapkan gagasan 
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secara verbal, dapat membandingkan ide-ide orang lain, dapat menemukan informasi 

dari berbagai sumber,dan belajar dari siswa yang lain.  

2) Siswa dapat berlatih tanggungjawab, belajar berkomunikasi pada orang lain, dapat 

berlatih bekerjasama dengan orang lain, dapat menghargai waktu, dapat menghargai 

orang lain, dapat toleran terhadap perbedaan pendapat. 

3) Siswa mampu berlatih memecahkan masalah abstrak menjadi nyata, dan dapat 

meningkatkan motivasi berfikir yang berguna untuk kehidupan jangka panjang. 

b. Materi pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di SD  

Materi pelajaran pendidikan agama Islam (PAI) di SD meliputi: (1) Aqidah: 

kepercayaan kepada 6 rukun iman, (2) Akhlak: akhlak kepada Allah dan kepada makhluk, 

(3) Ibadah: aturan ibadah mahdhoh dan ibadah Umum, (4) Al Qur’an: membaca, menulis, 

menghafal, dan memahami ayat al-Quran, (5) Tarikh Islam: sejarah perjuangan Islam.  

c. Karakteristik pembelajaran SEL 

Menurut Casel, ciri-ciri pembelajaran sosial-emosional, meliputi:  

1). Kesadaran diri, indikatornya meliputi: (1) mengenal dan memberi nama emosi 

seseorang; (2) memahami alasan dan keadaan untuk merasakan sebagai orang yang 

melakukan; (3) mengenal  dan memberi nama emosi orang lain; (4) mengenal kekuatan 

dan memobilisasi perasaan positif tentang diri sendiri, sekolah, keluarga dan dukungan 

jaringan; (5) mengetahui kebutuhan dan nilai-nilai seseorang; (6) mengamati diri sendiri 

secara tepat; (7) percaya akan keberhasilan pribadi; dan (8) memiliki rasa spiritualitas.  

2).Kepedulian sosial, indikatornya meliputi: (1) menghargai kemajemukan atau 

keberagaman; (2) menunjukkan rasa hormat kepada orang lain; (3) mendengarkan 

dengan hati-hati dan akurat; (4) meningkatkan empati dan kepekaan terhadap perasaan 

orang lain.  

3).Manajemen diri dan organisasi, indikatornya meliputi: (1) mengungkapkan secara lisan 

dan mengatasi kecemasan, kemarahan, dan depresi;  (2) mengendalikan kata hati, 

kemarahan, dan merusak diri sendiri, perilaku antisosial;  (3) mengelola stres pribadi dan 

orang lain; (4) memfokuskan pada tugas-tugas yang ada; (5) menetapkan tujuan jangka 

pendek dan jangka panjang; (6) merencanakan secara bijaksana dan menyeluruh; (7) 

memodifikasi kinerja berdasarkan umpan balik; (8) memobilisasi motivasi positif; (9) 

mengaktifkan harapan dan optimis; dan (10) bekerja menuju status kinerja yang optimal.  

4).Bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan, indikatornya mencakup:  (1) 

menganalisa situasi secara tepat dan mengidentifikasi masalah dengan jelas; (2) melatih 

dalam pengambilan keputusan sosial dan ketrampilan pemecahan masalah; (3) 

menanggapi secara baik dalam cara pemecahan masalah terhadap hambatan orang lain; 

(4) melakukan evaluasi diri dan refleksi; dan (5) melakukan diri sendiri dengan 

tanggungjawab pribadi, moral, dan etika.  

5).Mengelola hubungan, indikatornya meliputi: (1) mengelola emosi dalam hubungan, 

harmonisasi perasaan dan sudut pandang yang beragam;                        (2) 

menunjukkan kepekaan terhadap isyarat sosial-emosional; (3) mengekspresikan emosi 
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secara efektif; (4) mengkomunikasikan secara jelas; (5) melibatkan orang lain dalam 

situasi social; (6) membangun hubungan; (7) melakukan kerja secara kooperatif; (8) 

melatih sikap tegas, kepemimpinan, dan kepercayaan; (9) mengelola konflik, negosiasi, 

dan penolakan; dan (10) menyediakan, mencari bantuan (Maurice dalam Nucci,2008: 

251). 

d. Langkah-langkah Pembelajaran PAI dengan Pendekatan SEL 

Langkah-langkah dalam pelaksanaan pembelajaran PAI dengan pendekatan SEL, 

adalah: 

1) Menentukan tujuan pembelajaran 

Guru harus dapat melaksanakan pembelajaran secara sistematis sesuai dengan 

urutan kompetensi di dalam standar isi mata pelajaran. Langkah pertama, guru   melihat 

dahulu standar isi mata pelajaran PAI atau silabus PAI. Berdasarkan Standar 

Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD), guru menentukan tujuan pembelajaran 

kognitif, afektif, dan psikomotorik yang akan dicapai melalui materi dan proses 

pembelajaran. 

2) Menentukan nilai-nilai target  berdasarkan SK dan KD 

Nilai-nilai target ini merupakan nilai-nilai kebaikan yang menunjang pembentukan 

karakter dan akhlak mulia. Setelah nilai target ditentukan selanjutnya dikembangkan 

indikator capaian hasil belajar yang meliputi pengetahuan tentang nilai-nilai tersebut, 

dorongan hati nurani untuk mengamalkannya, dan kebiasaan untuk mengamalkan nilai-

nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. 

3) Menggunakan pendekatan terintegrasi 

Mengembangkan materi pembelajaran dengan pendekatan terintegrasi, yaitu  

perpaduan antara materi PAI dengan nilai-nilai luhur untuk dapat dihayati, diamalkan 

sehingga menjadi kebiasaan positif siswa. Guru dituntut mahir dalam memadukan nilai-

nilai target ke dalam materi pembelajaran sehingga sesuai untuk mencapai kompetensi 

bidang studi PAI dan membentuk karakter siswa. Misalnya: anak tidak sekedar pandai 

membaca al Qur’an tetapi siswa juga mampu membentuk pribadi yang jujur, dermawan, 

taat beribadah, dsb.   

4) Menggunakan metode yang komprehensif 

Metode komprehensif merupakan perpaduan antara dua metode tradisional yaitu 

inkulkasi (penanaman nilai) dan keteladanan, serta dua metode kontemporer yaitu 

fasilitasi (memberikan kesempatan kepada murid untuk berlatih membuat keputusan 

moral) dan mengembangkan keterampilan hidup (antara lain berpikir kritis, berpikir 

kreatif, berkomunikasi secara efektif, dan mengatasi konflik) 

5) Menentukan strategi pembelajaran 

Ada beragam strategi pembelajaran yang dapat menciptakan hasil belajar yang 

komprehensif (meliputi pemikiran moral, perasaan atau afek moral, dan perilaku 
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bermoral). Kirschenbaum (1995:60-240) menyajikan ada 34 strategi metode inkulkasi 

(penanaman nilai), 21 strategi metode keteladanan nilai, 30 strategi metode fasilitasi nilai, 

dan 10 strategi metode pengembangan keterampilan hidup (soft skills). Dalam memilih 

strategi pembelajaran untuk pembentukan karakter dan akhlak, harus diingat bahwa 

strategi ini harus dapat menciptakan situasi belajar yang menyenangkan, aktif, kreatif, 

bertanggung jawab, dan saling bekerja sama. 

6)  Merancang kegiatan  

Kegiatan yang dapat mengembangkan keterampilan bidang studi PAI dan 

aktualisasi nilai-nilai target. Melalui kegiatan menyimak (mendengarkan dengan penuh 

pemahaman), membaca, merangkum, mempresentasikan, bercerita, bermain dan 

bernyanyi, bermain peran, dan sebagainya. 

 

Perbedaan Penerapan  Pendidikan Karakter di SD Negeri dan SD Muhammadiyah  

Penerapan budaya pendidikan karakter  di SD dilaksanakan melalui empat pola 

yakni: (1) pembelajaran di kelas, (2) pembiasaan rutin dalam kegiatan sekolah, (3) 

keteladanan dalam menjaga ketertiban, dan (4) kegiatan keagamaan.  

Pada SD Negeri dan SD Swasta berbasis kebangsaan lebih banyak menerapkan 

melalui pola pembelajaran dan pembiasaan rutin, seperti upacara bendera, piket kelas, 

budaya bersalaman dan lain-lain.  Sedangkan pada SD yang berbasis keagamaan, baik SD 

Muhammadiyah, SD Islam Terpadu, Madrasah Ibtidaiyah (MI), maupun SD Katolik lebih 

memilih penanaman nilai karakter melalui pola kegiatan keagamaan, pembiasaan, dan 

keteladanan, seperti pembiasaan pada siswa untuk sholat dhuha, sholat dhuhur berjamaah 

bagi siswa SD Islam, melakukan kebaktian dan berdoa bersama bagi siswa SD Katholik, 

berdoa setiap akan melakukan aktivitas, penempelan tulisan penguatan karakter di dinding 

sekolah.  

Adapun kegiatan ekstrakurikuler di SD yang mendukung pendidikan karakter seperti 

pengadaan kantin jujur, jam kedatangan siswa, latihan membatik, polisi kecil, dramben, dan 

pengadaan tempat penemuan barang. Semua kegiatan tersebut bertujuan untuk melatih 

sikap kejujuran, kedisiplinan, kebersihan, kepemimpinan, kebersamaan, dan kreatifitas 

siswa. Penanaman karakter dan akhlak mulia dilakukan melalui dua jalur yakni 

pembelajaran dalam program intrakurikuler dan pembiasaan dalam program ekstrakurikuler. 

Kegiatan pembiasaan meliputi: sholat dzuhur berjamaah, upacara bendera, gerakan 3S 

(Salam, Senyum, Sapa), dan infaq. Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler yang terprogram 

seperti: pesantren ramadhan, latihan zakat, pelaksanaan qurban, buka puasa bersama, 

jum’at bersih, doa bersama menjelang UN (Ujian Nasional). Kegiatan keteladanan meliputi: 

penertiban pakaian seragam sekolah, tepat waktu datang ke sekolah. Budaya bersih badan 

seperti: kuku, rambut, gosok gigi, cuci tangan, dan budaya bersih lingkungan, piket kelas, 

dan jumat bersih. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Kasihan: 

“Program pendidikan karakter yang dibudayakan di SD meliputi: (1) aspek religius, seperti: 
berdoa sebelum dan sesudah belajar, sholat dhuhur berjamaah, merayakan hari besar 
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agama, melaksanakan zakat, infak, dan TPA; (2) aspek kedisiplinan, seperti: membiasakan 
datang tepat waktu, melaksanakan tata tertib sekolah, berpakaian sesuai aturan; (3) aspek 
kejujuran, seperti: menyediakan tempat penemuan barang, tempat penemuan barang hilang, 
dan larangan menyontek; (4) aspek peduli lingkungan, seperti: jadwal piket kebersihan 
kelas, gosok gigi dan cuci tangan bersama, membuang sampah pada tempatnya, 
membiasakan memisahkan sampah, dan melerai teman yang bertengkar”. 

 
Berdasarkan data tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pada dasarnya semua SD 

telah menerapkan program pendidikan karakter sejak dahulu. Namun perbedaannya pada 

jenis kegiatan yang tidak sama, disesuaikan dengan jenis sekolahnya. SD yang berbasis 

keagamaan lebih kental nuansa keagamaannya dalam semua kegiatan yang dilakukan di 

sekolah dalam program pembiasaan pendidikan karakter. Pendidikan karakter yang 

dilakukan dalam pembelajaran masih di pengaruhi oleh tingkat kreatifitas masing-masing 

guru dalam memilih model pembelajaran di kelas untuk menanamkan pendidikan karakter 

pada siswa.   

 

2. Efektifitas Pembelajaran PAI dengan Pendekatan SEL dalam Pendidikan Karakter    

a. Tingkat pencapaian kecerdasan emosi  dan Sosial 

1) Tingkat pencapaian kecerdasan emosi 

Kecerdasan emosi siswa SD Negeri Brajan dapat ditampilkan pada gambar  

berikut ini. 

 

Gambar 1. Histogram Kecerdasan Emosi SDN Brajan 

 
Kecerdasan sosial siswa SD Muhammadiyah Sukonandi dapat ditampilkan pada gambar 

berikut ini. 

 
Gambar 2. Histogram Kecerdasan Sosial  SD Muh Sukonandi 
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Berdasarkan self report yang dilakukan oleh para siswa di SD Negeri Brajan dan 

SD Muhammadiyah Sukonandi menunjukkan adanya perbedaan capaian kecerdasan 

emosi. Kemampuan mengenali perasaan diri tampak sama antara dua SD yang menjadi 

lokasi ujicoba, yakni ditunjukkan dengan kategori sedang. Sementara kemampuan 

mengelola perasaan diri dan kemampuan merasakan perasaan spiritualitas diri pada 

siswa SD Muhammadiyah Sukonandi lebih tinggi daripada SDN Brajan. Demikian pula 

kemampuan mengendalikan perasaan diri dan kemampuan menghargai perasaan diri 

lebih menonjol  dirasakan oleh siswa SD Muhammadiyah Sukonandi dari pada siswa 

SDN Brajan. 

Melalui laporan pribadi tersebut dapat diketahui bahwa perbedaan corak suatu 

sekolah sangat menentukan pilihan kegiatan pembentuk kepribadian siswa. Pada SD 

yang bercorak keagamaan seperti SD Muhammadiyah Sukonandi  lebih banyak 

menempa siswa dengan kegiatan yang religius, misalnya: pengajian, sholat dhuha, 

sholat dhuhur, praktek doa-doa, pelatihan ESQ. Semua kegiatan tersebut dapat 

mendukung kecerdasan emosi anak pada aspek afektif. Sedangkan SDN Brajan sangat 

terbatas waktu belajar agamanya hanya melalui mata pelajaran agama di kelas. 

Perlakuan guru terhadap siswapun berbeda karena SDN Brajan mendidik siswa dari 

berbagai agama, sehingga kegiatannya sangat bercorak pluralis. Ada kecenderungan 

penanaman nilai karakter di sekolah negeri hanya didasarkan pada pertimbangan aspek 

sosial semata. Sedangkan SD yang bercorak keagamaan menanamkan karakter dengan 

mengkaitkan pada aspek teologi. Sehingga perasaan yang mempengaruhi pilihan 

perilaku juga didasarkan pada pertimbangan dosa dan pahala dari Tuhan.  Seperti yang 

diungkapkan oleh salah seorang siswa SD Muhammadiyah Sukonandi sebagai berikut: 

“Meskipun teman saya suka meremehkan saya bahkan menghina saya, saya berusaha 
untuk sabar dan tidak marah. Karena saya yakin Rasullah SAW juga pernah dihina 
namun justru mendoakan kebaikan bagi orang yang telah menghina tersebut. Saya 
berkeyakinan orang yang dicintai Allah SWT pasti akan diberi ujian sesuai dengan 
kemampuannya”. 

 
Ungkapan siswa SD Muhammadiyah Sukonandi itu menunjukkan bahwa yang 

melandasi kemampuan dia mengelola emosi diri adalah karena lekatnya keyakinan akan 

ajaran agama, yang didapatkan melalui pembinaan agama. Bukan semata-mata karena 

mempertimbangkan keinginan masyarakat di sekitarnya. Melalui keyakinan keagamaan 

yang kuat akan mempengaruhi terbentuknya kepribadian yang baik. 

2) Tingkat Pencapaian Kecerdasan Sosial  

Kecerdasan sosial siswa SDN Brajan dapat ditampilkan pada gambar  berikut ini. 
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Gambar 3. Histogram Kecerdasan Sosial SDN Brajan 

 
Kecerdasan social siswa SD Muhammadiyah Sukonandi dapat ditampilkan pada gambar  

berikut ini. 

 

Gambar 4. Histogram Kecerdasan Sosial  SD Muh Sukonandi 

Berdasarkan histogram tersebut di atas dapat diketahui kecerdasan sosial   

aspek afektif kedua SD yang menjadi lokasi ujicoba terbatas. Kelima indikator 

keterampilan antarpribadi aspek afektif yang meliputi kemampuan menghormati 

perasaan orang, kemampuan menjalin kerjasama, kemampuan tenggang rasa terhadap 

orang lain menunjukkan tidak ada perbedaan antara perasaan siswa SDN Barajan dan 

SD Muhammadiyah Sukonandi. Namun demikian pada indikator kemampuan 

tanggungjawab sosial, siswa SD Muhammadiyah Sukonandi mempunyai nilai yang lebih 

unggul, sedangkan pada indikator kemampuan berkomunikasi secara efektif dengan 

orang lain siswa SDN Brajan  justru lebih unggul. 

Kondisi  ini menggambarkan bahwa pada dasarnya perasaan anak tentang 

kecerdasan sosial hampir sama, karena didorong oleh keinginan yang sama untuk 

menjalin kerjasama dengan orang lain. Menurut psikologi perkembangan bahwa kondisi 

anak usia 10-12 tahun suka berkelompok dengan teman sebaya. Mereka mulai tidak 

terbuka dengan orang tua, namun sangat terbuka dengan teman sebaya.  Sebagaimana 

penuturan dari salah seorang guru di SDN Brajan sebagai berikut: 

“Mulai kelas V ini saya perhatikan anak-anak ini senang membuat geng yakni keakraban 
antar siswa karena adanya kesamaan hobi, kesamaan tingkat status sosial, kecocokan 
dalam berteman, kesamaan jenis kelamin. Masing-masing geng menunjukkan keakraban 
dan cenderung bersikap eklusif. Maka sering ditemui konflik antar geng akibat dari 
adanya persaingan yang tidak sehat pada mereka”. 
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Ungkapan ibu guru ini membuktikan bahwa kemampuan bekerjasama, 

berkomunikasi, berempati, mengenali perasaan teman, tanggung jawab sosial antar 

teman, merupakan kebiasaan perilaku yang  sedang disenangi oleh anak usia 10-12 

tahun. Karena itu tidak mengherankan apabila kemampuan antarpribadi aspek afektif 

siswa pada setiap Sekolah Dasar yang memiliki budaya pendidikan karakter yang 

berbeda memiliki kecenderungan berperilaku yang sama.  

 

b. Perbandingan tingkat efektifitas Pendekatan SEL untuk PAI di SD 

Untuk mengetahui tingkat efektifitas keberhasilan pendekatan SEL dalam 

pembelajaran PAI di SD dianalisis dengan uji  paired samples T test, dan diperoleh hasil 

sebagai berikut: 

Dalam pengujian hipotesis ada tidaknya perbedaan kecerdasan emosional antara 

siswa SDN Brajan dan SD Muhammadiyah Sukonandi, maka dilakukan pengujian dua sisi, 

dimana nilai thitung dibandingkan dengan nilai ttabel yang didapatkan pada tabel t. Bila tingkat 

signifikansi 5% dan      dk = 33-1 = 32 untuk SD Muhammadiyah Sukonandi nilai tabelnya 

2,042 dan dk= 21-1 =20 untuk SDN Brajan nilai tabelnya 2.086. 

Tabel 1. Hasil Pengujian Paired Samples T Test 

  Paired Differences 

t 
 
 

df 
 
 

Sig.           
(2-tailed) 

 

  

Mean 
 
 

Std. 
Deviatio

n 
 
 

Std. 
Error 
Mean 

 
 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  
Lower Upper 

Pair 
1 

KE 
sukonandi  
KE brajan 

-.381 19.628 4.283 -9.315 8.553 -.089 20 .930 

 

Berdasarkan hasil perhitungan tabel uji paired simple test dapat diketahui bahwa 

hasil t hitung  kecerdasan emosi antara siswa SDN Brajan dengan SD Muhammadiyah 

Sukonandi adalah -0.089 yang berarti lebih kecil dari t tabel sebesar 2.086. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan kecerdasan emosional antara 

sis SDN Brajan dengan siswa SD Muhammadiyah setelah mempraktekkan pembelajaran 

PAI dengan pendekatan SEL. 

 Tabel 2. Hasil Pengujian Paired Samples T Test 

  Paired Differences 

t 
 

df 
 

Sig.        
(2-tailed) 

 

  

Mean 
 

Std. 
Deviatio

n 
 

Std. 
Error 
Mean 

 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 
1 

KS 
sukonandi 
KS brajan 

-3.857 19.635 4.285 -12.795 5.081 -.900 20 .379 
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Berdasarkan hasil perhitungan tabel uji paired simple test dapat diketahui bahwa 

hasil thitung kecerdasan sosial antara siswa SDN Brajan dengan SD Muhammadiyah 

Sukonandi adalah -0.900 yang berarti lebih kecil dari ttabel sebesar 2.086. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan kecerdasan sosial antara siswa SDN 

Brajan dengan siswa SD Muhammadiyah setelah mempraktekkan pembelajaran PAI dengan 

pendekatan SEL. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil uji perbandingan 

tingkat kecerdasan emosi dan social antara SDN Brajan dan SD Muhammadiyah Sukonandi 

menunjukkan tidak adanya perbedaaan kecerdasan emosi dan sosial antara SDN Brajan 

dan SD Muhammadiyah Sukonandi. Hal ini membuktikan bahwa implementasi pembelajaran 

PAI dengan menggunakan SEL dapat efektif mengubah perilaku karakter dan akhlak siswa 

sehari-hari apabila dilakukan oleh guru PAI secara benar.    
 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Penelitian ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut:  

1.  Penerapan pembelajaran PAI dengan pendekatan SEL, mengajak guru untuk mahir dalam 

memadukan nilai-nilai target karakter ke dalam materi pembelajaran sehingga sesuai dengan 

pencapaian kompetensi bidang studi PAI dan mampu membentuk karakter siswa.  Pemilihan 

strategi pembelajaran untuk pembentukan karakter dan akhlak, harus didukung dengan upaya 

menciptakan situasi belajar yang menyenangkan, aktif, kreatif, bertanggungjawab, dan saling 

bekerjasama. Penerapan budaya pendidikan karakter  di SD,  dilaksanakan melalui empat pola  

yakni: (1) pembelajaran di kelas, (2) pembiasaan rutin dalam kegiatan sekolah,  (3) keteladanan 

dalam menjaga ketertiban, dan (4) kegiatan keagamaan.  

2. Pendekatan SEL pada PAI terbukti efektif dalam membentuk karakter dan akhlak siswa. 

Sebelum penerapan SEL pada PAI kondisi tingkat kecerdasan emosional siswa SD berbasis 

agama lebih besar dibanding SD negeri, terutama pada aspek kemampuan merasakan 

spiritualitas diri. Sedangkan tingkat kecerdasan sosial hampir sama pada semua jenis SD.  

Namun setelah dilakukan uji coba implementasi pembelajaran PAI dengan pendekatan SEL 

diperoleh hasil uji perbandingan tingkat kecerdasan emosi dan sosial yang menunjukkan tidak 

adanya perbedaaan kecerdasan emosi dan social antara SDN Brajan dan SD Muhammadiyah 

Sukonandi.  Hal ini membuktikan   bahwa implementasi pembelajaran PAI dengan 

menggunakan SEL dapat efektif merubah perilaku karakter dan akhlak siswa.   

 Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disarankan sebagai berikut: 
1. Kepala Sekolah Dasar hendaknya selalu mengevaluasi proses pembelajaran yang dilakukan 

oleh guru-guru dalam kelas. 

2. Setiap tahun sekolah perlu menetapkan karakter yang akan diterapkan di sekolah, dan 

pelaksanaan program-program pengembangannya di sekolah.  

3. Keberhasilan pencapaian karakter dan akhlak mulia siswa hendaknya terus dilakukan penilaian. 



927 

 

4. Perlu dilakukan pendampingan kepada guru PAI untuk dapat mengajar dengan pendekatan SEL 

agar karakter dan akhlak siswa dapat terus meningkat.. 
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Abstrak 

Ada  lima faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi itu tinggi. Salah satunya 
yaitu pembelajaran organisasional (organizational learning). Saat ini pembelajaran 
organisasional menjadi isu penting dalam pengembangan organisasi untuk menjadi suatu 
organisasi pembelajar (learning organization) yaitu organisasi yang dapat menyesuaikan, 
bertahan dan meningkatkan kinerja organisasinya. Dalam era globalisasi ini, organisasi 
harus selalu dapat mengubah secara terus menerus dan kreatif, saat mencari ide dan 
kesempatan yang baru dengan cara melakukan pembelajaran dalam organisasinya 
sehingga menjadi organisasi pembelajar.   

Keberhasilan suatu organisasi, termasuk sekolah, sangat ditentukan oleh 
kemampuannya mengembangkan menjadi organisasi pembelajar. Esensi dari organisasi 
pembelajar adalah belajar. Hanya sekolah yang mau mengembangkan menjadi 
organisasi pembelajar, mau belajar dan meningkatkan diri secara terus menerus yang 
akan terus berkembang. Sebaliknya sekolah yang tidak mengembangkan menjadi 
organisasi pembelajar, maka tidak akan berkembang, bahkan sekolah itu akan punah. 
Oleh karena itu sekolah perlu mengembangkan institusinya menjadi organisasi 
pembelajar (learning organization).  

Dalam konteks organisasi pembelajar, SMK sudah mulai menerapkan 
pembelajaran organisasional. Namun dalam penerapan pembelajaran organisasional di 
SMK belum memberikan pengaruh terhadap peningkatan mutu pembelajaran dan kinerja 
sekolah. Selama ini telah terjadi proses pembelajaran individual di SMK. Pembelajaran 
individual ini hanya mengembangkan kemampuan guru secara individual dan belum 
memberikan kontribusi pada perubahan budaya secara institusional di sekolah, sehingga 
tidak terjadi penguatan budaya sekolah di SMK.  

Strategi membangun organisasi pembelajar di SMK yang dapat meningkatkan 
mutu pembelajaran dan kinerja SMK dapat dilakukan melalui lima disiplin pembelajaran. 
Kelima disiplin pembelajaran tersebut, yaitu: (1) Berfikir sistemis (system thinking), yaitu 
disiplin belajar untuk berfikir tentang sesuatu yang dapat menguraikan dan memahami 
kekuatan-kekuatan dan hubungan-hubungan antar pribadi yang membentuk perilaku 
sistem sekolah, (2) Penguasaan pribadi (personal mastery) yaitu disiplin belajar untuk 
meningkatkan kapasitas pribadi dalam menciptakan hasil yang paling diinginkan dan 
suatu lingkungan sekolah yang mendorong semua warga sekolahnya untuk 
mengembangkan diri ke arah sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan sekolah, (3) Model-
model mental (mental models) yaitu disiplin belajar yang terus menerus melakukan 
perenungan, klarifikasi, dan perbaikan terhadap gambaran-gambaran internal tentang 
dunia yang membentuk suatu tindakan dan keputusan, (4) Membangun visi bersama 
(building shared vision) yaitu disiplin belajar untuk membangun komitmen sekolah dalam 
suatu kelompok kerja dengan membuat gambaran-gambaran bersama tentang masa 
depan sekolah yang akan diciptakan, dan prinsip-prinsip untuk mencapai masa depan 
sekolah itu, dan  (5) Pembelajaran tim (team learning) yaitu disiplin belajar untuk 
mengubah keahlian komunikasi dan keahlian berfikir kolektif sehingga kemampuan 
kelompok kerja memberikan potensi yang lebih besar daripada jumlah kemampuan 
anggotanya secara individual. 

 
Kata kuci: Organisasi pembelajar, Pembelajaran organisasional, Sekolah Menengah 

Kejuruan 
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PENDAHULUAN   

Menurut Schermerhorn, Hunt dan Osborn (2003:26-27) bahwa organisasi 

berkinerja tinggi itu menggunakan lima komponen dalam mengatur secara dinamis 

lingkungannya. Adapun kelima komponen kunci dari organisasi berkinerja tinggi, yaitu: (1) 

keterlibatan karyawan, (2) bekerja secara tim dengan pengaturan sendiri, (3) teknologi 

produksi terpadu, (4) pembelajaran organisasional (organizational learning), dan (5) 

manajemen mutu terpadu (total quality management). Hal ini dapat ditunjukkan pada    

Gambar 1. berikut ini. 

 
 

  
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gambar 1.  Lima Komponen Organisasi Berkinerja Tinggi 
                                       (Sumber: Schermerhorn, Hunt, dan Osborn,  2003) 

 

Dengan demikian ada lima faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi itu tinggi. 

Namun demikian dari kelima faktor tersebut, ada satu faktor yang saat ini menjadi isu 

penting dalam pengembangan organisasi, yaitu pembelajaran organisasional 

(organizational learning). Marshal dan Smith (2009:36) mengatakan bahwa pembelajaran 

organisasional telah menjadi subyek penelitian yang penting untuk beberapa tahun ini, 

dengan banyak usulan untuk bagaimana menjadi suatu organisasi pembelajar (learning 

organization), menyesuaikan, bertahan dan meningkatkan kinerja organisasi 

(organizational performance).  

Menurut Peter Senge (1996:1-2) bahwa keberhasilan suatu organisasi, termasuk 

sekolah, sangat ditentukan oleh kemampuannya mengembangkan menjadi organisasi 

pembelajar (learning organization). Esensi dari organisasi pembelajar adalah belajar. 

Hanya sekolah yang mau mengembangkan menjadi organisasi pembelajar, mau belajar 

dan meningkatkan diri secara terus menerus yang akan terus berkembang. Sebaliknya 

sekolah yang tidak mengembangkan menjadi organisasi pembelajar, maka tidak akan 

berkembang, bahkan sekolah itu akan punah. Oleh karena itu sekolah perlu 

mengembangkan institusinya menjadi organisasi pembelajar (learning organization).  
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Hal ini didukung oleh studi yang dilakukan oleh Marshal dan Smith (200:37) yang 

menyimpulkan bahwa ada hubungan antara pembelajaran organisasional (organizational 

learning) dan kinerja organisasi (organization performance) secara tersamar dan 

mengidentifikasi beberapa hambatan pembelajaran dan berbagi pengetahuan melalui unit 

bisnis dan organisasinya. 

Saat ini pengelolaan pendidikan kejuruan (vocational education and training) di 

Indonesia telah menerapkan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah yang lebih 

dikenal dengan nama Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS). Dalam 

penerapan MPMBS di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), pemerintah sedang 

menggalakkan penerapan sistem manajemen mutu berstandar ISO 9001:2008 (Direktorat 

Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, 2009: 128-134).  Penerapan sistem 

manajemen mutu di SMK bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan sekolah, sehingga 

mampu memberikan dan meningkatkan kepuasan pelanggan dan kinerja sekolah. 

Standar yang digunakan dalam sistem manajemen mutu ini adalah ISO sehingga disebut 

sistem manajemen mutu berstandar ISO 9001:2008 (Rayendra, 2005: 8). 

Menurut Direktur Direktorat Pembinaan SMK, bahwa sistem manajemen mutu 

berstandar ISO 9001:2008 dapat memberikan jaminan mutu sistem manajemen dan 

kinerja sekolah dapat berjalan dengan baik (Mulyono, 2008: 321). Secara teoritis, 

penerapan sistem manajemen mutu di SMK diharapkan mampu meningkatkan mutu 

pendidikan dan kinerja sekolah. Namun dalam kenyataannya menunjukkan banyak SMK 

yang telah menerapkan manajemen berbasis sekolah dan telah mengadopsi sistem 

manajemen mutu belum memberikan hasil yang optimal. Bahkan banyak SMK yang telah 

mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2008 belum menunjukkan layanan mutu pendidikan 

sesuai dengan standar ISO tersebut. Hal ini disebabkan prinsip-prinsip dalam manajemen 

mutu tersebut kurang diterapkan di sekolah secara optimal. Laporan Bank Dunia tentang 

„School Based Management‟ menunjukkan bahwa kondisi sekolah-sekolah negeri saat ini, 

antara lain:  (1) kepala sekolah hampir tidak memiliki kewenangan yang cukup dalam 

mengelola keuangan sekolahnya; (2) kemampuan manajemen para kepala sekolah pada 

umumnya rendah; (3) pola anggaran tidak memungkinkan guru untuk memperoleh 

tambahan insentif; dan (4) peran serta masyarakat dalam pengelolaan sekolah masih 

sangat kecil (Suyanto, 2007: 33). 

Dalam konteks organisasi pembelajar (learning organization), Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) sudah mulai menerapkan pembelajaran organisasional (organizational 

learning). Namun demikian dalam penerapan pembelajaran organisasional di SMK belum 

memberikan pengaruh positif terhadap penguatan budaya sekolah. Sebagaimana hasil 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa kapabilitas pembelajaran organisasional 
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mempunyai pengaruh negatif secara langsung terhadap budaya organisasi di Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK). Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kapabilitas 

pembelajaran organisasional di SMK memberikan pengaruh negatif terhadap penguatan 

budaya organisasi di SMK (Wiyono, 2013:281-282).  

Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa selama ini telah terjadi proses 

pembelajaran individual di SMK. Namun demikian pembelajaran individual ini hanya 

mengembangkan kemampuan guru secara individual dan belum memberikan kontribusi 

pada perubahan budaya secara institusional di sekolah, sehingga tidak terjadi penguatan 

budaya sekolah. Selama ini banyak guru melakukan pembelajaran individual melalui 

kegiatan pelatihan-pelatihan (diklat). Hasil perolehan pengetahuan dari kegiatan pelatihan 

ini ternyata belum banyak diterapkan di sekolah, atau guru kurang memiliki kebebasan 

untuk menerapkan pengetahuan ini di sekolah. Bahkan ada diantara guru yang selesai 

mengikuti kegiatan pelatihan ternyata tidak dimanfaatkan untuk kepentingan sekolah, 

tetapi justru untuk kepentingan diri sendiri. Hal ini yang justru kontra produktif dalam 

penguatan budaya sekolah, sehingga peningkatan kemampuan pembelajaran 

organisasional menyebabkan terjadinya pelemahan budaya organisasi di SMK.  

Namun demikian menurut Fields (2000:4) bahwa dengan pembelajaran 

organisasional, sekolah dapat membangkitkan dirinya sendiri dalam perbaikan perilaku 

melalui pembelajaran (learning) dan menggunakan pengetahuan yang baru. 

Pembelajaran merupakan sesuatu yang harus dilakukan jika sekolah ingin maju, sehingga 

sekolah harus melakukan pembelajaran organisasional. Dengan demikian sekolah akan 

menjadi model organisasi pembelajar. 

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam peningkatan kinerja organisasi di 

SMK. Kegiatan pembelajaran organisasional yang dilakukan di SMK masih terbatas pada 

pembelajaran individual yang tidak memberikan penguatan pada budaya sekolah. 

Kegiatan pembelajaran individual belum mampu mempengaruhi pembelajaran secara 

kelompok dan pembelajaran secara organisasional, sehingga belum mampu 

meningkatkan mutu pembelajaran dan kinerja SMK. Oleh karena itu artikel ini ingin 

mengkaji bagaimana strategi sekolah dalam meningkatkan kapabilitas pembelajaran 

organisasional seluruh warga sekolahnya. Hal ini tentunya akan memperbaiki proses 

pembelajaran di SMK, sehingga berdampak pada peningkatan kinerja SMK. Strategi 

inilah yang akan mebangun SMK menjadi organisasi pembelajar (learning organization). 

 

INDIKATOR KINERJA SEKOLAH  

Sekolah adalah suatu sistem organisasi, sehingga komponen-komponen yang ada 

di dalam sekolah, antara lain masukan (input) sekolah, proses (process) sekolah, dan 
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keluaran (output) sekolah akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan sekolah 

(Mulyasa, 2010:44). Menurut Lunenburg dan Ornstein bahwa dimensi manajemen 

oprasional sekolah dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu; (1) masukan (input); (2) 

proses perubahan (transformation process); dan (3) keluaran (output) (2000: 16-18). 

Dimensi masukan (input) meliputi: personil, keuangan, pengetahuan. Sedangkan 

dimensi proses perubahan yaitu organisasi sekolah mengubah masukan (input) dari 

lingkungan eksternal menjadi keluaran (output). Proses perubahan ini meliputi: operasi 

internal organisasi, sistem manajemen operasional. Dimensi keluaran (output) meliputi: 

prestasi siswa, kinerja guru, tingkat pertumbuhan siswa, dropout siswa, hubungan 

manajemen karyawan, sikap siswa terhadap sekolah, dan kepuasan kerja karyawan. 

Lingkungan eksternal bereaksi terhadap keluaran (output) ini dan memberikan umpan 

balik (feedback) pada sistem. Umpan balik ini menjadi hal yan penting dalam keberhasilan 

manajemen operasional sekolah. 

Disamping itu ada yang mendeskripsikan bahwa sekolah itu terdiri dari beberapa 

komponen, yaitu: masukan, proses, keluaran, dan hasil. Komponen masukan itu 

mencakup siswa, kurikulum, sumber belajar, guru, staf, keuangan dan organisasi. 

Sedangkan komponen proses mencakup pembelajaran dan pembentukan kompetensi 

peserta didik, proses pengambilan keputusan di sekolah, proses manajemen sekolah. 

Komponen keluaran merupakan hasil dari proses pembelajaran di sekolah yang 

mencakup aspek kognitif, afektif, psikomotorik peserta didik. Disamping itu ada komponen 

hasil (outcome) sekolah merupakan pengaruh hasil belajar yang dapat dirasakan secara 

langsung oleh lulusan, baik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi 

maupun untuk memasuki dunia kerja. Menurut Slamet PH. bahwa kinerja sekolah dapat 

diukur dari: (1) masukan sekolah (input); (2)  proses sekolah; (3) keluaran sekolah 

(output); (4) hasil sekolah (outcome); (5) produktivitas sekolah; (6) efisiensi sekolah; dan 

(7) efektivitas sekolah (2004:5-6).    

Menurut Kamars (2005:255-257) bahwa proses sekolah meliputi: (1) proses 

belajar mengajar yang efektivitasnya tinggi; (2) kepemimpinan sekolah yang kuat; (3) 

lingkungan sekolah yang aman dan tertib; (4) pengelolaan tenaga kependidikan yang 

efektif; (5) budaya mutu yang dimiliki sekolah;  (6) kerja kelompok (teamwork) yang 

kompak, cerdas, dan dinamis; (7) kemandirian sekolah; (8) partisipasi yang tinggi dari 

warga sekolah; (9) transparansi (keterbukaan) manajemen sekolah; (10) adanya 

komunikasi yang baik; dan  (11) akuntabilitas sekolah. Sedangkan keluaran sekolah, 

meliputi: (1) prestasi akademik siswa (NEM, lomba karya ilmiah, lomba kompetensi 

siswa); dan (2) prestasi non akademik siswa (rasa ingin tahu, kerjasama, kemandirian). 
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Hasil sekolah meliputi hasil belajar yang dapat dirasakan secara langsung oleh 

lulusan, baik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi maupun untuk 

memasuki dunia kerja. Efektivitas sekolah berkaitan dengan pencapaian unjuk kerja 

secara maksimal, dalam arti pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas 

dan waktu.  

Efisiensi sekolah dinyatakan sebagai hubungan antara sumber daya (input) yang 

direncanakan untuk digunakan dengan sumber daya (input) yang sebenarnya digunakan 

untuk menghasilkan output. Ukuran produktivitas sekolah digunakan untuk menganalisis 

output berhubungan dengan input. Jadi produktivitas sebagai ukuran atas penggunaan 

sumber daya sekolah yang biasanya dinyatakan sebagai perbandingan keluaran yang 

dicapai dengan sumber daya yang digunakan. Dengan demikian produktivitas sekolah 

berkaitan dengan bagaimana menghasilkan lulusan, baik secara kuantitatif maupun 

kualitatif sehingga lulusannya berkualitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan 

perkembangan ipteks. 

Kinerja sekolah menunjukkan bahwa sekolah itu berorientasi pada layanan mutu 

pendidikan. Sedangkan layanan mutu pendidikan di sekolah dapat ditunjukkan dari 

indikator mutu sekolah. Wayne K. Hoy dan Dennis J. Sabo  memberikan konsep tentang 

bebarapa indikator dari mutu sekolah yang terdiri dari: (1) Keterbukaan iklim sekolah, 

antara lain: keterbukaan pengelola sekolah dan keterbukaan perilaku guru dalam 

memberikan layanan mutu pendidikan di sekolah; (2)  Kesehatan iklim sekolah, antara 

lain: kepemimpinan yang dinamis, menekankan suasana yang dinamis, dukungan sumber 

daya, afiliasi guru, dan orienasi profesional untuk memberikan layanan mutu pendidikan di 

sekolah; (3) Prestasi siswa, antara lain: kemampuan siswa dalam bidang akademis dan 

non akademis sebagai hasil dari layanan mutu pendidikan di sekolah; (4) Efektivitas 

sekolah secara keseluruhan antara lain: mutu produk dan jasa, efisiensi, fleksibilitas, dan 

penyesuaian dalam layanan pendidikan di sekolah; dan  (5) Budaya, antara lain: identitas 

yang terbagi, kepercayaan, kerjasama, dan partisipasi dalam memberikan layanan mutu 

pendidikan di sekolah (1998: 24-25).  Oleh karena itu layanan mutu pendidikan diukur 

dengan menggunakan tiga aspek yang ada di dalam organisasi sekolah, yaitu: (1) Aspek 

proses sekolah, (2) Aspek keluaran sekolah, dan (3) Aspek hasil sekolah.   

 

ORGANISASI PEMBELAJAR (LEARNING ORGANIZATION)  

Dalam era globalisasi saat ini, organisasi sekolah harus selalu dapat mengubah 

secara terus menerus dan kreatif, saat mencari ide dan kesempatan yang baru dengan 

cara melakukan pembelajaran dalam organisasinya sehingga sekolah dapat menjadi 

organisasi pembelajar (learning organization).   
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Konsep organisasi pembelajar dibuat populer pada awal tahun 1990an oleh Peter 

Senge dalam bukunya The fifth discipline. Konsep ini menginformasikan bahwa suatu 

organisasi dapat bertahan dan menjadi sukses, apabila organisasi tersebut menjadi 

organisasi pembelajar (Senge, 1990:14). Organisasi pembelajar merupakan suatu 

organisasi yang setiap anggotanya secara terus menerus meningkatkan kemampuannya 

untuk menciptakan hasil yang benar-benar diinginkan, pola pikir baru yang ekspansif 

ditumbuhkan, aspirasi bersama dikembangkan secara bebas, dan anggota-anggotanya 

secara terus menerus  belajar bagaimana organisasi itu mengembangkan belajar 

bersama-sama (Senge, 1990:3). 

Untuk mewujudkan organisasi pembelajar (learning organization), harus dilakukan 

pembelajaran organisasional (organizational learning) dalam suatu organisasi. 

Sebagaimana yang dikatakan oleh Marquardt (1999:19) bahwa dalam organisasi 

pembelajaran lebih memfokuskan pada apa dan menggambarkan sistem, prinsip, dan 

karakteristik organisasi, sedangkan dalam pembelajaran organisasional lebih 

memfokuskan pada bagaimana pembelajaran itu terjadi dalam suatu organisasi. 

Pembelajaran organisasional merupakan aspek mendasar dalam evolusi organisasi dan 

dalam operasi organisasi sehingga menghasilkan perbaikan di dalam organisasi itu 

sendiri. 

Menurut Marquardt (1999:19), pembelajaran organisasional adalah suatu 

ketrampilan dan proses membangun serta memakai pengetahuan di dalam organisasi. 

Sedangkan Schermerhorn, Hunt, dan Osborn (2000:5) mendefinisikan pembelajaran 

organisasional sebagai suatu proses untuk memperoleh pengetahuan dan menggunakan 

informasi untuk mengubah secara sukses suatu keadaan organisasi. Pada bagian yang 

lain juga dikatakan secara lebih jelas bahwa pembelajaran organisasional yaitu proses 

perolehan pengetahuan, penyaluran informasi, penterjemahan informasi dan 

penyimpanan informasi ke dalam organisasi (Schermerhorn, Hunt, dan 

Osborn,2000:253). 

Menurut Senge (1990:219) bahwa pembelajaran organisasional sebagai suatu 

perangkat intervensi untuk meningkatkan kinerja suatu organisasi dilaksanakan dengan 

memberikan pelatihan lima disiplin institusi pembelajaran, yaitu; berfikir sistem, penguatan 

diri, model mental, visi bersama, dan pembelajaran tim. 

Dengan demikian pembelajaran organisasional merupakan kegiatan terstruktur 

yang meningkatkan kemampuan organisasi untuk memperoleh, membagikan, dan 

menggunakan pengetahuan ke dalam organisasi dengan tujuan memodifikasi perilaku 

anggotanya dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi. 
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Menurut McShane dan Glinow (2000:61) bahwa kegiatan pembelajaran 

organisasional ini terdiri dari tiga aspek, yaitu (1) perolehan pengetahuan (knowledge 

acquisition), (2) pembagian pengetahuan (knowledge sharing), dan (3) penggunaan 

pengetahuan (knowledge use).  Dengan demikian untuk mengukur kapabilitas 

pembelajaran organisasional dilakukan dengan tiga dimensi, yaitu  (1) keahlian untuk 

memperoleh pengetahuan, (2) keahlian untuk membagikan pengetahuan, dan (3) 

keahlian untuk menggunakan pengetahuan. Pemilihan dimensi ini nampaknya sesuai 

dengan konteks organisasi sekolah yang dalam tugasnya berhubungan dengan informasi 

dan pengetahuan. Adapun ketiga dimensi untuk mengukur kapabilitas pembelajaran 

organisasional di sekolah adalah sebagai berikut:      

        
1. Keahlian untuk memperoleh pengetahuan 

Menurut McShane dan Glinow (2000:61) bahwa perolehan pengetahuan ini 

termasuk menggali informasi dan ide-ide dari lingkungan eksternal dan juga melalui  

pengetahuan.  Ada beberapa strategi yang  paling cepat dan sangat kuat untuk 

memperoleh pengetahuan ke dalam organisasi, yaitu: (1) menyewa seseorang (individu) 

atau mendapatkan dari segala kelompok, (2) saat karyawan belajar dari sumber-sumber 

eksternal dengan menemukan sumber informasi baru dari pemasok atau adanya 

kecenderungan baru dari pelanggan, dan (3) sebagai hasil yang dilakukan melalui 

eksperimen dalam bentuk penelitian dan proses kreatif yang lain.  

2. Keahlian untuk membagikan pengetahuan 

Menurut McShane dan Glinow (2000:61) bahwa aspek dari pembelajaran 

organisasional ini termasuk menyalurkan pengetahuan ke orang lain melewati organisasi. 

Pembagian pengetahuan ini dapat dilakukan dengan cara, yaitu menghubungkan secara 

khusus dengan komputer internal dan database informasi, serta melalui saluran informal 

atau komunikasi berhadapan muka. 

3. Keahlian untuk menggunakan pengetahuan 

Menurut McShane dan Glinow (2000:61) bahwa keuntungan kompetitif yang 

diperoleh dari pengetahuan datang saat penerapannya dalam organisasi dengan 

berbagai cara, sehingga  organisasi dan stakeholders-nya mendapatkan nilai tambah dari 

penerapan pengetahuan itu. Dalam melakukan penggunaan pengetahuan untuk suatu 

organisasi, karyawan organisasi itu harus menyadari bahwa pengetahuan telah tersedia 

dan mereka mempunyai cukup kebebasan untuk menerapkannya. Kondisi ini tentunya 

memerlukan suatu budaya organisasi yang mendukung dalam proses pembelajaran. 

Dengan demikian pembelajaran organisasional di SMK berarti kemampuan SMK 

dalam memperoleh, membagikan, dan menggunakan pengetahuan yang bertujuan untuk 
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memodifikasi perilaku warga sekolahnya dalam upaya meningkatkan kinerja sekolah. 

Oleh karena itu pembelajaran organisasional di SMK dapat diukur melalui tiga dimensi, 

yaitu: (1) sejauhmana kemampuan SMK untuk memperoleh pengetahuan. Hal ini dapat 

dilakukan dengan cara, antara lain: sekolah menyewa seseorang yang memiliki keahlian 

(pakar) atau mendapatkan dari suatu komunitas keahlian, warga sekolah belajar dari 

sumber-sumber pengetahuan yang ada di luar (eksternal), dan warga sekolah melakukan 

eksperimen dalam bentuk penelitian dan proses kreatif yang lain; (2) sejauhmana 

kemampuan SMK untuk membagikan pengetahuan, Hal ini dapat dilakukan dengan cara, 

yaitu: seluruh warga sekolah terhubung secara khusus dengan komputer internal dan 

database informasi di sekolah, dan sekolah membangun komunikasi secara langsung 

melalui saluran informal atau komunikasi berhadapan muka dalam pertemuan sekolah; 

dan (3) sejauhmana kemampuan SMK untuk menggunakan pengetahuan. Hal ini dapat 

dilakukan dengan cara, antara lain: warga sekolah harus menyadari bahwa pengetahuan 

telah tersedia di sekolah, warga sekolah mempunyai cukup kebebasan untuk menerapkan 

pengetahuannya di sekolah, dan kepala sekolah membangun budaya sekolah (kultur 

sekolah) untuk mendukung proses pembelajaran ini.  

 

STRATEGI MEMBANGUN ORGANISASI PEMBELAJAR 

Senge mengusulkan untuk membangun organisasi pembelajar dapat dilakukan 

melalui lima disiplin pembelajaran. Kelima disiplin pembelajaran tersebut, yaitu: (1) berfikir 

sistemis; (2) penguasaan pribadi; (3) model-model  mental; (4) membangun visi bersama; 

dan (5) Pembelajaran tim (Senge, 1990:6-10). Adapun kelima disiplin pembelajaran 

adalah sebagai berikut: 

1. Berfikir sistemis (system thinking) merupakan suatu cara berfikir tentang sesuatu 

untuk menguraikan dan memahami kekuatan-kekuatan dan hubungan-hubungan antar 

pribadi yang membentuk perilaku sistem di sekolah. Organisasi pembelajar 

memandang sekolah sebagai suatu sistem, yaitu sebagai suatu keseluruhan yang 

terdiri dari unsur-unsurnya. Dengn demikian berfikir sistemis merupakan berfikir 

menyeluruh terhadap semua komponen sekolah sebagai suatu kesatuan yang saling 

mempengaruhi. Sekolah sebagai suatu sistem organisasi yang terdiri dari berbagai 

komponen, antara lain: bagian kurikulum, sarana prasarana, kesiswaan, humas, 

perpustakaan, laboratorium dan sebagainya. Masing-masing komponen itu saling 

berkaitan sehingga perlu dilakukan secara bersama-sama dalam mengembangkan 

sekolah. Oleh karena itu kepala sekolah dan guru harus berfikir secara sistemis, dan 

menyeluruh dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolahnya. Disiplin berfikir 

sistemis ini membantu kita melihat bagaimana mengubah sistem secara lebih efektif 
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dan bekerja secara tim, dengan melakukan kerjasama, networking dalam 

meningkatkan mutu pendidikan di sekolah secara sistematik dan holistik. 

2. Penguasaan pribadi (personal mastery) merupakan disiplin belajar untuk 

meningkatkan kapasitas pribadi warga sekolah dalam menciptakan hasil yang paling 

diinginkan dan suatu lingkungan sekolah yang mendorong semua warga sekolahnya 

untuk mengembangkan diri ke arah sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan yang dipilih. 

Menurut Senge terdapat dua komponen dasar dalam penguasaan pribadi untuk 

membangun organisasi pembelajar di sekolah, yaitu: seseorang harus mempunyai 

cita-cita yang ingin dicapai ke depan (visi), dan seseorang harus melihat realitas yang 

ada saat ini sebagai pijakan untuk mencapai visi yang telah dibentuk. Organisasi 

pembelajar memandang potensi sekolah itu berawal dari potensi pribadi. Potensi ini 

terdapat di kelas, di dalam komunitas, dan di sekolah.  Potensi di kelas terdapat pada 

guru, siswa, dan fasilitas belajar yang ada di dalam ruang kelas. Mutu sekolah 

meningkat jika proses pembelajaran di kelas dikelola dengan baik.  Guru dapat berfikir 

secara kreatif dan inovatif dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran di kelas, 

sedangkan siswa dapat belajar dengan nyaman, efektif dan mandiri. Potensi di dalam 

komunitas dalam bentuk MGMP, guru belajar bersama-sama dengan guru lain sesuai 

bidang keahliannya. Potensi guru selalu dikembangkan melalui belajar bersama-sama 

dan dilakukan secara terus menerus untuk meningkatkan kemampuan 

profesionalitasnya sebagai seorang guru professional. Oleh karena itu di dalam 

organisasi pembelajar, setiap guru harus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Potensi 

di sekolah ini merupakan akumulasi dari potensi yang ada di kelas dan di dalam 

komunitas. Mutu sekolah akan meningkat jika potensi guru yang ada di kelas dan di 

dalam komunitas meningkat kualitasnya. Sekolah perlu memberikan dukungan dalam 

pengembangan potensi guru, baik  yang ada di kelas maupun dalam komunitas 

MGMP. Oleh karena itu potensi sekolah perlu dimanfaatkan secara optimal untuk 

belajar. Dengn demikian pengembangan penguasaan pribadi di sekolah dapat 

dilakukan dengan mengembangkan wawasan dan kemampuan para guru dan staf, 

pimpinan sekolah, dan siswa untuk menjadi pembelajar mandiri yang senantiasa 

belajar secara terus menerus untuk meraih visi pribadinya dan visi bersama. 

3. Model-model  mental (mental models) merupakan disiplin belajar yang terus 

menerus melakukan perenungan, mengklarifikasi, dan memperbaiki gambaran-

gambaran internal tentang dunia dan melihat bagaimana hal itu membentuk tindakan 

dan keputusan kita di sekolah.  

4. Membangun visi bersama (building shared vision) merupakan disiplin membangun 

suatu rasa mempunyai komitmen terhadap sekolah dengan membuat gambaran-
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gambaran bersama tentang masa depan sekolah yang kita coba ciptakan, dan prinsip-

prinsip serta praktek-praktek penuntun yang diharapkan berfungsi sebagai sarana 

untuk bisa mencapai masa depan sekolah itu. 

5. Pembelajaran tim (team learning) merupakan disiplin untuk mengubah keahlian 

komunikasi dan keahlian berfikir kolektif di sekolah sehingga sekolah membangun 

kerjasama secara  kelompok dalam bentuk kelompok kerja di sekolahnya. Kelompok 

kerja ini diandalkan untuk dapat mengembangkan kecerdasan dan kemampuannya 

bagi pencapaian tujuan sekolah. Kemampuan kelompok kerja ini merupakan akumulasi 

dari seluruh potensi dan kemampuan anggota-anggota kelompok kerjanya. Namun 

demikian kemampuan kelompok kerja ini jauh lebih besar daripada jumlah potensi dan 

kemampuan dari setiap anggota kelompok kerja tersebut secara individual. 

 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil kajian tersebut dapat disimpulkan bahwa menjadi organisasi 

pembelajar dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan kinerja SMK. Strategi 

membangun organisasi pembelajar di SMK dapat dilakukan melalui lima disiplin 

pembelajaran. Kelima disiplin pembelajaran tersebut, yaitu: (1) Berfikir sistemis (system 

thinking), yaitu disiplin belajar untuk berfikir tentang sesuatu yang dapat menguraikan dan 

memahami kekuatan-kekuatan dan hubungan-hubungan antar pribadi yang membentuk 

perilaku sistem sekolah,  (2) Penguasaan pribadi (personal mastery) yaitu disiplin belajar 

untuk meningkatkan kapasitas pribadi dalam menciptakan hasil yang paling diinginkan 

dan suatu lingkungan sekolah yang mendorong semua warga sekolahnya untuk 

mengembangkan diri ke arah sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan sekolah, (3) Model-

model mental (mental models) yaitu disiplin belajar yang terus menerus melakukan 

perenungan, klarifikasi, dan perbaikan terhadap gambaran-gambaran internal tentang 

dunia yang membentuk suatu tindakan dan keputusan, (4) Membangun visi bersama 

(building shared vision) yaitu disiplin belajar untuk membangun komitmen sekolah dalam 

suatu kelompok kerja dengan membuat gambaran-gambaran bersama tentang masa 

depan sekolah yang akan diciptakan, dan prinsip-prinsip untuk mencapai masa depan 

sekolah itu, dan  (5) Pembelajaran tim (team learning) yaitu disiplin belajar untuk 

mengubah keahlian komunikasi dan keahlian berfikir kolektif sehingga kemampuan 

kelompok kerja memberikan potensi yang lebih besar daripada jumlah kemampuan 

anggotanya secara individual. 
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Abstrak: Evaluasi pelatihan umumnya hanya melakukan evaluasi apakah peserta 
menguasai materi yang dilatihkan di kelas dan tidak melakukan evaluasi pasca diklat 
untuk mengetahui apakah materi pelatihan dapat diimplementasikan di tempat kerja dan 
memberi dampak peningkatan kinerja institusi mereka. Oleh karena itu, tujuan  penelitian 
ini adalah untuk menghasilkan sebuah Model Evaluasi Diklat Orientasi Dampak (MEDOk) 
yang mengevaluasi apa yang terjadi di dalam kelas dan juga mengevaluasi dampaknya di 
tempat kerja. 

 Model evaluasi diklat ini dikembangkan berdasarkan pendekatan penelitian dan 
pengembangan dari Borg dan Gall (2003). Proses pengembangan disederhanakan 
menjadi tiga tahapan pokok, yaitu (1) pra-pengembangan model; (2) pengembangan 
model; dan (3) validasi model. Pada pra-pembangunan dilakukan kajian teori, wawancara 
narasumber, dan dokumen yang relevan. Pengembangan model dilakukan melalui Focus 
Group Discussion (FGD) yang dihadiri oleh wakil pemangku kepentingan. Validasi 
MEDOk dilakukan melalui teknik Delphi, yaitu penilaian dari para ahli.  

 Keluaran penelitian ini berupa kerangka konseptual MEDOk dan Buku Panduan 
Pelaksanaan. Manfaat MEDOk dapat mengukur apakah penyelenggaraan diklat telah 
berjalan secara efektif dan memberi dampak pada peningkatan kinerja institusi pengirim 
peserta diklat. 

Kata kunci: evaluasi, pelatihan, kegiatan, berdampak pada kerja. 

PENDAHULUAN.  

Raymond (2010) dalam bukunya Employee Training and Development 

menjelaskan bahwa secara tradisi pendidikan dan latihan (diklat) tidak dilihat sebagai 

aktivitas yang dapat meningkatkan kemampuan institusi untuk mengkreasi nilai dan 

keberhasilan dalam menghadapi tantangan berkompetisi. Dia menekankan bahwa saat 

ini pandangan tersebut telah berubah, institusi telah merancang diklat sebagai cara yang 

inovasi untuk meningkatkan kinerja institusi. Institusi yang melakukan diklat pendekatan 

terakhir dilaporkan mereka memperoleh kinerja finansial yang lebih baik dari mereka 

yang tidak melakukan diklat. Lebih lanjut, Raymond menjelaskan bahwa walaupun ada 

kecenderungan penurunan alokasi dana, diklat yang inovatif akan meningkatkan daya 

saing institusi.  

Premis di atas terus benar bila institusi mempunyai komitmen merancang dan 

melaksanakan diklat yang efektif dan efisien. Diklat seperti ini akan meningkatkan 

ketrampilan karyawan untuk meningkatan produk baru institusi, menghasilan ide-ide baru 

dan inovatif, dan menghasilkan kualitas pelayanan terhadap pelanggan. Juga, program 
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pengembangan kapasitas dan manajemen karir staf penting dilakukan untuk menyiapkan 

staf untuk posisi-posisi manajer dan pimpinan dan untuk menarik, motivasi, dan membuat 

betah karyawan pada semua tingkatan dan jenis pekerjaan. Diklat, pengembangan 

kapasitas, dan manajemen karir tidak lagi masuk kategori “baik dilakukan” menjadi “harus 

dikerjakan” agar institusi mencapai keberhasilan dalam berkompetisi sesuai harapan 

karyawan. 

 Untuk mengetahui apakah diklat itu efektif dan efisien maka penyelenggaraan 

diklat perlu dievaluasi secara komprehensif. Untuk hal ini, Kirkpatrick (1996) telah 

menawarkan model evaluasi yang digunakan. Dalam bukunya berjudul “Evaluating 

Training Program: The Four Levels”, dijelaskan bahwa empat tingkat evaluasi Kirkpatrick 

merupakan sebuah urutan cara mengevaluasi efektifitas pelaksanaan suatu program 

diklat. Setiap tingkat evaluasi perlu dilakukan secara urut dan tidak dapat salah satu 

tingkat evaluasi dilewati. Empat tingkat evaluasi tersebut adalah reaksi (reaction), belajar 

(learning), tindakan (behavior), dan hasil (results). Reakasi disebut Evaluasi Tingkat 1 

(ET1), adalah evaluasi yang mengukur seberapa besar tanggapan peserta terhadap 

pelaksanaan diklat yang diikutinya. Evaluasi ini mengukur kepuasan peserta sebagai 

pelanggan diklat. Belajar disebut Evaluasi Tingkat 2 (ET2), adalah evaluasi yang 

mengukur seberapa besar perubahan sikap, peningkatan pengetahuan dan/atau 

ketrampilan sebagai hasil dari mengikuti program diklat. Perilaku disebut Evaluasi Tingkat 

3 (ET3), adalah evaluasi yang mengukur seberapa besar perubahan perilaku telah terjadi 

yang diakibatkan dari diklat yang telah diikutinya. Hasil disebut Evaluasi Tingkat 4 (ET4), 

adalah evaluasi yang mengukur hasil akhir dari institusi yang dikontribusi oleh karyawan 

yang mengikuti program diklat.  

ET1 dan ET2 dilakukan di dalam kelas diklat dan disebut evaluasi internal, 

sedangkan ET3 dan ET4 dilakukan di tempat kerja dan disebut evaluasi eksternal. 

Institusi yang dalam menyelenggarakan diklat hanya berorientasi pada aktivitas 

pelaksanaan diklat di kelas sehingga mereka hanya melakukan evaluasi internal (ET1 dan 

ET2). Sedangkan institusi yang menyelenggarakan diklat dengan orientasi hasil dari 

institusi maka mereka akan melakukan evaluasi internal dan eksternal (ET1-ET4). 

Robinson & Robinson (1989) menyebut diklat tipe pertama yang berorientasi pada 

aktivitas di kelas sebagai Training For Activity (TFA) dan diklat tipe kedua yang 

berorientasi hasil sebagai Training For Results or Impacts (TFI).   

Untuk konteks Indonesia, semua institusi dalam program tahunannya selalu 

tercantum program diklat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomer 79 Tahun 

2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan  Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah, Pasal 1 Ayat d menegaskan bahwa Pemerintah Pusat berkewajiban melakukan 
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pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah termasuk diklat yang 

diselenggarakannya karena diklat adalah bagian integral dari program pembangunan 

pemerintah. Oleh karena itu semua institusi pememrintah selalu mencantumkan diklat di 

program tahunannya. Namun demikian dalam pelaksanaan umumnya penyelenggara 

hanya fokus pada penyelenggaraan diklat di kelas dan tidak merancang mengorientasikan 

agar hasil diklat dapat diterapkan di tempat kerja dan menghasilkan dampak peningkatan 

kinerja institusi.  

Selain hal di atas, berikut adalah sejumlah masalah serius yang perlu menjadi 

perhatian bagi perencana dan penyelenggara diklat baik di tingkat pusat maupun daerah 

untuk perbaikan diklat di masa datang. 

 Pertama, umumnya rancangan diklat tidak didahului dengan Analisis Kebutuhan 

Diklat (AKD) sehingga walaupun diklat berlangsung lancar belum tentu hasilnya sesuai 

dengan kebutuhan institusi. Kedua, institusi menghabiskan energy dan sibuk pada 

penyusunan program.  dan usulan anggaran tetapi tidak banyak peduli dengan mutu 

pelaksanaan dan sangat minim pada monitoring dan evaluasi program. Ketiga, umumnya 

institusi dalam menyusun program tidak didasarkan pada data lapangan dan hasil 

penelitian yang relevan dan juga kurang melibatkan ahli yang relevan. Keempat, 

beberapa institusi melakukan evaluasi pasca diklat di lapangan, namun hal tersebut masih 

banyak yang hanya sekedar aktivitas tanpa dianalisis dan ditindak lanjuti da nada kesan 

hanya sekedar menghabiskan dana dan mengenyampingkan dampaknya di tempat kerja. 

Dengan kata lain mengenyampingkan efektivitas diklat bagi peningkatan kinerja. Oleh 

karena itu tujuan utama dari peneltian ini adalah merumuskan Model Evaliusi Diklat 

Orientasi Dampak (MEDOk) bagi institusi mitra diklat.  

 

Pendekatan Evaluasi Diklat 

Eseryel (2002) mengklasifikasikan pendekatan diklat kedalam enam pendetan: (1) 

Goal-based evaluation, yaitu evaluasi yang menjadi perhatian utamanya adalah 

pencapaian tujuan diklat sehingga berusaha mengetahui sejauhmana tujuan tersbut telah 

dicapai.; (2) Goal-free evaluation, yaitu evaluasi tidak hanya sekedar mengkofirmasi 

tercapainya tidaknya tujuan diklat yang telah dirumuskan, tetapi lebih pada mengungkap 

nilai tambah (benefits) yang dihasilkan dari diklat atau intervensi yang dilakukan; (3) 

Responsive evaluation, yaitu evaluasi yang menfokuskan pada aspek yang diminta 

institusi mitra diklat dan itu menjadi tantangan bagi penyelenggara diklat namun ini yang 

umumnya kenyataan pendekatan yang terjadi; (4) Systems  evaluation, yaitu evaluasi 

yang memfokuskan apakah perlakuan atau intervensi yang dilakukan efektif dan efisien; 
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(5) Professional review evaluation, yaitu evaluasi yang dilakukan oleh ahli evaluasi dari 

luar institusi dan pendekatannya ini berbeda dari yang umumnya dilakukan dan diterima 

institusi; dan (6) Quasi-legal approach, pendekatan ini jarang dilakukan, yaitu evaluasi 

yang dilakukan karena secara hokum formal (actual court-of-inquiry format) untuk 

menghadirkan bukti, testimoni, dan mengevaluasi perlaukuan/intervensi atau produknya.  

Menurut Phillips (1991) dari sejumlah pendekatan di atas yang banyak dipakai 

dalam evaluasi diklat adalah goal-based dan systems-based. Untuk pendekatan goal-

based evaluation kerangka yang banyak dipakai rujukan adalah pendekatan Empat 

Tingkatan Evalausi dari Kirkpatrick, yaitu yang secara luas dikenal reaksi (ireaction), 

belajar (learning), perilaku (behavior), dan hasil (results).  Namun demikian, banyak kritik 

juga yang ditujukan kepada pendekatan evalausi Kirkpatrik tersebut. Untuk pendekatan 

system-based, menurut Fitz-Enz (1994) yang banyak dikenal utamanya adalah: Context, 

Input, Process, Product (CIPP) Model; Training  Validation System (TVS); d a n  Input, 

Process, Output, Outcome (IPO) Model. Berikut tabel dipresentasikan oleh Eseryel 

(2002) yang menunjukan perbandinagn beberapa pendekatan evaluasi antara system-

based models (CIPP, IPO, & TVS) dengan pendekatan goal-based Kirkpatrick.  

  Table 2. A comparison between Goal-based and System-based Training 

Evaluation 

Kirkpatrick (1959)  CIPP Model (1987)  IPO Model (1990)  TVS Model 

(1994) 

1.  Reaction: to 

gather data on 

participants 

reactions at  the 

end of a training 

program 

1.   Context:  obtaining 

information  about  the 

situation  to decide on 

educational needs  and  

to establish program 

objectives 

1.    Input:  evaluation  of 

system performance 

indicators such as  trainee 

qualifications, 

availability of materials, 

appropriateness of 

training, etc. 

1.  Situation:  

collecting pre –

training data    to 

ascertain   current  

levels of   

performance  within 

the organization  

and defining a  

desirable level of  

future performance. 

2.  Learning: to assess 

whether the 

learning 

objectives for the 

program are met 

2.           Input: identifying  

educational strategies most 

likely to achieve the 

desired result 

2.    Process: embraces  

 planning, design, 

development, and 

delivery of training 

programs 

2.   Intervention: 

identifying  the    

reason for the  

existence of the 

gap between the 

present and 

desirable 

performance to find 

out if training is 

the solution to the 

problem 

 

3.  Behavior: to assess  

   whether job  

performance 

changes as  a result of 

training 

3.  Process:  assessing  

the implementation of the 

educational program 

3.  Output:  Gathering  

data resulting from the  

training interventions 
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Effective Training and Training Effectiveness 

Mengacu pada Kirkpatrick Empat Tingkat Evaluasi, diklat dikatagorikan efektif bila 

pada Evaluasi Tingat 1 dan Evaluasi Tingkat 2 menunjukan hasil yang tinggi atau 

memuaskan. Ini berarti bahwa respons peserta terhadap penyelenggaraan diklat baik dan 

peserta memahami dengan baik materi yang disampaikan di kelas sesuai yang direncakan 

(US-OPM, 2011). Umumnya indikator yang digunakan untuk diklat yang efektif adalah (1) 

jumlah program yang dimiliki; (2) jumlah peserta diklat; (3) katalog program studi yang 

tersedia; (4) Data evaluasi reaksi; (5) skor pretest dan posttest. Tiga indikator pertama 

memiliki sedikit hubungannya dengan apakah diklat itu efektif atau tidak. Ketiganya hanya 

menunjukan upaya yang telah dilakukan penyelenggara diklat dan dana yang telah dipakai 

atau dihabiskan. Dua indikator terakhir memang data atai informasi yang umumnya dipakai 

sebagai bukti tentang diklat yang efektif. Meskipun mencapai diklat efektif adalah pernting, 

namun hal tersebut belum cukup karena hal ini baru menunjukan keberhasilah diklat di kelas 

belum diketahui apakah alumni diklat mau dan mampu menerapkannya di tempat kerja. 

Brinkerhoff (2006) menunjukan hanya 15 persen dari apa yang dipelajari dalam diklat formal 

diterapkan pada pekerjaan. Untuk itu status diklat perlu ditingkatkan, yaitu dari diklat efektif 

(effective training) menjadi keefektifan dikat (training effectiveness).  

Menurut USOPM (2011), keefektivan diklat adalah penerapan apa yang dipelajari dari 

diklat di tempat kerja yang menghasilkan tercapainya tujuan program-program institusi dan 

bermuara pada kontribusi tercapainya missi institusi. Kontribusi dan keterkaitan tersebut 

dapat diketahui melalui ET3 dan ET4 dari Kirkpatrick. Tujuan puncak dari diklat adalah 

terwujudnya target kinerja institusi mitra yang diharapkan. Pendekatan-pendekatan evaluasi 

diklat menyediakan cara dan alat untuk mengukur pencapaian tujuan puncak diklat tersebut. 

Saat ini sudah banyak instutisi menggeser cara pikir dari diklat efektif ke keefektifan diklat 
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karena pimpinan mulai menanyakan kontribusi hasil diklat terhadap pencapaian tujuan 

program dan missi institusi. Para ahli diklat sudah mulai tidak hanya mencapai diklat efektif 

tetapi berupaya mewujudkan diklat yang berorientasi dampak yang mengkontribusi 

pencapaian missi institusi atau keefektifan diklat. 

 

Methode Penelitian 

 This research was conducted based on research and development approach 

suggested by Borg dan Gall (2003). Development process was simplified into three main 

steps; (1) pre-development model; (2) development model; and (3) validation model. Pre-

developemnt step was used for searching literature, interviewing related resorce person, and 

selected document needed. Main theory used as referensi was Kirkpatrick (1996). Resorce 

person intervied were people who conducted training execution and training alumnae. 

Institution conducted training was Yogyakarta Education Quality Assurance Institution called 

LPMP. The training alumnae in this study were School Supervisors. Document were collected 

e.g., evaluation training tools used and traning execution reports. The product in 

predevelopment was MEDOK draft.  

 Development step used for reviewing, analyzing, and finalizing MEDOk draft in Focus 

Group Discussion (FGD) attended by  representations from LPMP, District Education Office 

(DEO), and School Supervisor Coordinator. The result of this`step was semi final MEDOk that 

was ready to be validated. Validation step was used for validate resulted MEDOk and it was 

done through Delphi technique. Number of experts in Educational Management, Educational 

Evaluation, and Vocational Education from relevant training institution in Yogyakarta e.g. 

Education Quality Assurance or LPMP, Development & Empowerment Center for Arts 

Teacher and Educational Personnel (P4TK Kesenian) and Development & Empowerment 

Center for Matematics Teacher and Educational Personnel (P4TK Mathematics). The product 

of the study was validated MEDOk. 

Hasil Penelitian dan Diskusi 

 Dalam bagian ini dideskripsikan hasil dan diskusi pengembangan MEDOk yang terdiri 

atas beberapa sub-bagian, yaitu [1] Penyusunan Draf MEDOk; [2] Pengembangan MEDOk; 

[3] Tantangan dan Kritik; [4] Urgensi dan Manfaat MEDOk; dan [5] Kesimpulan dan 

Rekomendasi.   

[1]  Penyusunan Draf MEDOk 
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Referensi utama pengembangan MEDOk adalah kerangka konseptual Kirkpatrick 

Business Partnership Model (Model Kemitraan Bisnis Kirkpatrick) . Model referensi ini terdiri 

dari 18 tahapan sebagaimana dijelaskan dalam bukunya: Kirkpatrick Business Partnership 

Model (2009). Ke delapan belas tahap tersebut adalah (1) Business need identified; (2) 

Negociate stakeholder success indicators business outcomes; (3) Identify critical behavior 

and key organization drivers; (4) Determine required KSAs Learning Objectives; (5) Consider 

necessary learning environment and conditions; (6) Design and build learning peorgram and 

evaluation tools; (7) Deliver training program; (8) measure L1 Reaction; (9) Measure L2 

Learning; (10) Iniciate ongoing reinforcement and monitoring; (11) Measure L3 Behavior; (12) 

Measure L4 Results; (13) Gether final four level data/information prepare for presentation; 

(14) Present L1 Reaction findings; (15) Present L2 Learning findings; (16) Present L3 

Behavior findings; (17) Present L4 Results findings; and (18)  Approve ROE. Kirkpatrick 

menskemakan model Kemitraan Bisnis sebagai Gambar 1 berikut.  

 

 

Gambar 1. Model Diklat Kemitraan Bisnis Kirkpatrick (2009). 



946 
 

Penyusunan Draf MEDOk dilakukan melalui FGD yang terdiri dari unsur yang 

bermitra. Dari pihak penyelenggara Diklat Nasional Penguatan Kompetensi Pengawas 

Sekolah Kejuruan adalah Lembaga Penjamionan Mutu Pendidikan (LPMP) Yogyakarta, yang 

terdiri Kepala, Kasi Fasilitasi, dan widyaiswara. Dari pihak pemangku kepentingan adalah 

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, yang terdiri dari Kepala Bagian Program, Pengawas 

Sekolah, dan Sekolah Menengah Kejuruan (kepala dan guru). Dalam FGD pihak LPMP 

menjelaskan bahwa dalam Diklat Nasional Penguatan Kompetensi Pengawas SMK peran 

LPMP Yogyakarta hanya sebagai penyelenggara sehingga tidak mempunyai kewenangan 

untuk mengubah rancangan evaluasi diklat. Adapaun pihak perancang adalah pihak 

perancangnya adalah Bidang Penjaminan Mutu Pendidikan Menengah dan Pendidikan 

Tinggi, Badan Pengembangan Sumber Daya Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan 

Mutu Pendidikan (BPSDMPK PMP) Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). 

Selanjutnya pihak LPMP menjelaskan bahwa selama ini sudah berupaya untuk 

menyelenggarakan diklat yang terbaik sesuai kewenangannya. Evaluasi Tingkat 1 (ET1) dan 

Evaluasi Tingkat 2 (ET2) sudah dilakukan rutin sesuai Model Diklat Kemitraan Kirkpatrick.  

Untuk Evaluasi Tingkat 3 (ET3) dan Evaluasi Tingkat 4 (ET4) belum dilakukan 

sepenuhnya ke tempat kerja peserta diklat, namun sudah diartikulasikan dengan pendekatan 

In-On-In. In-diawal adalah penyampaian materi diklat di kelas, on-ditengah adalah penerapan 

materi diklat di tempat kerja dengan disupervisi, dan in-diakhir adalah konsolidasi dan remidi 

hasil penerapan materi diklat di tempat kerja. Laporan penyelenggaraan dan hasil diklat 

sudah selalu disusun meski belum sepenuhnya sesuai model kemitraan Kirkpatrick, terutama 

merujuk pada tahap ke 18, yaitu penegasan pencapaian kinerja yang diharapkan organisasi 

mitra (rate of expectation-ROE). Masukan dari LPMP adalah model evaluasi diklat yang 

dikembangan (MEDOk) perlu lebih sederhana, tahapannya tidak perlu sebanyak model 

kemitraan Kirkpatick (18). Tahap 7 (deliver training program) perlu diupayakan pendekatan 

in-on-in.  Dalam skema model perlu adanya tanda panah dari tahap 18 (ROE) ke tahap 1 

(identifikasi kebutuhan organisasi) sehingga model merupakan siklus peningkatan mutu yang 

berkesinambungan sesuai prinsip Kaizen. 

Dari pihak Dinas, pengawas, dan sekolah menjelaskan bahwa diklat yang selama ini 

lebih banyak bersifat given dari Pemerintah/Pusat. Hal ini dapat diakibatkan sering dan 

banyaknya kebijakan yang berubah dan situasi ini mendorong tidak dilakukan tahap 1 dan 

tahap 2, yaitu identifikasi dan menyepakati kebutuhan di lapangan. Selanjutnya model diklat 

kemitraan yang akan dikembangkan (MEDOk) akan memerlukan dana, waktu, dan komitmen 
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pihak terkait yang besar/tinggi. Tuntutan berikutnya, untuk melaksanakan MEDOk perlu 

jumlah dan kualitas (pengetahuan dan ketrampilan) sumber daya manusia yang tinggi, 

menguasai teknik dan analisis ET3 dan ET4. Pihak Dinas dan sekolah sangat setuju MEDOk 

harus simple, mudah dilaksanakan (praktis) dengan dana yang seminimal mungkin. 

Ditambahkan MEDOk perlu Buku Panduan bagi penyelenggara maupun untuk organisasi 

mitra. Dari FGD peneliti memodifikasi model diklat kemitraan Kirkpatrick menjadi Darf 

MEDOk sebagai Gambar 2 di halaman berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2. Draf Model Evaluasi Diklat Orientasi Dampak (MEDOk). 

[2]  Validasi Draf MEDOk 

 Untuk menguji kelayakan MEDOk sebagai model maka dilakukan uji validitas dengan 

pendekatan Delphi yang dimodifikasi, yaitu draf MEDOk tidak dikirim ke para ahli melalui pos 

atau email namun dengan mengundang para ahli ke suatu forum. Dalam hal ini diundang 

para ahli di bidang Penelitian dan Evaluasi Pendidikan, Manajemen Pendidikan, dan 

Pendidikan Teknologi dan Kejuruan. Dari forum diperoleh masukan bahwa secara prinsip 

MEDOk sudah memadai sebagai model, yaitu sebagai konseptual sudah dapat memberi 

kejelasan dari sistem evaluasi yang secara tahapan evaluasi sudah rinci untuk mengetahui 

efektivitas suatu diklat, yaitu khususnya dengan melakukan Evaluasi Tingkat 3 dan Tingkat 4. 

Namun demikian ada masukan yang prisipiil, yaitu masih ada kerancuan dalam model itu 

sendiri yang pada tahapan tertentu lebih masuk sebagai domain atau wilayah perencanaan 
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dan pelaksanaan diklat. Untuk itu disarankan pada tahapan tahapan yang menjadi wilayah 

atau domain perencanaan dan pelaksanaan diklat direvisi menjadi tahapan yang langsung 

merupakan bagian tahapan evaluasi. Berikut masukan dari forum sekaligus saran revisinya. 

 Tahapan 1: Mengidentifikasi kebutuhan institusi ditiadakan karena sudah tercakup dalam 

Tahapan 2 (Menyepakati dampak yang diharapkan institusi) dengan artian tahapan 2 tentu 

berbasis pada identifikasi kebutuhan institusi (Tahap 1).  

 Tahapan 4: Merancang diklat dan alat-alat evaluasi direvisi menjadi Merancang ET1-4.  

 Tahapan 5, yaitu Melaksanakan Diklat dengan pendekatan In-On-In ditiadakan.  

 MEDOk perlu disertai Buku Panduan yang ringkas tetapi jelas dan fokus pada 

pelaksanaan Evaluasi Tingkat 1, Tingkat 2, tingakat 3, dan Tingkat 4 dengan memberi 

contoh-contoh bentuk evaluasi untuk masing-masing tingkatan dan analisis data hasil 

evaluasi untuk masing-masing tahapan evaluasi dan saran perbaikan bagi penyelenggara 

dan institusi mitra diklat.  

Gambar 3 di halaman berikut adalah skematik kerangka konseptual MEDOk hasil 

validasi tim ahli. Beberapa catatan disampaikan dalam forum antara lain MEDOk sangat 

sesuai bagi institusi atau organisasi swata yang profit oriented. Untuk organisasi swasta 

mereka menekankan sekali efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program. Mereka peduli 

apakah hasil  program tersebut berkontribusi terhadap misi organisasi bahkan sampai 

hitungan rupiah. Hal ini sesuai dengan usulan Phillips et al. (2007) yang memodofikasi Empat 

Tingkat Evaluasi Kirkpatrick menjadi Lima Tingkat Evaluasi sebagai Tabel 2 berikut. 

Tabel 5: Lima Tingkat Evaluasi Phillips et al. 

Level Brief Description 

1. Reaction, Satisfaction 

    & Planned Action  

Measures participant reaction to and satisfaction 

with the training program and participant’s plans for 

action. 

2. Learning  Measures skills and knowledge gains  

3. Application and Implementation  Measures changes in on-the-job application, 

behaviour change, and implementation.  

4. Business Impact  Measures business impact  

5. Return on Investment (ROI)  Compares the monetary value of the business 

outcomes with the costs of the training program  

 

 
Secara matematis ROI dapat dirumuskan secara sederhana sebagai berikut. 
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   Keuntungan Total Program – Biaya Total Program    
 ROI = ------------------------------------------------------------------ x 100%, atau 
         Biaya Total Program    
 
   Keuntungan Bersih Program  
 ROI = -------------------------------------- x 100%, atau 

Biaya Total Program    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Gambar 3. MEDOk Hasil Validasi Tim Ahli 
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(Learning)  
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(Results) 
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 Untuk institusi pemerintah MEDOk tetap relevan karena efektivitas dan efisiensi 

pelaksanaan program tetap menjadi tujuan akhir. Untuk program diklat yang sifatnya given 

atau top-down dari pemerintah pusat penyelenggara tetap harus menyepakati hasil akhir 

atau target capaian kinerja institusi yang dapat diukur (measurable) yang merupakan 

ekspektasi institusi pusat/daerah. Untuk hal ini seharusnya ROI yang satuannya rupiah perlu 

dimodifikasi menjadi rate of expectation (ROE) yang diukur dengan satuan kinerja bukan 

rupiah.    

[3]  Tantangan MEDOk dan Kritik  

Hasil angket yang menanyakan tentang kerangka konseptual MEDOk (Gambar 2) 

dalam tujuh aspek: mudah dipahami, dilaksanakan, efektif, kelebihan dan kelemahan dan 

disebarkan kepada 30 peserta sebelum memasuki forum FGD ditabelkan sebagai berikut.  

Tabel 3. Tanggapan Responden terhadap Tujuh Aspek MEDOk  

No. Pernyataan 
Respons (%) 

Ya Tidak 

1 MEDOk sebagi model mudah dipahami 13 87 

2 MEDOk sebagi model mudah dilaksanakan 50 50 

3 Secara konsep MEDOk efektif untuk mengevaluasi penerapan hasil 

diklat di tempat kerja dan berkontribusinya terhadap kinerja 

organisasi 

86 14 

4 Sembilan tahapan dalam MEDOk sudah runtut/sistematis? 50 50 

5 Sebagai model kemitraan antara penyelenggara dan institusi 

pengirim peserta diklat MEDOk dapat efisien penggunaan dana dan 

SDM.  

57 43 

6 Sebut dan jelaskan kelebihan MEDOk*1) 67 

7 Sebut dan jelaskan tantangan/kelemahan MEDOk*2) 50 

Catatan: 

*1) - 67% komprehensif: evaluasi internal (ET1-2), evaluasi eksternal (ET3-4), dan detail; 33% 

lainnya 

*2) -50% membutuhkan dana, SDM, dan waktu yang tidak sedikit, termasuk perlunya 

pengetahuan memahami MEDOk; 50% tahapan terlalau banyak, belum sederhana, 

terlalu rumit, pelaksanaan di lapangan dapat subjektif, perlu dukungan berbagai 

pihak terkait.  
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Tantangan penerapan evaluasi berbasis tujuan (goal-based evaluation), khususnya 

pelaksanaan ET3 dan ET4, rupanya tidak hanya terjdi di Indonesia, hal ini juga terjadi di 

Amerika. Eseryel (2002) dalam jurnal American Association for Training and Development 

(ASTD) melaporkan bahwa sebesar 93% perusahaan di Amerika melakukan ET1; 52% 

melakukan ET2; 31% melakukan ET3; dan 28% melakukan ET4. Penelitian berikutnya masih 

menunjukan kecenderungan yang sama. Di tahun 2010, Jurnal ASTD edisi Agustus 2010 

melaporkan bahwa: “organizations spend more than 72 percent of their training evaluation 

resources measuring Levels 1 and 2… and it leaves just 28 percent of the training evaluation 

budget for demonstrating how the training supports on-the-job behavior and accomplishment 

of key business results (Levels 3 and 4 Kirkpatrick’s evaluation)”.  

Merepons tantangan di atas, hasil rapat kerja OPM (2011, 80) menyarakan beberapa 

saran strategi sebagai berikut. 

Tabel 4. Saran Strategi Merespons Tantangan Penerapan Evaluasi Berbasis Tujuan. 

 

Macam Tantangan Evaluasi 

Diklat Orientasi  Dampak 
Strategi Solusi dalam Diklat Kemitraan 

1. “Anggaran kita tidak 

cukup, terlalu minim 

untuk melakukan 

kegiatan di luar diklat di 

kelas”. 

Reviu program-program  diklat Anda dan adakah diantaranya yang 

diganti denagan cara lain selain diklat yang dapat mencapai tujuan 

yang sama. 
 
•  Untuk yang tidak dapat diganti, dapatkan 

alternative cara selain pelatihan oleh instruktur di 

kalas, misalnya dengan online training. 

•  Hal di atas dapat dilakukan dengan, a.l., 

bimbingan teknis di tempat kerja, rotasi tugas, 

kerja tim. 

•  Dengan modifikasi diklat dengan intervensi di atas,  

penghematan dana dan waktu dapat digunakan 

untuk melakukan ET3 dan ET4 yang tidak dapat 

digantikan. 

Kemajuan teknologi telah memberi kemudahan penyampaian 

informasi materi diklat, sehingga diklat tidak harus dilaksanakan 

dalam cakupan materi yang luas dan dalam waktu yang lama. 

Beberapa materi dapat diunduh dari internet. 

2. “Kita tidak punya arah 

yang jelas yang 

diberikan oleh pimpinan 

untuk untuk melakukan 

evaluasi Tingkat 3 dan 

4” 

Melaukan diklat atau bentuk pemberdayaan lainnya tanpa tujuan 

yang jelas, seprti halnya membuang sumber daya dan menelantarkan 

pencapaian pencapaian missi organisasi. Hal ini perlu disampaiakan 

secara terbuka ke pimpinan, dan di pertemuan dengan menyajikan 

evaluasi spesifik untuk Tingkat 3 dan 4 yang mengkontribusi 

pencapaian missi organisasi.  
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3. “Pimpinan kita hanya 

minta untuk 

melaksanakan diklat. 

Mereka tidak tertarik 

untuk mencoba  model 

diklat lain.” 

Bergeraklah dari penyedia diklat (training provider ) ke mitra 

organisasi dalam merumuskan strategi. Berbagilah dengan 

pimpinan tentang diklat yang tidak efisien dan tidak efektif.: 
 

•   Tunjukan kepada mereka hasil penelitian yang relevan dan  

       praktek baik. 

 Yakinkan mereka cara yang lebih baik, khususnya diklat 

kemitraan yang berhasil. 

4. “Kita tidak punya 
keahlian yang cukup 

kecuali hanya untuk 

menyampaiakan diklat 

di kelas.” 

•   Banyak referensi tersedia di internet, salah satunya Field Guide 
and the  Federal Training and Development Wiki adalah disusun 

untuk orang kebanyakan/bukan ahli di bidang evaluasi dengan 

penjelasan yang sederhana.   
 
•   NAplikasi baru dan tips akan ditambahkan secara regular pada 

penerbitan dan Anda dapat bertanya/menyampaiakan isu khusus 

untuk memperoleh jawabannya. 

5. “Kita tidak punya cukup 

staf untuk melakukan 

evaluasi diluar Tingkat 

1 dan Tingkat 2.” 

Lakukan Evaluasi Tingkat 1 dan 2 seefisien mungkin untuk 

menghemat sumber daya dan manfaatkan untuk Evaluasi tingkat 3 

dan 4. Antara lain: 

•   Susunlah angket ET1 yang pendek yang dapat dilakukan secara 

mandiri. 

•   Untuk ET2, gunakan retrospective pre- dan post-

assessments bukan pre dan posttests secara penuh. 

•   CLakukan survey ET3 dan ET4 dan FGD untuk pencapaian 

hanya untuk program dan missi yang khusus. 

6. “Bahkan staf  diklat 

kita punya masalah 

tidak percaya diri 

untuk melakukan di 

luar diklat di kelas.” 

AKumpulkan kelompok kerja/organisasi dan undang pembicara 

professional dari luar untuk Evaluasi Orientasi Hasil/Impact atau 

Keefektivan Diklat Kemitraan. Strategi ini cocok utamanya bagi 

mereka yang belum mendukung paradigm peneliaian untuk 

hasil/impact. 

 

[4] Urgensi dan Manfaat MEDOk 

 Implementasi MEDOk secara penuh berarti perancang dan/atau penyelenggara 

bersama institusi mitra menyepakati sejumlah kinerja institusi yang menjadi harapan bersama 

yang dapat diukur (measurable) dan berkontribusi pada pencapaian program dan missi 

institusi (Tahap 1). Selanjutnya mereka menyepakati sejumlah perilaku kunci karyawan 

peserta diklat yang harus dilalukan di tempat kerja sebagai indikator pengarah (leading 

indicator) untuk mencapai kinerja institusi yang diharapkan (Tahap 2). Mereka sampai pada 

menyepakati sarana, prasarana, dan dukungan lainnya yang perlu disediakan/diadakan oleh 

institusi mitra sehingga alumni diklat untuk dapat mewujudkan penerapan perilaku kunci hasil 

diklat.  

http://www.opm.gov/WIKI/training/index.aspx
http://www.opm.gov/WIKI/training/index.aspx
http://www.opm.gov/WIKI/training/index.aspx
http://www.opm.gov/WIKI/training/index.aspx
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Setelah dicapai kesepatan-kesepakatan tersebut, pihak perancang diklat 

mengidentifikasi sejumlah pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang diperlukan peserta 

diklat, menentukan cakupan dan kedalaman materi dan dituangkan dalam kurikulum dan 

silabi diklat. Semua ini dalam rangka untuk merealisasikan penerapan perilaku kunci oleh 

alumni diklat yang bermuara pada pencapaian kinerja institusi yang diharapkan dari diklat 

(Tahap 3). Langkah selanjutnya perancang diklat menentukan kualifikasi instruktur, 

alat/media pembelajaran, tempat, akomodasi, dan hal lainnya yang diperlukan agar transfer 

materi diklat dari instruktur ke peserta diklat di kelas dapat berlangsung lancar dan mencapai 

hasil yang maksimal. Tahap berikutnya perancang merumuskan alat-alat ET1, ET2, ET3, dan 

ET4 (Tahap5) dan melaksanakannya (Tahap 6 dan 8). Tahap terakhir adalah menganalisis 

data/informasi dasil ke empat Tingkat Evaluasi dan menyusun laporan (Tahap 9).  

Implementasi MEDOk sebagaimana dijelaskan di atas yang merupakan kesatuan dari 

ke sembilan langakah dimana langkah satu langkah berikutnya merupakan prasarat dan 

secara keseluruhan merupakan siklus plan, do, evaluasi, revisi (Deming) dan sesuai prinsip 

peningkatan mutu kinerja berkesinambungan dari Kaizen. Implementasi MEDOk secara 

penuh dan didukung dengan komitmen semua pihak terkait akan memberikan banyak 

manfaat sebagai berikut. 

Pertama, meningkatan motivasi peserta diklat dan institusinya karena ada kesesuaian 

hasil yang diharapkan anatara penyelenggara, peserta, dan institusi pengirim peserta diklat 

(mitra). Penyelenggara diklat memposisikan institusi pengirim peserta diklat sebagai subjek 

bukan objek. Penerpan MEDOk akan mendorong tumbuhnya budaya mutu di lembaga 

penyelenggara diklat dan memposisikan lembaga tersebut sebagai lembaga pelayan jasa 

yang profesiopnal, peduli untuk selalu meningkatkan mutu pelayanannya untuk memenuhi 

bahkan melampaui kebutuhan mitra diklat. Ini berarti MEDOk mendorong lembaga 

penyelenggara diklat dan institusi mitra melakukan penjaminan mutu proses dan keluaran 

diklat untuk memenuhi target kinerja yang diharapkan. 

Kedua, penyelenggara dan mitra diklat dapat mengetahui apakah materi diklat sesuai 

kebutuhan institusi. Ini bisa terjadi manakala nilai akhir diklat peserta tinggi yang berarti dia 

menguasai materi diklat tetapi ternyata tidak dapat diterapkan karena tidak sesuai dengan 

kondisi atau karakter institusi. Hal ini mengindikasikan materi diklat tidak sesuai kebutuhan 

institusi, walaupun sudah tercapai diklat efektif di kelas tetapi belum mencapai efektifitas 

diklat di tempat kerja.  
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Ketiga, memberi pemahaman tentang nilai balikan harapan (rate of expectation),yaitu 

berapa persen indikator kinerja institusi yang ditargetkan dapat tercapai melalui diklat. Lebih 

jauh bila dikehendaki samapai pada nilai balikan investasi (rate of invesment) atau 

keuntungan finansial dari biaya diklat yang dikeluarkan. Hal ini dapat mendorong mereka 

untuk menganalisis (opportunity cost) apakah diklat merupakan intervensi yang paling efisien 

dibanding dengan bentuk intervensi lainnya, misalnya sistem penggajian dan insentif, 

magang di institusi yang lebih kinerjanya, mendatangkan narasumber ahli/konsultan.  

Keempat, mengefisiensikan penggunaan dana karena MEDOk akan selalu 

dirangcang untuk dapat meningkatkan kinerja institusi yang muaranya peningkatan produk 

atau jasa institusi. Setiap pengeluaran uang/dana akan dapat diketahui dampaknya terhadap 

kinerja institusi. Hal ini akan menepis tuduhan bahwa diklat adalah cara yang paling mudah 

untuk membelanjakan jatah dana dan memenuhi pertanggunggjawaban administrasi 

keuangan. Tuduhan ini sudah banyak dilakukan oleh donatur perusahaan melalui program 

corporate social responsibiliy (CSR). Juga donatur donatur asing yang umumnya mereka 

sangat pro terhadap diklat orientasi dampak.  

Kelima, menggeser cara berfikir/paradigma perancang dan/atau penyelenggara diklat 

dari diklat orientasi aktivitas/kegiatan di kelas (training for activities, TFA) yang tidak diketahui 

dapat tidaknya hasil diklat diterapkan di tempat kerja ke diklat orientasi hasil yang berdampak 

pada peningkatan kinerja institusi (training for impact, TFI) dan bermuara pada pencapaian 

missi organisasi.  

Kesimpulan dan Rekomendasi 

MEDOk merupakan model evaluasi berbasis tujuan (goal-based eavaluation) yang 

komprehensif dari hulu sampai ke hilir (front-end analysis). MMEDOk mencakup evaluasi 

internal di dalam kelas diklat (ET1-2) dan evaluasi eksternal di institusi alumni diklat (ET3-4). 

Jika hasil ET1-2 baik hal ini menunjukan dicapainya diklat efektif dan jika hasil ET3-4 baik 

sesuai harapan institusi mitra maka hal ini menunjukan “efektivitas diklat”.  

Penerapan MEDOk memerlukan pergeseran pola pikir (mind-set) bagi perancang dan 

penyelenggara diklat dari pola pikir penyedia diklat (training provider) yang efektif di kelas 

menjadi mitra institusi pengirim peserta diklat dalam menentukan strategi (strategic bisniss 

partner) untuk mencapai missi institusi.  

Dengan semangat kemitraan dan komitmen pergeseran pola pikir di atas maka 

tantangan beasarnya sumber daya yang dikhawatirkan (dana, manusia, tenaga, dan waktu) 

akan dapat diatasi.  
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Rekomendasi 

Pertama, lakukan analisis pilihan apakah masih ada alternative lain untuk mencapai 

tujuan yang setara selain diklat, misalnya pemagangan, bimbingan teknis langsung, desain 

ulang pekerjaan. Dengan kata lain, diklat adalah pilihan terakhir karena diklat yang dipilih 

harus orientasi dampak yang relative lebih memerlukan sumberdaya dan waktu yang lebih 

banyak dari pada diklat konvensional. 

Kedua, upayakan dalam perencanaan diklat selalu dimulai dari kebutuhan dan 

kesepakatan dari mitra diklat (institusi pengirim peserta diklat) untuk berkontribusi pada 

pencapaian misi institusi.  Sifat kemitraan ini menuntut komitmen penyediaan sumberdaya 

yang diperlukan untuk melaksanakan evaluasi tidak hanya ET1 dan ET2 tetapi sampai ET3 

dan ET4. 

Ketiga, bangun kerjasama dengan institusi mitra termasuk pemberdayaan kapasittas 

khususnya supervisor dan manajer dan keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan (misal 

membuka dan menjadi narasumber dalam diklat), dan pelaksanaan ET3 dan ET4 dan 

pelaporannya.  

Keempat, pihak institusi mitra diklat jangan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak 

perancangn dan/atau penyelenggara diklat dan membebaskan diri dari keterlibatannya. 

Keberhasilan diklat adalah kerjasama antar keduanya baik waktu di kelas (mungkin cukup 

memonitor dan sesekali kekelas bila dimungkinkan menjadi narasumber) apalagi sewaktu 

evaluasi di tempat kerja. 

Kelima, bila memungkinkan desain software evaluasi, misalnya penilaian mandiri 

seperti dalam modul, sehingga dapat mengurangi keterlibatan banyak pihak, memungkinkan 

dipakai secara masal sehingga meminimalkan dana diklat. Dengan software dan jaringan 

internet evaluasi baik internal dalam kelas mauapun eksternal di tempat kerja dapat 

dilakukan lebih cepat dan akurat, dan dapat memberi iputs secara objektif dan cepat ke 

berbagai pihak, antara lain perancang diklat, pelatih, manajer, dan pihak-pihak lain yang 

relevan sehingga pihak-pihak ini lebih dapat terlibat secara sinergis mendukung keefektivan 

program diklat.  

 

DAFTAR PUSTAKA 

American Society for Training and Development (ASTD). 2009. The Value of Evaluation: 

Making Training Evaluation more Effective. Alexander, VA, USA: ASTD Product Code: 

790907.  



956 
 

Erseyed D. 2002.  Approach to Evaluation of Training: Theory & Practice dalam Jurnal of 

Educational Technology & Society 5(2) 2002, p. 93-98. 

Gall, M. D., Gall, J. P., & Borg, W. R. (2003). Educational research:  An introduction (7 th 

edition). Boston, MA:  Allyn and Bacon. 

Kirkpatrik D. & Kirkpatrick J. 2009, 3rd Ed. Evaluating Training Programs: The Four Levels. 

San Francisco: Berrett-Koehler Publishers. 

Kirkpatrik D. & Kirkpatrick J. 2009. Kirkpatrick Partnership Business Model. San Francisco: 

Berrett-Koehler Publishers. 

Office of Personnel Management (OPM), 2011. Training Evaluation Field Guide: 
Demonstrating the Value of Training at Every Level. Washington D.C.: OPM Pub.   

Phillips P.P. et al. 2007. Strategi for Implementing ROI in HR and Training. Burlinton, USA; 
Oxford, UK. : Library Catalog Pub.  

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jakarta:  

Peraturan Pemerintah Nomer 59 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 

Pembangunan Pemerintah Daerah. Jakarta: Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia Ad Interim; Yusril Isa Mahendra. 

Robinson & Robinson (1989). Training for Impact: How to Link Traning to Business Need and 

Measure the Results. San Francisco: Jossey-Bass Inc.  



957 

 

KEEFEKTIFAN MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS BUDAYA (PBB)  
UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR IPS 

 

Firosalia Kristin 
Universitas Kristen Satya Wacana  
email: firosalia.kristin@gmail.com  

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan penggunaan model Pembelajaran 
Berbasis Budaya (PBB) terhadap hasil belajar IPS siswa kelas IV SD Negeri 01 Tridarma 
Wirajaya, Lampung. Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen 
kuasi.  Subjek dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas IVA dan IVB di SD Negeri 
01 Tridarma Wirajaya Lampung Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 
teknik wawancara, observasi, tes. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah uji t untuk sampel independen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model PBB 
efektif untuk meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas IV SD Negeri 01 Tridarma 
Wirajaya, Lampung. Hasil analisis data bahwa nilai rata-rata pre test hasil belajar 
kelompok eksperimen sebelum diberi model PBB pada pembelajaran IPS adalah sebesar 
7,53, sedangkan nilai rata-rata post test hasil belajar IPS setelah diberi model PBB adalah 
sebesar 17,13. Nilai rata-rata pre test kelompok kontrol adalah sebesar 7,37, sedangkan 
nilai rata-rata post test adalah sebesar 14,66. Data gain untuk kelas eksperimen 9,60 dan 
kelas kontrol 7,27. Dari hasil uji-t didapat thitung > ttabel yaitu 3,343>2,000. 

Kata kunci: model pembelajaran berbasis budaya, hasil belajar IPS  
 

PENDAHULUAN 

Perubahan masyarakat yang sedemikian cepat sebagai dampak kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, menuntut lembaga pendidikan untuk bisa mengimbangi 

percepatan perubahan yang ada di dalam masyarakat. Demikian juga lembaga 

pendidikan di Sekolah Dasar, dalam upaya membekali siswa untuk dapat bermasyarakat 

dengan baik, perlu meng-up date bahan pembelajarannya sesuai dengan perkembangan 

dalam masyarakat.  

Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) adalah salah satu mata pelajaran 

yang berusaha membekali wawasan dan keterampilan siswa Sekolah Dasar untuk 

mampu beradaptasi dan bermasyarakat serta menyesuaikan dengan perkembangan 

dalam era globalisasi. Melalui mata pelajaran IPS, siswa diarahkan, agar dapat 

menganalisis fenomena sosial di sekitarnya (Irawan Sadad Sadiman dan Shendy Amalia, 

2008). Upaya mata pelajaran IPS untuk membimbing siswa agar menjadi warga negara 

Indonesia yang baik dan warga dunia yang efektif merupakan tantangan yang berat 

karena dinamika masyarakat terus berkembang dan era globalisasi selalu mengalami 

perubahan di setiap saat, maka mata pelajaran IPS perlu dirancang untuk membangun 

dan merefleksikan kemampuan siswa dalam kehidupan bermasyarakat yang selalu 

berkembang secara terus menerus.  
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Pelaksanaan kegiatan pembelajaran di Sekolah Dasar pada umumnya masih 

menekankan aspek pengetahuan (kognitif) dan kurang melibatkan siswa secara aktif 

dalam proses pembelajaran. Demikian juga dalam pembelajaran IPS, guru merasa sudah 

melaksanakan pembelajaran ketika menyampaikan materi pembelajaran, tetapi model 

pembelajarannya kurang melibatkan aktifitas siswa secara optimal sehingga bekal 

pengetahuan dan keterampilan untuk hidup bermasyarakat kurang memadai. Guru 

berasumsi bahwa IPS adalah pengetahuan yang bisa ditransformasikan secara utuh dari 

pikiran guru ke benak siswa, sehingga model pembelajaran yang menekankan 

transformasi aspek pengetahuan mendominasi dalam kegiatan pembelajarannya.  

Peningkatan kualitas pembelajaran IPS, menuntut kreativitas guru dalam 

mengembangkan model pembelajaran yang mampu melibatkan siswa secara aktif dan 

kreatif dalam proses pembelajaran. Model pembelajaran berbasis budaya merupakan 

salah satu model pembelajaran yang bisa dikembangkan dalam pembelajaran IPS untuk 

menumbuhkan keterlibatan siswa secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Model 

pembelajaran berbasis budaya ini membawa budaya lokal yang selama ini tidak selalu 

mendapat tempat dalam kurikulum sekolah, termasuk pada proses pembelajaran 

beragam mata pelajaran di sekolah. Melalui pembelajaran berbasis budaya ini diharapkan 

lingkungan belajar akan berubah menjadi lingkungan yang menyenangkan baik bagi guru 

maupun siswa, yang memungkinkan guru dan siswa berpartisipasi aktif berdasarkan 

budaya yang sudah mereka kenal, sehingga dapat diperoleh hasil belajar yang optimal.  

Fenomena yang terjadi di SD Negeri 01 Tridarma Wirajaya Lampung, model 

pembelajaran yang digunakan masih bersifat konvensional, guru yang lebih aktif 

dibandingkan siswanya belum mempergunakan model pembelajaran yang bervariasi. 

Contohnya seperti model cooperative learning, model contextual teaching learning 

maupun model pembelajaran berbasis budaya. Hal itu dikarenakan guru kurang 

memahami tentang model-model tersebut dan merasa rumit untuk menerapkannya.  

Pembelajaran berbasis budaya merupakan strategi penciptaan lingkungan belajar 

dan perancangan pengalaman belajar yang mengintegrasikan budaya sebagai bagian 

dari proses pembelajaran. Dalam pembelajaran berbasis budaya, budaya menjadi sebuah 

media bagi siswa untuk mentrasformasikan hasil observasi mereka ke dalam bentuk dan 

prinsip yang kreatif tentang alam. Dengan demikian, melalui pembelajaran berbasis 

budaya, siswa bukan sekedar meniru atau menerima saja informasi yang disampaikan 

tetapi siswa menciptakan makna, pemahaman, dan arti dari informasi yang diperolehnya. 

Pembelajaran berbasis budaya merupakan pembelajaran yang meingintegrasikan 

budaya dalam proses pembelajaran serta salah satu bentuknya adalah menekankan 

belajar dengan budaya. Belajar dengan budaya dapat menjadikan siswa tidak terasing 
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dari budaya lokalnya serta meningkatkan apresiasi siswa terhadap budaya lokal. 

Pembelajaran berabasis budaya juga merupakan pembelajaran yang bersifat 

konstruktivistik (Alexon, 2010: 14). 

Pembelajaran berbasis budaya merupakan strategi penciptaan lingkungan belajar 

dan perancangan pengalaman belajar yang mengintegrasikan budaya sebagai bagian 

dari proses pembelajaran (Sutarno, 2012). Pembelajaran berbasis budaya dilandaskan 

pada pengakuan terhadap budaya sebagai bagian yang fundamental bagi pendidikan, 

ekspresi dan komunikasi suatu gagasan, serta perkembangan pengetahuan. Lebih lanjut 

Sutarno (2012) menjelaskan bahwa  pembelajaran berbasis budaya sangat bermanfaat 

bagi pemaknaan proses dan hasil belajar bagi peserta didik untuk mendapatkan 

pengalaman belajar yang kontekstual dan bahan apersepsi untuk memahami konsep ilmu 

pengetahuan dalam budaya lokal (etnis) yang dimiliki Di samping itu, model 

pengintegrasian budaya dalam pembelajaran dapat memperkaya budaya lokal (etnis) 

tersebut yang pada gilirannya juga dapat mengembangkan dan mengukuhkan budaya 

nasional yang merupakan puncak-puncak budaya lokal dan budaya etnis yang 

berkembang. Dalam pembelajaran berbasis budaya, diintegrasikan sebagai alat bagi 

proses belajar untuk memotivasi peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuan, 

bekerja secara kooperatif, dan mempersepsikan keterkaitan antara berbagai mata 

pelajaran. 

Dalam pembelajaran berbasis budaya, budaya menjadi sebuah metode bagi siswa 

untuk mentransformasikan hasil observasi mereka ke dalam bentuk-bentuk dan prinsip-

prinsip yang kreatif tentang alam. Dengan demikian, melalui pembelajaran berbasis 

budaya, siswa bukan sekadar meniru dan atau menerima saja informasi yang 

disampaikan, tetapi siswa menciptakan makna, pemahaman,dan arti dari informasi yang 

diperolehnya. Pengetahuan, bukan sekadar rangkuman naratif dari pengetahuan yang 

dimiliki orang lain, tetapi suatu koleksi (repertoire) yang dimiliki seseorang tentang 

pemikiran, perilaku, keterkaitan,prediksi dan perasaan, hasil transformasi dari beragam 

informasi yang diterimanya (Akto Gunawan, 2012: 1). 

Pembelajaran berbasis budaya merupakan salah satu cara yang dipersepsikan 

dapat (1) Menjadikan pembelajaran bermakna dan kontekstual yang sangat terkait 

dengan komunitas budaya, di mana suatu bidang ilmu dipelajari dan akan diterapkan 

nantinya, dan dengan komunitas budaya dari mana kita berasal. (2) Menjadikan 

pembelajaran menarik dan menyenangkan. Kondisi belajar yang memungkinkan 

terjadinya penciptaan makna secara kontekstual berdasarkan pada pengalaman awal 

sebagai seorang anggota suatu masyarakat budaya. Hal ini sejalan dengan pemikiran 

aliran konstruktivisme. 
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Berdasarkan pemikiran tersebut, peneliti tertarik untuk mencoba menerapkan 

model pembelajaran berbasis budaya yang diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

guru dalam menggunakan model pembelajaran ketika mengajar di kelas. Selain itu, 

penelitian ini dilakukan karena belum diketahui apakah penggunaan model pembelajaran 

berbasis budaya dalam pembelajaran IPS siswa kelas IV SD Negeri 01 Tridarma 

Wirajaya, Lampung lebih efektif dibandingkan dengan pembelajaran IPS tanpa 

menggunakan model pembelajaran berbasis budaya.  

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) 

Apakah penggunaan model Pembelajaran Berbasis Budaya (PBB) lebih efektif 

dibandingkan dengan model konvensional untuk meningkatkan hasil belajar IPS siswa 

kelas IV SD Negeri 01 Tridarma Wirajaya, Lampung?; (2) Bagaimana perkembangan 

antusiasme, keaktifan, tanggung jawab, kepercayaan diri dan diskusi sebelum dan 

sesudah pemberian perlakuan model PBB? 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode kuasi 

eksperimen (quasi experimental design). Metode ini digunakan untuk menguji coba  suatu 

metode pembelajaran dengan sengaja membangkitkan timbulnya sesuatu kejadian, 

kemudian diteliti bagaimana akibatnya.  

Desain penelitian yang digunakan adalah pre test and post test design. Di dalam 

desain ini, tes hasil belajar dilakukan 2 kali yaitu sebelum pelaksanaan eksperimen 

(pretest) dan sesudah pelaksanaan eksperimen (posttest). Pola pretest and post test 

design dapat digambarkan sebagai berikut:  O1 dan O2 merupakan hasil belajar IPS 

sebelum dan sesudah perlakuan model Pembelajaran Berbasis Budaya (PBB) dan 

pembelajaran konvensional.   

Tempat penelitian di SD Negeri 01 Tridarma Wirajaya Lampung. Alasan peneliti 

memilih SD Negeri 01 Tridarma Wirajaya sebagai tempat penelitian karena berdasarkan 

wawancara dengan kepala SD Negeri 01 Tridarma Wirajaya, sekolah tersebut jarang 

dijadikan tempat penelitian dan hasil belajar IPS masih rendah dibanding dengan mata 

pelajaran lain. Penelitian ini dilaksanakan pada semester 1 tahun ajaran 2012/2013. 

Treatment atau pemberian perlakuan pada masing-masing kelompok dilakukan oleh guru 

yang sudah direkrut dengan mengikuti jadwal pelajaran di masing-masing kelas yang 

bersangkutan. Populasi dalam  penelitian  ini  SD Negeri 01 Tridarma Wirajaya, Lampung. 

Yang menjadi populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa di kelas IVA dan kelas IVB 

SD Negeri 01 Tridarma Wirajaya Lampung, dengan jumlah siswa 29 orang sebagai 

kelompok eksperimen dan 27 orang sebagai kelompok kontrol. 
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Data dalam penelitian ini menggunakan teknik Tes dan observasi. Teknik tes dalam 

penelitian ini digunakan untuk mengukur hasil belajar dari kelas yang dikenai treatment. 

Observasi dilakukan peneliti selama proses pembelajaran berlangsung untuk mengetahui 

proses penerapan model Pembelajaran Berbasis Budaya (PBB) pada siswa kelas IV SD 

Negeri 01 Tridarma Wirajaya Lampung. Dalam proses pengamatan ini, peneliti bertindak 

sebagai non participant observation, artinya dalam melakukan kegiatan observasi, peneliti 

tidak terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran, tetapi peneliti hanya berperan 

sebagai pengamat independen. Guru mengajar sebagaimana biasanya, sementara 

peneliti dan pengamat mencatat, menganalisis, dan menarik kesimpulan dari hasil 

pengamatan pada proses pembelajaran.  

Tes tertulis dalam bentuk soal essay yang digunakan untuk mengambil data belajar 

siswa diawali pre test dan diakhiri dengan post test perlakuan. Pre test dilakukan sebelum 

perlakuan dimulai dan sementara post test dilakukan setelah perlakuan dimulai pada 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Materi tes dikembangkan dari Standar 

Kompetensi dan Kompetensi Dasar materi IPS Kelas IV SD Semester 1 tahun pelajaran 

2012/2013. Adapun kisi-kisi instrumen tes tertulis yang dimaksud isajikan melalui tabel 

berikut ini: 

Kisi-kisi Instrumen Tes  

Materi Indikator No Soal 
Soal 

Gug
ur 

Soal 
Vali

d 

Ciri-ciri dan manfaat 
kenampakan alam 

Ciri-ciri kenampakan 
alam 

 

Manfaat kenampakan 
alam 

1,2 

 

4 

1 

 

0 

1 

 

1 

Ciri-ciri sosial dan 
budaya di 
kabupaten/kota                         
provinsi tempat 
tinggalnya 

Ciri-ciri sosial 

 

Ciri-ciri budaya 

3,5 

 

7, 8 

1 

 

1 

1 

 

1 

Keanekaragaman 
sosial dan budaya di 
daerah 

Menentukan 
keanekaragaman 
sosial dan budaya 

9 0 1 

Jenis-jenis sumber 
daya alam dan 
kaitannya dengan 
kegiatan ekonomi  

Jenis-jenis SDA dan 
kaitannya dengan 
kegiatan ekonomi 

10,11 1 1 

Persebaran sumber 
daya alam 

Persebaran Sumber 
Daya Alam 

6 0 1 

Manfaat sumber daya 
alam yang ada di 

Manfaat SDA 12 0 1 
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Materi Indikator No Soal 
Soal 

Gug
ur 

Soal 
Vali

d 

lingkungan setempat 

Bentuk-bentuk 
kegiatan ekonomi di 
lingkungan tempat 

Bentuk-bentuk 
kegiatan ekonomi 

13 0 1 

Kegiatan ekonomi dan 
pemanfaatannya di 
lingkungan tempat 
tinggalnya 

Kegiatan ekonomi dan 
pemanfaatannya 

14 0 1 

 

Untuk mengamati proses pembelajaran yang berlangsung dengan seksama serta 

memantau perkembangan siswa dari waktu ke waktu, maka menggunakan lembar 

instrumen observasi. Observasi yang dilakukan yaitu selama 6 kali pada masing-masing 

kelas, pada saat pembelajaran berlangsung. Peneliti akan membandingkan hasil 

observasi dari setiap pertemuan dan melihat peningkatannya. Adapun kisi-kisi intrumen 

observasi disajikan melalui tabel berikut: 

Kisi-kisi Lembar Observasi 

No Aspek yang Dinilai Indikator 

1 Antusiasme a. Siswa antusias mendengarkan 
penjelasan dan instruksi guru. 

b. Siswa antusias melaksanakan 
pembelajaran di kelas. 

2 Keaktifan a. Siswa aktif bertanya. 

b. Siswa aktif memberi sumbang 
saran serta pendapat. 

3 Tanggung Jawab Siswa bertanggungjawab dalam 
penyelesaian tugas. 

4 Kepercayaan Diri Siswa terlihat percaya diri dan 
bangga akan hasil kerjanya. 

5 Diskusi Siswa melakukan diskusi dengan 
teman kelompok 

Berdasarkan lembar observasi kegiatan siswa dalam pembelajaran IPS, maka 

dapat ditentukan kriteria (tolak ukur) yang akan dijadikan patokan penilaian selanjutnya. 

Skor maksimal sebesar 15 dan skor minimal adalah 5, sehingga penilaian terdiri dari tiga 

kategori, “Baik”, “Cukup”, dan “Kurang”, sesuai dengan pengelompokkan skor. Rentangan 

skor dibagi tiga sama besar (Suharsimi Arikunto, 2007: 271), yaitu:  

1) Skor (1) Kurang : 5 – 8,6 

2) Skor (2) Cukup : 8,7 – 12,3 
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3) Skor 3 (Baik) : 12,4 – 15 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji t untuk sampel 

independen (independent sample t test). Analisis ini digunakan untuk mengetahui 

signifikansi perbedaan antara kelas kontrol dan kelas eksperimen sebelum dan sesudah 

perlakuan. Sebelum perlakuan (pre test) diharapkan kedua kelompok itu tidak berbeda 

secara signifikan. Bilamana perlakuan Pembalajaran Berbasis Budaya (PBB) bersifat 

efektif, maka kelompok eksperimen meningkat lebih dibanding kelompok kontrol yang 

tanpa perlakuan PBB, sehingga setelah perlakuan (post test) ditemukan perbedaan yang 

signifikan antar kedua kelompok. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah uji t untuk sampel independen (independent sample t test) dengan menggunakan 

formulasi (Burhan Nurgiantoro dkk, 2004: 183) sebagai berikut: 

t =   
   
 

  
 

√ 
 

  
 
  

  

 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

1) Distribusi pengujian menggunakan independen sampel t-test untuk mengetahui 

apakah ada perbedaan hasil belajar IPS yang signifikan antara kelas kontrol dengan 

kelas eksperimen.  

2) Keputusan diambil dengan cara membandingkan nilai thitung dengan ttabel.  Jika thitung < 

ttabel, maka keputusan menerima H0. Sebaliknya, jika thitung >ttabel maka keputusan tidak 

menerima H0 dan menerima Ha. 

3) Kesimpulan ditarik berdasarkan keputusan yang diambil. Jika keputusan menerima 

H0, kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan hasil belajar yang signifikan antara 

kelas kontrol dan kelas eksperimen. Sebaliknya, jika keputusan menolak H0 dan 

menerima Ha, kesimpulannya terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan antara 

kelas kontrol dan kelas eksperimen.  

Dalam penelitian ini untuk menjaga validitas eksperimen, peneliti berkoordinasi 

dengan guru terkait pembelajaran yang akan dilakukan. Peneliti menjelaskan maksud dari 

model PBB, langkah pembelajaran PBB, dan instrumen untuk mengukur hasil belajar.  

HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN 

Uji hipotesis dilakukan dengan uji-t pada masing-masing kelompok data, baik 

kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Hasil uji hipotesis dikatakan signifikan apabila t 

hitung > dari t tabel dengan db = (n-1) pada taraf signifikansi () = 0,05. Namun sebelum uji 

dilaksanakan, terlebih dahulu hitung normalitas dan homogenitas dan homogenitas data 

gain. Untuk mengetahui data tersebut nomal, maka dilakukan uji kolmogorov-smirnov 

dengan bantuan SPSS 16. Hasil uji normalitas menunjukan bahwa sig. pada kelas kontrol 
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dan kelas eksperimen masing-masing adalah 0,086 dan 0,200 nilai signifikansi kedua 

kelas tersebut lebih dari 0,05, maka menunjukan bahwa data gain hasil belajar yang 

diperoleh dari kelas eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi normal. 

Setelah melakukan uji normalitas, maka dilanjutkan dengan uji homogenitas data 

gain kelas eksperimen dan kelas kontrol menggunakan uji Levenne’s test. hasil uji 

homogenitas  menunjukan angka sig. = 0,326 oleh karena angka sig lebih dari 0,05, maka 

data Gain kelas kontrol dan kelas eksperimen bersifat homogen atau memiliki varian yang 

sama. Setelah melakukan uji prasarat, selanjutnya dilakukan uji hipotesis. Dikarenakan 

data gain menunjukan data yang normal dan homogen, maka ipengujian hipotesis 

menggunakan uji parapetrik tes yaitu uji indepedent simple t-test menggunakan SPSS 16.  

Hasil analisis data indepedent simple t-test menggunakan SPSS 16 menunjukkan 

bahwa nilai rata-rata pretest hasil belajar kelas eksperimen sebelum diberi model PBB 

pada pembelajaran IPS adalah sebesar 7,53, sedangkan nilai rata-rata post test hasil 

belajar IPS setelah diberi model PBB adalah sebesar 17,13. Nilai rata-rata prtest kelas 

kontrol dengan model konvensional adalah 7,37, sedangkan nilai rata-rata post test 

adalah sebesar 14,66. Data gain untuk kelas eksperimen 9,60, dan kelas kontrol 7,27. 

Dari hasil uji-t didapat t hitung > t tabel yaitu 3,343>2,000. 

Dilihat dari besarnya rerata skor data pretest dan post test, maka dapat 

disimpulkan bahwa peningkatan rerata skor untuk kelas eksperimen lebih besar daripada 

peningkatan yang terjadi pada kelas kontrol. Hal ini berarti penggunaan model PBB lebih 

efektif dibandingkan model konvensional. Disamping itu model PBB dapat meningkatkan 

aktivitas belajar siswa pada lima aspek yaitu antusiasme, keaktifan, tanggung jawab, 

kepercayaan diri, dan diskusi, bahwa dari ke lima aspek tersebut dari pertemuan pertama 

sampai pertemuan ke enam mengalami kenaikan yang signifikan.  

Penggunaan model konvensional juga dapat meningkatkan hasil belajar siswa, 

tetapi peningkatan yang terjadi tidak sebesar peningkatan yang terjadi pada kelas yang 

menggunakan model PBB. Model konvensional yang digunakan pada kelas kontrol 

berupa ceramah, tanya jawab, demonstrasi. Ceramah dan demonstrasi yang dilakukan 

oleh guru dapat membantu siswa memahami materi yang sedang berlangsung serta 

mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Tugas yang diberikan bersifat individu, 

sehingga para siswa mengalami kesulitan untuk memecahkan masalah-masalah IPS 

sehingga mereka tidak dapat menyelesaikan tugas yang diberikan dengan cepat dan 

tepat.  

Proses pembelajaran merupakan suatu kegiatan dalam rangka melaksanakan 

kurikulum pada sekolah, agar dapat membantu siswa untuk mencapai tujuan pendidikan 

yang telah ditetapkan. Tujuan pendidikan pada hakikatnya ingin merubah perilaku, 
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intelektual dan moral maupun sosial agar bisa mandiri dalam kehidupan masyarakat. 

Dalam mencapai tujuan pendidikan tersebut siswa berinteraksi dengan lingkungan belajar 

yang diatur guru melalui proses pembelajaran. Peran model pembelajaran dalam 

pembelajaran sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar 

dengan harapan mampu meningkatkan kualitas hasil belajar siswa.  

Dalam penelitian ini siswa melakukan kegiatan pengamatan di luar kelas tentang 

kenampakan alam yang ada di sekitar sekolah dan tempat tinggal mereka. Melalui 

pengamatan tersebut siswa menemukan beberapa kenampakan alam seperti rawa, 

sungai, pantai, gunung. Hasil dari pengamatan tersebut memampukan siswa untuk 

mengkonstruk pengalaman belajarnya menjadi sebuah konsep pembelajaran baru yang 

berkaitan dengan budaya yang ada di lingkungan mereka, seperti masyarakat yang 

tinggal di daerah pantai rata-rata mata pencaharian mereka sebagai nelayan, pakaian 

yang digunakan rata-rata dari bahan yang tipis/katun karena cuaca panas (budaya yang 

berlaku di daerah tersebut). Hal ini sesuai dengan pendapat Paul Suparno (2012: 18) 

yang mengatakan bahwa konstruktivisme adalah suatu filsafat pengetahuan yang 

menekankan bahwa pengetahuan kita adalah konstruksi (bentukan) kita sendiri. 

Pengetahuan bukanlah suatu tiruan dari kenyataan (realitas) dan bukanlah gambaran 

dunia kenyataan yang ada. 

Peranan guru dalam hal pendekatan konstruktivisme adalah membantu siswa 

mengembangkan pengertian baru. Hal ini juga dipertegas teori konstruksi sosial yang 

menekankan bahwa intelegensi manusia berasal dari masyarakat, lingkungan dan 

budayanya. Teori ini juga menegaskan bahwa perolehan kognitif individu terjadi pertama 

kali melalui interpersonal (interaksi dengan lingkungan sosial) dan intrapersonal 

(internalisasi yang terjadi pada diri sendiri). 

Media sebagai alat bantu pembelajaran, berperan untuk menunjang penggunaan 

metode pembelajaran yang akan diterapkan oleh guru agar penyampaian bahan belajar 

bisa lebih efektif dan efisien. Seperti halnya dalam penelitian ini menggunakan budaya 

yang ada di lingkungan sekitar sekolah dan daerah tempat tinggal siswa sebagai media 

pembelajaran IPS melalui materi kenampakan alam dan sumber daya alam. Siswa dapat 

mengekspresikan hasil observasi yang telah dijelaskan di atas melalui karyanya, misalnya 

membuat poster tentang gunung yang asri, bercerita tentang manfaat sumber daya alam 

singkong di bidang ekonomi. 

Prose belajar tidak dapat dipisahkan dari aksi (aktivitas) dan interaksi, karena 

persepsi dan aktivitas berjalan seiring secara dialogis. Belajar merupakan proses 

penciptaan makna sebagai hasil pemikiran individu melalui interaksi dalam suatu konteks 

sosial. Dalam hal ini, tidak ada perwujudan dari suatu kenyataan yang dapat dianggap 
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lebih baik atau benar. Sesuai dengan pendapat Vygotsky (Sri Utami Halman, 2012) 

bahwa beragam perwujudan dari kenyataan digunakan untuk beragam tujuan dalam 

konteks yang berbeda-beda. Pengetahuan tidak dapat dipisahkan dari aktivitas di mana 

pengetahuan itu dikonstruksikan dan di mana makna diciptakan, serta komunitas budaya 

di mana pengetahuan didesiminasikan dan diterapkan. Melalui aktivitas, interaksi sosial 

dan komunitas budaya tersebut penciptaan makna terjadi. 

Nana Sujana (2007: 7) menyatakan bahwa peran model pembelajaran sebagai 

penunjang dalam penerapan metode pembelajaran, sehingga meningkatkan kualitas 

interaksi siswa dengan guru sesuai dengan karakteristik siswa dan bahan belajar yang 

akan disampaikannya. 

Peningkatan atau pemahaman terjadi secara kolektif oleh siswa karena adanya 

kolaborasi, interaksi langsung atau face-to-face interaction, dan saling ketergantungan 

positif atau positive interdependence yang dibentuk oleh siswa selama proses 

pembelajaran. Hal ini sejalan dengan teori Kagan (1994), dan Johson and Johson (Howe 

& Jones, 1993: 195) yang menyatakan dengan adanya usaha saling ketergantungan 

positif dan interaksi langsung, siswa dapat saling mengajarkan pengetahuan, 

menjelaskan cara pemecahan masalah, mendiskusikan materi yang sedang dipelajari, 

serta adanya rasa tanggung jawab terhadap kesuksesan kelompok. Siswa dengan 

kemampuan intelektual tinggi dapat berbagi ilmu kepada siswa dengan kemampuan 

intelektual rendah dalam memecahkan persoalan yang diberikan kepada mereka. Hal ini 

sejalan dengan konsep ZPD (Zona Perkembangan Proximal) yang dikemukakan oleh 

Vygotsky (Sri Utami Halman, 2012). Konsep ZPD menekankan bahwa tugas yang cukup 

sulit dikerjakan oleh anak itu sendiri, maka mereka memerlukan bantuan dari orang-orang 

dewasa atau anak yang terampil. Ketika anak-anak mengalami pembelajaran atau contoh 

verbal, mereka mengorganisasikan informasi dalam struktur mental mereka sehingga 

pada akhirnya mereka dapat melaksanakan sendiri keterampilan atau tugasnya 

(Santrock, 2004: 247). 

Mencermati penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPS 

dengan model pembelajaran berbasis budaya lebih efektif dibandingkan dengan model 

konvensional. Pernyataan tersebut didukung dengan pendapat Ali Muhtadi (2008: 8-9) 

yang menyatakan bahwa guru dapat membantu siswa dengan cara memfokuskan 

perhatian, menentukan mana yang penting, sulit dan tidak jelas, memberitahu tujuan 

pengajaran yang akan diberikan, agar siswa dapat memfokuskan perhatiannya pada hal-

hal penting bukan pada hal-hal yang tidak penting, membantu mengingat kembali 

informasi yang telah dipelajari sebelumnya, dan menggabungkan informasi baru dengan 

informasi dalam memori jangka panjang. 
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Berdasarkan pendapat di atas, bahwasanya pembelajaran berbasis budaya 

merupakan strategi penciptaan lingkungan belajar dan perancangan pengalaman belajar 

yang mengintegrasikan budaya sebagai bagian dari proses pembelajaran (Akto 

Gunawan, 2012). Dalam pembelajaran berbasis budaya, budaya diintegrasikan sebagai 

alat bagi proses belajar untuk memotivasi siswa dalam: (1) mengkonstruksikan 

pengetahuan, (2) bekerja secara kooperatif, dan (3) mempersepsikan keterkaitan antara 

berbagai bidang ilmu. Sebagai suatu strategi belajar, pembelajaran berbasis budaya 

mendorong terjadinya imaginative, metaforik, berpikir kreatif, dan juga sadar budaya. 

Salah satu mata pelajaran yang dapat diintegrasikan dengan Pembelajaran Berbasis 

Budaya (PBB) adalah pendidikan IPS. 

Pendidikan IPS di tingkat sekolah pada dasarnya bertujuan untuk mempersiapkan 

para siswa sebagai warga negara yang menguasai pengetahuan (knowlwdge), 

keterampilan (skill), sikap dan nilai (attitudes and values) yang dapat digunakan sebagai 

kemampuan untuk memecahkan masalah pribadi atau masalah sosial serta kemampuan 

mengambil keputusan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan masyarakat agar 

menjadi warga negara yang baik. Siswa belajar IPS harus memiliki kemampuan minimal 

yang terukur berdasarkan kreteria tertentu. Penguasaan sejumlah kemampuan hasil 

belajar siswa disebut dengan istilah kompetensi. 

Kemampuan hasil belajar tersebut, dibutuhkan suatu kemampuan menguasai 

materi. Hasil belajar adalah pengguna/pemakaian keterampilan-keterampilan kognitif atau 

strategi untuk meningkatkan suatu hasil yang diinginkan. Hasil belajar adalah kemampuan 

yang diperoleh siswa setelah melalui kegiatan belajar Mulyono Abdurrahman (2003: 37). 

Hasil belajar digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui seberapa jauh seseorang 

menguasai bahan yang sudah diajarkan. Untuk mengaktualisasikan hasil belajar tersebut 

diperlukan serangkaian pengukuran menggunakan alat evaluasi yang baik dan memenuhi 

syarat. Pengukuran demikian dimungkinkan karena pengukuran merupakan kegiatan 

ilmiah yang dapat diterapkan pada berbagai bidang termasuk pendidikan.  

Untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa, sehingga diharapkan dapat 

meningkatkan partisipasi dalam belajar maka pembelajaran harus dirancang secara 

kreatif, yang memungkinkan terjadinya interaksi dan negosiasi untuk penciptaan arti dan 

konstruksi makna dalam diri siswa dan tenaga pengajar, sehingga dicapai pembelajaran 

yang bermakna. Perancangan pembelajaran yang kreatif dan bermakna menjadi penting 

karena meskipun pembelajaran merupakan proses yang universal, pada kenyataannya 

pembelajaran terjadi pada suatu komunitas budaya tertentu, demikian juga dengan hasil 

belajar akan diterapkan pada komunitas budaya tertentu pula. Dalam hal ini, pemanfaatan 

budaya lokal dalam pembelajaran merupakan salah satu bentuk perancangan 
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pembelajaran yang kreatif untuk menghasilkan pembelajaran yang bermakna secara 

kontekstual. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa dijelaskan oleh Paulina Pannen 

(Saliman, 2007: 2) yang meliputi faktor kebebasan, tanggung jawab, pengambilan 

keputusan, pengarahan diri sendiri, psikologis, fisik, daya ingat, dan motivasi. Dari 

beberapa faktor tersebut motivasi belajar perlu mendapatkan perhatian secara khusus, 

karena motivasi belajar yang rendah tampaknya menjadi faktor penyebab utama terhadap 

rendahnya partisipasi siswa dalam belajar. Brooks & Brooks (Saliman, 2007: 3) percaya 

bahwa pendekatan pembelajaran berbasis budaya dapat memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk menciptakan makna dan mencapai pemahaman terpadu atas 

informasi keilmuan yang diperolehnya, serta penerapan informasi keilmuan tersebut 

dalam konteks permasalahan komunitas budayanya. 

Teori kognitif lebih mengutamakan proses belajar daripada hasil belajar. Menurut 

teori ini, belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Namun 

belajar mengharuskan terjadinya proses berpikir yang sangat kompleks. Lebih jauh dalam 

teori ini dikatakan bahwa ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang individu 

melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan.  

Teori konstruktivisme dikembangkan oleh Vygotsky (Sri Utami Halman, 2012) 

yang menyimpulkan bahwa peserta didik mengkonstruksikan pengetahuan atau 

menciptakan makna sebagai hasil dari pemikiran dan berinteraksi dalam suatu konteks 

sosial. Teori ini sejalan dengan pemikiran Piaget yang menyatakan bahwa setiap individu 

menciptakan makna dan pengertian baru berdasarkan interaksi antara apa yang telah 

dimiliki, diketahui, dipercayai, dengan fenomena, ide, atau informasi baru yang dipelajari. 

Dengan demikian, dalam proses belajar mahasiswa telah membawa pengertian dan 

pengetahuan awal yang harus ditambah, dimodifikasi, diperbaharui, direvisi, dan diubah 

oleh informasi baru yang didapat dalam proses belajar. 

Selanjutnya Vygotsky (Sri Utami Halman,2012) menyatakan bahwa proses belajar 

tidak dapat dipisahkan dari aktivitas dan interaksi, karena persepsi dan aktivitas berjalan 

seiring secara dialogis. Pengetahuan tidak dipisahkan dari aktivitas di mana pengetahuan 

itu dikonstruksikan, dan di mana makna diciptakan, serta dari komunitas budaya di mana 

pengetahuan didesiminasikan dan diterapkan. Kerangka pemikiran konstruktivisme 

menantang tenaga pengajar dan perancang pembelajaran untuk mampu menciptakan, 

mengkreasikan lingkungan belajar yang memungkinkan tenaga pengajar dan siswa 

berpartisipasi aktif dalam proses berpikir, mencari, menemukan, dan menciptakan makna 

berdasarkan pengalaman dan pengetahuan awal yang dimiliki tenaga pengajar maupun 

siswa dalam suatu komunitas budaya, sehingga dapat dicapai pemahaman terpadu. 
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KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh dengan analisis data dan 

pengujian hipotesis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa model Pembelajaran 

Berbasis Budaya (PBB) lebih efektif dibandingkan model konvensional untuk 

meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas IV SD Negeri 01 Tridarma Wirajaya 

Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai hasil uji-t diperoleh nilai thitung 

sebesar 3,343 dan nilai ttabel sebesar 2,000 pada taraf signifikansi sebesar 5% (0,05). 

Di samping itu, model PBB dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa pada lima 

aspek yaitu antusiasme, keaktifan, tanggung jawab, kepercayaan diri dan diskusi, 

bahwa dari ke lima aspek tersebut dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke 

enam mengalami kenaikan yang signifikan. 

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian 

ini, maka dapat diajukan saran sebagai berikut: 

1) Untuk meningkatkan hasil belajar IPS pada siswa, guru dapat menggunakan 

model PBB, karena model ini terbukti efektif dalam meningkatkan hasil belajar 

IPS, seperti yang dilakukan dalam penelitian ini. 

2) Dalam melaksanakan pembelajaran dengan PBB, guru harus benar-benar 

mempersiapkan diri dan menguasai materi yang akan disampaikan.  Selain itu 

perlunya motivasi yang optimal dalam upaya meningkatkan antusiasme, keaktifan, 

tanggung jawab dan kepercayaan diri siswa dalam mengikuti pembelajaran di 

kelas.  

3) Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar penelitian lanjutan dengan 

menghubungkan variabel penelitian dengan variabel lain, dan memperdalam 

kajian tentang model PBB dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

mata pelajaran IPS. 

4) Penerapan model PBB dalam pembelajaran IPS, peneliti lanjutan juga dapat 

melakukan penelitian tentang aktivitas mengajar guru selama mengajar di kelas.  
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Abstrak 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh 
pendekatan project based learning (PjBL) terhadap kreativitas belajar IPS mahasiswa 
calon guru SD FKIP UKSW semester 2 tahun 2014/2015. 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental semu (quasi experiment 
research),  dengan desain pretes-postes menggunakan kelompok kontrol tanpa 
penugasan random. Subyek penelitian adalah mahasiswa kelas RS 12 G dan kelas RS 
12 H, masing-masing kelas berjumlah 28 mahasiswa. Teknik pengumpulan data dengan 
menggunakan observasi langsung dan angket, melalui aktivitas pendekatan project based 
learning.  Instrumen penelitian menggunakan lembar observasi dan angket. Uji instrumen 
penelitian menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Teknik analisis data 
menggunakan analisis beda rerata independent sample t-tes skor kreativitas kelompok 
kontrol dan kelompok eksperimen pada taraf signifikansi α = 0,05  dan bantuan program 
SPPS 19,0.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pendekatan project based 
learning (PBL) terhadap kreativitas belajar IPS mahasiswa calon guru SD FKIP UKSW 
semester 2 tahun 2014/2015. Hal ini nampak oleh nilai signifikan equal variances 
assumed dari kreativitas belajar IPS 0,000<0,05, dan hasil uji t sebesar 7,692. Dan dalam 
pembelajaran IPS tema Interaksi Manusia dan Alam, dengan pendekatan PjBL nampak, 
bahwa skor kreativitas belajar IPS mahasiswa kelas RS 12 H (kelompok eksperimen) 
lebih tinggi dari pada skor kreativitas belajar IPS mahasiswa kelas RS 12 G (kelompok 
kontrol) yang pembelajarannya dilakukan secara konvensional. 

 
Kata kunci: Pengaruh, Pendekatan Project Based Learning (PBL), Kreativitas Belajar IPS  

 
PENDAHULUAN  

 

Perkembangan filsafat pendidikan dari behavioristik ke konstruktivistik, membawa 

konsekuensi dalam belajar mahasiswa. Mahasiswa dituntut untuk banyak mencari tahu, 

baik melalui aktivitas membaca, aktivitas bertanya maupun aktivitas melakukan 

pengamatan. Kegiatan belajar mahasiswa yang sering dilakukan adalah kegiatan untuk 

mencari literatur di perpustakaan atau di internet, kegiatan bertanya sering dilakukan di 

dalam kelas. Kegiatan bertanya yang terstruktur melalui wawancara dengan masyarakat 

dan kegiatan melakukan pengamatan terhadap obyek di lapangan, tidak pernah dilakukan 

dalam pembelajaran IPS, dan bahkan tidak pernah dilakukan pada mahasiswa peserta 

mata kuliah IPS angkatan 12 program studi PGSD FKIP di UKSW Salatiga. Pembelajaran 

di dalam kelas, tidak dapat memunculkan kreativitas yang tinggi mahasiswa dalam 

menghadapi dan memecahkan permasalahan yang harus dihadapi dalam kehidupan 

sehari-hari. 

mailto:wardani.naniek@gmail.com
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Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan 

generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Pada masa globalisasi ini dan terlebih 

pada masa yang akan dating, baik mahasiswa calon guru SD maupun peserta didik SD, 

akan menghadapi tantangan berat, karena kehidupan masyarakat global selalu 

mengalami perubahan setiap saat dan cepat. Oleh karena itu, mata pelajaran IPS 

dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis 

terhadap kondisi sosial masyarakat dalam memasuki kehidupan bermasyarakat yang 

dinamis. Dengan demikian, desain perkuliahan IPS disusun secara sistematis, 

komprehensif, dan terpadu dalam proses pembelajaran menuju kedewasaan dan 

keberhasilan dalam kehidupan di masyarakat. Melalui pendekatan yang komprehensif 

dan integrasi, diharapkan peserta didik akan memperoleh pemahaman yang lebih luas 

dan mendalam pada bidang ilmu yang berkaitan. Mata pelajaran IPS bertujuan agar 

peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut.  

1. Mengenal  konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan  masyarakat dan 

lingkungannya 

2. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu,  inkuiri, 

memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial 

3. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan  

4. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam 

masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan global.  

(Permendiknas No 22 Tahun 2006 tentang standar isi: 575) 

 

Tujuan pembelajaran IPS dapat dicapai oleh peserta didik, apabila desain 

perkuliahan IPS dalam menentukan pendekatan pembelajaran tepat dan efektif. 

Keefektifan proses pembelajaran akan mendorong mahasiswa untuk mau belajar. 

Dengan kemauan belajar, menunjukkan adanya motivasi belajar, yang dapat 

memunculkan kreativitas belajar. Hal ini, nampak pada hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Wardani Naniek Sulistya pada tahun 2009/2010 menunjukkan bahwa ada pengaruh 

model pembelajaran TPS (think pair share) terhadap kreativitas belajar mahasiswa 

tentang interaksi manusia dan alam. Hal ini nampak, bahwa kreativitas belajar mahasiswa 

dapat muncul, ditentukan juga oleh situasi pembelajaran yang diciptakan, ditentukan pula 

oleh desain pembelajaran yang dirancang. Model pembelajaran TPS adalah 

pembelajaran yang berfokus pada mahasiswa untuk aktif berfikir, berpasangan dan 

sharing. Melalui pembelajaran yang berfokus pada mahasiswa, maka kreativitas 
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mahasiswa muncul. Pengukuran kemampuan mahasiswa, melalui pengukuran aktivitas 

mahasiswa yakni merumuskan masalah, menentukan konsep, pemecahan masalah dan 

deskripsi dalam pemecahan masalah.  

Demikian pula, penelitian kreativitas yang terkait dengan desain pembelajaran 

telah dilakukan oleh Longo (2010) telah menemukan, bahwa metode inkuiri membantu 

siswa dalam meningkatkan kreativitasnya. Dalam pembelajaran yang dilakukan Longo, 

telah mengukur kemampuan siswa melalui tes, justru membuat beban yang tidak 

mendorong berkembangnya kreativitas guru dan siswa selama pembelajaran. Oleh 

karena itu, pengukuran kemampuan siswa, dalam penelitian ini, menggunakan metode 

inkuiri terbukti membantu siswa dalam menemukan pengetahuan sendiri, bukan hanya 

mengingat-ingat saja apa yang telah siswa terima dari guru. Pembelajaran inkuiri yang 

dilakukan oleh Longo terbukti telah meningkatkan motivasi, rasa ingin tahu dan 

ketertarikan siswa dengan tetap berpegang pada kurikulum yang dituntut untuk dipenuhi.  

Pengukuran kemampuan siswa dilakukan non tes yang jarang dilakukan oleh guru. 

Kelemahan dalam penelitian ini kurang menonjolkan aspek-aspek kreativitas yang 

dilakukan. Oleh karena itu, penelitian yang akan dilakukan menekankan pada aspek-

aspek kreativitas siswa. Penelitian juga dilakukan oleh Rahmayanti Nugraheni Eka tahun 

2015 yang menunjukkan hasil bahwa ada peningkatan hasil belajar sub tema 

keberagaman makhluk hidup di lingkunganku yang diupayakan melalui penggunaan 

pendekatan PjBL siswa kelas 4 SDN Pondowan 02 Tayu Pati semester 1 tahun 

2014/2015. Hasil penelitian ini, nampak bahwa kondisi pembelajaran yang berfokus pada 

siswa, maka hasil belajar meningkat. Hasil belajar meningkat karena ada kreativitas siswa.  

Mendasarkan pada fenomena yang ada, maka desain pembelajaran berfokus pada siswa, 

sehingga perlu dilakukan penelitian yang memberikan perlakuan desain pembelajaran 

yang berupa pendekatan project based learning dalam meningkatkan kreativitas belajar 

IPS mahasiswa.  Dengan demikian, permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini, 

adalah apakah terdapat pengaruh pendekatan project based learning (PjBL) terhadap 

kreativitas belajar IPS mahasiswa calon guru SD FKIP UKSW semester 2 tahun 

2014/2015. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat  pengaruh 

pendekatan project based learning (PjBL) terhadap kreativitas belajar IPS mahasiswa 

calon guru SD FKIP UKSW semester 2 tahun 2014/2015. Manfaat penelitian adalah 

melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa untuk 

terdorong kreativitas belajar IPS nya melalui desain perkuliahan dengan pendekatan PjBL, 

sehingga mahasiswa semakin berkembang pemikirannya yang kritis, inovatif dan 

kreativitas. 
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Motivasi merupakan salah satu prasyarat yang paling penting dalam belajar 

(Slavin, 1991). Bila tidak ada motivasi, tidak akan terjadi proses belajar. Adanya motivasi 

akan menghasilkan kreativitas. Berbicara tentang kreativitas sungguh sangat luas 

pengertiannya, dan dapat dipandang dari berbagai sudut pandang. Kreativitas dapat 

dikatakan sebagai “Four P’s of creativity: person, process, press, product”(Rhodes dalam 

Munandar Utami, 2012:20). Kreativitas yang dihasilkan seseorang, merupakan kombinasi 

dari ke empat P yang saling berhubungan.  

Sylvana MD Maukar (2014: 568) mendefinisikan kreativitas sebagai berikut, 

creativity is the potential of a person to produce something new both in solving problem 

and in expressing ideas that are useful in the field of work, reflected in the 

actions/behavior of people in the line of duty working with  the aim to improve the quality 

of service, so as to give satisfaction to those who served. Kreativitas merupakan sebuah 

potensi atau kemampuan yang dimiliki seseorang, untuk menghasilkan sesuatu yang baru, 

baik dalam memecahkan permasalahan maupun dalam mengemukakan pendapat yang 

terwujud melalui perilaku didalam memberikan layanan yang baik di dalam pekerjaannya.  

Semiawan (1987) dalam Bayu Nugraha (2013:50), menyatakan bahwa creativity is the 

potential possessed by every individual that is involved through the activities and the 

results of his work. Kreativitas itu merupakan potensi yang dimiliki oleh setiap individu 

yang dilakukan melalui pekerjaannya.  

Jadi kreativitas merupakan sebuah potensi yang dimiliki setiap individu, untuk 

menghasilkan sesuatu yang baru, baik dalam memecahkan permasalahan maupun dalam 

mengemukakan pendapat yang terwujud melalui perilaku didalam memberikan layanan 

yang baik di dalam pekerjaannya. Selanjutnya David Cambell dalam Antonius Atosokhi 

dkk (2005), menyatakan bahwa kreativitas adalah kegiatan yang mendatangkan hasil 

dengan ciri: 

1. Inovatif, contohnya belum pernah ada, segar, menarik, aneh, mengejutkan dan 

terobosan baru 

2. Berguna, contohnya lebih enak, lebih baik, lebih praktis, mempermudah, 

mendorong, memecahkan masalah dan mengurangi hambatan. 

3. Dapat dimengerti, contohnya hasil yang sama dapat dibuat pada waktu yang lain. 

Salah satu P dari kreativitas adalah proses, maka Wardani Naniek Sulistya 

(2011:84) melakukan pengukuran kreativitas melalui  proses kreativitas, empat kegiatan 

yang dilakukan oleh peserta (modifikasi model pengukuran kreativitas Torrance) yakni 

memilih topik, menerapkan perencanaan, melakukan analisis, menyajikan hasil.  Untuk itu, 

maka kreativitas diukur  melalui kisi-kisi dalam tabel di halaman berikut: 
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Tabel 1 
Kisi-Kisi Pengukuran Kreativitas Belajar IPS 

No Aspek Indikator 

1 Inovatif a. Menentukan topik permasalahan 

  b. Membuat perencanaan  

2 Berguna a. Pengumpulan data 

  b. Melakukan analisis 

3 Dimengerti a. Membuat laporan 

  b. Menyajikan hasil.   

 
Pengukuran kreativitas dilakukan pada saat perkuliahan berlangsung dengan 

desain perkuliahan menggunakan pendekatan PjBL. Pendekatan PjBL (Project Based 

Learning) adalah suatu model pembelajaran yang melibatkan suatu proyek dalam proses 

pembelajaran. Proyek yang dikerjakan oleh siswa dapat berupa perseorangan atau 

kelompok dan dilaksanakan peserta didik dalam waktu tertentu secara berkolaboratif 

menghasilkan sebuah produk yang hasilnya kemudian akan ditampilkan atau 

dipresentasikan. (Kemdikbud, 2013: 53). Pembelajaran ini berfokus pada mahasiswa, 

untuk aktif bertanya dalam rangka untuk menjawab keingin tahuannya. Mahasiswa diberi 

kepercayaan untuk mengerjakan sebuah proyek (tugas) yang dilaksanakan dalam waktu 

tertentu, proyek harus sudah diselesaikan. Untuk mendorong kemampuan mahasiswa ini,  

untuk menghasilkan karya kontekstual, baik individual maupun kelompok maka 

perkuliahan disarankan menggunakan pendekatan pembelajaran yang menghasilkan 

karya berbasis pemecahan masalah (project based learning) (Kemdikbud, 2013: 1). 

Adapun sintak perkuliahan dengan pendekatan PjBL disajikan melalui tabel 2 di halaman 

berikut ini. 

 
Tabel 2 

Sintaksis Pembelajaran dengan Pendekatan PjBL (Project Based Learning) 
 

Tahap Kegiatan Guru dan Peserta Didik 

Tahap 1 : 
Penentuan proyek 

  Guru memberi tugas proyek kepada peserta didik. 

  Peserta didik diberi kesempatan untuk memilih proyek yang 
akan dikerjakan baik secara kelompok atau mandiri. 

Tahap 2 : 
Perancangan langkah-langkah 
penyelesaian proyek 
 

 Peserta didik merancang langkah-langkah kegiatan 
penyelesaian proyek dari awal sampai akhir beserta 
pengelolaannya.  

 Kegiatan perancangan proyek ini berisi aturan main dalam 
pelaksanaan tugas proyek, pemilihan aktivitas yang dapat 
mendukung tugas proyek, pengintegrasian berbagai 
kemungkinan penyelesaian tugas proyek, perencanaan 
sumber/bahan/alat yang dapat mendukung penyelesaian tugas 
proyek, dan kerja sama antar anggota kelompok. 

Tahap 3 : 
Penyusunan jadwal pelaksa 
naan proyek 

 Peserta didik di bawah pendampingan guru melakukan 
penjadwalan semua kegiatan yang telah dirancangnya.  

 Berapa lama proyek harus diselesaikan tahap demi tahap. 
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Tahap Kegiatan Guru dan Peserta Didik 

Tahap 4 :  
Penyelesaian proyek dengan 
fasilitasi dan moni toring guru 

 Pengimplementasian rancangan proyek yang telah dibuat  di 
antaranya melalui:  a) membaca, b) meneliti, c) observasi, d) 
interviu,   e) merekam, f) berkarya seni,   g) mengunjungi objek 
proyek, atau h) akses internet.  

 Guru memonitor aktivitas peserta didik dalam melakukan tugas 
proyek mulai proses hingga penyelesaian proyek.  

 Pada kegiatan monitoring, guru membuat rubrik untuk merekam 
aktivitas peserta didik dalam menyelesaikan tugas proyek. 

 
 

Tahap 5 : 
Penyusunan laporan dan 
presentasi/publikasi hasil 
proyek 

 Hasil proyek dalam bentuk produk, baik itu berupa produk karya 
tulis, karya seni, atau prakarya dipresentasikan dan/atau 
dipublikasikan kepada peserta didik yang lain dan guru atau 
masyarakat dalam bentuk pameran produk pembelajaran.  

Tahap 6: 
Evaluasi proses dan hasil 
proyek 
 

 Guru dan peserta didik pada akhir proses pembelajaran 
melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil tugas proyek.  

 Proses refleksi pada tugas proyek dapat dilakukan secara 
individu maupun kelompok. 

 Pada tahap evaluasi, peserta didik diberi kesempatan 
mengemukakan pengalamannya selama menyelesaikan tugas 
proyek yang berkembang dengan diskusi untuk memperbaiki 
kinerja selama menyelesaikan tugas proyek. 

 Pada tahap ini juga dilakukan umpan balik terhadap proses dan 
produk yang telah dihasilkan. 

Sumber: (Kemdikbud, 2013: 55-57) 

 
Kreativitas seseorang akan nampak dallam pembelajaran IPS, apabila pembelajaran 

didesain sedemikian rupa sehingga pembelajaran berlangsung secara efektif. 

Pembelajaran yang dilaksanakan tanpa perlakuan khusus, maka kreativitas mahasiswa 

tidak dapat muncul secara optimal. Tinggi rendahnya kreativitas dapat dipengaruhi 

melalui kondusifitas pembelajaran yang dilakukan.  Pembelajaran yang didesain melalui 

pendekatan PjBL dapat meningkatkan kreativitas mahasiswa.  

Pendekatan PjBL berbasis pada mahasiswa. Mahasiswa akan melaksanakan kegiatan 

sesuai dengan langkah-langkah PjBL yang diberikan oleh dosen yakni: 

1. memilih proyek (berdasarkan kompetensi dasar IPS) untuk dikerjakan secara 

kelompok 

2. membuat perencanaan proyek yakni membuat proposal dan instrumen proyek 

3. mengumpulkan data dari lapangan gua dan pantai 

4. menganalisis data yang telah terkumpul 

5. membuat laporan 

6. menyajikan hasil proyek 

7. refleksi 

Pada saat pembelajaran, dilakukan pengukuran kreativitas mahasiswa, yakni: 

1. Kreativitas inovatif diukur ketika mahasiswa menentukan topik permasalahan 

dalam diskusi kelompok dan mahasiswa membuat perencanaan. 
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2. Kreativitas berguna diukur ketika mahasiswa mengumpulan data di lapangan dan 

melakukan analisis  

3. Kreativitas dimengerti ketika mahasiswa membuat laporan dan menyajikan hasil.   

Penggunaan pendekatan PjBL yang efektif, maka kreativitas belajar IPS mahasiswa akan 

tinggi. Hubungan antara pendekatan PjBL dan kreativitas dapat digambarkan melalui 

gambar 1 di halaman berikut. 

 
 

Pembelajaran 
       Kreativitas                     Interaksi Alam dan Manusia           Kreativitas 
 
 
    Tanpa Perlakuan                                                                     Perlakuan PjBL 
 
 
 
    Memilih tema                                                                              Memilih proyek      
   
                                                         K. Inovasi 
                                                                                                      Membuat rencana  
 
 
Menyimak buku                                                                          Mengumpulkan data 
                                                        K. Berguna 
 
Menganalisis data                                                                       Menganalisis data  

 
Membuat laporan                                                                        Membuat laporan 

                                             K.Dimengerti 

Menyajikan hasil proyek                                                             Menyajikan hasil proyek 
          

Refleksi                                                                                       Refleksi 
    

 
                                             Kreativitas          Kreativitas 
 

Gambar 1: Hubungan antara Pendekatan PjBL dan Kreativitas 

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental semu (quasi experiment 

research),  Tujuan penelitian experimental semu adalah untuk memperoleh informasi 

yang merupakan perkiraan bagi informasi yang dapat diperoleh dengan eksperimen yang 

sebenarnya dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk mengontrol dan/atau 

memanipulasi semua variabel yang relevan (Slameto, 2012:100), dengan desain pretes-

postes menggunakan Kelompok Kontrol tanpa Penugasan Random.  Dalam penelitian ini 

menggunakan kelompok kontrol yang tidak menggunakan pendekatan PjBL dan 

kelompok eksperimen yang diberi pendekatan PjBL. Masing-masing kelompok baik 



978 

 

kelompok kontrol maupun kelompok eksperimen diberikan pre tes sebelum perkuliahan 

dan pos tes setelah perkuliahan selesai.  Desain penelitian eksperimental semu dengan 

desain pretes-postes seperti disajikan melalui tabel 3 berikut ini. 

 
Tabel 3 

Desain Penelitian Eksperimen Semu 
 

Sebelum Perlakuan Sesudah 

T1 X T2 

T3  T4 

Keterangan : 
X      : Perlakuan dengan menggunakan pendekatan project based learning 
T1    : Pengukuran kreativitas belajar IPS 1 kelompok eksperimen 
T2    : Pengukuran kreativitas belajar IPS 2 kelompok eksperimen 
T3    : Pengukuran kreativitas belajar IPS 1 kelompok kontrol 
T4    : Pengukuran kreativitas belajar IPS 2 kelompok kontrol 

Secara sederhana rancangan penelitian dapat dilihat pada gambar 2 berikut. 

 

                        Kelompok                                Tanpa 
                          Kontrol                                Perlakuan 
 

 

Kondisi Awal                                                                                            Kreativitas 
     Siswa                                                                                                  Belajar IPS 

 

 

 

                         Kelompok                    Perlakuan Pendekatan 
                         Eksperimen                 Project Based Learning 

 
Gambar 2 

Bagan Rancangan Penelitian  
 

Subyek penelitian yang diteliti adalah seluruh (28) mahasiswa kelas RS 12 G dan seluruh 

(28) mahasiswa kelas RS 12 H.  

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi langsung dan angket, melalui 

perlakuan pendekatan PjBL dan tanpa perlakuan. 

 

Instrumen penelitian menggunakan lembar observasi dan angket. Uji instrumen penelitian 

menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Teknik analisis data menggunakan analisis 

beda rerata independent sample t-tes skor kreativitas kelompok kontrol dan kelompok 

eksperimen pada taraf signifikansi α = 0,05  dan bantuan program SPPS 19,0.  

Uji validitas dilakukan dengan menggunakan IBM SPSS Windows Version 19. 

Kriteria untuk koefisien validitas instrumen Wardani Naniek Sulistya dan Slameto (2012: 
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86), memberikan rentang indeks validitas, yang secara rinci disajikan dalam tabel 4 

berikut: 

Tabel 4 
Rentang Indeks Validitas 

 

No Indeks Kriteria 

1 0,81 - 1,00 sangat tinggi 

2 0,61 - 0,80 tinggi 

3 0,41 - 0,60 cukup 

4 0,21 -  0,40 rendah 

5 0,00 - 0,20 sangat rendah 

    Sumber: Wardani NS dan Slameto (2012:86) 

 
Tabel 4 menunjukkan bahwa penghitungan terhadap 15 butir angket, 

diperoleh kriteria validitas cukup sampai sangat tinggi, ini berarti kooefisien indeks  

Corrected Item-Total Correlation terendah 0,406. 

 
Tabel 4 

Distribusi Hasil Uji Validitas Angket  
 

No 
Item 

Corrected Item-
Total Correlation 

Kriteria 
Validitas 

 No 
Item 

Corrected Item-
Total Correlation 

Kriteria 
Validitas 

1 ,794 Tinggi  9 ,924 Sangat Tinggi 

2 ,751 Tinggi  10 ,751 Tinggi 

3 ,751 Tinggi  11 ,924 Sangat Tinggi 

4 ,544 Cukup  12 ,776 Tinggi 

5 ,482 Cukup  13 ,924 Sangat Tinggi 

6 ,509 Cukup  14 ,406 Cukup 

7 ,658 Tinggi  15 ,704 Tinggi 

8 ,746 Tinggi  

Sumber: Data Primer  

 
Hasil pengujian reliabilitas butir angket sebanyak 15 diperoleh  Cronbach’s 

Alpha sebesar 0,841, artinya reliabilitas butir adalah sangat tinggi. Hal ini ditunjukkan 

oleh range α sebesar 0,81 – 1,00.  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

1. Hasil Pengukuran Kreativitas Belajar Mahasiswa Sebelum Perlakuan  

Kreativitas belajar mahasiswa S1 PGSD FKIP UKSW kelas 12 G (kelompok kontrol) dan 

kelas 12 H (kelompok eksperimen) pada semester 2 tahun 2014/2015 sebelum ada 

perlakuan pembelajaran dengan pendekatan PjBL, ditunjukkan melalui tabulasi silang 

seperti dalam tabel 5 berikut ini.  
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Tabel 5 
Distribusi Frekuensi Kreativitas Belajar IPS Mahasiswa Sebelum Perlakuan 

 

Skor Kriteria 
Kreativitas 

Kelompok Kontrol Kelompok Eksperimen 

Frekuensi Persentase 
(%) 

Frekuensi Persentase 
(%) 

15 - 30 Rendah 2 7,14 3 10,71 

31 - 45 Sedang 5 17,86 22 78,57 

46 - 60 Tinggi 21 75 3 10,72 

 Jumlah 28 100 28 100 

 
Klasifikasi kreativitas, dikelompokkan menjadi 3 yakni kreativitas rendah (skor 15-

30), kreativitas sedang (skor 31-45) dan kreativitas tinggi (skor 46-60).  Skor kreativitas 

yang diperoleh dari 15 pertanyaan dalam angket yang terdiri dari 3 aspek kreativitas yakni 

aspek kreativitas inovasi, kreativitas berguna dan kreativitas dimengerti. 

Dari tabel 5 nampak, bahwa hasil pengukuran kreativitas belajar mahasiswa sebelum 

diberi perlakuan, menunjukkan bahwa kreativitas mahasiswa terbagi dalam 3 kriteria 

kreativitas. Kreativitas kelompok kontrol terdiri dari kreativitas rendah sebesar 7,14 %, 

kreativitas sedang sebesar 17,86 % dan kreativitas tinggi sebesar 75%. Hasil pengukuran 

kelompok kontrol, cenderung kepada kreativitas yang rendah. Sedangkan dalam 

kelompok eksperimen,  kreativitas rendah sebesar 10,71 %, kreativitas sedang sebesar 

78,57 % dan kreativitas tinggi sebesar 10,71%. Hasil pengukuran kelompok eksperimen, 

cenderung kepada kreativitas yang tinggi. 

Adanya kreativitas yang muncul adalah sesuatu yang wajar. Hal ini konsisten 

dengan hasil observasi awal, bahwa pembelajaran di kelas berbasis mahasiswa. 

Permasalahan yang ada, adalah belum pernah dilakukan belajar di luar kelas atau studi 

lapang. Dengan demikian, apakah studi lapang dapat mendorong kreativitas belajar 

mahasiswa menjadi tinggi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Wardani Naniek Sulistya 

(2011) yang menyimpulkan bahwa penggunaan metode diskusi kelompok dapat 

meningkatkan kreativitas belajar. Secara statistik skor pengukuran kreativitas belajar 

mahasiswa secara detil disajikan melalui tabel 6 di bawah ini. 

 
Tabel 6 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

VAR00001 28 25.00 55.00 50.3929 6.20238 

VAR00002 28 47.00 58.00 53.7143 2.32311 

Valid N (listwise) 28     

 
Dari tabel 6, nampak bahwa rata-rata skor kelompok kontrol sebesar 50,39 yang 

termasuk klasifikasi kreativitas diantara sedang-tinggi, namun dalam batas bawah 
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kreativitas tinggi, sedangkan kelompok eksperimen dengan rata-rata skor 53,71 termasuk 

kreativitas tinggi. Sedangkan skor terendah dari kreativitas untuk kelompok kontrol 25 dan 

kelompok eksperimen 47, dan skor maksimumnya 55 untuk kelompok kontrol, dan 58 

untuk kelompok eksperimen, dengan standar deviasi kelompok kontrol 6,20 dan kelompok 

tinggi 2,32. Deskripsi dua kelompok tersebut mengalami perubahan setelah adanya 

perlakuan. 

 

2. Hasil Pengukuran Kreativitas Belajar Mahasiswa Setelah Perlakuan  

Pengukuran kreativitas belajar mahasiswa dalam kelompok kontrol dan kelompok 

eksperimen secara detil disajikan melalui tabel 7 di bawah ini. 

 
Tabel 7 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

VAR00003 28 42.00 59.00 51.7857 3.61435 

VAR00004 28 52.00 60.00 58.2500 2.59094 

Valid N (listwise) 28     

 
Dari tabel 7, nampak bahwa kenaikan rata-rata skor kelompok kontrol menjadi 51,79 yang 

termasuk klasifikasi kreativitas tinggi, namun dalam batas bawah untuk kreativitas tinggi, 

sedangkan kelompok eksperimen juga mengalami kenaikan rata-rata skor yang signifikan 

yakni menjadi 58,25 termasuk kreativitas tinggi. Sedangkan skor terendah dari kreativitas 

untuk kelompok kontrol 42 dan kelompok tinggi 52, dan skor maksimumnya 59 untuk 

kelompok kontrol, dan 60 untuk kelompok eksperimen, dengan standar deviasi kelompok 

kontrol 3,61 dan kelompok eksperimen 2,59.  

Uji signifikansi perbedaan mean antar kelompok kontrol dan kelompok eksperimen, 

menggunakan teknik analisis data uji t-test. Di bawah ini disajikan tabel hasil uji t-test skor 

kelompok eksperimen dan kelompok control melalui tabel 8 di halaman berikut. 
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Tabel 8 
Hasil Uji Beda Skor Kreativitas  

 Kelompok Eksperimen Dan Kelompok Kontrol 

Independent Samples Test 

 

Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 
(2-

taile
d) 

Mean 
Differen

ce 

Std. 
Error 

Differen
ce 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Skor 
Krea
tivita
s 

Equal 
variances 
assumed 

.971 .329 -7.692 54 .000 -6.46429 .84042 -8.14922 -4.77935 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

-7.692 48.952 .000 -6.46429 .84042 -8.15321 -4.77536 

 
Berdasarkan tabel 8, dapat dilihat hasil F hitung levene test sebesar 0,971 dengan 

probabilitas 0,329 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kedua sampel memiliki varian 

sama atau dengan kata lain kedua kelompok homogen. Dengan demikian analisis uji 

beda t-test harus menggunakan asumsi equal variance assumed. Dari tabel di atas 

terlihat bahwa hasil uji t sebesar 7,692 dengan probabilitas signifikansi 0,000 <0,05, maka 

dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pendekatan PjBL dalam 

pembelajaran IPS menggunakan pendekatan pembelajaran PjBL dengan menggunakan 

pembelajaran konvensional terhadap kreativitas belajar IPS. 

Dari hasil analisis data yang telah dilakukan, setelah diperoleh dari hasil uji beda 

maka analisis hipotesisnya adalah: Terdapat pengaruh positif signifikan pendekatan PjBL 

dalam pembelajaran IPS terhadap kreativitas belajar IPS mahasiswa calon guru SD FKIP 

UKSW semester 2 tahun 2014/2015. Berdasarkan analisis uji hipotesis, hipotesis ditolak 

jika signifikansi > 0,05 (H > 0,05) dan hipotesis diterima jika signifikansi < 0,05 (H < 0,05). 

Dari hasil signifikansi diperoleh skor signifikansi 0,000 < 0,05 maka hipotesis diterima. 

Dalam pembelajaran IPS tema Interaksi Manusia dan Alam, dengan pendekatan PjBL 

nampak, bahwa skor kreativitas belajar IPS mahasiswa kelas RS 12 H (kelompok 

eksperimen) lebih tinggi dari pada skor kreativitas belajar IPS mahasiswa kelas RS 12 G 

(kelompok kontrol) yang pembelajarannya dilakukan secara konvensional. 

Data yang diperoleh membuktikan bahwa hasil pembelajaran kdengan 

menggunakan pendekatan PjBL lebih tinggi dibandingkan dengan hasil pembelajaran 

konvensional tanpa menggunakan pendekatan tertentu. Pembelajaran dengan 

pendekatan PjBL akan menghasilkan pembelajaran yang terstruktur, terencana dan 

terkontrol, sehingga kreativitas yang menjadi tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

Perbedaan dari skor rata-rata kreativitas antara kelompok eksperimen dan kelompok 
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kontrol sebesar 6,46.  Dilihat dari segi perolehan skor rata-rata, dapat disimpulkan bahwa 

kelompok eksperimen mengalami kenaikan yang jauh lebih tinggi dibandingkan skor rata-

rata kelompok  kontrol.  Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Sullivan 

(2011), bahwa pendekatan inkuiri yang dilakukannya secara kolaboratif dalam 

pembelajaran IPA tentang pemecahan masalah robotik telah mendorong perkembangan 

kreativitas siswa kelas VI. Ada 4 aspek yang terbukti sangat penting dalam pendekatan 

inkuiri untuk mencapai pengembangan kreativitas siswa yaitu open ended, goal oriented 

task, teacher modelling dari teknik inkuiri, dan penggunaan media dan lingkungan yang 

dikemas dalam bentuk permainan. Penggunaan media dan lingkungan membuat siswa 

dapat mengembangkan pemahaman yang terintegrasi dengan temannya melalui media 

alat, komunikasi dan interaksi pengetahuan yang siswa miliki. Dalam pendekatan inkuiri, 

pembelajaran berbasis pada siswa. Siswa aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan, 

keaktifan siswa terjadi, karena ada kreativitas yang dilakukan siswa.  

Terjadinya perbedaan kreativitas belajar IPS antara kelompok eksperimen dan 

kelompok kontro, salah satunya disebabkan adanya pendekatan PjBL pada kelas 

eksperimen. Pembelajaran pada kelompok eksperimen mendorong mahasiswa untuk 

aktif, saling bekerjasama, mengalami langsung serta melatih mahasiswa menjadi lebih 

dekat dengan alam. Pembelajaran yang digunakan juga mengajarkan mahasiswa arti 

kerjasama, tanggung jawab, kreatif, dan percaya diri. Mahasiswa dibimbing melakukan 

pengamatan di lingkungan alam yang disesuaikan dengan kompetensi dasar IPS yang 

dipilihnya, kemudian didiskusikan dalam kelompok untuk merancang pengamatan di 

lapangan dan wawancara dengan masyarakat, kemudian mahasiswa menganalisis data 

yang diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara. Data yang terkumpul, kemudian di 

analisis, membuat laporan. Dalam membuat laporan, mahasiswa merencanakan juga 

bentuk penyajian laporan, hasil laporan dipresentasikan di kelas. Kegiatan terakhir adalah 

refleksi kegiatan dari awal hingga akhir. 

 

KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 

yang menyatakan bahwa „Terdapat pengaruh positif signifikan pendekatan PjBL dalam 

pembelajaran IPS terhadap kreativitas belajar IPS mahasiswa calon guru SD FKIP UKSW 

semester 2 tahun 2014/2015‟, terbukti. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikan equal 

variances assumed dari kreativitas belajar IPS <0,05 yaitu 0,000, dan hasil uji t sebesar 

7,692.  

Dalam pembelajaran IPS tema Interaksi Manusia dan Alam, dengan pendekatan PjBL 

nampak, bahwa skor kreativitas belajar IPS mahasiswa kelas RS 12 H (kelompok 
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eksperimen) lebih tinggi dari pada skor kreativitas belajar IPS mahasiswa kelas RS 12 G 

(kelompok kontrol) yang pembelajarannya dilakukan secara konvensional. 

 

Saran 

 Berdasar hasil penelitian dan pembahasan, yang telah berhasil membuktikan 

bahwa pendekatan PjBL berpengaruh signifikan terhadap kreativitas belajar IPS 

mahasiswa PGSD RS 12 G dan H pada semester 2 tahun 2014/2015, maka saran yang 

diberikan yaitu: 

1. Penggunaan pendekatan PjBL yang menekankan pada kerja ilmiah dalam 

pembelajaran IPS khususnya, dapat dijadikan salah satu solusi bagi dosen supaya 

pembelajaran tidak monoton hanya di dalam kelas saja, namun juga perlu studi 

lapang. 

2. Penggunaan lingkungan alam sangat mendorong kreativitas mahasiswa, yang 

pelaksanaannya harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

supaya hasilnya lebih optimal 

3. Penggunaan lingkungan alam pada pembelajaran IPS memerlukan persiapan yang 

matang, supaya tujuan pembelajaran tetap tercapai. 

4. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dan lebih luas sebagai pengembangan dari 

penelitian ini 
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Abstrak  

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan Program PAUD fullday, mendeskripsikan 

implementasi  model program PAUD fullday yang sudah ada, dan mengembangkan  model 

pembelajaran pada PAUD fullday. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian dan pengembangan (R&D) dengan tahapan  studi pendahuluan, design model  

program pembelajaran, validasi, uji coba dan revisi dan tahap terakhir adalah diseminasi.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah peserta PAUD yang berada di DIY 

berjumlah 132.951 anak yang terbagi atas 67.515 anak laki-laki dan 65.436 anak perempuan. 

Hasil Studi pendahuluan menunjukkan jumlah lembaga PAUD 5.575 lembaga. Penentuan 

lembaga yang dijadikan sampel dilakukan secara acak sejumlah 23 lembaga yang diambil 

dari seluruh Kabupaten. Pemetaan dilakukan dengan menggunakan standar pencapaian 

perkembangan, Pendidik dan tenaga kependidikan, isi proses dan penilaian, pengelolaan, 

pembiayaan dan keuangan.  Adapun deskripsi implementasi PAUD fullday adalah: 1) 

Standar pendapaian perkembangan anak sudah baik tetapi hasil capaian perkembangan 

baru hasil observasi dan penilaian kegiatan pagi sampai siang dan belum dilakukan 

terintegrasi dan holisticsepanjang hari   2) diperlukan model pembelajaran yang holistik 

dalam arti menstimulasi sleuruh aspek perkembangan anak dari pagi sampai sore ; 3) 

penilaian pencapaian perkembangan anak belum terdokumentasikan secara rapi sehingga 

diperlukan model penilaian yang menyeluruh dari keseluruhan aktivitas anak, dan 4) 

pentingnya pemberdayaan orang tua dalam pembelajaran fullday dan lembaga telah 

melakukan pemberdayaan dengan baik. 

 

Kata kunci: PAUD fullday , Kualitas Layanan dan Kelembagaan 

 
 
PENDAHULUAN 

Pembentukan kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh tiga lingkungan, yaitu 

sekolah, keluarga dan masyarakat. Ki Hajar Dewantara menyebutnya dengan tri pusat 

pendidikan. Berbagai penelitian ilmiah tentang pentingnya pendidikan keluarga menyebutkan 

bahwa keluarga sebagai pendidikan utama dan pertama bagi anak.  

Adanya perubahan sosial yang terjadi pada bentuk keluarga dari keluarga besar 

(extended family) menjadi keluarga inti (nuclear family) menyebabkan adanya perubahan 

pola asuh yang sangat bergantung pada pasangan suami istri. Hal ini senada dengan yang 

dikemukakan oleh Fathurochman (2001: 2) yang diambil dari ey ardiner & Gardiner, 1988 

selama beberapa dekade terakhir, keluarga mengalami perubahan bentuk dari ukuran 
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keluarga besar menjadi lebih kecil. Dan perubahan ini mempengaruhi aspek-aspek yang 

lainnya. Perubahan Pertama adalah adalah jumlah keluarga mengecil dari keluarga luas 

menjadi keluarga inti. Kedua selama masa transisi ini peran keluarga megalami perubahan 

dari peran sosial emosional keluarga ke peran ekonomis. Fenomena peningkatan suami-istri 

bekerja banyak mengurangi waktu keluarga sehingga anak lebih banyak berinteraksi dan 

dipengaruhi oleh lingkungan sekolah. 

Peningkatan peran istri bekerja dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hal ini 

didukung oleh adanya revolusi industri yang banyak memberikan kesempatan perempuan 

untuk bekerja. Hasil penelitian di Amerika menunjukkan selama beberapa dekade 

perempuan bekerja mengalami peningkatan. Penelitian dilakukan pada keluarga yang 

memiliki anak usia di bawah 18 tahun. Pada tahun 1940 perempuan bekerja hanya berjumlah 

8,6 %. Tahun 1946 naik menjadi 18,2%, tahun 1956 naik lagi menjadi 27,5%, 1966 

mengalami kenaikan 35.5%, 1976 naik menjadi 48,8%. 1986 naik lebih besar menjadi 62,5% 

dan pada tahun 1996 mencapai angka 70%.  Perubahan dan peningkatan data ibu bekerja 

juga sangat berpengaruh pada  status keluarga, status perempuan, sikap orang tua dan 

perspektif gender anak (persepsi anak tergantung pada jenis kelamin dan efek besar terjadi 

pada keluarga menengah ke bawah (Hoffman : 2).  

Hoffman menemukan tentang perbedaan dampak Ibu bekerja dan Ibu tdak bekerja 

pada anak.  

1. Anak perempuan yang memiliki Ibu bekerja ditemukan bahwa anak perempuan 

tersebut memiiki prestasi akademik yang lebih tinggi, karir yang lebih sukses, memiliki 

banyak pilihan karir non tradisional dan memiliki komitmen pekerjaan.  

2. Pada anak yang berasal dari keluarga miskin baik dari orang tua lengkap maupun 

single parent, ditemukan bahwa anak yang memiliki ibu bekerja memiliki skor kognitif 

yang lebih tinggi serta indikator sosial emosional yang lebih baik; 

3. Penemuan penelitian pada akhir-akhir tahun ditemukakan bahwa pada keluarga 

menengah yang memiliki anak laki-laki dan Ibu bekerja, Anak laki-laki memiliki 

performance yang lebih rendah dibandingkan dengan anak yang Ibunya tidak bekerja.  

Hasil penelitian Hoffman dan Nye dalam Bella Ingranurindani (2008:3) menyebutkan bahwa 

ibu bekerja yang menikmati pekerjaannya memiliki interaksi positif dengan anaknya, lebih 

simpatik dan lebih sedikit memperlihatkan kemarahannya dalam situasi mendisiplinkan anak. 

Hal ini terjadi karena ibu bekerja  merasa bersalah ketika meninggalkan anak dan berusaha 

menjadi ibu yang baik secara berlebihan. Sehingga anak merasakan pola asuh yang terlalu 
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melindungi. Di sisi lain ibu yang tidak menikmati pekerjaannnya cemderung menggunakan 

metode yang keras dalam mendidik anak, memperlihatkan sedikit kasih sayang dibanding 

dengan ibu-ibu yang dapat menikmati pekerjaannya.  

Fenomena Ibu bekerja juga terjadi di Indonesia, menurut data statistic Angka 

partisipasi pendidikan di Indonesia berdasarkan jenis kelamin pada tingkat SMU pada tahun 

2011 seimbang antara laki-laki dan perempuan . Perempuan 48.31 % dan laki-laki 47.64%.  

Hal ini tentu saja akan berdampak pada kesempatan pekerjaan yang lebih besar bagi 

perempuan.  

Adanya peningkatan perempuan bekerja dan perubahan bentuk keluarga yang lebih 

kecil atau menjadi keluarga inti menyebabkan keluarga membutuhkan mitra dalam 

pengasuhan anak. Sehingga saat ini terutama di kota-kota besar terjadi peningkatan jumlah 

lembaga baby day care dan sekolah-sekolah full day. Menurut data statistic jumlah lembaga 

PAUD saat ini mencapai ribuan lembaga PAUD. Di DIY lembaga yang memfasilitasi program 

full day dan TPA semakin memiliki beragam jenis dan bentuk layanan. Mulai dari TK full day, 

TPA, SD kelas rendah full day yang semuanya memfasilitasi bagi keluarga kecil yang 

pasangannya bekerja. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia bahkan studi di Rhode Island 

pada tahun 2004-2005 menunjukkan bahwa 100% anak-anak mengikuti full day Kindergarten 

Program. 

Program full day Kindergarten adalah  program pendidikan yang memberikan layanan 

minimum 6 jam dalam sehari yang dimulai pada pukul 08.00 sampai pukul 15.00. Hasil riset 

menemukan bahwa anak-anak yang mengikuti full day kindergarten memiliki kesiapan dalam 

mengikuti sekolah dasar, dan memiliki kemampuan membaca jika dibandingkan dengan 

anak-anak yang meingkuti program half day. Anak-anak di full day memiliki kelebihan dan 

kesipan belajar karena menurut hasil penelitian Guru memiliki lebih banyak waktu untuk 

dapat mengidentifikasi gaya belajar anak, kebutuhan anak serta permasalahan yang dihadaip 

anak. Sedangkan dari perspektif anak-anak, mereka lebih banyak memiliki pilihan untuk 

melakukan berbagai aktivitas, pilihan belajar,  dan memperdalam materi karena waktu yang 

lebih banyak.  

Indonesia sebagai Negara berkembang masih memiliki keterbatasan tentang 

penelitian yang berkenaan dengan  full day program baik efektivitas, pengaruh terhadap anak 

serta model-model pembelajaran yang dilakukan. Penelitian ini akan memetakan tentang 

program-program full day yang telah berjalan kemudian mengembangkan berbagai macam 

model layanan pembelajaran PAUD fullday. 
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METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian dan pengembangan (research and 

development) atau disingkat dengan R & D (Borg : 1983). Metode ini dipilih karena peneliti 

hendak mengembangkan model pembelajaran yang sudah dilakukan di program-program 

PAUD full day.  

Penelitian ini  pada tahun pertama fokus pada pemetaan tenga program PAUD full 

day yang bekenaan dengan manajemen, dampak dan pembelajaran yang telah dilakukan. 

Borg and Gall menyatakan  educational research and develompment is a process used to 

develop and validate educational product (1979:626). Produk dari pendidikan yang dimaksud 

Borg and Gall  tidak hanya terbatas pada objek – objek materi seperti buku teks, film 

pengajaran dan lainnya tetapi juga  termasuk membangun sebuah prosedur dan proses 

seperti metode pengajaran atau metode dalam mengorganisasi atau membuat rencana 

pengajaran.  

Subjek dalam penelitian ini adalah lembaga-lembaga PAUD fullday yang sudah 

memberikan layanan fullday pada masyarakat, penentuan sampling dengan metode 

purposive sampling yaitu memilih lembaga-lembaga yang memiliki fullday 

Pengembangan Program PAUD full day  akan dilaksanakan dengan langkah-langkah 

sebagai berikut :  Studi pendahuluan yang akan memperkuat dan menggali lebih dalam data-

data tentang kondisi Program PAUD full day, selain itu studi pendahuluan berfungsi untuk 

mengidentifikasi kebutuhan, sarana prasarana yang dimiliki, serta identifikasi sosial capital 

yang dapat dimanfaatkan dalam mengembangkan program. Perencanaan dibuat 

berdasarkan teori konseptual dan hasil kajian empiric dilapangan menjadi model hipotetik 

untuk dikembangkan. Setelah tersusun design pembelajaran model divalidasi oleh para ahli 

dan praktisi untuk mendapatkan masukan . Ujicoba dilakukan melaui beberapa siklus 

percobaan. Siklus pertama merupakan uji coba terbatas dan akan menghasilkan buku 

panduan pedoman penyelenggaraan sekolah ibu disertai dengan kurikulum dan materi 

pembelajaran berupa model. Model ini disertai dengan pedoman dengan harapan dapat 

diadopsi oleh PAUD yang akan menyelenggarakan program PAUD full day setelah dilakukan 

diseminasi atau penyebaran tentang hasil penelitian disesuaikan dengan kebutuhan dan 

kondisi lembaga dan orang tua dalam aspek waktu pembelajaran maupun materi 

pembelajaran.  
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Pembentukan kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh tiga lingkungan, yaitu 

sekolah, keluarga dan masyarakat. Ki Hajar Dewantara menyebutnya dengan tri pusat 

pendidikan. Berbagai penelitian ilmiah tentang pentingnya pendidikan keluarga menyebutkan 

bahwa keluarga sebagai pendidikan utama dan pertama bagi anak.  

Adanya perubahan sosial yang terjadi pada bentuk keluarga dari keluarga besar 

(extended family) menjadi keluarga inti (nuclear family) menyebabkan adanya perubahan 

pola asuh yang sangat bergantung pada pasangan suami istri. Hal ini senada dengan yang 

dikemukakan oleh Fathurochman (2001: 2) yang diambil dari ey ardiner & Gardiner, 1988 

selama beberapa dekade terakhir, keluarga mengalami perubahan bentuk dari ukuran 

keluarga besar menjadi lebih kecil. Dan perubahan ini mempengaruhi aspek-aspek yang 

lainnya. Perubahan Pertama adalah adalah jumlah keluarga mengecil dari keluarga luas 

menjadi keluarga inti. Kedua selama masa transisi ini peran keluarga megalami perubahan 

dari peran sosial emosional keluarga ke peran ekonomis. Fenomena peningkatan suami-istri 

bekerja banyak mengurangi waktu keluarga sehingga anak lebih banyak berinteraksi dan 

dipengaruhi oleh lingkungan sekolah. 

Peningkatan peran istri bekerja dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hal ini 

didukung oleh adanya revolusi industri yang banyak memberikan kesempatan perempuan 

untuk bekerja. Hasil penelitian di Amerika menunjukkan selama beberapa dekade 

perempuan bekerja mengalami peningkatan. Penelitian dilakukan pada keluarga yang 

memiliki anak usia di bawah 18 tahun. Pada tahun 1940 perempuan bekerja hanya berjumlah 

8,6 %. Tahun 1946 naik menjadi 18,2%, tahun 1956 naik lagi menjadi 27,5%, 1966 

mengalami kenaikan 35.5%, 1976 naik menjadi 48,8%. 1986 naik lebih besar menjadi 62,5% 

dan pada tahun 1996 mencapai angka 70%.  Perubahan dan peningkatan data ibu bekerja 

juga sangat berpengaruh pada  status keluarga, status perempuan, sikap orang tua dan 

perspektif gender anak (persepsi anak tergantung pada jenis kelamin dan efek besar terjadi 

pada keluarga menengah ke bawah (Hoffman : 2).  

Fenomena Ibu bekerja juga terjadi di Indonesia, menurut data statistic Angka 

partisipasi pendidikan di Indonesia berdasarkan jenis kelain pada tingkat SMU pada tahun 

2011 seimbang antara laki-laki dan perempuan . Perempuan 48.31 % dan laki-laki 47.64%.  

Hal ini tentu saja akan berdampak pada kesempatan pekerjaan yang lebih besar bagi 

perempuan.  
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Adanya peningkatan perempuan bekerja dan perubahan bentuk keluarga yang lebih 

kecil atau menjadi keluarga inti menyebabkan keluarga membutuhkan mitra dalam 

pengasuhan anak. Sehingga saat ini terutama di kota-kota besar terjadi peningkatan jumlah 

lembaga baby day care dan sekolah-sekolah full day. Menurut data statistic jumlah lembaga 

PAUD saat ini mencapai ribuan lembaga PAUD. Di DIY lembaga yang memfasilitasi program 

full day dan TPA semakin memiliki beragam jenis dan bentuk layanan. Mulai dari TK full day, 

TPA, SD kelas rendah full day yang semuanya memfasilitasi bagi keluarga kecil yang 

pasangannya bekerja. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia bahkan studi di Rhode Island 

pada tahun 2004-2005 menunjukkan bahwa 100% anak-anak mengikuti full day Kindergarten 

Program. 

Program full day Kindergarten adalah  program pendidikan yang memberikan layanan 

minimum 6 jam dalam sehari yang dimulai pada pukul 08.00 sampai pukul 15.00. Hasil riset 

menemukan bahwa anak-anak yang mengikuti full day kindergarten memiliki kesiapan dalam 

mengikuti sekolah dasar, dan memiliki kemampuan membaca jika dibandingkan dengan 

anak-anak yang meingkuti program half day. Anak-anak di full day memiliki kelebihan dan 

kesipan belajar karena menurut hasil penelitian Guru memiliki lebih banyak waktu untuk 

dapat mengidentifikasi gaya belajar anak, kebutuhan anak serta permasalahan yang dihadaip 

anak. Sedangkan dari perspektif anak-anak, mereka lebih banyak memiliki pilihan untuk 

melakukan berbagai aktivitas, pilihan belajar,  dan memperdalam materi karena waktu yang 

lebih banyak.  

Indonesia sebagai Negara berkembang masih memiliki keterbatasan tentang 

penelitian yang berkenaan dengan  full day program baik efektivitas, pengaruh terhadap anak 

serta model-model pembelajaran yang dilakukan. Temuan Penelitian  memetakan tentang 

program-program full day yang ada, kemudian mengembangkan berbagai macam 

pembelajaran yang dilakukan . Lembaga – lembaga PAUD Kelompok bermain (KB), Taman 

Penitipan Anak (TPA) dan satuan PAUD Sejenis (SPS) berada dibawah koordinasi 

Himpaunan Pendidik PAUD (HIMPAUDI DIY). HIMPAUDI DIY memiliki visi Terwujudnya 

pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini Indonesia yang tangguh, profesional dan 

berakhlak mulia 

pada tahun 2015, Adapun misi HIMPAUDI:  1. Menghimpun pendidik dan tenaga 

kependidikan anak usia dini indonesia untuk mencerdaskan bangsa; 

2.Meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini Indonesia; 

3.Meningkatkan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini Indonesia; 
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37% 

29% 

4% 

30% 

DIY 

TK KB TPA SPS

4.Menjalin kemitraan dengan berbagai pihak dalam meningkatkan daya juang HIMPAUDI; 

Untuk jumlah lembaga PAUD di Indonesia tercatat 186.627 

(http://app.paudni.kemdikbud.go.id/pendataan/dapodikpaudni/index .php?md=main). 

Menurut data PAUDNI jumlah peserta didik berdasarkan jenis satuan di DIY  terbagi dalam 

empat jenis layanan yaitu TK, KB, TPA dan SPS. Adapun jumlah peerta didik adalah 132.951 

yang terbagi atas 67.515 anak laki-laki dan 65.436 anak perempuan. Sedangkan jumlah anak 

PAUD di DIY 214.785 dan anak yang terlayani di lembaga PAUD sejumlah 210.352 artinya 

angka partsispasi kasar DIY sebanyak 97%. (Kemendikbud Final APK APM gabungan 2013). 

APK DIY termasuk APK tertiggi di Indonesia. Walaupun terdapat perbedaan jumlah peserta 

didik antara data dari PAUDNI dan data dari Kemendikbud namun memiliki persamaan 

bahwa jumlah anak di DIY hampir seluruh anak sudah terlayani dari pelbagai satuan 

pendidikan PAUD yang ada baik TK, KB, TPA maupun SPS. 

Adapun secara lebih rinci jumlah seluruh lembaga PAUD di DIY terdapat 5.575 lembaga 

PAUD yang terdiri dari 80 lembaga negeri dan 5.364 lembaga PAUD swasta. Sedagkan data 

lembaga PAUD berdasarkan jenis satuan terbagi atas 2042 TK, 1612 KB, 231 TPA dan 1688 

SPS. Sehingga jumlah total keseluruhan lembaga adalah 5.575.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb. 1 Persentase jumlah lembaga PAUD DIY 

 

Dalam penelitian ini lembaga yang diteliti fokus pada lembaga yang memberikan 

layanan PAUD full day. Kesulitan tim peneliti adalah data PAUD fullday tidak muncul dalam 

profil propinsi, sehingga pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling. Yaitu 

http://app.paudni.kemdikbud.go.id/pendataan/dapodikpaudni/index%20.php?md=main
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Kepala PAUD FULLDAY memiliki 
kualifikasi kepangkatan : 

> Golongan III / a .

Golongan II.

Bukan PNS tetapi
diangkat yayasan.

lembaga-lembaga PAUD yang diketahui memberikan layanan PAUD fullday baik dari satuan 

TK, KB dan TPA. Lembaga yang diambil adalah 25 lembaga penyelenggara PAUD fullday 

berikut data pemetaan hasil penelitian.  

1. Pendidik dan tenaga kependidikan  

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan kualifikasi dan kompetensi pendidik terutama 

kepala lembaga PAUD . dilihat dari aspaaek pengalaman yang menjadi kepala lembaga 

PAUD 100% memiliki pengalaman lebih dari lima tahun, sedangkan dari sisi kualifikasi 

pendidikan 57% berpendidikan S1 dan 43 % berpendidikan D3. Dari aspek kepangkatan 

14 % responden adalah PNS golongan III dan 43% non PNS yang diangkat yayasan dan 

43% lainnya kepala lembaga yang yaysannya  tidak memiliki sistem kepangkatan. Jika 

dilihat dalam grafik terlihat dalam grafik 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb. 2 Kualifikasi kepangkatan kepala lembaga PAUD 

 

Sedangkan untuk persepsi guru dan tenaga kependidikan terlihat beberapa 

kompetensi kepala lembaga yang indikatornya terdiri dari : menyusun perencanaan PAUD 

FULLDAY untuk berbagai tingkatan perencanaan kepala lembaga memiliki persepsi yang 

sangat baik dengan pemberiak skor nilai diatas 85; mengembangkan organisasi PAUD 

FULLDAY sesuai dengan kebutuhan mendapatkan persepsi yang cukup dengan skor 65, 

artinya kemampuan kepala lemnaga masih perlu dikembangkan jika dikaitkan dengan 

pengembangan program untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat;  indikator 

memimpin PAUD FULLDAY dalam rangka pendayagunaan sumber daya sekolah/madrasah 

secara optimal mendapatkan persepsi sangat baik ; indikator menciptakan budaya dan iklim 

sekolah/madrasah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik; 
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memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan 

manajemen PAUD FULLDAY; dan melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan 

pelaksanaan program kegiatan PAUD FULLDAY dengan prosedur yang tepat, serta 

merencanakan tindak lanjutnya. Untuk lebih detail dapat terlihat dari bagan 4 

 

Gb. 4 Kompetensi majerial  
 

Intensitas Kepala PAUD FULLDAY melakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi 

dalam waktu 1 tahun : 29% responden menjawab bahwa kepala lembaga melakukan > 5 kali 

kegiatan supervisi, monitoring, dan evaluasi; 3-4 kali kegiatan supervisi, monitoring, dan 

evaluasi ; dan 72%  1-2  kali kegiatan supervisi, monitoring, dan evaluasi; 0% lembaga 

belum pernah melakukan kegiatan supervisi, monitoring, dan evaluasi. Artinya proses 

monitoring dan sipervisi kelapa lembaga pada umumnya sudah dilakukan tetapi dalam 

intensitas yang bebeda tiap tahunnya. 

 

 
Gb. 5 Intensitas Kepala PAUD melakukan supervisi 
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Kepala PAUD FULLDAY mempunyai kompetensi sosial, meliputi: bekerja sama 

dengan pihak lain untuk kepentingan PAUD FULLDAY; berpartisipasi dalam kegiatan sosial 

kemasyarakatan; dan memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain. Yang 

ditunjukkan dengan 72% lembaga melakukan kegiatan sosial 1-2 kali dalam setahun, 14% 

lebih dari lima kegiatan sosial dan 14%  melakukan kegiatan sosial 3-4 kegiatan sosial dalam 

setahun. Untuk lebih detail dapat dilihan di gambar 5. 

 

Gb. 6 Lembaga melakukan kegiatan sosial 
 

Untuk tenaga administrasi  hanya 14% yang memiliki latar belakang S1 dan 86 % 

lainnya adalah lulusan SMA. Adapau tugas pokok administrasi adalah  Laporan keuangan; 

Data kesiswaan; Surat-menyurat; Data ketenagaan; Data inventaris PAUD Fullday. Dari 

lembaga yang diteliti 100% tenaga admisnitrasi fokus pada kegiatan administrasi dan tidak 

terlibat dalam aktivitas pembelajaran, sehingga dalam hal ini lembaga-lembaga PAUD yang 

diteliti telah melakukan pembagian tugas antara tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. 

  

Peta Standar Isi, Proses dan penilaian 

Adapun struktur Program PAUD terdiri dari aspek pengembangan anak, 100% 

lemabga telah megembngakan lima aspek yang terdiri dari aspek nilai dan moral, sosial 

emosional, fisik motorik dan bahasa. Sedangkan untuk waktu pelayanan 72% lembaga 

memberikan layanan lebih dari 120 menit perminggu, karena lembaga yang di undang adalah 

lembaga penyelenggaran PAUD fullday. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam bagan 6. 

Struktur program kegiatan di PAUD FULLDAY mencakup bidang pengembangan 

pembentukan perilaku dan bidang pengembangan kemampuan dasar melalui pembiasaan 

yang dimasukan dalam program tahunan, semester dan bulanan. Sedangkan untuk ruang 

lingkup pengembangan anak 100% lembaga telah mengembangkan aspek nilai, fisik, 

bahasa, sosial dan emosional.  

14% 
0% 

72% 

14% 

> 5 kali kegiatan sosial

3-4 kali kegiatan sosial

1-2 kali kegiatan sosial

belum pernah mengadakan
kegiatan sosial
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Pengelompokkan usia anak ditentukan oleh jenis layanan pendidikan yang diberikan. 

Pengelompookan usia adalah 0-3 bulan, 4 – 9 bulan, 10 – 16 bulan, 16 – 24 bulan, > 24 

bulan. Untuk TPA memberikan layanan 0-16 bulan, sedangkan untuk KB dan TPA 

memberikan layanan lebih dari 24 bulan. Untuk responden lembaga yang diteliti pada 

umumnya sudah memiliki tiga layanan PAUD yang terintegrasi 82% yaitu memiliki TPA, Kb 

dan TK sedangkan sisanya fokus pada salah satu layanan yaitu TPA dan KB .  

Perbandingan pengasuh atau pendidik di PAUD FULLDAY usia 0- kurang dari satu 

tahun adalah  adalah 57% 1:4; 14% 1:6 dan 1:7 14%. Untuk  usia 0 - < 1 tahun memiliki rasio 

pengasuh/pendamping  dengan peserta didik bersifat fleksibel sesuai jenis layanan program, 

dengan jumlah minimal pendidik/pendamping 1 orang. Lebih jelas dapat dilihat dalam bagan 

7. Untuk usia 1-2 tahun rasio pegasuh dan anak 72% responden memiliki perbandingan 1: 6 

atau lebih kecil, dan  28% memiliki rasio lebih besar yaitu satu pengasuh  dengan lebih dari 

enam anak. Untuk kelompok usia 2-3 tahun 87% responden emiliki perbandingan pengasuh 

1 berbanding 8 anak dan 13% lainnya memiliki perbandingan yang lebih tinggi yaitu satu 

pengasuh dengan lebih dari 8 anak. Setiap lembaga telah memiliki kalender pendidikan 

dengan komponen pengaturan kegiatan waktu pembelajaran selama satu tahun, hari libur 

dan hari penting pendidikan.  

Proses pembelajaran dimulai dengan pembuatan rencana kegiatan harian yang 

dibuat, untuk RKH usia 0-2 tahun sebanyak 71% lembaga Memperhatikan karakteristik anak 

ketika membuat RKH dan  memperhatikan kebiasaan setiap anak; RKH hanya dibuat sampai 

jam pembelajaran yang sangat variatif mulai dari jam delapan pagi sampai dengan jam 10 

atau jam 13.00. Setelah kegiatan pembelajaran di kelas selesai maka aktivitas after school 

lebih pada aktivitas bebas untuk anak, dari 25 lembaga hanya 25% lembaga yang telah 

memadukan aktivitas pembelajaran inti formal dengan kegiatan afterschool sampai dengan 

penjemputan. Sisanya 14% lembaga Tidak membuat RKH dan menyamakan seluruh 

kelompok anak dan lebih banyak pada pengasuhan. Sedangkan untuk kelompok satuan 

kelompok bermain dan TK 100% para pendidik telah membuat RKH dan RKM setiap hari. 

Lembaga PAUD FULLDAY  menerapkan prinsip pembelajaran, meliputi : 71% lembaga 

memperhatikan tingkat perkembangan, kebutuhan, minat dan karakteristik anak artinya 

ketika lembaga menyusun rencana pembelajaran  pembelaaran disesuaikan dengan tingkat 

perkembangan, kebutuha minat dan karakteristik anak, tetapi dari hasil wawancara 

didapatkan informasi dan data tambahan bahwa pembelajaran pembelajaran yang 

diobservasi oleh pendidik atau guru terbatas pada jam pembelajaran inti di kelas, setalah 
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selesai kegiatan inti kegiatan tambahan lebih banyak pada proses pengasuhan dan 

diserahkan pada  pengasuh dengan kegiatan bebas  . Terkait dengan integrasi kesehatan 

gizi, pendidikan dan pengasuhan jumlah lembaga yang memadukan dengan aspek gizi dan 

kesehatan anak baru sebanyak 43% lembaga, artinya kesehatan fisik anak sudah dilakukan 

dan difasilitasi tetapi tidak dimasukkan dalam lingkup pembelajaran secara interatif. 

Kesehatan dilakukan secara berkala oleh semua lembaga tetapi hasil tes kesehatan atau gizi 

jarang digunakan oleh guru sebagai bahan pembelajaran di kelas . Untuk metode 

pembelajaran 86% lembaga memakai Pembelajaran melalui metode bermain dan  dilakukan 

secara bertahap, berkesinambungan, dan bersifat pembiasaan. Dari hasil wawancara 

diketahui bahwa lembaga-lembaga yang telah memberikan layanan PAUD fullday 

mengguanakan pelbagai sumber pembelajaran dan kegiatan outing class atau field trip.  

Dalam pembuatan RKH komponen yang menjadi pertimbangan dalam membuat 

rencana pembelajaran adalah  metode permainan, alat bermain, sumber pembelajaran dan 

teknik penilaian serta alat penilaian. Alat permainan edukatif yang digunakan diantaranya 

seperti playdogs, puzzle, boneka, APE dalam, APE luar, menara donat dan balok. 

Lingkungan sekitar juga sering dimanfaatkan untuk pembelajaran terutama ketika 

pembelajaran inti .  

Terkait dengan keterlibatan orang tua, dari hasil penelusuran dokumentasi 100% 

orang tua  anak yang mengikuti PAUD fullday ibu dan bapaknya bekerja dan juga tugas 

belajar. Untuk komunikasi dengan orang tua dari hasil wawancara diketahui bahwa 

komunikasi dilakukan melalui media buku penghubung, sehingga komunikasi dilakukan 

dengan intensitas harian, bulanan dan tengah semster dan tahunan. Adapun materi yang 

dikomunikasikan adalah perkembangan anak terkait dengan aspek moral, nilai, sosiial, 

emosional, bahasa dan motorik anak. Adapun intensitas komunikasi 50% lembaga 

melakukan komunikasi lebih dari empat kali komunikasi dengan orang tua selama satu 

semster, 33% lembaga berkomunikasi sebanyak dua kali, dan 17% sisanya berkomunikasi 

secara formal 3 kali dalam satu semester.  

Metode penilaian dilakukan melalui catatan anekdot sebanyak 71% lembaga , 57% 

lembaga membuat  catatan pengamatan , dan 43% melakukan ceklis, dan 60% melakukan 

penilaian melalui portofolio. Penilaian portofolio dilakukan dengan menganlisis hasil kerja 

anak, pada umumnya pendidik hanya mengumpulkan hasil karya anak tanpa melakukan 

analisa atau pengamatan terhadap hasil karya anak, tentang pencapaian yang telah dimiliki 

oleh anak.  
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Sedangkan materi yag dikomunikasikan orang tua tentang   hasil penilaian yang telah 

dianalisa oleh pendidik sebanyak 72% lembaga hanya dilakukan kurang dari dua kali selama 

satu semester, artinya komunikasi awal yang ditanyakan peneliti terkait dengan intensitas 

komunikasi lebih banyak dilakukan terbtas pada aktivitas di kelas namun untuk hasil analisa 

perkembangan anak masih jarang dilakukan. Disamping itu masih ada 14% lembaga yang 

melakukan komunikasi dengan orang tua tentang analisa hasil penilaian terkait tumbuh 

kembang anak dilakukan lebih dari empat kali dalam satu semester, setelah di teliti lebih 

dalam lembaga tersebut memiliki wahana komunikasi melalui program parenting yang secara 

berkala telah dilakukan, tidak hanya pada pendidikan anak tetapi dimanfaatkan untuk laporan 

perkembangan anak bulanan. Selain dilaporkan kepada orang tua lembaga PAUD 

memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan program, perbaikan pembelajaran, 

peningkatan kompetensi pedagogik pendidik, penyediaan sarana pembelajaran dan 

kebersihan serta sarana prasarana bagi anak yang berkebutuhan khusus.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil temuan pemetaan yang dilihat dari empat standar sesuai dengan 

permen No 58 tahun 2009 diketahui tentang kualifikasi dan kompetensi kepala sekolah, 

pendidik dan tenaga kependidikan. 1 . pencapaian standar standar pencapaian 

perkembangan sudah baik tetapi baru hasi penilaian dan pengamatan dari kegiatan dari pagi 

sampai siang. Kualifikasi kepala sekolah sudah baik rata-rata memiliki S1. Stabdar sarana  

prasara sudah baik tetapibaru optimal dari pagi sampai sore. 2. aspek pembelajaran, materi, 

penilaian dan pengamatan belum dilakukan secara utuh dan terintegrasi dari pagi sampai 

sore.3.Pencapaian perkembangan anak sulit ditemukan dilapangan karena seuruh lembaga 

PAUD tidak memiliki data rekapan pencapaian perkembangan anak dan deskripsi penilaian. 

4. materi pembelajaran terbatas pada kegiatan inti dan kegiatan setelah pembelajaran lebih 

banyak pada pengasuhan , sehingga dari pengmbangan model PAUD fullday diperlukan 

kegiatan pembelajaran utuh dan berkesinambungan dari pagi sampai sore.  
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Saran. 

1. Dibuatkan model pembelajaran utuh terintegrasi dan holistic dari pagi sampai sore. 

2. Dibuatkan format silabi, RKH dan format penilaian sebagai kelengkapan dari model 

pembelajaran fullday yang integrayif dan holistic 

3. Dibuat design kegiatan pada sore hari sehingga tidak hanyafokus pada pengasuhan 

tetapi ada proses stimulasi yang terencana dan teramati dengan baik 

4. Dibuat format untuk merekap data –data perkembangan siswa agar sekolah memiliki data 

yang dapat digunakan untuk pengembangan pembelajarandi sekolah  
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