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INTRODUCTION 

The human life history is not release from the education 

forever. The physical and spiritual needs formulated by the education 

with the giving of the ability knowledge and the values of the certain 

attitude. The information process will take a place by the formal and 

informal. The relation of this, we have to know that the life concept is 

the motivation sources to the way of live, knowledge discovery and 

technology with the technical skillful human being nowadays is the 

result of the education efforts. This is pointed that education has the 

wide means which is stimulated and went the changed and human live 

development.  

Development effort itself is the initiative for answer the problem challenge and the live 

desire of a state. The development of economics, social cultures, politics, defenses and security, 

need the following of the educational effort absolutely to stimulate and participate in every phase 

and development process. According to Dr. Gooding, because at every phasesofthe development 

process needs the sense of civic consciousness responsibility among to the people. It needs full 

of the conformities and participates from the society for the development effort itself. In the 

Indonesia is the country context, the power of education become certainly made Indonesia as the 

developing country to the progress country as done by other countries in the world. Nowadays 

education in Indonesia face the challenges from every sectors which is from inside and outside 

country until we need the real efforts from all the aspect for taking the parts to handle it.  

 The government through the Research, Technology and Higher Education Republic 

Indonesia Ministry (Kemenristekdikti RI) of course stayed in the front line to grow, improve, and 

implement the quality and cultural education in Indonesia as constitution mandate. From all the 

program and instruction which is will and done doing by the Kemenristekdikti RI of course need 

the cooperation and companies in do that, unexpected with the association or the faculty of 

education – department of science education (FIP-JIP) scientific forum which is given the 

contribute in support and give the constructive input to forward looking the education in 

Indonesia. As we know that the FIP-JIP scientific forum is a forum that have the attention and 

proactive in handle every problems in the staff educators and the educators that estuary to the 

improving of the quality education which is competent, like pedagogic, professional, social and 

the personal competency. 
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The Indonesian FIP-JIP scientific  forum which will held by the Gorontalo State University that 

cooperate with the all the Universities even the Private University and the State University is 

formed by the commitment and academic responsibility to improve the quality of better 

education in Indonesia. The theme that have been taken in the Indonesian FIP-JIP scientific 

forum is “Connecting to compete: Actualization the Education Knowledge through Innovation 

and cultural unique in the ASEAN Economic Community Era”. This is the theme which have the 

relevance to answer the nowadays issue that have been being faced by the ASEAN countries 

except Indonesia. 

 One of the challenges to face the MEA Era 2015 is to prepare the Human Resources 

which is able to have the global competition, but it is not forget the nation character as the 

Indonesian. It is need the smart idea to match the innovation and cultural unique or local wisdom 

in implementation the national endurance especially in the economic, culture and other sectors, 

so Indonesia does not lost the face and have the own civilization to the  ASEAN community. The 

other consequence from MEA is there the agreement “mutual recognition arrangement” (MRA) 

about 12 sectors in services and products become the priority. This is the place of the education 

as the leading sectors in prepare the innovative human resources and globally compete that 

relevant with the feel and the purpose for the activities. Besides that, the International seminar is 

the real proof of this forum in improving the globally relationship which can implicated to the 

education growing and to introduce Indonesian culture in the words as nurturing effect.  We 

would like to say appreciate and thank you for the organization and FIP-JIP Scientific Forum for 

the hard worked and the dedication in organized the international scientific event. We hope this 

event always happen and intensively done, so it can be productive in the future.    

 

 

Government through the Research, Technology 

and Higher Education Republic Indonesia Ministry 

 

 

 

Mohamad Nasir 
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INTRODUCTION 
 

OUR EDUCATION IN ASIAN CENTURY 

 

Syamsu Qamar Badu 

Rector of Gorontalo State University 

 

Rector of Gorontalo State University through this project 

book, I would like to give the great appreciation to the 

Education Science Faculty, Gorontalo State University as the 

committee in organized the International event. As an event 

who become wrapped around all the Education Science 

Department in Indonesia, FIP-JIP 2015 have been definitely 

given the big contribution to our education improvement.     

 The purpose of FIP-JIP 2015 is an International 

moment to concentrate the improvement steps of Indonesian 

education that compete energy in ASIAN century nowadays. 

As the nation we have collaborate to give high innovations in 

education sector because with it way the human resources quality will be rely on.   

 To all of the participants who will attended the forum, as a rector, I represented the all the 

Gorontalo State University academic civitas give the big pleasant and high appreciation. Your 

attended is the pleasure even as a scientist who will gave the writing, idea, and scientific 

discovery, although as the nation from all the region and universities in Indonesia. Those are 

become the illustrate to our unity and contribution for the victorious of Indonesian education.    

Thank you, 

Welcome in to Gorontalo, Congratulation for FIP-JIP 2015 

 

Gorontalo, September 9
th

, 2015 

 

 

 

Prof. Dr. Syamsu Qamar Badu, M.Pd 
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INTRODUCTION 

 

Give thank to Allah SWT, Because Allah SWT mercy we could do 

the FIP-JIP Indonesia Forum which is held with the International 

Seminar on September 9
th

 – 11
th

, 2015, in Gorontalo at Gorontalo 

State University as the host and committee.  

FIP-JIP Forum 2015 is the especially meeting that have been opened 

the momentum about the useful of national education which is have 

mental revolution perspective to all the education dimensions. This is 

according to the movement momentum of President of Republic 

Indonesia, Ir. H. Joko Widodo to build the national education to be 

autonomous economy and to expression of deference to nobility in culture so the nation 

continues which have high characters to answer the ASEAN Economy Community (MEA) era. 

Indonesian could not refuse which is taking a part from the bilateral cooperation in ASEAN 

Countries to become the open community and developing also harmonious.  

FIP-JIP Forum 2015 have the high urgency to improve passion education to the education 

community in Indonesia, like Japan who have the sensitivity in love the education, with the 

slogan, love education, which is high and sublime activity in the middle of Indonesian nowadays. 

The education in  Indonesia since the Ki. Hajar Dewantoro era invited the nation to love the 

education in every dimension. The importance of this forum also apply together with mental 

revolution movement which have to powerful in national education. This is a snow ball which 

have throwing educators community by the teachers from classroom to the wide communities. 

From the classroom created the generations that powerful to answer the golden year 2045 in the 

future.  

I happily to the committee of FIP-JIP forum of Education Science Faculty, Gorontalo State 

University who have fight for the happening the event and especially to the even that will give 

the award (FIP-JIP AWARD) to the educator Oases personage who have high dedication. The 

FIP-JIP AWARD hopefully become the “Inspiration” for the practical and professional of 

education to examine, think, and do to national education progress.  

Finally, I would like to thank the FIP-JIP committee of Education Science Faculty, Gorontalo 

State University for do the program. Hopefully, the forum will be the forum which able to make 

national education colorful.   

Wassalam 

Education Science Faculty Dean, 

Medan State University 

 

 

   

Dr. Nasrun, M.S. 
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WELCOME SPEECH 

Education Science Faculty Dean, Gorontalo State University 

 

First of all the Dean of Education Science Faculty Dean, Gorontalo 

State University to thank you and high appreciation for the trust of all to 

give the trusteeship to organized the international event. The committee 

have the appreciate and opportunity to introduce Gorontalo Province, 

especially the Education Science Faculty Dean, Gorontalo State 

University to the participant tin this Scientific Forum. 

The community aware that the scientific forum is too strategic and 

meaningful which is fundamental in answer the issue, experienced, and 

education science inspect in Indonesia even thought to all the states in the 

world. To have the good values added from the activity, the committee 

organized well. Hopefully, all the participants could give the support and helpful so it is running 

well. 

The implementation of FIP-JIP scientific forum 2015 take a place on September 9
th
 – 11

th
, 

2015, at Ball Room Training Center Damhil, Gorontalo State University. The purpose of the 

FIP-JIP Forum 2015 is to strengthen the recommendation of the result of FIP-JIP Forum 2013 

meeting in Medan and FIP-JIP Forum 2011 in Bandung, all at once of education world readiness. 

Especially the Institution that has been produced educators faced the ASEAN Economic 

Community (MEA) which is began on 31
st
 Desember 2015, so the FIP-JIP Scientific Forum 

2015 the theme chosen is “Connecting to compete, the Actualization of Education Science 

through the Innovation and the Cultural Unique at the ASEAN Economic Community (MEA)”. 

The activities done with the International Seminar with the theme chosen “Global Pedagogic 

Transformative: Aspiration and Challenge for ASEAN Countries.”      

Many programs decrease prepare, like the parallel session to all departments/study 

program in the Science Education Faculty, in the meanwhile Education Administration/ 

Education Management (AP/MP), Guidance and Counseling (BK), Side School Education 

Department (PLS), Primary School Teacher Education Department (PGSD), Teacher Education 

Early Child Hood Education Department (PG-PAUD), Common Side Education Department 

(PLB), Technology Education Department (TP). Each departments coordinated by the Head of 

the Associations of Department/ Study Program by giving the forceful and the managerial 

curriculum and human resources improvement.   

The committee as the human being aware that we have far from the perfectionists. Because 

of that, as the Science Education Faculty of Gorontalo State University Dean received the good 

suggestion for successes the Scientific Forum program.      

Education Science Faculty Dean, 

Gorontalo State University 

 
 

 

 

Dr. Wenny Hulukati, M.Pd   
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Welcome Speech from the Committee of Scientific Forum 2015  

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

 

Your sincerely guess, welcome in the Hulondhalo World and thank you 

for come and joint with us at the two years program to the Scientific 

Education Faculty-Science Education Department Forum (FIP-JIP) 

which is held nationally in Indonesia at Gorontalo State University 2015. 

The meeting is the important program. The participants could equal 

perception, experience change and commitment to improve the 

education mutual as the supplies of alumnus to work place.    

The strategic effort is the scientific educations strengthen for produce the good alumnus and the 

quality educators who could seeing by the pedagogic competency, professional, social, and 

personal competency. For the successful program, the FIP-JIP must give the guidance and 

innovations for good education.         

Finally, let we appreciate the result of the meeting with prepare the university graduated 

to be the human resources who has good in education side and educators to compete in 

international world with the purposes to go to world class international university. 

Let’s we supported the program.  

 

Gorontalo, September 9
th

, 2015 

Head of the committee,  

 

 

 

 

 

Dr. Arwildayanto, M.Pd. 

 

 

 

 



 viii 

CONTENTS 

 

ITRODUCTION                                   i 

CONTENTS                    vii 

FIP-JIP 2015 Conference UNG-Gorontalo, Indonesia Global Push for Best Pedagogical 
Practices: Some Challenges for ASEAN Region  

Ranbir Singh Malik 
 
New Horizons in Teacher Education Aspirations and Challenges for Malaysia 
Abdul Rashid Mohamed  
 
Interculturality in Foreign-Language Teaching From a German Perspective and With Some 
Side Glances To ASEAN And EU 
Dr. Marco Stahlhut (M.A., M.A.) 
 

Singapore’s teacher education: relevant in asean? 

Dr. Jessie Png 

 

1 
 
 

 
39 

 
 

52 
 
 
 

63 

Penyiapan Lulusan PGSD Yang Kompetitif dalam Era Global 
Suryanti  
 
Mencerdaskan Siswa Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Menuju Sukses Dunia Akhirat 

Taufina  
 
Teaching English Vocabulary Using Pictures and Flash Cards as Visual Aids 
Wiwy Triyanty Pulukadang 
 
Meningkatkan Keterampilan Menulis Pantun Anak Melalui Model Namber Head Together 
Pada Siswa Kelas IV SDN 85 Kota Tengah Kota Gorontalo 
Ratnarti Pahrun 
 
Penerapan Pendekatan Kooperatif (PKP) Teknik Jaringan Kerja Dalam   Perkuliahan di 
Kelas B-7 PGSD FIP UNM 
Andi Makkasau, Hasaruddin Hafid, dan Nuraeni 
 
Problematika Implementasi Pendekatan Saintifik dan Pendekatan Tematik Integratif di SDN 
Sumbersari 1 Kota Malang 
Bagus Cahyanto, Muchtar, M. Imron Rosyadi 
 
Pendidikan Kedamaian Berbasis Nilai ketuhanan (PKK) Pada Siswa Sebagai Agen 
Perdamaian di Sekolah Dasar 
Candra Cuga 
 
Meningkatkan Kemampuan Siswa Menulis Kalimat Sederhana Melalui Metode Dikte di Kelas I 
SDN 1 Mananggu Kabupaten Boalemo  
Dajani Suleman &

 
Sridey Potutu 

 
Pengembangan Pedoman Praktikum IPA 

Dimyati, Stefani Mahesa Jelita
 

 
 

64 
 
 

69 
 
 

81 
 
 

87 
 
 
 

98 
 
 
 

109 
 
 
 

119 
 
 
 

127 
 
 
 

135 
 
 
 



 ix 

Studi Penggunaan Alat Peraga di SDN Se Kec Kota Timur Kota Gorontalo  
Djotin Mokoginta 
 
Meningkatkan Pemahaman Belajar Siswa pada Materi Globalisasi Melalui Metode Inkuiri di 
Kelas IV SDN 3 Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango 
Elmia Umar, Silvani Duhengo 
 
Persepsi Guru Sekolah Dasar Terhadap Kurikulum 2013 di Kecamatan Tilongkabila 
Kabupaten Bone Bolango 
Evi Hasim 
 
Peningkatan Hasil Belajar Bahasa Indonesia (Menyimak, Membaca, Menulis, Dan 
Berbicara) Melalui Pendekatan  Kontekstual Pada Siswa Kelas V SD Laboratorium PGSD 
FIP UNJ 

Fahrurrozi 
 
Potret Efektivitas Pembelajaran Tematik Terpadu dalam Implementasi Kurikulum 2013 di 
SD Kabupaten Pasaman Barat 

Faisal  
 
“Hypermedia Learning Technology“, It Is Impact on User Performance in The Classroom, 
Study Case : PGSD Semarang State University 

Farid Ahmadi 
 
Penanaman Konsep Vocational Skill Melalui Pembiasaan Bagi Mahasiswa S1 PGSD 
Berasrama 

Farida F. 
 
Praktek Pendidikan Berbasis Etnopedagogis Bagi Guru Sekolah Dasar di Era MEA 2015  
Ganes Gunansyah 
 
Improving The Speaking Skill Through The Whole Languange Approach in Grade Three 
SDN Rawamangun 11  East Jakarta 
Gusti Yarmi 
 
Penerapan Penggunaan Media Peta Dalam Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas 
V SDN 27 Tibawa Kabupaten Gorontalo 
Hakop Walangadi 
 
Efektifitas Penggunaan Bahasa Daerah Gorontalo Pada Siswa Kelas IV SDN 4 Telaga 
Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo 
Haris Mahmud  
 
Deskripsi Pelaksanaan Sistem PPL Indonesia- Malaysia Dalam Program PPL Antar Bangsa 
Mahasiswa PGSD Universitas Negeri Semarang 
Hartati  
 
Improving  Writing Skills  of The 4

th
 Grade Primary School Students  Through  Flash Cards 

Media 
Herlina 
 
Penerapan Model Problem Based Learning (PBL) Untuk Meningkatkan Pembelajaran IPA 
Kelas V di SD 
Heru Agus Tri Widjaja, Neti Novitasari 
 
 

143 
 
 

153 
 
 
 

163 
 
 
 

172 
 
 
 
 

180 
 
 
 

191 
 
 
 

201 
 
 
 

205 
 
 

212 
 
 
 

222 
 
 
 

229 
 
 
 

240 
 
 
 

247 
 
 
 

261 
 
 
 
 



 x 

Pengembangan Model Piranti Olah Pikir-Emosi(Model Pop-E) Untuk 
Menumbuhkembangkan Karakter Cinta Budaya Bangsa pada Siswa Kelas Rendah Sekolah 
Dasar  
HM Zainuddin 
 
Pengembangan Perangkat Pembelajaran Berbasis Masalah Untuk Meningkatkan 
Kemampuan Berpikir Kritis Siswa 
I Gede Margunayasa 
 
Analisis Pembelajaran Kurikulum 2013 Pada Kelas IV Sekolah Dasar Nomor 4 Banyuasri 

I Made Suarjana 
 
Pengembangan Pendidikan Antikorupsi Berbasis Kantin Kejujuran di Sekolah Dasar Model 
Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang 

Imam Nawawi 
 
Character & Entrepreneurship Learning Model Based of Local Wisdom Values in Kampung 
Naga 

Laksmi Dewi, Dedih Surana, Asep Dudi Suhardini 
 
Kajian Pemahaman Guru Terhadap Empat Kompetensi Guru Sebagai Jabatan Profesional  
Lala Jelita Ananda 
 
Meningkatkan Kemampuan Mengenal Sudut Bangun Datar Melalui Pendekatan Kontekstual 
Pada Siswa Kelas II SDN 66 Kota Timur Kota Gorontalo 
Martianty Nalole 
 
Penggunaan Pendekatan PMRI Terhadap Tingkat Kecemasan Matematika (Math Anxiety) di 
SD 
Masniladevi 
 
Desain Pembelajaran Matematika Sd Pada Materi Geometri Berbasis Pendekatan Realistik 
Melalui Konteks Budaya Sumatera Barat 
Melva Zainil 
 
Pengaruh Pendekatan Ilmiah Model Problem Based Learning Terhadap Hasil Belajar Siswa 
Pada Pembelajaran IPA di Kelas IV SDN 76 Kota Tengah Kota Gorontalo 
Meylan Saleh & Hamsyin Djabir 
 
Dialogue dalam Pembelejaran Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah Dasar 

Muhammad Sarlin 
 
Pengaruh Pendekatan Ilmiah Model Group Investigation Terhadap Aktivitas Belajar Siswa 
pada Pembelajaran IPA di Kelas V SDN 84 Kota Tengah Kota Gorontalo 

Gamar Abdullah & Rendi Hasan  
 
Model Pengembangan Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar 
Muhammadi 
 
Penerapan Metode Pembelajaran Kooperatif Two Stay To Stray (TSTS) Pada Mata Pelajaran 
IPS di Sekolah Dasar 
Murtiningsih 
 
Optimalisasi Penerapan Metode Diskusi Untuk Meningkatkan Kecakapan Sosial Mahasiswa 
Pgsd Peserta Kuliah Konsep Dasar Ilmu Pengetahuan Sosial  Sekolah Dasar 
Nihayati 

271 
 
 
 
 

281 
 
 
 

291 
 
 

300 
 
 
 

308 
 
 
 

318 
 
 

322 
 
 
 

329 
 
 
 

341 
 
 
 

347 
 
 
 

357 
 
 

365 
 
 
 

375 
 
 

385 
 
 
 

394 
 
 



 xi 

Implementasi Pendidikan Berbasis Multikultural Pada Sekolah 
Nurarjani, Nani Barorah Nasution 
 
Analisis Kebutuhan Pengembangan Satua Bali Pop-Up Books Sebagai Media Pembelajaran 
Karakter Di Sekolah Dasar 
Putu Nanci Riastini, I Gede Margunayasa 
 
Implementasi Metode Problem Solving Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa dan 
Ketrampilan Berpikir Logis pada Pelajaran Matematika di Sekolah Dasar  
Ramli Sitorus 
 
Peran Pendekatan Scientifi Dalam Upaya Mewujudkan Pembelajaran Abad 21 

Rifda Eliyasni 
 
Organizing Strategy Natural Science Lesson Materials In Primary School 
Roos M. Tuerah 
 
Penerapan Bahasa Indonesia Baku Dalam Bercerita Pada Siswa Kelas IV SDN 02 
Boliyohuto Kabupaten Gorontalo 
Rusmin Husain & Inka S. P. A. Djafar 
 
Pendekatan Teori “Masak” dalam Pendidikan Karakter 

Yulianto Kadji 
 
Kemampuan Menggunakan Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG I) Suatu Penelitian 
Pada Mahasiswa PPL II Jurusan Pendidikan Anak di SDN 29 Kota Gorontalo 

Salma Halidu 
 
Peningkatan Kemampuan Menyelesaikan Soal Cerita Bentuk Operasi Hitung Campuran 
Bilangan Bulat Melalui Model Pembelajaran Round Club Pada Siswa Kelas V SD Inpres 
Iloheluma  Kecamatan Patilanggio 
Samsiar RivaI 
 
Penerapan Pendidikan Kecakapan Hidup Bagi Mahasiswa PGSD Beasrama PGSD FIP UNP 

Silvinia 
 
Membangun Kemampuan Berpikir Kritis dan Kreatifitas Siswa Melalui Pembelajaran 
Berbasis Proyek Dalam Pemecahan Masalah Matematika di SD  

Sri Harmini 
 
Penerapan Model Pembelajaran Tipe STAD Dalam Menceritakan Kembali Isi Cerita Pada 
Siswa Kelas VI SDN 7 Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango 

Sumarni Muhammad 
 
Studi Kasus Pelaksanaan Assessment Kurikulum 2013 Pada Kelas Tinggi di SDN Blimbing 
1 Kota Malang 

Toha Mashudi, Dini Ludfira Aisyah
 

 
Upaya Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa dalam 
Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar 

Yuniawatika 
 
Budaya  Membaca  Pemahaman dan Berfikir  Kreatif 
Yusuf Jafar 
 
 

406 
 
 

413 
 
 
 

424 
 
 
 

433 
 
 

439 
 
 

445 
 
 
 

456 
 
 

466 
 
 
 

472 
 
 
 
 

483 
 
 

491 
 
 
 

500 
 
 
 

511 
 
 
 

523 
 
 
 

531 
 
 
 



 xii 

Profesionalisme Guru Sekolah Dasar: Kesiapan Guru SD Pilotting Mengimplementasikan 
Kurikulum 2013 

Zuryanty 
 
Mengonstruksi Karakter Positif  Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Di Sekolah Dasar 
Wahyu Sukartiningsih 
 
Menulis Karya Ilmiah Merupakan Salah Satu Alternatif Meningkatkan Kualitas Guru 
Sekolah Dasar (SD) 
Endang Setyo Winarni 
 
Penerapan Model Pembelajaran Inside Outside Circle (IOC) Untuk Meningkatkan Aktivitas 
dan Hasil Belajar IPS Kelas 5 di sekolah dasar 
Sri Sugiharti 
 
Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal di Sekolah Dasar  

Nurhayati Tine, Maria Mointi, Juleha Hasan 
 
Pentingnya “Conjectured” Jawaban Siswa pada pembelajaran Geometri di SD sebagai 
Olahraga Argumentasi Geometris 

Syafri Ahmad 
 
Mathematics Learning Within Nation Character by Using Math Kitchen for Concept 
Arithmetic in Primary School 

Yullys Helsa 
 
Pendidikan Budi Pekerti Berbasis Pendidikan Keluarga 
Mohamad Zubaidi & Halim Malik 
 
Peningkatan Keterampilan Menulis Laporan Percobaan Menggunakan Pendekatan Saintifik  
Di SDN 15 Ulu Gadut Padang 
Risky Amelia 
 
Pengaruh Iklim Kerja, Kepuasan Kerja dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Guru Sekolah 
Menengah Atas Negeri Se-Kabupaten Bone Bolango 
Lili H. Djau 

538 
 
 
 

550 
 
 

561 
 
 
 

570 
 
 
 

579 
 

 
593 

 
 
 

600 
 
 
 

604 
 
 

618 
 
 
 

627 

 
Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif 

Abdul Huda 
 
Khusus pada Pendidikan Dasar Wilayah Bencana Gempa di Propinsi Bengkulu 
Bambang Sahono, Johanes Sapri, Puspa Juwita, Ani Suprapti 
 
Model Pendidikan Khusus dalam Prespektif Masyarakat Indonesia 

Ishartiwi  
 
Upaya Meningkatkan Profesionalisme Guru Pada Era Globalisasi 
Mega Iswari 
 
Profession and Goal Child Connection Professionals with Parents 

Zulmiyetri 
 
Dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru SLB Melalui Lesson Study 
Asep Ahmad Sopandi 
 
 

 
638 

 
 

649 
 
 

662 
 
 

674 
 
 

685 
 
 

695 
 
 
 



 xiii 

Pengembangan Pendidkan Karakter Berdasar pada Kepribadian dan Potensi Adversitas 
Siswa SMA Berasrama dan Non Asrama di Manado Tomohon 

Syuul T. Karamoy 
 
Membangun  Kembali  PLS Berbasis Potensi Masyarakat 
Abd Hamid Isa & Mohamad Zubaidi 
 

Muatan Lokal Sebagai Pengembangan  Kompetensi Potensi Daerah 
Nurussa’adah 
 
Persepsi Mahasiswa tentang Pendidikan Inklusif (Studi Survei pada Mahasiswa yang 
Mengikuti Mata Kuliah Landasan Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta) 
Indina Tarjiah dan Retno Wulandari 
 
Pengembangan Model Pembelajaran Kecakapan Hidup Berbasis Andragogi  bagi Pemuda 
Putus Sekolah Dalam Pembuatan Kopia Keranjang di Kecamatan Bongomeme di 
Kabupaten Gorontalo 

Rusdin Djibu 
 
Using Integrated Learning To Increases Integers Operations Learning Outcomes   In The 
Fifth Graders At Padang Marhamah Elementary School In West Sumatera  

Mardiah Harun 
 
ACCESS TO THE INCLUSION OF QUALIFIED EDUCATION INPERSPECTIVE GLOBAL 
Ibnu Syamsi 

703 
 
 
 

710 
 
 

715 
 
 

723 
 
 
 

728 
 
 
 
 

740 
 
 
 

751 

 



PROCEEDING 
Scientific Forum-Faculty of Education Department of Science Education (FIP-JIP) and The International Semniar 

Gorontalo, 09 – 11 September 2015 
 

 1 

FIP-JIP 2015 CONFERENCE UNG-GORONTALO, INDONESIA 

GLOBAL PUSH FOR BEST PEDAGOGICAL PRACTICES: SOME CHALLENGES 

FOR ASEAN REGION 

 

 

Ranbir Singh Malik 

(Australia) 

singhmalik@yahoo.com  

 

 

INTRODUCTION 

In 21
st
 century we live in an increasingly diverse, globalized and complex media-saturated 

society which is witnessing staggering social, technological and demographic changes, 

mainly because of unprecedented acceleration in the pace of technological innovations and 

the process of globalisation. These changes have touched and transformed every aspect of our 

modern life style. Twenty-first century represents an era of information revolution where the 

strength of a nation is determined by the quality of human resources. Computers and 

computer-driven machinery are replacing human labour in performing ‗routine‘ work tasks. 

Over the past three decades, fast technological innovations and globalisation- the two big 

forces that have driven the catch-up by emerging economies- have also caused a widening of 

income disparities within rich countries. As geographic distance becomes irrelevant ―more 

people from more different places collaborate with more people from more different kinds of 

work and share more different kinds of knowledge than ever before‖ (Thomas Friedman, 

2000). The traditional mono-cultural assumptions of nations are being challenged. National 

borders are becoming more permeable and transparent to huge international networks of mass 

communications. To prepare citizens with cosmopolitan outlook and cross-cultural 

understanding a different approach to education is required. Hargreaves puts it this way: 

We live in a time when great vision is called for, when our prosperity and security 

depend on our capacity to develop pupils and teachers who can understand and be 

able to engage with the dramatic social changes that today‘s knowledge society 

represents along with the human consequences. Our future prosperity depends upon 

our ingenuity, our capacity to harness and develop our collective intelligence in terms 

of the central knowledge economy attributes of inventiveness, creativity, problem 

solving, cooperation, flexibility, the capacity to develop networks, the ability to cope 

with change and the commitment to lifelong learning…… Schools and professional 

communities also work best when they not only process knowledge and learning 

effectively, but also attend to social and emotional aspects of teaching, learning caring 

and strengthening relationship, community and cosmopolitan identity (2003, pp. 161-

162).   

Knowing how we learn, how to turn information into knowledge and how to document and 

analyse life-long learning are essential in the 21
st
 century. In many countries today‘s students 

are referred to as digital natives/digital learners and today‘s educators as digital immigrants. 

Today‘s students take the world via the filter of computing devices: the cellular phones, 

handheld gaming devices, PDA‘s, laptops and computers. Every hour thousands of new 

websites are being created. Students make their social network on Facebook and Twitter. 

mailto:singhmalik@yahoo.com
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They connect with each other via Facebook, Twitter, blogger, Wikipedia, flickr, sound cloud 

and word press. ―Expanding technological devices and connections are changing the 

landscape of education and learning. We now carry massive storehouse of information and 

knowledge…. A new world of connected, networked, self-directed learning is upon us, all of 

which has huge implications for schools‖ (Crocket, cited in Education Today, volume 15 (2), 

2015, p.5). In the developed world, mobile technology is being used to access digital data and 

tools ―on the go‖ outside of their homes and work places. Digital textbooks are being used 

(e.g. South Korea) so students can study anytime and anywhere online. In some countries 

(e.g. Denmark) students are using internet while doing exams as long as they don‘t message 

each other. Schools are moving beyond school fore-walls (e.g. Australia) where internship 

with local organisations is fundamental part of student learning programs. Distance education 

(e.g. Australia and Canada) is connecting seriously disengaged students with local mentors 

online. Teachers are working with students whose entire lives have been immersed in the 21
st
 

century media culture.  

Internet has transformed society in a remarkably short time. Rapid information exchanges 

and fast moving communication technologies have created new demands on education 

systems world-wide. There is an unstoppable trend towards the breaking down of economic, 

social and intellectual borders between the nations. In today‘s globalised world it is just easy 

to create work teams composed of people from all different parts of the globe working 

collaboratively, sharing knowledge as multi-national teams. Education is one of the most 

powerful instruments known for reducing poverty and inequality and for laying the basis for 

sustained economic growth. It is fundamental for the construction of dynamic democratic 

societies and globally competitive economies. These phenomenal technological and social 

changes have put enormous pressure on educational systems to reform their educational 

institutions. OECD Report published in Stanford University (2014) argues that education is a 

powerful predictor of the wealth that countries will produce in the long run. 

Global Education Reforms Movement (GERM) 

The flag bearers of these changes are the nations which have demonstrated that the real 

wealth of a nation is its well-educated human resources. Education is becoming the engine 

room for modern economies, a key factor for progress and the backbone of any nation where 

quality of human resources will determine its strength. Cornerstone of any nation‘s economic 

growth and prosperity rests on the quality of its education and human resources. People with 

better education and training tend to participate in the workforce for longer and are more able 

to adapt to the changing nature of demands from the workforce. Thus, a high quality and 

responsive education system is vital to increase skills, which in turn, boosts labour force 

participation and productivity (Australian Commonwealth Treasury, 2005-2007). There is a 

strong evidence to suggest that if the average level of education of the working age 

population was increased by one year, the economy would be up by 1% and living standard 

(measured by GDP per capita) would be improved by 1.5%. One critical measure of human 

capital investment is a country‘s overall investment in education as a share of its GDP. For 

instance, in the 17 OECD countries overall investment in education is over 6%, Australia‘s 

5.8%, India‘s 4% and Indonesia‘s 3.4% to name a few. The assumption of high spending on 

education is that it would lead to an increase in the skilled workforce to improve national 
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productivity and make the workforce better able to perform and compete in global markets 

(e.gs, Japan, South Korea). The Asian Development Bank (1989) found a strong positive 

relationship between the average number of years of schooling and the annual change in GDP 

per capita over the period of 10 years in Asian developing countries. A knowledge economy 

will be the generator of most wealth jobs and citizens will be needed with the capacity to 

identify the problems, to work in multi-disciplinary teams to identify solutions, to manage 

complex and multi-dimensional tasks, to synthesise ideas and to communicate effectively.  

"While continuous learning is certainly crucial for new working environment, life-long 

learning skills are necessary for full informed life and responsible citizenship in our 

technologically based and globally connected environment" (Kellogg, 1999, p. 28). 

Demographic data of most western countries indicates that we are witnessing birth of a truly 

global society.  

A high quality and responsive education is vital to increasing skills, which in turn, boosts 

labor force participation and productivity. Keeping this in view, institutions of higher 

education in many countries have made it their top priority to produce quality graduates. 

Institutions of teacher training in many countries have started to modernize their teacher 

training practices in an effort to provide quality education at the foundation level: primary 

and secondary schools.  

The core changes brought by information and communication technology in society and 

education call for research on specific new forms of learning and epistemological issues 

regarding how learning occurs and how knowledge emerges beyond the borders of traditional 

systems of education. Educational institutions and educational policy makers in developed 

countries are making long-term commitment to overhaul their education systems. Many 

developing countries on the other hand, are struggling to change their pedagogical practices 

mainly because of politico-social beliefs and lack of resources. In the developed countries, 

demand for choice in schooling and better accountability has led parents and industries to 

question whether their country‘s schools are of international standard. A key focus in this 

endeavor has been on curriculum, as communities want to know just what future generations 

need to know and how they can best be taught. This concern has resulted in curriculum 

review at system and school levels. Benchmarking for these trends has been facilitated by 

standardized tests like Program for International Student Assessment (PISA), Trends in 

Mathematics and Science Study (TIMSS) and Progress in International Reading Literacy 

Study (PIRLS).  

OECD experience confirms that there are many facets which contribute to the achievement of 

high-performing education system. They include focus on student learning and well-being of 

students, a sound curriculum based on clear set of values and principles, educational aims and 

high quality teachers with passion for teaching, school leadership, resources and community 

support. Equipping citizens with the skills necessary to achieve their full potentials, 

participation in an increasingly interconnected global economy and ultimately better jobs into 

better lives is the focus of education.  

Education Divide 

The ‗divide‘ between the developed and developing countries is as much in terms of quality 

of education as in technology and distribution of wealth. Over the past five decades, fast 



PROCEEDING 
Scientific Forum-Faculty of Education Department of Science Education (FIP-JIP) and The International Semniar 

Gorontalo, 09 – 11 September 2015 
 

 4 

technological innovation and globalisation have widened the gap between the rich and poor 

nations. 

At the World Forum (1990)-Jomtein (Thailand) and again in 2000 in Dakar-Ghana, 189 

countries of the world committed themselves to eradicate poverty and achieve universal 

primary education by 2005. There was a general consensus that illiteracy was one of the 

strongest predictors of poverty and unequal access to educational opportunities was one of 

the strongest correlates of income inequality (O‘Connell and Birdsall, 2001). It was identified 

that the most likely to be poor were girls, ethnic minorities, orphans, the people with 

disabilities and people living in remote areas. A subsequent conference held in Jomtein in 

2011 noted that a total of 67 million primary age school children and 72 million of lower 

secondary school were out of school in 2009. Forty five percent of the out of school children 

were in Sub-Saharan countries and 24% in Southwest Asia. In several developing countries 

the average level of schooling of the labour force is still less than a complete primary 

education. Such a low level of education is inadequate for sustained economic development, 

stable democratic institutions or poverty reduction. These countries are generally trapped in a 

low-returns equilibrium until their level of human capital accumulation rises above six years 

of schooling. Once this threshold is passed, countries seem to achieve a higher steady-state 

macro-economic growth path (Azariadis and Drazen, 1990).  

Education For All Global Monitoring Report (2005) suggested that the long lasting solution 

to eradicate poverty is through education. Universal primary education is not available to 104 

million children and 800 million adults (70% of whom are in Sub-Sahara and South Asia) are 

illiterate. Too many pupils are leaving school without mastering a minimum set of cognitive 

and non-cognitive skills. While appreciable progress has been made to eliminate illiteracy, 

the gap between the quality and equity of education between the developed and developing 

countries is staggering. In the developing countries governments have been striving to 

transform their education systems. In developed countries ICT and Internet are well-

integrated in pedagogical practices. High attention is paid to meet individual students‘ 

interest and meeting the requirements of an ever-changing and demanding job market. By 

contrast, in developing countries concern is with achieving literacy and basic education for 

all children. According to the United Nations Development Program (UNDP) countries‘ rate 

of development is measured by Human Development Index (HDI) which includes citizens‘ 

access to healthcare educational attainment and standard of living. Five top countries with the 

highest HDI (2012) were Norway, Australia, the USA, Netherlands and Germany. Thirty two 

of forty seven countries with the highest HDI were in Europe. On the other hand, thirty seven 

of 46 countries with the lowest HDI were in Africa.  

 There is a massive gap in the quality of education offered in the developing and the 

developed countries. Many of the developing countries have average levels of education in 

the 21
st
 century that were achieved in many western countries by the early decades of the 20

th
 

century (Schleicher, 2015). World Bank (1980) found that the mean score of students from 

the developing countries was equal only to the score of the bottom of 5% to 10% of students 

from the developed countries because the quality of education is much higher in the 

developed countries. Over the past five decades, fast technological innovation and 

globalisation have widened the gap between the rich and poor nations. 
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Poor educational policies leave many countries in what amounts to a permanent state of 

economic recession. Improving education would produce long term economic gains that are 

going to be phenomenal (OECD Report, 2014). Of the top 100 hundred universities in the 

world the USA (45), the UK (10), Europe (25) and Australia (5) stood out for quality 

education. In South East Asia, South Korea (3), Japan (2), China (2), Hong Kong (2) were 

rated with the highest education systems. Pearson Report (2015) found that the East Asian 

nations outperformed other nations in the quality of education at primary and secondary 

level, with South Korea (1), Japan (2), Singapore (3), Hong Kong (6), Finland (4), the UK 

(5), the Netherlands (7), Canada (8) Denmark (9), Germany (10) being the top nations. With 

the growing demand for quality education in many developing countries, developed nations 

lure students to catch a slice of money from fee-paying overseas students. For instance, the 

USA earns $46 billion per annum from fee-paying overseas students, most of them from 

Southeast Asia. The comparative earnings of the UK, Canada, and Australia are $27 billion, 

$17 billion and $16 billion, respectively. In 2013-14, 274, 000 Chinese students were 

enrolled in different universities of the USA.  

Educating for the Twenty-first Century  

The new paradigm for education in 21
st
 century demands a holistic transformation of 

education, guided by a comprehensive roadmap that covers curricular and assessment reform, 

new teacher recruitment and training strategies, leadership development, and the integration 

of collaborative technologies. To enhance students' employability they need to be equipped 

with skills to handle the complexity of modern world where education plays key role in 

everyday living. With increased use of technology in education and expectations from 

stakeholders, teachers are expected to demonstrate that they are making difference in student 

outcomes. "What we must be educating students to know is how to learn, how to turn 

information that is now so accessible and ubiquitous into knowledge and how to document 

and analyze their own learning" (Cambridge, 2006, p.4). Mode of teaching and learning is 

undergoing big changes and the domain of academic literacy is spreading beyond reading and 

writing. The character of future citizens has to be defined in terms of their ability to show 

mutual understanding, tolerance and compassion for co-existence as well as moral human 

beings, savvy in handling modern technology and its ethical and legal implications for 

modern living. Students are learning a lot more in informal spaces outside the school. When 

content knowledge is ubiquitously available the roles of teachers are changing. Focus of 

teaching is becoming to prepare students for modern learning and developing qualities to be 

global citizens. Demand from teachers and schools is to transform the learning landscape, 

teaching process and bring fundamental change in student outcomes measured by their ability 

to think critically, work collaboratively, solve problems, and become life-long learners.  

Job markets have become more polarised as many of the mid-skill jobs that developed during 

the 20
th

 century, particularly in manufacturing, have been eliminated by new technologies or 

outsourced to emerging economies. Since the demand for skills has risen faster than 

educational levels have improved, skilled workers have commanded higher wages.  Twenty-

first century requires knowledge generation, not information delivery, and schools need to 

create a ‗culture of inquiry‖. Schools in the 21
st
 century will be laced with a project-based 

curriculum for life aimed at engaging students in addressing real world problems, issues 



PROCEEDING 
Scientific Forum-Faculty of Education Department of Science Education (FIP-JIP) and The International Semniar 

Gorontalo, 09 – 11 September 2015 
 

 6 

important to humanity. This is a dramatic departure from the factory model education of the 

past, text book driven, teacher-centred and paper and pencil approach. The amount of 

knowledge being generated is hard to grasp. 

Schools of the 21
st
 century will be with walls that are porous and transparent, connecting 

teachers, students and the community to the wealth of knowledge that exists in the world. 

Teachers‘ role will change from dispenser of information to facilitate learning and help 

students to turn information into knowledge and knowledge into wisdom. In the 21
st
 century 

literacy is about reading for learning, the capacity and motivation to identify, understand, 

interpret, create and communicate knowledge, using written materials associated with 

varying situations in continuously changing contexts. Students need to have an understanding 

of the fundamental concepts and ability to translate a new situation or problem they face. 

They need to be creative in their thinking. In a knowledge-based economy learning to 

collaborate with others and connecting through technology are essential skills. Large number 

of researchers from different institutions have categorised 21
st
 century skills into four broad 

categories: 

Ways of thinking: Creativity, critical thinking, problem solving, decision making and 

learning. 

Ways of working: Communication and collaboration. 

Tools for working: ICT and information literacy. 

Skills for living in the world: Citizenship, life and career and personal and social 

responsibility. 

These four skills are critical thinking, communication, collaboration and creativity. They are 

attained by taking seven steps: adopt your vision, create community consensus around 4C‘s, 

align your system with 4C‘s, use the 4C‘s to build professional capacity, embed the 4C‘s in 

curriculum and assessment, use the 4C‘s to support teachers, improve and innovate, create 

4C‘s organization. 

In the 21
st
 century students‘ assessment will take into account digital age literacy, inventive 

thinking, and effective communication skills. The focus will be on outcome based learning, 

preparing students for tackling real life problems by undertaking group projects and solving 

problems collaboratively. Working collaboratively, students demonstrate their understanding 

of high order skills (e.gs. analysing, synthesising, comparing and making inferences). With 

teacher as a facilitator, students learn integrated and interdisciplinary curriculum actively. 

Focus of teaching is to develop multiple literacies needed in the new millennium. Curriculum 

is connected to students‘, interests, experiences, talents and the real world issues. Curriculum 

addresses student diversities and students have access to rich information and global 

communication where teachers support, facilitate, encourage and collaborate with their 

students. 

For success both on the job and in their personal lives students will have advantage if they 

learn how to apply what they learn to deal with real world challenges, rather than simply 

reproduce the information in tests. Students who develop an even broader set of in-demand 

competencies such as the ability to think critically about information, solve novel problems, 

communicate and collaborate, create new products processes and adapt to change- will be at 
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even greater advantage in work and life. Applied skills and competencies can be best taught 

in the context of academic curriculum, not as a replacement for it or ‗add on‘ to it. 

 

QUALITY TEACHERS 

High quality teachers are the foundation of highly effective schools. In a report on What 

Matters Most: Teaching for America's Future the US National Commission states that "in 

terms of student achievement the teacher is a more significant factor than any other kind of 

school resource. Linda Darling-Hammond (Teacher Quality and Student Achievement: A 

Review of State Policy Evidence (1999) found that "teacher quality variables appear to be 

strongly related to student achievement". From a review of vast amount of research on the 

attributes of teachers Hattie (2003) maintains that teachers can make as much difference on 

student achievement as home background does. ―Excellence in teaching is a single-most 

powerful influence on achievement... we need to identify, esteem and grow those who have 

powerful influence on learning... Different teachers produce different students‖ (Hattie, 2003, 

p. 4). An Australian research project led by Peter Hill (A Study of School and Teacher 

Effectiveness: Results from the First Phase of the Victorian Quality Schools Project, 1993) 

found that ―teacher effectiveness was the key to improved educational outcomes and 

suggested that it was primarily through the quality of teaching that effective schools make a 

difference".  

Quality teachers are themselves learners. "The extent to which teachers participate in 

intensive professional development programs affects student achievement" (Hill, 1999 in 

Towards High Standards for All students). Effective teachers take responsibility for their own 

professional growth, reflect on their own practices, trial new approaches and make 

collaborative decisions about future strategies and priorities. Research evidence confirms the 

value of ongoing investment in teachers' professional development. "This investment is 

maximised when teachers work together within their school communities to identify goals, 

define standards and expectations, review and refine teaching practices and priortise areas for 

action and improvement. They accept responsibility for assessing the impact of their teaching 

on student outcomes and report on and are accountable for these outcomes‖ (ibid). 

There is a strong push, mostly in the developed countries, for enhancing the status and 

quality of teaching profession. Mechanism has been established to support teacher quality. 

Carefully targeted professional development to meet school and individual needs and 

teaching standards are aimed at improving the quality of teachers. Public perception of the 

value of teaching as a profession has been improved. Quality of teaching is the main driver of 

successful student learning outcomes and high quality teachers are the foundation of highly 

effective schools. Top performing education systems of 25 OECD recruit their teachers from 

the top third of each cohort of graduates from their school systems. Reverse is true of low 

performing school systems. The best teachers stay in teaching because of intrinsic rewards 

but eventually leave if their salaries and working conditions are unsatisfactory. The real key 

to successful reforms is teachers.  

School effectiveness research (Rutter et al., 1979) has demonstrated that effective schools are 

characterised by an ethos or culture-orientation towards learning, expressed in terms of high 

achievement standards, and expectations of students, an emphasis on basic skills, high-level 
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of involvement in decision-making, professionalism among teachers, cohesiveness in clear 

policies on matters such as homework, and student behaviour. Teachers are essential players 

in promoting quality education. Well-trained, highly motivated, dedicated, and professionally 

competent teachers have the highest expectations from all of their students and have deep 

belief in the ability of each student. They celebrate successful learning and high achievement 

of their students. Passion for excellence is a driving force in these schools. Quality teachers 

have the power to inspire students to strive for success, to make ideas come alive in the 

classroom and to respond to a wide range of student needs. They facilitate students‘ 

acquisition of essential higher order analytical skills.  

However, there is a shortage of quality teachers, particularly in the developing countries. One 

reason is that teaching profession does not attract quality graduates because of its low status 

and low financial rewards. Rural and remote areas attract very few quality teachers.  

Attributes of quality teachers 

Quality teachers possess detailed understanding of context in which they are working and 

expectations of the community. They are business-like and work-oriented, maintain academic 

focus, give clear instructions, and have high expectations from students. They engage in 

professional learning through self-initiated involvement in professional development 

activities. For their students they are moral leaders and exemplify high values and qualities 

and seek to encourage these in others. Students who are taught by well-trained, energetic and 

enthusiastic teachers are fortunate, indeed. In modern era teachers are expected to prepare 

virtually all students for higher order thinking and performance skills, once reserved only for 

few. To meet the growing challenges, teachers need a new kind of preparation-one that 

enables them to go beyond covering the curriculum and teaching to instil passion for 

learning. Effective teachers are the expert teachers who are flexible in their approach, 

knowledgeable in their subject area and take students on board in their learning. Some of the 

characteristics of such teachers (based on Gurney‘s research, 2007) are summed up here: 

Teacher knowledge, enthusiasm and responsibility for learning 

Effective teachers have high level of knowledge, imagination, passion and overriding 

commitment for their students‘ learning. They have deep understanding of how students learn 

and they adjust their thinking to keep students‘ interest learning in mind. Being themselves 

good learners, they read and experiment new techniques in teaching. They mirror the 

classroom environment through their reflective practices and share knowledge with 

colleagues and students. Effective teachers bring passion for teaching to the subject and take 

responsibility for the creation of an environment that allows for the sharing and enjoyment of 

that knowledge creates an effective learning climate.  

Classroom activities that encourage learning 

Effective teachers present new material in a step-by-step manner from simple to abstract 

thinking and scaffolding teaching strategies. When teacher creates an intrinsic motivation 

students can feel that they are the masters of their own learning. Such teachers use the 

activities in the classroom to engage the students in an effective interaction with the subject. 

Assessment activities that encourage learning through experience 

Assessment is very much part of the creation of an effective environment. If students see the 

value of learning process and if assessment is part of learning, they can buy into the process 



PROCEEDING 
Scientific Forum-Faculty of Education Department of Science Education (FIP-JIP) and The International Semniar 

Gorontalo, 09 – 11 September 2015 
 

 9 

and benefit from such stimulating learning environment. An effective teacher has to be aware 

of the debate surrounding assessment and has to be able to cope with the interplay of 

summative and formative tasks. 

Effective feedback that establishes the learning processes in the classroom 

A feedback which is focused, appropriate, and timely is one of the cornerstones of effective 

teacher. Hattie (1999, p.9) identifies feedback as the most powerful single moderator that 

enhances achievement. Appropriate and meaningful feedback is central part of effective 

learning environment where students actively seek feedback. Effective teachers insist on the 

mastery of foundational skills such as reading and numeracy.  

Effective interaction between teacher and students 

Effective teachers have rich repertoire of skills, approaches to provide the right ―mix‖ for 

specific needs of individual students, enhance surface and deep learning. They use strategies 

to keep students engaged on task productively. ―A teacher who brings a sense of personal 

involvement to the classroom, who wants to share the knowledge with students who is 

prepared to show that s/he is also a part of the learning cycle, sets up a relationship which 

will encourage a good learning environment‖ (Gourney, 2007, p.95). They encourage 

students take responsibility of their own learning. 

―All teachers do good things some of the time, and all good teachers do bad things some of 

the time. The differences among teachers lie not only in the proportions of the good and the 

bad but also in their awareness of the effects of what they are doing and their readiness to 

share this awareness with their students‖ (Smith, 1995, p. 590). A characteristic of award-

winning university teachers is their willingness to collect student feedback on their teaching, 

in order to see where their teaching might be improved (Dunkin and Percians, 1992). Expert 

teachers continually reflect on how they might teach even better. They are reflective and 

engage in action research. They master the art of learning process and encourage high levels 

of critical thinking, creativity, problem-solving and working collaboratively.  

It is clear that teachers have to be more and more successful with a wide range of learners to 

prepare future citizens with the sophisticated skills needed to participate in a knowledge-

based society. The sort of pedagogy needed to help students develop the ability to think 

critically, solve complex problems and master complex subject matter, is much more 

demanding than that needed to impact and develop routine skills. Thus, teachers have to be 

both knowledgeable in their content areas and extremely skilful in a wide range of teaching 

approaches to cater for the diverse learning needs of every student (Hattie, 2003, p.3). 

 

Concerted efforts towards training quality teachers 

Despite the growing consensus that teachers do make difference in student performance, the 

role of teacher education institutes in teacher preparation is a matter of considerable debate. 

―Institutions training teachers have been criticised as ineffective in preparing for their work, 

unresponsive to new demands, remote from practice or obstacles to recruitment of bright 

college students into teaching‖ (Darling-Hammond, 2006, p.9). The quality and flexibility of 

teachers‘ classroom work is closely tied up with the course of their professional growth 

(Hargreaves, 1992). Creditable teacher training institutes select graduates for teacher training 

based on their general ability, aptitude towards teaching and during training prepare them 
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with sound subject knowledge and effective pedagogical skills. Those countries which have 

demonstrated excellence in teaching and learning have ensured to raise the status of teaching 

as a career and have made concerted efforts to attract quality graduates for teacher training. 

High performing education systems place high priority on ensuring that all teachers receive 

an excellent preparation to teaching.  

In a longitudinal study of the teaching profession Darling-Hammond 1997), backed by 

Fullan, Hill and Crevola (2006) revealed that the poor quality of teacher preparation and lack 

of professional development were associated with low performance of students. Despite the 

allocation of considerable resources towards ongoing professional development little has 

changed in the quality of classroom teaching (Darling-Hammond, 1997). American research 

indicates that over the 20
th

 century there have been many excellent examples of well-proven 

teaching practices but even the best of them was rarely adopted by more than 20% of 

teachers. Partly, it is because teachers do not like to move from their comfort zone. 

There is a significant relationship between teacher effectiveness and quality and quantity of 

training teachers receive in subject matter and content-specific teaching methods (Begle, 

1979; Drua and Anderson, 1994; Goldhaber and Brewer, 2000). Teacher training institutions 

need to prepare teachers who will be leaders in educational reforms. ―As schools educate 

more students who were earlier excluded from school altogether or segregated in ‗special‘ 

classes, teachers increasingly need knowledge about learning differences that is typically 

reserved to a very few.... There are students whose learning is affected by home and 

community conditions that require support and often intervention from teachers‖ (Darling-

Hammond, 2006, p. 257).  

World-wide, it is accepted that teacher quality is critical component of a successful education 

system, but there is little agreement about how to provide all students with quality teachers. 

In fact, the issue of quality teachers is currently one of the most pressing concerns expressed 

by policy makers, the media, and the public at large and by educators themselves. In recent 

years, few educational issues have received more attention than the problem of ensuring that 

primary and secondary classrooms are all staffed with quality teachers. In the Western World 

billions of dollars are being poured on improving the quality of teachers. In a number of 

countries (e.gs. Australia and the USA) quality teachers are given extra incentives to teach in 

disadvantaged areas and demonstrate an improvement in students‘ academic performance.  

In the USA „No Child will be Left Behind Act (2001) was passed to provide quality education 

by quality teachers. In fact, GERM originated from England‘s Educational Reform Act 

(1988) and the process accelerated with No Child Left Behind Act and the Race to top 

reforms in the USA. Its basic premise is that externally set teaching standards and aligned 

standardized testing are preconditions for success. No Child Left Behind mans every child 

will get good education measured by standardized tests in maths and science from grade 3 to 

8. If a child fails the test, s/he is judged not to have received good education from the school 

and the teacher and school need an improvement. Nations around the world are now 

standardizing their curricula to fit to international student tests and students study learning 

materials from global providers. These reforms are being advocated by World Bank, OECD, 

governments and private corporations. Benchmarking for the successful school system are 

the PISA standardised tests which give a strong indication whether schools and teachers are 
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doing a good job.  A school system is successful if it performs above the OECD average in 

mathematics, reading literacy and science and if students‘ socioeconomic status has a weaker 

than average impact on students‘ learning outcomes.  

Almost every country in the world is subject to the grip of educational reforms. More than 

two-thirds of OECD countries have increased school choice opportunities for families with 

the perceptions that market mechanisms in education would allow equal access to high 

quality schooling for all. Increase of Charter Schools in the USA, Secondary School 

Academies in the UK, free schools in Sweden and private schools in Australia are some of 

the examples of expanding school choice policies.  

Transformative Pedagogy of Teaching 

Pedagogy refers to that set of instructional techniques and strategies which enable learning to 

take place and provide opportunities for the acquisition of knowledge, skills, attitudes and 

dispositions within a particular social and material context. It refers to the interactive 

processes between teacher and learner and to the learning environment (Siraj-Blatchford, 

Sulva, Muttock, Gilden and Bell (2002, p.28).  

Transformative pedagogy involves engaged learning which demands active and engaged 

students, asking critical questions and search for additional information from a wide range of 

resources rather than only from prescribed textbook and teacher. Students search information, 

critically analyse it, place in context and use it to solve problems or complete research project 

collaboratively. This approach is an efficient way to avoid superficial learning and to develop 

deeper understanding. It involves pedagogy of work and cooperative and enquiry-based 

learning. In transformational pedagogy school leaders base their work on their core values 

which are expressed through vision for the school. Such leaders are flexible, able to initiate, 

cope with the change and are extremely person-centred. They focus on developing and 

mentoring followers and nurture optimism and enthusiasm throughout the school to empower 

colleagues to do more than they ever expected they could do (Smith and Bell, 2014, p. 60). 

Curriculum is inter-disciplinary, project-based and research-driven. It incorporates higher 

order thinking skills, multiple intelligences and is designed to change all students.  

There is no pedagogy of teaching and learning that will suit every student in every context. 

However, there is well-documented extensive evidence about the kinds of teaching 

approaches that have positive impact on student learning. Good teaching involves much more 

than the transmission of contents and skills. It focuses on creating independent self-directed, 

self-motivated and independent learners who are capable of critiquing and directing their own 

work, open to alternative viewpoints and who have strongly developed high-order thinking 

skills. Transformative pedagogy empowers students to examine critically their beliefs, 

knowledge and values with the goal of developing a reflective knowledge base, an 

appreciation of multiple perspectives, and a sense of critical conscientiousness (Omiunota, 

2009). It values originality, high-level analytical skills rather than rote memorization, the 

mechanical use of formulas or parroting back ideas from a textbook. New Zealand 

Curriculum (2007) document contains most of the features of high performing nations. They 

are briefly stated below:  
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Creating a supportive learning environment 

Students learn best when they feel accepted and enjoy positive relationships with their fellow 

students and teachers. Effective teachers foster a caring, inclusive, cohesive and non-

discriminatory environment. They also build good relationships with the wider school 

community, working with parents and caregivers. They attend to the cultural and linguistic 

diversity of all of their students.  

Encouraging reflective thought and action 

Students learn most effectively when they develop the ability to stand back from the 

information or ideas that they engage with and think about these objectively. Reflective 

learners assimilate new learning, relate to what they already know, adapt it for their own 

purposes, and translate thought into action. Over time, they develop their creativity, critical 

thinking about information and ideas, and their meta-cognitive ability. Teachers encourage 

such thinking when they design tasks and opportunities that require students to critically 

evaluate the material they use and consider the purpose to which it was originally created.  

Enhancing the relevance of new learning 

Effective learning takes place when students understand why and what they are learning and 

how they will be able to use new learning. Effective teachers stimulate curiosity of the 

students, and require them to search for new information and ideas. They involve students 

directly in decisions relating to their own learning and challenge them to use or apply what 

they discover in new contexts or ways. 

Facilitating shared learning 

Learning is seen as the central purpose of school. Students learn as they engage in shared 

activities with other people. Teachers encourage this process by cultivating the class as a 

learning community where teachers and students challenge, encourage and give feedback to 

stimulative critical thinking and learn to sharpen their viewpoints. 

Making connections to prior learning and experience 

Students learn effectively when they are able to integrate new learning with what they 

already understand. When teachers deliberately build on what their students know and have 

experienced they maximise the use of learning time, anticipate students‘ learning needs, and 

avoid unnecessary duplication of content. Teachers can help students to make connections 

across learning areas as well as to home practices and the wider world. 

Providing sufficient opportunities to learn 

Effective learning takes place when students have time and opportunities to engage, practice, 

and transfer new learning. This means that students need to encounter new learning a number 

of times and in a variety of different tasks or contexts.  

Teaching as inquiry 

Since any teaching strategy works differently in different contexts for different students, 

effective pedagogy requires that teachers inquire into the impact of their teaching on their 

students. The focusing inquiry establishes a baseline and a direction. The teacher uses all 

available information to determine what their students have already learned and what they 

need to learn next. They continually keep on monitoring the success of their approach to 

teaching by assessing student outcomes in various ways.  
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The considered use of ICT can transform the teacher role, creating new learning 

environment. Teacher pedagogy will determine the extent to which the possibilities offered 

by technology are realised in education setting. Teachers use learner-centred theories of 

education which are (a) individualised and collaborative, (b) experiential building on prior 

learning, (c) self-managed and cumulative, and (d) authentic, directed to higher-order 

problem solving. 

Pedagogies which integrate ICT can do more than enhance learning. They have the potential 

to transform learning. ICT provides tools and environments that support interactive 

conceptual learning, focused on constructing and creating knowledge. Teachers integrate ICT 

to engage students in new dimensions in (a) explaining and experimenting, (b) thinking and 

working creatively, (c) reflecting and planning, (d) using feedback and self-assessment.  

Teachers integrating ICT into their pedagogies select appropriate learning activities, tools and 

resources to (a) motivate and engage, (b) personalise learning, (c) develop ICT literacy, (d) 

establish communities of learning, (e) assess progress and evaluate teaching.  

Effective Learning Environment 

In their review of forty years of research on ―How People Learn‖ Bransford, Brown and 

Cocking (1999) have argued that effective learning takes place when students develop a 

conceptual understanding, based on a strong understanding of subject matter. Such 

understanding develops decision making, problem solving and critical thinking. To develop 

such understanding teachers need to build on learners‘ prior knowledge about a topic and 

learners‘ active involvement in their learning.  

Effective teachers know that students learn best in a caring environment where teachers are 

attentive to their needs and emotions. To engage all students such teachers prepare students 

for learning by providing an initial structure to clarify the intended outcomes. They explain 

the content clearly and invite students to develop explanations, make predictions, debate 

alternative approaches to problems. Students are provided sufficient opportunities to practice 

and apply what they are learning and they receive improvement-oriented feedback. While 

teaching takes scaffolding stance, assessment is both formal and informal which includes 

data from many sources besides paper and pencil tests.  

To create an effective teaching and learning environment it is important to set goal for 

students to achieve more than minimal learning outcomes. ―They (teachers) need a new kind 

of preparation-one that enables them to go beyond covering curriculum to actually enable 

learning for students who learn in different ways‖ (Darling-Hammond and Bransford, 2005, 

p.2). However, many students do not approach learning with higher levels in mind. Also, the 

old transmission model (which succeeded for some and left many more behind) is not 

adequate for knowledge-based society that increases the cognitive requirements of most 

employment and life chances in general. Rote memory or drill cannot produce students who 

are strong thinkers and problem solvers. Students tend to memorize information by swotting 

just prior to examinations. Research shows that despite students having successfully 

negotiated the assessment system, little understanding of fundamental concepts has been 

gained (Bowden et al., 1992). The image of students as an empty vessel who can be filled 

with facts, drilled on skills and thus made into an educated student, guided much of the 

learning theory for the first half of the 20
th

 century. In this image, teachers needed only to 
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know what facts to pour in and what skills to drill. Students taking a surface approach to 

learning tend to be assessment conscious, facts and syllabus-bound, and not searching for 

ideas. The factors that influence students most to take surface learning approach to a task are 

inadequate previous knowledge, time and constraints, an over-demanding syllabus, frequent 

assessment for credit, lack of feedback, assessment methods that emphasize recall and 

previous rewards for learning this sort. In an effective learning environment a culture is 

created where students feel welcome and know that teachers care for them. Students enjoy 

learning and they are engaged and challenged. Values of respect, tolerance and inclusion are 

promoted. Students are directed and work independently.  

The main tenets of deep learning include teaching and assessment methods that foster active 

and long term engagement with the learning tasks, clearly stated expectations, teachers' 

commitment to the material, emphasis on meaning and relevance to students, opportunities 

for students to exercise responsible choice in how and what to learn, interest and background 

of the knowledge of material and previous learning of this sort.  

Current research shows that learning-particularly the one which supports problem-solving 

and transfer of knowledge to know situations does not occur through rote memory. Students 

learn the skills to enquire, analyse, synthesise and interpret information through deep 

learning. A supportive learning environment encourages deep learning rather than surface 

learning. It focuses on Bloom‘s upper level taxonomy: analysis, synthesis applying and 

evaluating. The factors that affect deep approach to learning include teaching and assessment 

methods that foster active and long term engagement with the learning task, clearly stated 

expectations, teachers‘ commitment to the material, and emphasis on meaning and relevance 

to students, opportunities for students to exercise responsible choice in how and what to 

learn, interest and background of the knowledge of the material and previous learning of this 

sort. How one frames the learning-to-teach question depends a great deal on how that 

learning might take place (Carter, 1990). It implies that the domain of effective learning 

opportunities needs to begin with a clear idea of what teachers want their students to know 

and be able to do (Wiggin and McTigh, 1998). Transformative teaching and learning take 

place when a variety of teaching strategies are provided in the classroom and when the 

emphasis is on gaining understanding rather than just right answers.  

Alton-Lee (2003) identified ten research-based characteristics of quality teaching which 

cover the following areas: 

 A focus on student learning and achievement with a demand from every student.  

 Pedagogical practices that create caring, inclusive and cohesive learning 

communities. 

 Effective links between school and the cultural context of the school. 

 Quality teaching is responsive to student learning processes. Teachers are acutely 

sensitive to individual differences. 

 Learning opportunities are effective and sufficient. 

 Multiple tasks and contexts support learning cycles. Teachers promote connections 

across activities and subjects, both in and out of school. 

 Curriculum goals are effectively aligned. 
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 Pedagogy scaffolds feedback on students‘ task engagement. 

 Pedagogy promotes learning orientations, student self-regulation, meta-cognitive 

strategies and thoughtful student discourse. 

 Teachers and students engage constructively in goal oriented assessment.  

 

Pedagogical Practices of Successful Educational Systems 

The most successful education systems are South Korea, Finland, Ontario (Canada), 

Singapore, Japan, Hong Kong and Estonia. World‘s most successful education systems based 

on international standardized tests (PISA Ranking, OECD, May 13, 2015) are Singapore(1), 

Hong Kong(2), South Korea(3), Taiwan(4), Japan(4), Finland(6), Estonia(7), Switzerland(8), 

Netherlands(9), Canada(10), Poland(11), Vietnam(12), Germany(13), Australia(14), 

Ireland(15), Belgium(16), New Zealand(17), Slovenia(18), Austria(19), and the UK(20).  As 

a region Southeast Asian countries top the list of five most successful educational systems. 

They are Singapore, Hong Kong, South Korea, Taiwan and Japan. In these Southeast Asian 

countries teachers expect every student to succeed. There is a lot of rigour, a lot of focus and 

coherence. These countries attract most talented teachers in the most challenging classrooms, 

so that every student has access to excellent teachers (Schleicher, BBC, May 13, 2015). 

Most of the OECD countries, Australia and New Zealand are rated as high performing 

nations. The most common ground among these high performing education systems is the 

importance of keeping excellent teachers in the classroom, continually building teachers‘ 

pedagogical knowledge and skills, and recognizing and rewarding expert practice. These 

education systems engage teachers to set their own teaching and learning targets and teachers 

crafting productive learning environments. A major aim in the leading educational systems is 

to develop teachers as professionals and expert in their area of teaching. The main push in 

leading educational institutions of developed countries (e.gs, The, USA, OECD, Singapore) 

is to prepare exemplary teachers. Curriculum is not textbook driven or fragmented, but it is 

thematic, project-based and integrated. 

Students who are taught by such transformative teachers exhibit an understanding of the 

concepts targeted in instruction that is integrated, more coherent, and higher level of 

abstraction than the understanding achieved by other students (Hattie, 2003).  

Strong School Leadership 

School‘s success depends considerably on effective and inspirational leadership. Effective 

schools are characterized by outstanding educational leadership, particularly as implemented 

by the principal and directed towards establishing agreed goals, increasing competence and 

involvement of staff and clarifying roles and expectations. ―In effective schools, principals 

are in constant and meaningful communication with the school community and work to build 

partnerships beyond the school in pursuit of school‘s objectives‖ (Zyngier, 2015, p.63). 

Effective principals set the vision and lead the school community to achieve their goals. In 

OECD countries large number of schools have high degree of autonomy in formulating and 

using curricula and assessments. Effective school autonomy depends upon effective school 

leaders. In OECD countries core curriculum is established at national/state level but it is up to 

school leaders to implement curricula effectively. School leaders play key role in integrating 
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external and internal accountability systems by supporting their teaching staff in aligning 

instruction with agreed learning goals and performance standards. School leadership plays 

major role in creating the conditions in which teachers can teach effectively and students 

improve their outcomes. A study in New South Wales (Australia, 2012) where students did 

exceptionally well, revealed how principals and other school leaders facilitated teaching.  

These leaders had the following qualities: 

 Eternal awareness and engagement with vision and high expectations from teachers 

for teaching and learning. 

 Bias towards innovation and action and building trust. 

 Emphasis on student support for their learning. 

 Central focus on students, teaching and learning across school. 

 Creating an environment of trust, responding to staff needs and open to new ideas 

from staff.  

However, the principal‘s role has changed in recent years with main emphasis being on 

leadership. The principal of today is more a professional leader than a head teacher. School 

leadership plays major role in creating the conditions in which teachers teach effectively and 

students improve their outcomes. Leaders and administrators at primary and secondary level 

bear heavy responsibility to motivate teaching staff to develop intrinsic and passionate 

interest for teaching and learning. Successful leaders utilize the authoritative leadership style. 

The importance of the headmaster‘s leadership is one of the clearest of the messages from 

school effectiveness research‖ (Gray, 1990). Research indicates that the three attributes of 

leadership at school level are: the strength of purpose, involving other staff in decision-

making, and professional authority in the processes of teaching and learning. The litmus test 

of the leadership is whether it mobilizes people‘s commitment to putting their energy into 

actions designed to improve things. It is an individual (leader) commitment but above all it is 

collective mobilization (Fullan, 2001). Effective leaders set clear direction, develop people 

and re-design the organization (Leithwood and Janzi, 2005). This paradigm shift as ―new 

professionalism‖ in the principalship has the following characteristics:  

Having a clear vision:  Effective principals are future-oriented with a vision to set questions 

like where their school will be in a specified period of time. As a ―waking dream‖ (Bennis, 

1989, p.89) vision becomes the basis for day-to-day course of actions which are oriented to 

achieve set goals to improve the learning outcomes of all students. This vision results from 

discussions and taking all staff and community on board. Their vision is to change school 

ethos to empower students and raise their aspirations. They place heavy emphasis on their 

core values and on the collaboration and involvement of others in the creation and 

achievement of an inspirational vision (Smith and Bell, 2014, p. 137).  

Relationship building:  While developing themselves they build a team to work together and 

develop bond with the community the school serves. Being themselves outstanding 

educational leaders they focus on building capacity of their teachers to teach high 

professional standards. They ensure that the workplace is as much a site for teacher learning 

as is for student learning. 



PROCEEDING 
Scientific Forum-Faculty of Education Department of Science Education (FIP-JIP) and The International Semniar 

Gorontalo, 09 – 11 September 2015 
 

 17 

Understanding and managing change: They are very effective in managing the organization 

in changing environment. If posted in deprived area, they consider it a privilege to serve there 

and make profound changes.  

Knowledge creation and sharing:  Their focus is on creating environment conducive to 

teaching and learning and to establish a strong professional culture in their schools that 

nurtures and develops an ethos for excellence. They realize that the knowledge and skills of 

teachers are the most important educational resources that a school possesses in meeting its 

mission to provide opportunities for students to learn. Instead of acting as ‗experts‘ to be 

imitated they help initiate new teachers into the experience of induction in effective teaching 

styles. 

Smith and Bell (2014) sum up the core values of transformational school leaders: 

(They) base their work on their core values which are expressed through vision for the 

school. Such leaders are flexible, able to initiate, cope with change and are extremely 

person-centred. They focus on developing and mentoring followers, constantly 

nurturing optimism and enthusiasm throughout the school while empowering 

colleagues to do more than they ever expected they could do…..They have the desire 

to create radical shifts in culture and make lasting and profound changes in school 

ethos to empower students and teachers (60). 

Australian Education System: Transforming a Lucky country to a Clever Country 

In Australia, there is a growing realisation that while Australian students perform well on 

average, they are slipping down the international rankings and many of the disadvantaged 

students are being left behind. For example, on Progress in International Reading Literacy 

Study (PILRS)-2011 Year 4 reading score Hong Kong top-ranked and Australia equalled 

international median. In 2009, Pisa ranking for Australia was 9
th

 compared to the USA (17
th

) 

and the UK (26
th

).  However, based on Trends in International Mathematics and Science 

Study (TIMSS) Year 4 in mathematics mean score Australia was behind the UK and the 

USA. The vision for Australia is to make it a high quality and equity schooling system by 

international standards and to place it in top five countries in reading, mathematics and 

science by 2025. With geographic proximity to Asia and with the rise of economic growth of 

the Asia-Pacific rim countries educators realise that the 21
st
Century is an Asian century. To 

compete in the Asian century Australia needs highly skilled workforce, and this begins with a 

high performing school system. To achieve this goal the government has announced the 

biggest overhaul of school funding.  

Focus on Teacher Training  

High performing education systems understand the importance of keeping excellent teachers 

in the classroom, continually building teachers‘ pedagogical knowledge and skills, and 

recognizing and rewarding expert practice. Hobart Declaration on Schooling (Australia 

Education Council, 1989) heralded agreement on education matters across Australia. Since 

then, there has been development through national curriculum statements and profiles, of 

standard approach to the teaching and reporting relationships between schools, teachers and 

parents. In July 2001, Teacher Quality and Educational Leadership Taskforce was established 

to report on: (i) teacher preparation and ongoing development aimed at improving the quality 

and standard of teaching and learning; (ii) professional standards for teachers and principals, 

both for entry to the profession and to meet the ongoing needs of students over time. 
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The National Goals for Schooling in the 21
st
 Century (The Adelaide Declaration, 2002) 

identified the following goals to be followed at national scale: 

 Strengthening schools as learning communities where teachers, students, and their 

families work in partnership with business, industry and the wider community. 

 Enhancing the status and quality of the teaching profession. 

 Continuing to develop curriculum and related systems of assessment, accreditation, 

and credentialing that promote quality and are nationally recognized and valued. 

 Increasing public confidence in school education through explicit and defensible 

standards that guide improvement in students‘ levels of educational achievement and 

through which the effectiveness, efficacy and equity of schooling can be measured 

and evaluated. 

 Currently, there is a strong move in Australia (as in the UK and the USA) to develop a 

national set of competencies for teacher education through National Project for quality 

teaching and learning. These reforms in teacher education themselves are part of a meta-

reform agenda driven by a framework of economic rationalism in globalized context. 

Currently, more rigorous standards for teacher training courses to improve the quality of 

teachers graduating from universities have been undertaken. The aim is to raise the quality of 

teaching at every stage and to ensure that the best and bright teachers enter into the 

classrooms to provide best education to students. The types of graduates who enter for 

teacher training have been a major concern in Australia. Masters argues: 

If Australia aspires to be among the world‘s highest -performing nations in school education, 

it will need to learn from world‘s highest-performing nations in school education. It will need 

to learn from world‘s best practice in the selection of its teachers. This will mean developing 

clarity about the attributes sought in future teachers and testing for those as part of initial 

teacher education selection processes (2012, p. 2). 

Mr. Bowen the Minister of Education of Australia (June, 2013) outlined the four major 

elements to strengthen teacher training programs.  

1.  More rigorous and targeted admissions into university courses for graduates enrolling 

in teaching courses. Potential candidates would be interviewed, required to 

demonstrate values and aptitude for teaching, and give a written statement. 

2. Students will have to pass a new literacy and numeracy test, building on National 

Plan for School Improvement, before they graduate.  

3. A national approach to teacher practicum to ensure new teachers have the skills, 

personal capacity and practical experience they need to do well.  

4. A review of all teaching courses by the Tertiary Education Quality and Standards 

Agency.  

The government is committed to ensure that teaching quality and qualifications are clear and 

uniform across Australia, every class must have a committed teacher and schools have 

adequate resources and infrastructure for enhancing quality education. A new Science of 

Learning Research Centre has been established to bring together educational professionals 

and researchers in areas ranging from neuroscience and cognitive development to pedagogy 

and educational technology to explore how advance techniques in learning research can be 
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used to support more effective teaching practices. Other initiatives undertaken to support 

more effective teaching practices are the introduction of Master of Teaching program in the 

University of Melbourne, graduate level research-based courses in teaching of reading, the 

teaching of mathematic and assessment of student learning at the Australian Council for 

Educational Research.  

A number of schemes have been introduced to keep high-calibre teachers in classrooms. 

Advanced Skills Teachers, Lead teachers, Classroom First Strategy, Stage One and Stage 

Two Teachers (promotion based on performance) have been introduced. Incentives are 

offered for expert teachers to stay at classroom teaching instead of moving to administrative 

jobs with more experience in teaching. Increasing number of the schools are given the status 

of an Independent Public School where principal is given more autonomy to make decisions 

on the running of school.  

Focus on Teacher Quality in Australia 

Australia has launched a big drive to improve the quality of teaching force to maximise 

student learning outcomes. As outlined in the report Teachers for the 21st Century in 

Australia (2009) the focus is on (a) lifting the quality of teaching, (b) developing the skills of 

school leaders, (c) supporting quality management, and (d) recognizing and rewarding 

quality schools, school leaders and teachers. Although the majority of the teachers in 

Australia are skilled and dedicated, provision is made to provide teachers with the 

opportunity to upgrade their skills to ensure that they are well equipped to the challenges of 

information- rich and high technological environment. In order to develop quality teachers, 

plans have been put in place to lift the skills of practicing teachers in the key priority areas of 

literacy, numeracy, mathematics, science, ICT, vocational education and specialist skills for 

teaching Indigenous and students from remote areas. Steps have been taken to (a) disseminate 

information about best practices in teachers' professional development, (b) support beginning 

teachers in preparing effective teaching programs, (c) to arrange frequent workshops to help 

students in remote areas. To improve professional teaching standards the Australian College 

of Education has assumed the role of setting standards for professional practice for teachers. 

Professional teaching standards of teachers are also enhanced by working with teacher 

associations in key areas such as science, English, literacy and mathematics.  

To improve the leadership at school level the Australian Principals Association Professional 

Development Council (APAPDC) has been established. The Australian Institute of Teaching 

and School Leadership (AITSL) was created in 2010. Its main function is to promote 

excellence in teaching, build networks of schools to stimulate and spread innovation and to 

develop diverse curricula to cater for the needs of different students. The APADPC 

encourages to implement innovative approaches to whole school management. The National 

Professional Standards for Principals are based on three requirements for leadership: vision 

and values, social and communication skills and knowledge of innovative pedagogy of 

teaching and managerial skills. Government supports the activities of peak principals 

association, supports the efforts of principals' organizations to develop a national framework 

necessary for excellence in school leadership and strategies for effective practice for learning 

of Indigenous and isolated areas. 

In many cases school leaders are given autonomy to make important decisions. They develop 
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teaching strategies, keeping in view the context of the school, promote team work among 

teachers and engage in teacher monitoring, evaluation and professional development. To 

improve the quality of school management research-based school planning and management 

practice is emphasized. Quality in teaching and leadership is rewarded through Innovation 

and Excellence Awards. Australia's National Goals for Schooling in the 21st century report 

has set clear and agreed directions for schools which focus on enhancing educational 

outcomes for all students support, encourage the pursuit of excellence.  

National Standards for Teachers 

In 2008, a team of academics in collaboration with Australian Council of Education and 

Research (ACER) completed a report for Business Council of Australia entitled: Teacher 

Talent-the Best Teachers for Australian Classrooms. The Federal Government of Australia 

announced a national certification of teachers. This initiative goes to the heart of improving 

the quality of teaching in Australian schools. A new integrated national approach involving 

national teaching standards and levels of voluntary certification, above the common and 

mandatory registration level with commensurate financial rewards has been introduced. All 

teachers (300, 000) in Australia are going through the process of assessment and certification 

monitored by the Registration Board of Teachers. 

Now the state governments are making whole-hearted effort to lure top 30% of school leavers 

in teacher training programs. A new national body, the Australian Institute for Teaching and 

School Leadership (AITSL) is given the responsibility for establishing ‗rigorous‘ national 

professional standards fostering high quality professional development for teachers and 

school leaders and working collaboratively with key professional bodies. The biggest issue in 

Australian primary and secondary education is not the lack of computers, new buildings or 

equipment but the need for each student to have quality teachers and quality teaching in 

schools supported by effective leadership and professional learning in mutually respectful 

community centres. ―There is nothing more important to the future of our nation than what is 

happening in our schools today....the education our children receive will define our future 

economy, it will determine our strength as a nation....‖ (Minister of Education, June 2013).    

New National Curriculum 

The national curriculum (K-12) provides parents and teachers with a clear understanding of 

what needs to be covered in each subject at each year level.  It aims to equip young 

Australians with the skills, knowledge and capabilities to enable them to effectively engage 

with and prosper in society, compete in a globalised world and thrive in the information-rich 

work places of the future.   

New National Curriculum has been developed by the Australian Curriculum Assessment and 

Reporting Authority (ACARA) in collaboration with a wide range of stakeholders, including 

teachers, principals, government state and territory education authorities, professional 

education associations, business/industry, community groups and the public.  

However, in its present form New Curriculum has invited a lot of criticism. OECD statistics 

(2014) showed that 18% of Australia‘s 15 year olds lacked the basic skills in maths and 

English. ―It is scandalous that merely one in five Australian teenagers cannot read and write 

properly‖ said the chairman of ACARA (2015). Influential daily newspaper The Minster of 

Education Mr. Christopher Pyne (The Australian 8 August, 2015) noted ―Despite 40% 
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increase in funding during the past 10 years results have declined both in relative terms 

compared with Asian neighbours and in absolute terms based on performance‖. Academics 

argue that a robust and rigorous curriculum is a strong factor in lifting student outcome and 

quality education and quality curriculum is the bedrock of good education. With back to 

basic approach ―schools must concentrate on rote-learning and phonics-based on reading in 

the early years, to hardwire children‘s brains for learning‖ (Donnelly, Catholic University of 

Australia, 8 August, 2015). The revised New Curriculum will have laser-like focus on 

literacy and numeracy and focus will be on creativity. 

 

My School Website 

On 28 January 2010 My School Website (www.myschool.edu.au) was launched in close 

consultation with schools and school jurisdictions right across Australia. Its role is to provide 

high quality and nationally comparable data on Australia‘s 10,000 schools.  Data published in 

My School website will benefit parents, schools, governments and the wider community to 

better understand school performance.  On this site information can be searched by name, 

location and sector.  This information enables to (a) access consistent information about all 

schools; (b) compare the average performance of students in a school on National 

Assessment Program-Literacy and Numeracy (NAPLAN) tests in Years 3, 5, 7, 9 with the 

average performance of students in statistically similar schools across Australia; (c) search 

for schools within a particular area. Each school‘s performance can be seen on the League of 

Tables. 

Finland Par Excellence: Anti-GERM Approach 

For a decade and half, Finland has featured almost on the top of the ladder of the world‘s best 

performing educational systems of the world. In primary education it is a world leader. This 

achievement takes even more significance considering that in the 1990s in Finland 

unemployment rate was 18%and public debt of almost 60% of its GDP. In Finland, education 

is seen as a public good accessible to all free of charge up to tertiary level. Children start 

schooling at the age of seven and do not do any standardized test until they reach grade ten. 

All students attend public schools (state schools). 

This world show piece of outstanding education system of Finland basically rests on two 

pillars: well-designed curriculum and quality intake of graduates in teaching profession. 

Focus of curriculum is on developing holistic personality: knowledge, skills, values, 

creativity and interpersonal skills. Purpose of teaching and learning is to make it a happy 

experience and to try new ideas by putting curiosity, imagination and creativity at the heart of 

learning. Although all students have equal opportunity for quality education, diversity among 

students is valued. Learning is put before teaching. Focus of teaching is to encourage creative 

solutions to real life situation problems and collaborative approach to group projects. There is 

a healthy balance between new innovations and maintaining existing good policies.  

The best attribute of Finn‘s education system is its rigorous scrutiny in the recruitment of 

graduates who aspire to be teachers. Young talented graduates are selected from the top one-

third of cohort for teacher training course.  Teaching profession enjoys great public respect 

and appreciation.  Teachers are well-paid and considered professionals who feel proud that 

they are doing a great service for their country. Parents, students and authorities genuinely 

http://www.myschool.edu.au/
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trust teachers and schools. School leadership enjoys autonomy and makes continual 

adjustment to changing needs of individuals and society. There is more focus on professional 

development of teachers than testing students‘ performance in schools. A prominent 

educationist of Finland explains: 

(Finnish) education policy has been built upon periodic change and systematic 

leadership led by commonly accepted values and shared social vision that resonate 

closely with contemporary ideas of sustainable educational change. Teaching is 

regarded as a team sport built upon teacher collaboration sharing the same goals… 

selection of teachers focuses on finding those individuals who have the right 

personality, advanced interpersonal skills and the right moral purpose to become life-

long educators (Pasi Sahlberg, Washington Post, 12 February, 2015).  

In Finland education system equity and fairness are high on agenda. Universal early 

childhood programs, comprehensive health and special education service in schools, balanced 

curriculum and fairness in resource allocation and commitment to maintain their public 

schools are common to all high performing nations but Finland goes an extra mile. While 

most of the educationally well performing nations encourage competition, standardization, 

test-based assessment, accountability and choice of schools (public/private), Finland model 

focuses on collaboration, personalization, trust-based responsibility and equity. Sahlberg 

(2012) argues that a market-oriented business model is infecting the school system world-

wide and it is threatening the teaching profession. Healthy schools are resistant to GERM and 

its inconvenient symptoms. To prepare themselves for more sustainable knowledge societies, 

schools and students must compete less. ―Public schools need to be strengthened….We 

should not educate children to be similar according to a standardized metric but help them 

discover their own talents and teach them to be different from one another. Diversity is 

richness in humanity and a condition for innovation‖ Sahlberg, 2012).  

Finnish culture values intrinsic motivation and the pursuit of personal interest. It is a low-

stress culture and it values a wide variety of learning experiences. In Finland School starts at 

7 years of age, no homework for children, no exam until child turns 13, all classes are mixed 

ability, maximum number of students in each class are 16, lots of break time every day, 

teaching training to masters level, and teacher training is paid for by government. 

 Now the data on PISA tests from 65 countries on almost half a million students are available.  

Preliminary analysis of this data indicate that PISA results are not the accurate test of the 

health of education system of a nation. According to the Centre for Public Education 

standardized testing has increased testing to the test, narrowed curricula to priotise reading 

and mathematics and distanced teaching from the art of pedagogy to mechanistic instruction. 

Some countries (e.g. Taiwan, South Korea) put heavy premium on teaching of maths, science 

and reading and prepare students for exams at the cost of creativity and collaboration.  

In Finland and South Korea teachers enjoy high status (like doctors and lawyers). In contrast 

to Finland, in South Korea children attend school almost seven days a week and do 

homework from a very young age. Main belief of parents for their children is ―it is a question 

of short-term unhappiness and long-term happiness‖. Thus, culture believes in hard work and 

diligence and children study year round in-school and with tutors. Much the same in 

Singapore and Hong Kong. Critical thinking and collaborative problem-solving feature more 
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prominently in Finnish approach of teaching and learning. A leading head teacher in the UK 

Sir Anthony Seldon argues that league tables are doing more harm than good. They are 

skewing schools and national education systems away from real learning towards repetitive 

rote learning (BBC May 13, 2015). 

 

Challenge for ASEAN Region 

Since its inception on August 8, 1967, Association of South East Asian Nations (ASEAN) 

has expanded in terms of its membership and political and economic sphere of influence. 

Now ASEAN region consists of 625 million people and with $ 2.356 trillion economy it is 

the 8
th

 largest economy in the world. About 45% population of this region is below the age of 

35%, in contrast to the ageing population of the developed nations. By 2050 it promises to be 

the 4
th

 largest economy. It has recovered remarkably well after the 1997 economic crisis. As 

a whole, current economic growth rate is 6.3%. On average, ASEAN countries allocate 

14.7% of their government expenditure on education (ranging from Thailand 23% to 

Myanmar 4%). Now ASEAN as a region of peace, security and stability remains a magnet 

for foreign direct investment with 9% of the global total (Lipton, 2015). Important economic 

forces have been driving ASEAN convergence. Its export-led growth and industrialization 

have benefited the region and more recently the domestic demand due to the rise in middle 

class people.  ASEAN represents a group of nations with big technological, economic and 

educational diversity between high-end (e.g. Singapore) and low-end nations (Laos and 

Cambodia).  

Although ASEAN group is on the course to transform its education system, diverse cultures, 

languages, different paces of educational development, national identities and different 

visions of the educational policy makers make it hard to have common higher education. In 

terms of their quality of education system, apart from Singapore, these countries have got a 

long way to go. Latest PISA ranking (2015) places Vietnam 12/76, Thailand 47/76, Malaysia 

52/76. However,in spite of the diversity in the region all member countries of ASEAN share 

a common vision: development through education. They have ratified a convention to 

provide free education up to junior high school level to all children and focused on 

transforming the region into a stable, prosperous and highly competitive region with 

equitable development and reduced poverty.  

In recent years, ASEAN countries have increased investment in improving their educational 

capacity needed to attract jobs in the skilled labour and service areas. In 2009, ASEAN 

signed a roadmap for a period of 2009-2015 to achieve the goal One Vision, One Identity, 

One Community to become a single market and a highly competitive region fully integrated 

into the global economy. To achieve this goal, ASEAN have launched to develop its human 

resources by improving their education systems. Now curriculum reforms have captured the 

attention of educators in ASEAN region. The aim is to integrate its education system at a 

supranational level where students should have the opportunities to study in any member 

country. The aim is to allow the dispersion of education and educated people to more closely 

match the demands of the economic community. ASEAN countries have agreed that by the 

end of 2015 there will be free flow goods, services, investment, labour, and capital. ASEAN 

Master Plan Blue Print states that developing a common standard of competencies for 
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vocational and secondary education is a base for benchmarking with a view to promote 

mutual recognition of needs to be accomplished. They have realized that their 

competitiveness depends on improving their education system to produce the educated 

workforce. A snapshot of the educational challenges of some of the ASEAN countries is 

briefly described below. 

Ability-driven Singapore-In Search for Excellence 

The city-state and member of ASEAN, Singapore with a population of 5.6 million (2014) has 

522,000 students enrolled in 360 schools. Both of its universities (NIE, NUS) are among the 

top ten universities in Asia. NUS ranks 34
th

 on world ranking and its education system ranks 

third best in the world. Poor in natural resources but rich in human resources, Singapore has 

recorded phenomenal prosperity through the ladder of its quality education and training its 

manpower to face the challenges of modern era. On May 14, 1968, the then Minister of 

Education of Singapore Mr. Ong Peng Boon said, ―The first pre-requisite is better teachers. 

Better teachers require better training, and better training means full-time teacher training‖. 

The 1979 Goh Report introduced an ability-differentiated streaming and ability-driven 

curriculum. To affect these changes in-service teachers were given 100 hours of professional 

development and teacher training courses were upgraded. Teachers were required to undergo 

IT training. To share resources cluster schools were created.  

Further impetus came in 1987 when the nation pushed towards School Excellence Model. 

With a focus on knowledge-based economy an efficient education system was developed to 

create world class man power to feed its service industrial sector which is the backbone to 

maintain the high living standards. Independent and autonomous schools were created to 

prepare students for knowledge- based economy. Some highly motivated principals were sent 

to the USA and the UK to study the operation of excellent schools and initiate their practices 

in Singaporean schools. From this initiative came a big drive for ―Thinking Schools and 

Learning Society‖ (1989) which meant a sea change in the education system from top to 

bottom. Principals from these schools were given more autonomy to plan curriculum, hire 

and fire teachers, spark creativity and innovation. Founding Prime Minister Lee Kuan Yew‘s 

aim was to integrate ―Eastern values and Western technology‖.  

In the 1990s, the process of globalisation and ICT had accelerated in Singapore. The 

government embarked upon looking into school curricula and classroom processes with the 

idea to provide new sets of skills such as innovation, flexibility entrepreneurship, creativity 

and commitment to life-long learning. Whole education system, from early childhood to 

university, was reviewed.  Prime Minister Mr. Goh made a landmark speech on Thinking 

Schools and Learning Nation.  

(We) create thinking schools that will engender in students a passion for learning and 

discovery where teaching itself will be a learning profession. We cannot assume that 

what has worked well in the past will work in the future. The old formulae for success 

are unlikely to prepare our young for the new circumstances and new problems they 

will face. Every school must be a model learning organisation……We have to adopt a 

different strategy to teach our students…..There are broad challenges that our 

thinking schools must meet….The wealth of nation lies in its people (Prime Minister 

Mr. Goh, 1997).  
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He asked the education policy makers to adopt an ability-driven strategic approach to enable 

Singapore to compete and stay ahead with a scholastic view of education, focusing on values, 

skills and attitudes. Because of the value placed on human resource development and the 

understanding of its critical relationship to economic development, Singapore‘s government 

provides a very clear vision of what is needed. The ability of the government to successfully 

manage supply and demand of education and skills is a major source of Singapore‘s 

competitive advantage. There is a tripartite nexus of policy makers (MOE), researchers (NIE) 

and educators (teachers). The aim is to make Singapore as a global scientific hub.  

From 1979 to 1999 education system of Singapore was efficiency-driven. From elementary 

school, students were streamed based on academic ability. It led to the start of three types of 

high schools: academic high schools, polytechnic high schools and technical institutes. After 

the 1997 economic crisis it became clear that world economy was shifting to global 

knowledge economy. Policy makers in Singapore forced a paradigm shift in its education 

system and focused on innovation, creativity and research. As Prime Minister Goh set the 

pace by declaring ―A nation‘s wealth in the 21
st
 century will depend on the capacity of its 

people to learn‖. ―Thinking schools represented a vision of a school system that can develop 

creative thinking skills, life-long learning passion and nationalistic commitment in the young. 

Learning nation is a vision of learning as a national culture, where creativity and innovation 

flourish at every level in society…. We need a nation of excellence, not just one peak, to 

inspire all our young to find their passions, and climb as far as they can (Lee et al., 2008).  

A Government Press release (September 17, 2009) termed teachers as the heart of quality 

education. Accepting English as the lingua franca of Singapore, there is a heavy commitment 

to lay a good foundation to improve the communication skills at the primary school level. A 

New Teacher Development Centre has been established as a focal point for teacher 

professional development.  Ministry of Education is nurturing a teacher-driven culture of 

professional excellence with the aim to support the development of schools as professional 

learning communities.  

Teaching track has been established where educational officers have a choice of three tracks-

leadership, senior specialist and teaching. To groom a core group of experts, new positions 

for teachers are created: Principal Master Teacher with responsibility to be a facilitator for 

teachers in curriculum innovation and driving new pedagogies to uplift teaching practices in 

schools. Principal Master Teachers and Master Teachers teach master classes in schools, lead 

the professional development for their colleagues, drive curricula innovation in schools and 

engage in pedagogical research and innovation. Principal Master Teachers are assisted in 

post-graduate studies, innovative teaching programs and overseas attachment programs. A 

New Teaching Framework (2011) to enhance the quality of teaching has been prepared. It 

aims at (a) strengthening teacher professionalism, (b) developing engagement with teachers, 

(c) fulfilling teachers‘ aspirations, (d) enhancing teacher career opportunities, and (e) 

achieving harmony in work and life. The Academy of Singapore Teachers has been set up to 

support and foster a teacher-driven culture of professional excellence, innovation and 

collaboration.  

At the school level, a new Lead Teacher position to champion a culture of teaching 

excellence and collaborated professionalism has been created. Steeped in subject knowledge 
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and pedagogical skills, the Lead Teacher leads Senior Teachers and partner school leaders to 

build professional capacity within the school in areas of subject content, pedagogy and 

assessment. Principals are assisted by dedicated Human Resource Partner to provide 

consultancy service on strategic human resource issue. Monetary awards are given to 

teachers after completing their master degree. 

In Southeast Asia, Singapore has re-defined its mission and vision of education. Its mission is 

to mould the future of the nation by moulding the people who will determine the future of the 

nation. Its vision of Thinking Schools and Learning Nation as an overall descriptor of 

education system is geared to meet the needs of the 21
st
 century. Singapore model in short is: 

A quality teaching force with a strong expertise in curriculum and pedagogy and a culture of 

continual professional development hold the key to preparing students with the knowledge, 

skills and attributes required for the 21
st
 century workforce. ―Singapore has built a system in 

which students are routinely taught by well-prepared teachers who work together to create 

high-quality curriculum, supported by appropriate materials and assessments that enable 

ongoing learning for students and teachers and schools alike‖ (Darling-Hammond, 2010).  

Now Singapore has put in place TE21 Model of Teacher Education. National Institute of 

Education provides the theoretical foundation to produce ―thinking teacher‖ whilst 

concurrently having strong partnerships with key stakeholders and the schools to ensure 

strong clinical practice and realities of professionalism in teacher development. TE21 model 

seeks to enhance key elements of teacher education. This model focuses on three value 

paradigms: learner-centred, teacher identity and service to the profession and community.  In 

this transformative approach to education learner is at the centre of teacher‘s work by being 

aware of learner development and diversity, believing that all youths can learn, caring for the 

learner, striving for scholarship in content teaching, knowing how people learn best and 

learning to design the best possible learning environment. Teachers are treated as 

professionals who are expected to set high standards for themselves and high expectations 

from their students. Teachers demonstrate commitment to their profession through active 

collaboration with the stakeholders and teachers must update their skills in transformative 

teaching through continual professional development.  

NUS provides an opportunity for researchers, teachers and administrators to work together to 

develop and implement new ideas in schools to better educate students to face the challenges 

of the 21
st
 century. Singapore represents an example of an education system with rapid 

improvement and strong performance. Officials from the MOE and NIE frequently visit 

schools and have a good informal idea of what is going on. Singapore‘s solid foundation in 

mathematics and science for all students in the elementary grades seems to be a core part of 

students‘ later success. Singapore has made extensive use of international benchmarking as a 

tool for improvement and to move up educational value chain. Staff of the MOE, NIE and 

teachers visit other well-performing education systems to explore international best practices. 

The focus is on creating high-skilled creative, flexible workforce for the 21
st
 century. With an 

emphasis on Teach Less Learn More framework teachers are required to focus on the quality 

of learning and the incorporation of technology into classroom. Equal emphasis is put on 

developing moral values. Ethos of honesty, commitment to excellence, teamwork, discipline, 

loyalty, humility, national pride and emphasis on the common good are instilled throughout 



PROCEEDING 
Scientific Forum-Faculty of Education Department of Science Education (FIP-JIP) and The International Semniar 

Gorontalo, 09 – 11 September 2015 
 

 27 

the education system and society. Education is seen as central to building both the economy 

and the nation. In search for becoming hub of quality education in the region Singapore 

promotes internationalisation of education recruits prestigious foreign universities to 

establish local campuses. 

For the Westerners (e.gs. Finland, Canada, the USA) Singapore‘s primary and secondary 

education system is highly scripted, teaching is coherent, mostly teacher-centred, fit for 

purpose, preparing students for end-of-semester and national high stakes examinations. 

Teachers rely heavily on textbooks and lots of drills and practice and stream students 

according to their exam performance. Government survey (2015) found that in Singapore 

families spend $ 827 million each year on tuition for their children. Parents find it difficult to 

keep up as their children re inundated with homework and exams in a highly demanding and 

competitive state-school sytem. That said, the strength of Singapore‘s education system is its 

strong alignment of curriculum, instruction and assessment as well as quality leadership at all 

levels and willingness to grant considerable pedagogical authority to teachers while 

providing clear guidance (Hogan, 2014). Singapore is strongly committed to capacity 

building at all levels of the education system especially the selection, training and 

professional development of principals and teachers.   

Thailand: Thai Wisdom 

After the economic bubble bust (1997) the Tiger Economies of East Asia were severely 

affected and the economies of most ASEAN Block almost crippled. The countries which 

recovered faster were those which acted harder to upgrade their education systems and reskill 

their human resources. Thailand was hit so badly that the government could not deal with the 

situation for some time. The Thai government realized that opportunities for unskilled and 

semi-skilled employment were disappearing rapidly. Reforms in education system were 

initiated at national level. The Office of the National Education Commission of Thailand 

(ONEC) with the collaboration of many international organizations and embassies in 

Thailand organized International Forum on Education Reform. The purpose of this Forum 

was to (a) review major trends and processes of reform implementation initiated by national 

and local levels; (b) identify key success factors of reform implementation in learner-centered 

approach, school-designed curriculum, performance based management; (c) demonstrate 

empirical techniques and changes resulted from reform implementation at central, 

community, school as well as classroom levels; and (d) create an international network of 

institutions, policy makers, researchers engaged in education reform.  

Although Thailand is committed to sweeping educational reforms, there is a strong sense of 

national pride in retaining indigenous Thai Wisdom and not to follow everything associated 

with the Western World. Thai Wisdom means the body of knowledge, abilities and skills of 

Thai people accumulated through years of experience, learning, development and 

transmission. It has helped solve the problems and contributed to the development of Thai 

people‘s ways of life in accordance with the changing time and environment. In fact, there 

were very strong sentiments labelling 1997 economic crisis to adopting Western style of 

economy which ignored the local context. Now there is a growing sense of pride in looking 

inward to discover the benefits of ‗Thai Knowledge‘ which is based on Sufficient Economy, a 

term introduced by his Majesty the King of Thailand. Sufficient Economy is a move towards 
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turning the Thai nation into learning society. There is a strong move to look back into the role 

of home, temple and palace, the three institutions which guided Thai traditional informal 

educational system. Now Thai Knowledge has been recognized as an important part of the 

Thai education system. Thai National Education Commission honors the experts and 

researchers who promote Thai Knowledge which enables lifelong learning in society. It not 

only strengthens the community‘s economic situation on the basis of self-sufficiency, but 

also moral values and local culture among community people.  

Education policy makers in Thailand realize that in this globalized world there should be a 

balanced integration of global knowledge and indigenous knowledge. In other words, modern 

science and technology must go hand in hand with indigenous knowledge for sustainable 

development of the community, international understanding and peace and harmony in the 

world. This approach supports borderless curriculum which is an attempt to open the 

classroom and let the students go out to expose to the reality and gain experiences from the 

real world (Yun, 2001).  

However, now in the ASEAN region Thailand ranks below Singapore, Malaysia, the 

Philippines and Indonesia in language and communications skills of students. CNN (8 June, 

2013) reported that Thai education system is one of the worst in Southeast Asia and still 

worsening, although according to latest PISA ranking (2015) Thailand has improved (47/76). 

For this weakness Thai teachers are held accountable. ―On average Thai students spend 1000 

hours per year in a classroom compared to 800 hours by their peers in OECD countries. But a 

Thai teacher only spends 600 hours a year interacting with students….It is questionable if our 

students get quality time from their teachers to enable them excel academically‖ (Bangkok 

Post Editorial, 25 March, 2015). Lack of accountability on the part of principals and school 

directors, inadequate funds, huge class sizes, poor teacher training, lack of student motivation 

(presumably because of teacher-centered teaching) and a system that forces teachers to pass 

students even though they have actually failed are some of the identified problems. 

Consequently, Thai system does not produce quality graduates for the domestic labour 

market, let alone enough to lead to human capital flight. Thai companies find that a large 

number of graduates lack proper skills for employment. There is a serious concern about the 

quality and relevance of education at tertiary level and mismatch between academic training 

and the skills demanded by industries. Thai Development and Research Institute has 

recommended that in order to provide practical skills, work-based learning (students 

spending one or two semesters at production sites) programs should be encouraged. 

Although political unrest and serious allegations of corruption against the top leadership have 

interrupted the reforms movement, now Thailand has initiated a number of undertakings and 

aspires to become educational hub for ASEAN. It has taken note of the initiatives the other 

ASEAN counties have undertaken. Reforms have been initiated in the K-12 sector of 

education by introducing ICT assisted teaching. Vocational education is being reformed. 

Thailand has embarked on an ambitious program to boost English at all levels getting help in 

education reforms from France, New Zealand and Russia. 

Malaysia: Blue Print 2013-2025 

Although Malaysia has done extremely well in providing universal and equitable access to 

education to all primary and secondary students, there is a disparity in the quality of 
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education provided in English medium private schools (attended mostly by the high 

socioeconomic students) and government schools with Bahasa Malay as the medium of 

instruction. With an annual budget of RM54.6 billion Malaysia‘s expenditure on education is 

among the highest in ASEAN region and it has the capability to provide quality education 

locally on international standardized tests in mathematics, science and reading. However, in 

PISA (2010) and TIMSS (2007) Malaysian students‘ performance remains below average. In 

2009, 50% of the Malaysian students failed to meet the required proficiency level in maths, 

science and reading. In 2012, PISA ranking of Malaysian students was 52 out of 65 

participating countries.  

Now educational policy makers have taken a strong stand to reform education at all levels. 

The aim of the National Higher Education Strategic Plan is to reinvigorate Malaysian higher 

education. Blue Print 2013-2025 has set its goal to take Malaysia in the top third of the 

countries in terms of performance in international assessments (PISA, TIMSS) within 15 

years and help create the highly skilled talent pool crucial for an innovation-driven 

development post 2020. It also focuses on revising curricula to embed skills and knowledge 

such as creative thinking, innovation, and problem-solving. Importantly, effort is being made 

to attract quality teachers in teaching profession and to include Cambridge Placement test and 

remedial classes to increase the competency of all English teachers. Teachers and academics 

are being given more autonomy and less political interference in educational reforms.  School 

leaders are being held more accountable to demonstrate improvements. Teacher‘s promotion 

is subject to demonstration of improvement in class and up-skilling through professional 

development. 

Although educational policy needs to take a more equitable approach, in recent years 

Malaysia has come a long way to improve the quality of education. Its policy to help the 

disadvantaged people is being viewed as bias and divisive by Chinese and Indian section of 

the population. Possibly, helping the disadvantaged should be means tested rather than based 

on ethnicity. Also, relatively there is more spending on education in Malayan peninsula 

compared to the spending in Eastern islands. By 2020, Malaysia aspires to become fully 

developed and industrialized based on its own model. 

 

Vietnam: A country on fast track 

Education has had always a central role in Vietnamese culture and society. It is seen as the 

avenue of advancement, and families routinely sacrifice much to ensure their children get the 

required education. For Vietnamese youth a university degree is the entry ticket to the middle 

class and a promise of an urban professional job. Enrolment in higher education has grown 

from 162000 in 1992 to two million in 2013. Business, finance and foreign trade degrees are 

prized.  

In Vietnamese schools class sizes are large and teachers generally use teacher-centered 

pedagogy, curricula are outdated, and teachers are under-paid. In 2008, Vietnam‘s higher 

education system was behind Malaysia, Thailand, and the Philippines. Current priorities of 

the Ministry of Education and Training are to produce quality books written by quality 

authors, selected from teacher training schools and edited by the most qualified people. 

Another emphasis is on reforming teaching and testing programs.  
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However, currently a lot more is being done to address these issues. In PISA (2012) 

international standardized tests Vietnamese students performed better than their peers in the 

UK (18/65) and the USA (20/65). Vietnam was placed 17/65. In a latest report (2015) on 

World PISA ranking Vietnam has stunned the academics. Of the 76 countries ranked on 

PISA score Vietnam ranked 12/76. According to the World Bank it is because of years of 

investment in education by the government and a high degree of professionalism and 

discipline in classrooms across the country. Three factors have contributed to these 

impressive results: committed leadership, a focused curriculum, and investment in training 

the teachers. In 2012, the National Assembly (Parliament) of Vietnam passed a Law on 

Higher Education to give university administration autonomy while relegating the Education 

Ministry to quality to quality control. In a bid to bring some schools up to world standards a 

select handful of national universities get more funds than the other.  

Vietnam is learning from the practices of best education systems and ready to commit 

financial support that is needed. Curriculum is designed to focus on pupils gaining a deep 

understanding of core concepts and mastery of core skills. Twenty one percent of government 

expenditure is on education (BBC 17 June, 2015).  

Philippines 

With over-crowded classrooms, lack of resources and high drop-out rate in high schools 

Philippine‘s education system is close to the bottom of the ASEAN countries. In 2012, the 

government of the Philippines initiated the most comprehensive basic K-12 educational 

reform program to overhaul its primary and secondary education. Streamlining with the 

education systems of other ASEAN group now in Philippines primary education is for six 

years, junior high for four years and senior high for two years. This change will be fully 

implemented by 2024. The Commission on Higher Education has also initiated major 

changes in higher education, particularly to address the current mismatch between graduates‘ 

areas of expertise and the changing requirements of industry. The main purpose of these 

reforms is to improve educational standards by weeding out the irrelevant courses and 

introducing more technology in teaching and learning. For university bound outstanding 

students, scholarships are provided and the sector on vocational education has been improved 

considerably. More funds are being made available for building more classrooms and 

providing better training for pre-service teachers and professional development to the in-

service teachers.  

 

Indonesia: Moving a massive battleship 

With 50 million students, 2.6 million teachers and 250, 000 schools, scattered over world's 

largest archipelago Indonesia's school system is fourth largest in Asia, only behind China and 

India and the USA. Eighty four percent of Indonesian schools are under the Ministry of 

Education and 16% are under the Ministry of Religious Affairs. Seven percent of the primary 

schools, 56% junior secondary and 67% senior secondary schools are private. Seventeen 

percent Indonesian students attend college/university. There are 2200 private colleges in 

Indonesia but most of them offer dubious quality of education. Only 25 of all students who 

go to university are from rural areas. Overall, Indonesia's school system is immense, complex 

and diverse.  
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In 1999, the government of Indonesia reported that 99.6% of children were enrolled in 

primary schools. In 2001, Indonesian government granted regional autonomy allowing each 

district to manage facilities and employ teachers while using the curriculum designed by the 

Ministry of National Education. This educational decentralization delegated school 

management directly to the school themselves through school-based management. One 

outcome of decentralization was that teachers became employees of district governments. 

Richer districts paid higher incentives to lure top teachers in their districts. Another feature of 

public schools is that they employ two types of teachers: government employees (civil 

servants) and contract teachers. Contract teachers are employed on a short term basis, either 

by the school or the district government to meet teacher shortage. Until recently, requirement 

to be a primary school teacher was at least D2 which means taking a two year teacher 

training course beyond senior school. Now a primary school teacher is required to have S1 

(Bachelor Degree). Another big drive is to certify the non-certified teachers. In most 

provinces this process has been completed successfully.  

Since 1947, Indonesia has implemented different curricula 10 times, the latest being in 2013 

and that too has been put on hold under mounting pressure from the stakeholders. By July 

2013 New Curriculum was to be introduced in all Indonesian schools. The amount of money 

allocated to the implementation of National Curriculum was $82.9 million and 61074 

teachers were enlisted to be trained with five days of professional development. The basic 

purpose of the New Curriculum is to adopt innovative integrated and thematic approach to 

teaching at primary and secondary school level. At primary school level it is aimed at 

promoting morals and character building as well as Unity in Diversity (Bhinneka Tunggal 

Eka), teaching of character education and inculcating faith in one and only one God. The 

main aims is to "produce Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif by 2025" (MONE Office, 

2010, p.24). There is full realisation that for Indonesia to become an industrial society it is 

imperative to enhance skills and productivity of the primary education graduates to become 

productive industrial workers.  

Education is central to the Indonesian Government's development agenda with 16% of total 

government expenditure. As a share of GDP (3.4%) this is comparable to other similar 

countries. Although some bold initiatives to address the issues associated with quality and 

equity of education are underway, Indonesia is still far behind some of the ASEAN education 

systems, let alone claiming to join the most effective education systems in the region and 

other parts of the world. Teaching and learning practices in Indonesia still remain traditional 

style which is experiencing credibility crisis as students are dropping in record numbers and 

juvenile delinquency is on the rise.  

The current status of education in Indonesia is that students are not performing well on 

globally competitive tests. The report entitled index of Cognitive Skills and Education 

Attainment which provides a snapshot of the relative performance of countries, based on their 

education outputs, placed Indonesia dead last in all index categories. Of 120 countries 

included in the 2012 UNESCO Education For All Global Monitoring Report which measures 

quality Indonesia ranked 64
th

. According to the Human Development Index (HDI) in 2011 

Indonesia ranked 121
st
 (compared to Malaysia 64

th
 and Singapore 18

th
) out of 185 countries.  

In the 2006, Program for International Student Assessment (PISA), which uses a 
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methodology that focuses on how well 15 year-olds are prepared for real world situations, 

Indonesia ranked 46 out of 56 countries in reading, 52 in science and 51 in mathematics. In 

2007, Indonesia ranked 36 out of 49 countries in the Trends in International Mathematics and 

Science Study (TIMSS) test. Pearson and the Economist Intelligence Unit (2012) noted that 

Indonesia's education system was in dismal shape. In the latest May, 2015) round of PISA 

ranking of Indonesia is 69/76. According to the World Bank Report (2010) "in literacy and 

numeracy Indonesia was placed in the bottom 1o nations....among a recent cohort of children, 

59% completed grade 9, yet only 46% actually had attained functional literacy. School drop-

out rate continues to be a source of concern. BBC Report (February 1, 2012) on Indonesia 

gave the figure on drop-out rate in Indonesian high schools where every eight minute a 

student is dropping-out and joining hundreds of thousands of street children. Many graduates 

prepared by Indonesian educational institutions lack skills to be absorbed in the workforce. 

There is a proliferation of colleges and universities but quality of education in most of them 

is abysmally low. To improve the quality of workforce in Indonesia, foreign companies have 

to pay compulsory training levy to equip Indonesian employees with necessary skills. More 

industry-academic interactions is desirable to build such skills. According to the 2010 

national census, some 3 million children were still not attending primary and junior 

secondary school. About 2.7 million Indonesian children were involved in some form of 

child labour.  

New Curriculum, with integrated thematic approach to teaching and learning is aimed to 

motivate students to be critical thinkers and engaged in activities like problem solving and 

working in group situations. Big changes have been made in the subjects to be given more 

preference. For example, at primary school subjects have been reorganized. English, science 

and ICT have been eliminated in favour of courses viewed as (presumably) character 

building such as Bahasa Indonesia, civics and religious studies. At secondary level teaching 

hours in English and ICT classes decrease in favour of history and local language classes. It 

was decided that New Curriculum would be first implemented to 4
th

, 7
th

 and 10
th

 graders on 

15 July 2013 and by 2015 all Indonesian schools would implement it.  

However, New Curriculum (NC) has been introduced in controversial circumstances, pre-

mature preparation, possibly with political expediency. Even before the New Curriculum was 

launched stakeholders started ringing the warning bells which were ignored. Metaphorically 

speaking, fault line between the designers and implementers widened to the degree that in 

2015, the new Education Minister Mr. Anies Baswedan decided to put NC on hold. Rumours 

are rife that NC may be scraped altogether. Critics argue that (a) teachers and school leaders 

were not given adequate training to implement NC, (b) adequate resources were not made 

available, (c) teachers did not fully understand how to follow integrated thematic approach, 

and (d) mechanism to evaluate the implementation program was not put in place.  Soul 

searching questions are being posed. Is the New Curriculum going to produce students 

needed for the 21
st
 century? Do we aspire to see students who are merely capable of 

performing successfully in various international tests? Do we hope to have a next generation 

of students incredibly smart but weak in character? How do we develop critical thinking by 

reading unchallenging material and teacher-centered approach to teaching? 
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There is a wide spread criticism especially by teachers and concerned members in the 

community that the decision by the Indonesian government to radically alter its primary 

school curriculum by replacing science with classes focused on religion and courses that 

strengthen nationalism will have generational impact that may make Indonesia economically 

less competitive, and less attractive to foreign investment. It is argued that low priority to 

social science, science and English in elementary school is not a prudent idea. Higher 

emphasis on the teaching of religion at the cost of secularism may also have negative impact 

on social fabric which constitutes Catholic, Buddhist, and protestant minority groups. 

Decision to remove science and social science may backfire.  

 

Some common Challenges for ASEAN 

Irrelevant curriculum and outdated teaching strategies contribute to the widening gap 

between education institutions and world of work which, in turn, leads to increasing 

unemployment.To bring fundamental changes in the current practices of teaching and 

learning and in the thinking of the practitioners action is needed at several fronts, including 

changes in support for school level change, professional development, assessment and 

accountability systems capable of telling educators and the public when reforming is working 

(Slavin, 1996, p.27). The main challenges to improve primary and secondary education in 

ASEAN region include (a) improving teacher training and quality of teachers, (b) approaches 

to teaching, (c)  lack of equity in teaching resources, (d) standard tests and (e) school 

autonomy.  

(a) Improving teacher training and quality of teachers 

In recent years, teacher training in ASEAN has become the focus of educational reforms in 

order to improve the quality of education. For example, Indonesia has launched on teacher 

certification program and all ASEAN countries have started overhauling their teacher 

training institutions and providing professional development for in-service teachers. 

Meaningful gains will take place only when teachers are fully trained about the value of the 

new curriculum, if resources are provided and support system (particularly in isolated 

schools) is available. 

In remote areas teachers do their jobs with low motivation due to a host of reasons such as 

very little support in terms of resources and lack of professional development opportunities. 

High teacher absenteeism (19%) is another problem which partly is due to low salary for 

teachers. Continuous support from school supervisors and commitment by school principals 

are vital to encourage and support teachers teaching in remote areas with difficult social and 

physical working conditions. Teacher training institutions should continually review the 

pedagogical practices (e.g. Singapore), and train the pre-service and in-service teachers to 

ignite passion for teaching.  

 (b) Approaches to teaching 

In most of the ASEAN region curriculum is textbook-driven and fragmented. Skills and 

contents are taught as an end in themselves. Approach to teaching by many teachers tends to 

be authoritarian and teacher-centered. Teaching pedagogy employed by many teachers 

emphasizes rote learning rather than encouraging students to think critically and adopt 

problem-solving stance. A supportive learning environment is the one which encourages deep 
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learning (discussed earlier) rather than surface learning. Students taking a surface approach 

tend to be assessment conscious, fact and syllabus-bound and not searching for ideas. A 

recent survey of 1800 principals in Thailand revealed that only 1/3
rd

 of the teachers in 

Thailand implemented child-centered teaching. In fact, it is very typical of the bulk of 

teachers in all ASEAN countries.  

 (c) Lack of equity in teaching resources  

There is a general lack of good text books and equipment especially in remote areas where 

students suffer from the lack of quality teachers and schools are under-resourced. . To 

provide quality teaching and learning material on equitable basis is a daunting task. Lagging 

behind in terms of addressing the issues of equity and quality of education to all, educational 

disparities across geographical areas, urban and rural areas are the problems of most of the 

ASEAN countries. For example, Outer Islands of Indonesia and the southern islands of the 

Philippines have been neglected in past and even now there is a big problem of equity in 

educational resources. Consequently, considerable amount of national talent is being 

overlooked. Vietnam and the Philippines have made good progress in providing better 

textbooks. 

In most of the ASEAN region educational disparities are common across geographical areas, 

urban and rural, between western and eastern parts of Indonesia and among groups of people 

with varying income and gender. Lack of adequate school buildings and classrooms, shortage 

of quality teachers (particularly in remote areas), uneven spread of population, lack of 

adequate textbooks and other learning material, geographical isolation, socio-economic status 

of the family are the main factors which contribute to inequality of education and learning 

opportunities. There are some positive and encouraging developments. Mr. Sampoerna, one 

of Indonesia's wealthiest men aims to create a fist-class university with a high achieving 

student body recruited from the country's lowest SES classes. The new university enrolls 

students from the disadvantaged backgrounds and from isolated areas to train them for 

teaching and entrepreneurship.  

(d) Standard tests 

There is a global shortage of standardized assessment procedures. In Indonesia, not many 

studies have examined the sources of student achievements. One suggested approach is that 

nationally standardized tests should be devised (See Australia's NAPLAN) and all students 

should qualify these tests. It will provide objective measure of quality education. In order to 

establish how much value is added by the school, data are required on student performance 

prior to entering a particular school or grade. There are some disadvantages, however, of this 

approach. Teachers may be tempted to teach the test and ignore subjects that are not tested 

(World Bank, 2003). Teachers and administrators may try to manipulate the results.  

(e) School Autonomy. 

To change the mind set of teachers is a real challenge for a country moving an education 

environment from centralized to decentralized system. For instance, Indonesia gives 

autonomy to the school to improve quality of education by assuring the implementation of 

school-based management program. Since schools in Indonesia have been given more 

autonomy to manage their schools some local governments at district levels are trying to 

develop their own educational policies which sometimes are not congruent with the national 
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system. Schools can have autonomy (e.gs, some schools in Australia and Singapore) but the 

core curriculum should reflect a coherent approach. In this regard school principals and 

supervisors must lead from the front. To affect innovation school leadership in ASEAN must 

have the following attributes: 

 Lead the implementation of strategies (of New Curriculum) for improving student 

performance. 

 Encourage teachers to focus on higher academic standards and higher order thinking 

skills; 

 Observe, supervise, coach and evaluate all staff (especially newly recruited and newly 

certified) using a variety of techniques. 

 Lead a data-driven instruction initiative using interim assessments for the 

development of instructional action plans in literacy and numeracy (Duke, 2015).  

 Demonstrate their understanding of the context in which innovative pedagogy is 

introduced. Equipped with the knowledge of the context (e.g. some disadvantaged 

location) for change, leaders are able to reflect on and analyze what they know. 

 

CONCLUSIONS 

Successful education systems are those which use transformative pedagogy to prepare 

students to face the challenges of the 21
st
 century. Skills such as effective communication, 

ability to encounter real life problems, willingness to take risks, curiosity and motivation to 

learn and handle modern technology, application of ethics to real life scenarios, and working 

in multicultural environments are vital to face tomorrow‘s challenges. Successful education 

systems in the 21
st
 century are preparing life-time learners who are capable not only of 

adapting but also constantly learning and positioning themselves in a fast changing world.  

ASEAN region represents a mosaic of different cultures and religions. Lifting an academic 

curve of students, inculcating their moral values and preparing them to face the challenges of 

the 21
st
 century are the main challenges facing the education system in the ASEAN region. It 

is imperative not only to train the quality teachers but the mindset of the existing teaching 

force must also change in order to improve the quality of  ―demographic surplus‖ human 

resource of this region. In this pluralistic region civic virtues will strengthen if the young 

talent is groomed with quality education. An important challenge for ASEAN is to have 

consensus on defining common vision to ensure that it will meet the needs for quality 

education of all students. A common roadmap to achieve the agreed target must be followed 

rigorously.  

While ASEAN group of nations is in the process of revising their curricula it is important for 

the educational policy makers to keep a healthy balance and students should be given more 

choice to pursue their interest as it is the case in Finland. Ignoring the overhauling of 

curriculum is not an option. Transformative curriculum demands that teachers must have 

their primary goal for students to achieve more than minimal learning outcomes and aim at 

producing competitive and critical thinkers. The old transmission teaching model (which 

succeeded for some and left many more behind) is not adequate for knowledge-based society. 

Students need to learn the skills to enquire, analyse, synthesize and interpret the information. 
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How far we succeed in our new adventure depends on the ingenuity of teachers, principals 

and supervisors to work as a well-coordinated and motivated team. With adequate resources, 

passion for improving the lives of our young children, and with a positive frame of mind a 

sea change difference can be made in delivering quality education and preparing citizens with 

moral character. Inequity in resource allocation and development is bound to lead to social 

unrest. Much-needed reforms in education may conflict with cultural values but they must be 

pursued with sensitivity to prepare students to face future challenges. ―Where educational 

changes conflict with fundamental cultural values transformation is an uphill battle‖ 

(Hallinger, 2013, p. 17).  

Experience of South Korea, Singapore, Hong Kong shows that the real wealth of a nation in 

this knowledge-based century rests on its skilled workforce which is fully immersed in work 

ethics. When in Singapore students in third grade are being given the opportunity to learning 

programming, it is a bit hard to justify primary schools students in Indonesia spend less time 

on subjects like science and ICT. Focus on moral values and character building is imperative, 

but more needs to done on how to teach and integrate such values in the curriculum. ASEAN 

countries have embarked on transformative curriculum with an aim to employ 21
st
 century 

pedagogy to teach 21t century skills to face 21
st
 century challenges. This goal is tenable if the 

proliferation of colleges/universities without any quality control is checked, teacher training 

institutes prepare quality teachers, the process of quality assurance is vigorously pursued, if a 

more unified approach to transformative teaching is used across the region, and more ICT is 

integrated in teaching/learning process. 

Action must start with introducing innovative curricula (discussed in earlier), quality training 

for teachers, passion and commitment on the part of teachers, availability of resources on 

equity basis, good leadership at school level, more autonomy for teachers to develop their 

teaching programs, continual professional development and more rigorous student 

assessment. In most of the ASEAN region teachers are not adequately paid and teaching 

profession is still not enjoying high status in the society. It is in total contradiction with the 

high performing nations in the world. If 21
st
 century belongs to Asia it cannot happen if 600 

million people of ASEAN take a laid-back stand in reforming their education systems.   

A true learning society is socially inclusive, regardless of race, religion, gender and 

geographical position. It provides opportunities for all people to receive education to their 

fullest potentials. A learning society is committed to active citizenship, liberal democracy, 

and equal opportunities (Edwards, 1997). In a learning society citizens are reflexive about the 

process of learning and aware of the need to engage actively in the construction of good 

learning communities (Quicke, 1991, p. 1), learners adopt a learning approach to life. In a 

learning society education system is transformed in such a way that learning, fulfilment, 

becoming human, becomes its main aim and all its institutions are directed to that end 

(Hutchins cited in Hargreaves, 2003, p. 141). Such learning institutions would be 

characterised by having a research capacity to enable them to develop a learning relationship 

with their environment (Morgan, 1988) and a human development strategy.  

Fortunately, the countries in the ASEAN region are aware that there are no short cuts to reach 

their potentials. They realize that the only road to prosperity is through quality education. To 

their credit, ASEAN Heads of States have launched the Initiative Asean Integration (IAI) to 
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narrow the development gap and accelerating economic integration of the newer members 

(Cambodia, Laos, Myanmar, and Vietnam). If Singapore is speedboat, ASEAN is a battleship 

which is taking time to get rid of the old practices in the field of education. Leaders of the 

region must act in unison for the common good. Together they can make it.  
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INTRODUCTION 

I am not presenting any thoughts that are radically new as this is a paper I adapted from my 

earlier professorial talk paper which I presented in 2010. I am merely putting what has been 

said about teacher education in a holistic manner based on certain scenario in Malaysia. An 

ideal teacher education system should be unique to teacher education. It needs a clear process 

that takes into consideration not just the university courses but the whole process from 

recruitment to professional development of pre-service teachers. This is what this paper will 

be deliberating.  

 

Current globalized world has created new economic, social and cultural platforms that 

transcend geographic and political boundaries and this has somewhat limited the state‘s 

policymaking discretion.  Therefore, new requirement and arrangements are needed to 

manage the shifting relationship between the governed and governments on education 

policies (Sim 2009). Nations are rushing to raise their educational standard and are giving 

massive attention on getting the right policies to achieve their aim and purposes. However, 

policies alone would not be able to achieve the desired results without capacity building of 

schools to carry out these policies. “… the quality of teachers is seen as a if not the crucial 

factor in delivering high-quality education ... schools need even higher-quality teachers in 

the future than in the past.‖ (Steward 2010, p. 92) 

 

The challenge then is the preparation of high-quality teachers to execute nations‘ policies and 

agenda and this concern brought about “new challenges and demands, which require new 

capacities and knowledge on the part of teacher … different aspects of teacher quality are 

likely to be emphasized in different countries over different periods of time” (Wang and Fwu 

2007, p.167).  

 

THE MALAYSIAN SCENARIO 

Malaysia is a young nation and its population is still growing. Its population growth is 

approximately 2.4% per annum and about 34% of the population is under the age of 15. As 

such, education and schooling is an important aspect that the government must look into. 

Table 1 shows that in 2011, there are nearly 5.5 million pupils in schools and there are nearly 

half a million teachers. More teachers will be needed if the population growth remains. ―In 

the 1960s and early 1970s, much effort was channeled into the quantitative expansion of the 

school system with many financial resources allocated to building new schools and training 

school teachers‖ (Lee, 1999 p. 88). Today, the emphasis should be less on quantity and more 

on quality especially teacher quality.    

 

But what is quality teacher? Most research findings on the perception of the traits of good 

teachers revealed two important components: professional knowledge and personality (Arnon 
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Figure 1 : The Teachers' Professional Journey  

 

and Reichel 2007).  Current teacher education programs have been strongly questioned 

mainly due to the social, economic and political changes that have occurred. These changes 

have challenged the objectives of classical education and ―have led to consideration of what 

the character of ideal teachers should be and how they should be prepared‖ (Arnon and 

Reichel 2007, p. 443) 

 

The current scenario of Malaysian teacher education is one that is burdened by trials and 

tribulations, and which provokes the temptation for change through transformation to ensure 

the teachers of our future generation are truly well prepared to face the challenges of 

evolving and sustaining an education system that will fulfil the needs of the nation (Polly et. 

al., 2010). This time of trials and tribulations occurs at a time of flux where mounting global 

problems have hastened the need for transformative actions that will ensure we stay relevant 

to real world needs. This myriad of problems (real and unreal) presents a temptation to 

transform.  

 

The government is not the only body 

responsible for determining and maintaining 

the quality of teachers and at times the 

government can be counterproductive in this 

issue (Grimmett, Fleming, and Trotter, 

2009). Based on the above process scenario 

I trust that the issue of teacher education 

should be viewed from the perspectives of; 

recruitment, of pre-service teacher 

education curriculum, governance and 

quality control, research, professionalism, 

teacher educators and professional 

development .  

Recruitment of Student Teachers 

In terms of recruitment of pre-service teachers, the important question that emerges is: ‗What 

conditions must we assume and what abilities must we look for to permit the recruitment of 

the most promising teacher talent?‘ In Malaysia, we were told that we faced strong 

competition from other vocations, however in Australia according Watt and Richardson 

(2007 p. 197); ―It appears that teaching is by and large a career of choice and not something 

that people fall back on when their other choices are not realized‖.  

The study by Watt and Richardson (2007) used the FIT-Choice model is similar to what is 

being currently used to filter candidates for pre-service teacher education programs in 

Malaysia. The selection process uses a candidate to programme fit (psychometric test) named 

MEdSI (Malaysian Teacher Education Selection Inventory). Recruitment to attend the degree 

education programs under MoHE through the public universities caters to teachers for 

secondary schools. The pool of candidates comes from the Higher School Certificates 

(STPM
i
), Matriculation Programmes

ii
, Diplomas

iii
 and Teacher Education Certificates

iv
. The 

current selection process to teacher education programs in Malaysian public universities was 

introduced in 2008. Figure 2 indicates the chronology of this process.  
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Fallon (2010) states that students entering teacher education programs today are academically 

more competent and in Malaysia they are coming with better academic credentials, which is 

actually a positive problem! As places are limited a more stringent selection is needed. Since 

2007, MoHE requires the qualified candidates (those that meet the minimum academic 

qualifications), to sit for the MEdSI test.  

A cut-off point for selection to the interview phase 

is based on their MEdSI performance, which is 

dependent on technical factors such as; the number 

of candidates applied and; number of places 

available. The numbers ‗captured‘ for interview are 

normally three times the number of places 

available. The interview is normally conducted by a 

panel of three teacher educators who look into the 

candidates‘: competency in language; qualities in 

leadership and; motivation and attitude towards 

teaching.   

For certain subjects specialization such as 

languages, arts, sports, and music; candidates have 

to go through further special practical screening 

process. The marks scored for the different components (academic, MEdSI and interview) 

will then be computed (based on the weightage of each component) and a ranking listed. The 

candidates will then be selected based on their ranking on this list.    

 

How much more should we do? We must ensure that these stringent processes will be able to 

pull in the best to join the education program, and eventually the education profession.  An 

appropriate and accurate selection process is very important as we need to select the right 

candidate because researches have indicate that many student teachers experience reality 

shock of the classroom during their practical training and some decide not to join the 

teaching fraternity (Brouwer and Korthagen, 2005).  

As such we need to ensure that we have used the right criteria and assigned the appropriate 

weightage for each criterion. As pointed by Barmby (2006) that altruistic, intrinsic and 

children-oriented motivations were identified as more important than extrinsic reasons such 

as job security, promotion prospects and salary. Are these issues appropriately covered in 

MEdSI?  Are the interviews being properly conducted and is the ranking and sorting properly 

done?  Even if we are doing it right, according to David (2008, p. 84) the issue of recruitment 

must be viewed with the issue of retention; ―Consequently, policies that focus on recruitment 

without taking on teacher retention address only a small part of the problem‖. 

Pre-Service Teacher Education Curriculum  

In teacher education, curriculum is perhaps the most quoted problem (Tornsten, 1991) 

specifically the debate surrounding the balance between academic and professional studies in 

the education of secondary school teachers. Many educationists tried to resolve (mostly 

unsuccessfully) the tension between knowledge for the sake of pure scholarship and 

knowledge for the professionalism and competency (Ball and Forzani, 2010). Thus, it was 

not surprising to see the call for Competence Based Teacher Education (CBTE) resurfacing 

(Struyven and De Meyst, 2010). According to Tuxworth, (1989) CBTE emerged due to the 

Figure 2: Recruitment Process 
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large amount of funds being spent on curriculum development and the dissatisfaction with 

the features of the teacher education programs.  

 

We, in Malaysia face the same problem due to the extreme difficulty in reconciling the need 

for scholarship and the need for practical knowledge in the education of secondary school 

teachers. In Malaysian secondary schools, teachers teach pupils from Form One to Form Six 

(12 to 18 years old). The 6 years difference between both ends of this group may not be big 

but we must remember in this age grouping children mature to young adults. Physically and 

mentally changes occur rapidly. The 12 year old has just exited primary school and the 18 

year old is about to enter university. There is a vast difference in need, ability, capability and 

knowledge. It also points to a vast difference in pupils requirements in terms of school 

curriculum. In England for instance, it is a requirement that all science teachers teaching the 

age group from 11 to 18 years must be competent in all three branches of science but Childs 

and McNicholl (2007) pointed out that these teachers were not confident out of their area of 

studies. Teachers teaching science to lower secondary pupils may not need high levels of 

knowledge in science, but those teaching at the upper secondary and matriculation levels may 

need knowledge almost similar to teaching year one in university level science courses.   

Courses for teacher education in 

Malaysian universities traditionally 

contain three main elements: The first 

element is the study of one or more 

academic, cultural, or aesthetic subjects 

for the purpose of continuing the 

students‘ own scholarship and to 

provide them with sound knowledge to 

be used in their subsequent teaching 

career. A second element is the study of 

educational principles, increasingly 

organized in terms of social science 

disciplines such as psychology, 

sociology, and philosophy. A third element normally consists of professional courses and 

school experience. We expect student-teachers to piece together the jigsaw to reconstruct 

knowledge and information, and make it a coherent whole for the purpose of teaching 

(Bolitho R., 2002). Universities must; ―…provide a balanced curriculum in the form of a 

solid core of liberal studies, a rich program of general professional education within the 

larger plan of training for service as teacher or engineer, and an effective sequence of 

practical experiences for the professions‖ (Brickman, 2010, p.72).  

 

It is fairly obvious that we are not producing creative student-teachers through our teacher 

education programs (Robinson, 2008). What we do produce are student-teachers with string 

of A‘s but who are single minded in their knowledge content and seldom are able to deviate 

from recommended courses of actions when practicing their trade in the classroom. Of 

course, the first to be blamed for this are the teachers themselves and then all eyes are turned 

to the teacher education providers.  As we are part of the equation, we need to revise our 

teacher education curriculum so that we produce teachers who have deep and broad 

understanding of the learning processes of students and the various factors that shape this 

process. In order to do that, we need a curriculum that is capable of producing teachers who 

Figure 3 : Pre-service Teacher Curriculum 
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can facilitate the learning of diverse types of learners in diverse types of learning 

environments using a wide range of teaching knowledge, skills and values, including 

educational assessment. Our teachers should be able to adjust, adapt and be flexible in 

designing and implementing the school curricula and learning environments.  

There is a common agreement on the importance of teachers having solid content knowledge 

(Ball and Forzani, 2010).  What kind of teachers do we want to produce?  Do we want a 

mathematician or an educator? Or do we want a mathematician and an educator?  It is not the 

quantity of academic content but the quality of programs and the courses in it. It is not the 

level of difficulty of mathematics equations that needs to be taught to the student-teacher, but 

the theories surrounding the equation and how it could be taught meaningfully.  ―In this light, 

it is no longer seen as enough for secondary school teachers to regard themselves as isolated 

subject specialists exclusively concerned with the efficient technical transmission …‖ (Carr 

and Skinner, 2009 p. 151).   

 

I believe it is only apt to conclude this section with the ideal propagated by Brickman (2010 

p. 73) when he quoted the classic of Virtruvius Pollio in ―De Architectura,‖: 

 

“Neither genius without training nor training without genius can produce an 

accomplished professional man. But he should be a liberally educated man, 

skilled in drafting, learned in geometry, well acquainted with the past, 

faithfully attentive to philosophy, appreciative of music, not ignorant of 

medicine, familiar with legal opinion, acquainted with astronomy and 

celestial computations.” 

 

Governance and Quality Control  

The fundamental governance issue that has remained steadfast in teacher education has been 

the locus of power, influence and authority. Neo-liberalism undermines ‗professionality‘ and 

fosters ‗governmentality‘ (Grimmett, Fleming and Trotter, 2009).  

 

The governance of teacher education programs in 

public universities in Malaysia raises serious 

questions about the policy framework.  Most 

governments use policies to deliver and control 

education services in the name of shaping the future 

of the nation (Bell and Stevenson, 2006). In 

Malaysia, there are many frameworks and 

qualification processes that a public university has to 

undergo before a program can be offered or 

modified. The potential program is first proposed, 

and then put under the scrutiny of the faculty board. 

It then goes through a number of processes before 

being tabled in the university senate. It also needs the sanctions of the Ministry of Higher 

Education and the Malaysian Qualifications Agency (MQA). There is also the requirement 

that the program must meet the standards of the Teacher Education Unit of the MoE. Our 

graduates then have to face the Education Service Board before being accepted into the 

public teaching scheme. This is only the tip of the iceberg where sanctioning and 

accreditation are concerned.  

Figure 4 : Tension in Governance 
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Governance is tied to the issue of quality assurance and quality assurance in turn is tied to 

accreditation. In other words, the nature of teacher education programs is subject to scrutiny 

at inception and official approval when an institution applies for accreditation and continues 

with regular monitoring and inspection once approval has been secured. Teacher education 

programs in Malaysian public universities are governed by politics, institution and 

professional bodies. Does this meet the criteria for being over governed? Is this quality 

assurance or a statement that quality must be good since we have so many levels of control?  

Is this accountability or is this simply gathering enough paperwork so that there is 

justification that everything looks accountable? Obviously there is a tension; ―between the 

competing interests and authority of the state, the university and the profession…‖ (Young, 

Hal, and Clarke 2007, p.91). Somehow we need to find a equilibrium so that quality of our 

teacher education is not sacrificed.  

 

Research and Publication 

Teacher education is an important field for research since the public often queries the quality 

of the teachers and the education they receive. Teacher quality too is regularly identified as 

crucial to educational outcomes but then; ―Teacher quality is not a single concept with a 

single meaning.‖ (Cochran-Smith and Power 2010, p.13). So to what extent should research 

in teacher education be conducted?  Should teacher education institutions conduct research 

that leads to policy development or research to create new knowledge? Teacher educations 

institutions in many countries are caught in this debate.  They are uncertain as to what kind of 

research and to what purpose research in education should be directed.  

Malaysian teacher education institutions 

would gain much to conduct research in both 

policy and new knowledge themes. We could 

look into our own programs in pre-service 

teacher education, on continuing professional 

development (CPD) within teacher education, 

challenges of the Malaysian dimension in 

teacher education research,  pedagogical 

approaches in teacher education,  professional 

knowledge, identity, beliefs and 

understanding of teaching and learning in 

teacher education. In short, we need to 

develop our own research agenda for teacher 

education research and teacher induction. 

Nonetheless, in developing our own research 

agenda we need to; “…design strategies that will allow staff members to adequately balance 

their teaching, research and administrative obligations. Most importantly, the lack of parity 

of esteem for various scholarships should be addressed.‖ (Chetty and Lubben, 2010, p. 819) 

Before we could develop the education research agenda, we need to first recognize that 

education is perhaps one of the most complex of systems. As such, we need to have technical 

knowledge and ability to explore such dynamics and its linkages which means we need to 

change our paradigms about educational research. ―And even perhaps away from the 

Figure 5: Educational Research Agenda 
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enlightenment dream of universal laws, perfect predictability and rational control to a new 

recognition that all genuinely complex systems are individual, surprising, and not a little 

perverse. Just like us.‖ (Lemke & Sabelli, 2008 p. 129) 

It is heartening to see that many teacher education programs are responding to the current 

demands to change suitable with the current and future needs. Research or more 

appropriately the lack of it is seen as the main concern in prejudicing teachers against gaining 

the status of professional. However, it is also emerging as a great promise as there is a 

growing dedication to learn among teachers. This is especially with regards to what works in 

the classrooms and schools. There is a growing tendency to publish studies among teacher 

educators and teachers and this will lead to expertise that can be tested and refine with more 

researches. When all these studies accumulate it will be a golden era for teacher education 

and teachers in Malaysia. I believe if we were to keep up at this rate it won‘t be too long 

before we reach this golden era (Fallon, 2010). Nonetheless, we are not there yet – a lot more 

needs to be done! 

 

Professionalism 

In Malaysia, the public often query whether a teacher is a professional? Why is this question 

being asked at this age and time? Why is it so important that teaching must be a profession?  

Is the fact that we keep looking for answers to this question, suggest that the answers are 

important to teachers and teaching?  Will it give the teachers better status, salaries and 

autonomy? Runté (1995) thought that it is futile to talk about teaching as a profession; ―the 

profession has changed so much over the past 100 years that there is now little left to 

distinguish professionals from other workers.‖ If we agree with Runté, then teaching, like 

any other occupation is a profession! We must stop deliberating the case of teaching as a 

profession and move on to more pressing matters that are effecting the teaching profession, 

such as the issue of standard of professionalism among teachers and the quality of service we 

provide to our students?   

  

In this respect we cannot separate the issues of certification, standards and ethics of teachers. 

Malaysian teaching vocation must be bolder by looking at other possibilities such as 

establishing a new breed of teachers and hybrid professionalism. Normally the connotation of 

professionals and professionalism comes with a very small but highly loaded word – ethics! 

Professional ethics is needed for political legitimation and to be accorded ―protection from 

competition in the labor market" (Freidson 1986, p. 33). Professionalism is the quality of 

being professional and must yield to synchronization of internal code of ethics. So ―In the 

longer term then, to fix this requires ethics to become part of the educational mainstream, 

and certainly of teacher training‖ (Baggini, 2005, p.7). To this end we must work as partners 

and not as subordinate and master.  

 

According to Evens (2008, p.29), professionalism is: 

Professionality-influenced practice that is consistent with commonly-held 

consensual delineations of a specific profession and that both contributes to and 

reflects perceptions of the profession‟s purpose and status and the specific nature, 

range and levels of service provided by, and expertise prevalent within, the 

profession, as well as the general ethical code underpinning this practice.  

Professionalism in teaching is one of the major issues we face in Malaysia. Professionalism 

refers the nature of a specific occupation which entails, for origination as well as 
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continuance, preservation, individually and collectively, of certain standards in relation to 

knowledge, skills and behavior (Mayer, et al., 2005). 

What is that standard we are talking about? Objectively there should be measurable levels of 

competence and commitment, from which some form of standards could lead to a legitimated 

status (Blanton, 2006).  A profession must have the established right to privileged 

communication and relatively sufficient autonomy. It must be based on the general 

confidence in the individuals and collective maintenance and preservation of those standards 

in the profession (Reeves, 2007).  In Malaysia, the public perception is that we fall short of 

the above description. There are a number of reasons contributing to this: lack of any 

effective system of licensing; lack of agreed standards for performance; lack of incentives for 

competent and dedicated people to join the profession; work settings that do not provide a 

collegial atmosphere and appropriate set-up for the growth and development of 

‗professionalism‘; assortment of prevailing systems of teacher education and; lack of 

interaction, which hinders standardization in the teaching profession.  

Professionalism is not something that is easily achieved. Some teachers seem to possess 

certain traits that make it easier for them to adopt professionalism. Since this is not the norm 

we need a mechanism to assist those that lack these characteristics. Nevertheless all educators 

must be inculcated through role modeling and situations that will bring out the qualities of a 

professional. For this to happen, we must not only select the best candidates, but also have 

the best program that permits these candidates to develop the qualities of a true professional. 

It is imperative that the education component of our teacher education curriculum put 

appropriate emphasis on this issue. But then professionalism is a continuous process that 

must not stop at pre-services programs but continue under professional development 

(Kennedy 2007).  

Teacher Educators 

In Malaysia, teacher educators are primarily occupied in the training, organization, delivery 

and assessment of a range of training and developmental tasks in teacher education programs. 

They are often engaged in providing input on pre-service training courses and on-going 

support as and when needed. They also carry out observations during teaching practice and 

facilitate peer observations and team teaching. They help manage staff development seminars 

and serve as coach and mentor. They are 

also expected to deliver in-service 

training sessions and encourage these 

teachers to reflect on and assess their own 

teaching. More often than not, teachers 

act as resource providers and guides by 

delivering talks and workshops at training 

events and conferences. In short the 

importance of teacher educators‘ attitudes 

and the professional development of 

teacher educators cannot be denied 

(O‘Sullivan, 2010). 

Malaysian educators often stress on the 

importance of reflection for their student-

Figure 6 : Roles of Teacher Educators 
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Figure 7: Professional Development 

 

teachers, but do they themselves have or take sufficient time for reflection, reading and joint 

discussion about their work? ―Our research suggests that teacher educators often have heavy 

workloads and that there is little time for individual reflection or meetings aimed at 

developing concepts…‖ (Willemse et al. 2008, p.464).   

 

If teachers have to meet certain standards then why shouldn‘t teacher educators? It would 

seem that teacher educators should lead the way in terms of professional standards. In the last 

decade, a number of professional standards and competencies for teacher educators have 

been developed. Unfortunately, not all of these standards are acceptable to the global 

professional communities of teacher educators, since there are clear country specific 

standards that indicate that a one size does not fit all (Nelson D, 2010). 

 

Koster and Dengerink (2008, p. 147), stated that; ―In the Netherlands plans are suggested to 

create communities for certified teacher educators, so that these teacher educators will 

become committed participants in collaborative inquiry.‖ We could actually borrow from the 

Dutch experience in developing a standard for teacher educators but localize it to our context 

and needs.  

 

We also need to intergrate the two main tasks of teacher educators in Malaysian public 

universities, the higher education tradition of scholarship and; responsibilities for preparing 

teachers to teach and inducting them into the profession. These two tasks are not necessarily 

conflicting as they are made out to be but complimenting the real task of the teacher educator 

– bringing change! Nonetheless, teacher educators need to form their own association and set 

their standards.  

 

Teacher Professional Development 

There is a tendency among Malaysian teachers that learning stop upon graduation and it 

restarts only when they undertake a postgraduate program. There have been numerous in-

service teacher education programs in Malaysian public universities that have almost 

exclusively been requested by the MoE. However, these programs were mainly upgrading 

exercises to upgrade the teachers‘ rank and salary category. The only claim it has as an in-

service program is that the participants consisted of serving teachers. These ‗upgrading 

exercises‘ are solely for non-graduate teachers to upgrade their qualification to the bachelor 

degree level. One such program is called PKPG (Special Program to Graduate Teachers). 

Those selected were given full or part paid leave to pursue their studies in public universities. 

Many of those in the earlier programs who 

previously taught at primary schools end up teaching 

in secondary schools upon graduation. ―Teacher 

professional learning is a complex process, which 

requires cognitive and emotional involvement of 

teachers individually and collectively, the capacity 

and willingness to examine where each one stands in 

terms of convictions and beliefs and the perusal and 

enactment of appropriate alternatives for 

improvement or change.‖ (Avalos, 2011, p. 10).  
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Nonetheless, the MoE conducts numerous in-service courses when there are changes in 

policies such as the introduction of mathematics and science in English. Attending courses is 

not the same as learning. In developed countries, in-service programs are research based in 

nature. They reflect a significant reform trend to advance school improvement efforts through 

solid theoretical foundation (Hadar and Brody, 2010).  In contrast our in-service programs 

have been more reactive in nature. We tend to react to a problem that ‗suddenly‘ emerges. 

We need to see professional development ―… not as a short-term intervention, but as a long-

term process extending from teacher education at university to in-service training at the 

workplace.‖ (Richter et al., 2011, p.116). 

   

Programs and courses on teacher professional development should be about teachers learning 

how to learn and to transform that learning into practice for the benefit of their students. 

Nonetheless, it cannot be denied that courses and workshops serve some useful purposes, and 

even participation in curricula evaluation and discussion of evaluation data serve some 

purposes. However, even those professional development courses and workshops that have 

the most positive impact may not be relevant to all teachers. As such there is a; ―…constant 

need to study, experiment, discuss and reflect in dealing with teacher professional 

development on the interacting links and influences of the history and traditions of groups of 

teachers, the educational needs of their student populations, the expectations of their 

education systems, teachers‟ working conditions and the opportunities to learn that are open 

to them.‖ (Avalos, 2011, p. 10) 

 

Malaysia needs a vibrant teacher development program because teaching is still a rather ‗flat‘ 

career with very little opportunity for; “...recognition and leadership roles for experienced 

classroom teachers who demonstrate expertise in the teaching and learning process‖ (Taylor 

et. al., 2011, p. 85).  Therefore, professional development of teachers must be seen as 

opportunities that could contribute to teachers‘ career satisfaction and quality of education 

and the retention of high quality teachers in the classroom.  Teachers and teacher associations 

too must take their own initiative such as what is being done in Japan through lesson study. 

―In Japan, jugyou kenkyuu—or lesson study—is the most common form of professional 

development among elementary school and lower-secondary school teachers‖ (Dubin, 2010, 

p. 24).  

 

CONCLUSION 

In conclusion we cannot deny that teacher education in Malaysia is lagging behind compared 

to the progress in the general education when in actual fact we need to be several steps ahead 

because the world is moving faster and because learning is changing and thus the required 

teaching skills must evolve.  Bringing in candidates with the best academic credential does 

not necessarily translate them into good teachers. We need well thought out programs based 

on research findings and run by dedicated, experience and highly qualified teacher educators 

to nurture potential good teachers into great teachers.  But then no initial teacher education 

program can prepare a teacher for a career of 30 years. Consequently, professional 

development must be a continuous process if we hoped to remain relevant to real world and 

real time requirements.  If quality teachers are important agents in the nation‘s march towards 

the developed nation status then we need to tackle the seven issues prudently, collectively, 

strategically and holistically. 

 

TPD 
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i
 A pre-university examination taken by Malaysian students similar to the British A-levels. 
ii
 Matriculation programme is an alternative pre-university programme are for candidates who have done well in 

Malaysian School Certificate Exam   
iii
 This is a program that is above the STPM and matriculation but below the degree level 

iv
 A Non-graduate teaching certificate which has since been stopped.  
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INTERCULTURALITY IN FOREIGN-LANGUAGE TEACHING  

FROM A GERMAN PERSPECTIVE AND WITH SOME SIDE GLANCES  

TO ASEAN AND EU 

 

 

Dr. Marco Stahlhut (M.A., M.A.) 

(Germany) 

 

 

That the learning of foreign languages has important intercultural aspects, and that teaching 

them therefore needs to include these aspects in some form or another, today might seem 

self-evident. But to reflect on this fact explicitly and systematically has been a surprisingly 

new development in the long history of teaching foreign languages. In teaching German as a 

foreign language - and the same is true about most European languages at least - 

interculturality has only become central to our thinking in the last twenty years or so. That is 

when, due to globalization, more and more students wanted to learn German not only for 

educational, short-term touristic and similar purposes, but for more pragmatic as well as 

existential ones: in order to work or study in Germany, or to interact in and from their home 

country with German people and institutions on a long-term basis.  

This pragmatic shift in the background and learning aims of students has important didactic 

consequences. It means that the students have to learn not only about the language and, 

additionally, about social, political, economic and/or cultural aspects of Germany (or the 

United Kingdom, the United States, Spain, Korea etc.) as hard, dry facts. But instead about 

the German (English, American, Spanish, Korean …) way of life in a more basic, 

fundamental, mundane sense. It means to sensitize them to the way life is lived by members 

of German society on an everyday level and to the important aspects, in which this way of 

life differs from their home culture.  

While there seems to have been reached a broad agreement among teachers and lecturers of 

foreign languages on this point, there are still at least two different approaches to 

conceptualizing the relationship between interculturality and language teaching. One 

considers interculturality as something ―extra‖ to language teaching, added for ethically, 

economically or politically motivated reasons, chiefly to enable communication between 

speakers from different cultures from a non-ethnocentric standpoint. This position tends to 

sharply separate the linguistic and the intercultural competences one should teach students 

who learn a foreign language. For example a lecturerer for German as a foreign language in 

Japan wrote in a recent paper:  

―The focus when teaching foreign languages should not only be on linguistic competence but 

also intercultural competences as well as sharpening the intercultural awareness.‖  
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―Das Ziel des Unterrichts sollte nicht ausschließlich die Vermittlung sprachlicher, sondern 

ebenfalls interkultureller Kompetenzen sowie die Schärfung des interkulturellen 

Bewusstseins sein.‖
1
  

The other position states that linguistic and intercultural aspects cannot be separated so neatly 

because the teaching of linguistic competences necessitates teaching intercultural 

competence. It sees interculturality as an aspect that necessarily permeates (almost) all other 

aspects of language teaching, starting with the most simple, basic vocabulary, that more often 

than not has a different scope and different connotations in different cultures.  

Why competence?  

German language – and this of course is even more true about English, French, Spanish etc. – 

is spoken in different countries with different national cultures and different national 

characteristics. (For different reasons the same is true about Bahasa Indonesia – spoken 

mainly in one country but a country with very diverse cultures and different ethno-cultural 

characteristics). Germans, Austrians, Swiss-Germans etc. have different cultural patterns and 

different expectations of adequate behavior.  

But of course also national cultures are no monolithic blocs. Different groups with different 

social, ethnic, age, sub-cultural (etc.) characteristics have different cultural patterns and 

values. This should be especially obvious in Indonesia with its thousands of islands, 

languages and cultures. But at least to some degree it´s true about all countries, European as 

well as South-East-Asian ones. One only has to think about the differences in Thailand 

between the North and the South, or the North-East and the South. In Vietnam for historically 

different reasons there remain also noticeable differences between the North and the South of 

the country etc.  

And as I said this is not only true about geographical difference. Iin Germany for sure 

Northern Germans behave differently from Southern Germans, and also East Germans from 

WestcGermans, but also Academics differently from workers, young people from old people 

etc. etc. And of course this is true about most if not all countries.  

Also, and not only in the Western World, national cultures are influenced and changed by 

immigrants with different home cultures. If they not consist since the beginning of different 

cultures anyway, which is the case with most South-East-Asian countries. That means more 

and more national cultures are, in fact, multi-cultural.  

And finally, with or without significant influx from imigrants, all cultures change constantly 

- sometimes suddenly, and over longer periods of time almost always significantly.  

Considering these facts it is is neither practical nor possible and anyway never enough to 

teach our students only a set of rules, some kind of fixed knowledge, about what they can 

expect and how they should behave, for all possible situations in the target culture.  

                                                             
1
  Matthias Wittig from Sophia University, Japan. See his: Eine Überlegungen zum interkulturellen Ansatz im 

DaF-Unterricht an japanischen Hochschulen, 

https://www.academia.edu/7775578/Einige_%C3%9Cberlegungen_zum_interkulturellen_Ansatz_im_DaF-

Unterricht_an_japanischen_Hochschulen, Slide 11    
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While factual cultural knowledge is important, we should also focus on training - both ours 

and theirs – intercultural competence in a way that enables students to deal with intercultural 

situations defined by parameters neither they nor we can foresee completely  

 

Why the meaning of words can be different in different cultures even if they seem to 

refer to “the same thing”  

All words have a denotative meaning, but that's not all they have. They also have 

connotative, associative meanings. These non- or trans-denotative meanings of words are 

connected to the cultures and societies in which they are used,which means that the meaning 

of single words/ terms arises out of the way life is lived in different cultures.  

To give a rather drastic example: Germans - and I think the same is true about British and 

other middle/north European people - associate oscine birds, singing birds (―Singvögel‖), 

with ―chirping‖, with ―lovely‖, also with ―spring‖ and ―summer‖ (because many species of 

oscine birds in middle and northern Europe move to the south of Europe and Africa when 

autumn comes). Many Southern Europeans, especially Italians and Cypriots, on the other 

hand associate these lovely singing birds with something to eat, because the meat of these 

birds is considered to be especially delicious. There are whole internet sites by German 

animal lovers that document and accuse what they see as the extraordinary cruelty by some 

southern Europeans to kill these ―lovely‖ birds. Now if you teach the meaning of 

―Singvögel‖, singing or oscine birds, in a German language class – especially one including 

Southern Europeans - without teaching the cultural mediated image or ―meaning‖ of singing 

birds to most Germans, you would miss a very central thing. What different things mean to us 

beyond their denotative meaning, what we associate with them, their connotations, is founded 

on different socio-cultural experiences, habits and judgements– and the last has to be 

considered as especially important.  

A different aspect of the problem that the ―same‖ words work differently in different cultures 

can be explained by the Prototype theory of Semantics developed by Eleanor Rosch already 

in the 1970s.
2
  I will say a little bit more about that later.  

What can we do in order to raise the awareness among our students about differences of 

socio-cultural meanings in different cultures? For example we could start with the following 

exercise. If we have the chance to invite native speakers to our class it works even better. 

A) For the native speakers/the lecturer: Please write down spontaneously what you / 

(lecturer:) what Germans (according to your experience) associate with the following 

words
3
: 

 

 

                                                             
2
 Eleanore Rosch, Cognitive representation of semantic categories, in: Journal of Experimental Psychology, 

General 104, p. 192-233   
3
 One problem that may arise when working with associations: They often include stereotypes. One reason for 

this is that in surveys many people answer when asked: 'What do you associate with word x ?' as if they had 

been asked as representatives of a group.   
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Term  Associations  

Abendessen (dinner)   

Vater (father)   

Feiertag (holiday)   

Café   

Familie (family)   

Höflichkeit (politeness)   

Freizeit (leisure time)   

B) For the foreign-language (German language etc.) students. Please translate the following 

words into your native language / early second language and write down spontaneously 

what you associate with these words: 

Foreign language term  Translation  Associations  

Abendessen (dinner)    

Vater (father)    

Feiertag (holiday)    

Café    

Familie (family)    

Höflichkeit (politeness)    

Freizeit (leisure time)    

 

Terms in cultural contexts  

That people from different cultures associate with, ―mean‖, very different things with the 

―same‖ term starts with the most basic words like nature or family. One would think Familie 

is Family is keluarga, as easy as that, different words, but the same thing. However the first 

difference is, when we talk about „family― in Germany we usually mean one or two parents 

with at least one child. In many other languages, including I think bahasa Indonesia, people 

mean with „family― the „big family―, what we in Germany call „Großfamilie― oder 

„Verwandte―, that is grand-parents, uncles, aunts, cousins, etc.  

What we can and should do as a teacher then is 

- to give culturally specific semantic associations for words. 

- Also explaning how the meanings of terms have changed historically, for example for 

Family: ―The traditional definition in German till the 1970s and 80s was: Two parents 

who are married to each other and their child or children‖ - if we look now into the 

Duden, the most important reference work for the German language, we find one or two 

parents with at least one child. Which leaves open the question if the parents are married 

or not, and indeed if there are of opposite sexes or the same sex. ―family is where 

children are‖, as both the former chancellor Gerhard Schröder as well as his former 

minister for women and family used to say. The former minister Christine Bergmann said 

in an interview: ―Family is when adults live together with children. This includes single-
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parents and this includes un-married couples that raise children. Every other definition 

would ignore reality. So: Family is where children are.‖
4
 

Before the 2nd and even more before the 1st word war also in German/y Familie/family 

meant the big family including the „blood relatives―, grand parents, uncles, aunts, cousins. 

Even longer ago the word Familie /family in the German speaking countries included all 

people who lived under one roof and worked together. One reason why „Familien― have 

become smaller these days is that they are no longer working communities as they still have 

been when Germany was a more agrarian society.  

There are many more types of explanations that can be used in interculturally oriented 

language teaching: explanations using culturally specific prototypes (the prototype of a 

―holiday‖ for Germans is a holiday at the beach, this does not mean that all Germans...), 

explanations that underline the contrasting cultural meaning in the home culture of the 

students (a dinner in Germany will often be cold, with bread, sausage and cheese …) , or 

using culturally determined oppositions in the target culture /German culture (Garten 

(garden) / Naturgarten (natural garden)... and many more.  

The underlying strategy of all these types of explanation is to to situate the meaning of 

different words in the socio-cultural context of the target culture.  

 

Why is the dictionary-definition, the denotative meaning not enough?  

Now one could say: Why is the dictionary-definition, the denotative meaning not enough? 

Why do we have to take the effort to explain the different scope, konotative meanings and 

associations of different terms in different cultures? If our students come into contact with 

German people or are in Germany and they already speak German well enough, they will 

learn on their own to understand the way the German – or any different - culture works 

anyway.  

However against this ASEAN should be warned by experiences in the European Union, 

where of course we have long-time experiences with intercultural encounters, and organize 

them regularly e.g. in the form of special programs for young people and students. Now 

empirical studies have shown since the 1980s that these encounters quite often not helped to 

decrease biases and prejudice. Quite on the contrary – they often increased them. A big part 

of (school) students had in fact more prejudices against the target culture after such 

intercultural meetings than students. 

Who did not take part in those meetings and stayed at home.
5
 

I think we would all agree that this is the worst possible outcome of organised intercultural 

encounters that want to support a feeling of understanding between different countries and 

especially between different countries that belong to one trading and cultural bloc like 

                                                             
4
 Christine Bergmann in the German magazine Focus: Familie ist das Zusammenleben von Erwachsenen mit 

Kindern. Auch Alleinerziehende und Paare ohne Trauschein, die Kinder aufziehen, sind Familien. Jede andere   
5
 For an early „warning― see Christian Alix, Binationale Begegnungen und Jugendaustausch – 

Begegnungserlebnis oder Begegnungsarbeit?, in: Deutsch-Französisches Kulturzentrum Essen (Ed.): 

Deutschland-Frankreich, Höhen und Tiefen einer Zweierbeziehung, Die Blaue Eule Verlag, Essen, p. 69-71   
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ASEAN and EU. So what were the reasons for these sometimes very disappointing results 

from bi- or trinational encounters?  

One explantion for this from an language teaching standpoint would be that problems like 

these can and will arise when students always learn 1-1 equivalents in vocabulary without 

further intercultural extension and specification. If intercultural training in general is missing. 

Because then students tend to expect the ―same things with different words‖ when having 

contact with the target culture and are shocked when it's in fact not the same or when the 

―same‖ things like classrooms, families or cafes don't work the same and don't have the same 

functions. 

More (types) of Exercises:  

1) Doing a short survey in the classroom about: Do you consider xy e.g. polite/inpolite, 

interesting/uninteresting …? Generate a „statistic―  

2) Making associations about a word/term and comparing what other people asocciate with 

it  

3) talking about and determining criteria for „what is the meaning of being a 'good mother' 

etc. 

Language and culture, foreign-language teaching and interculturality  

The main goal is of course the students should be able to communicate successfully in 

intercultural situations. As I have stressed repeatedly, in order to do that, to communicate 

successfully, linguistic abilities, knowledge of language, of vocabulary and grammar etc. is 

not enough. In the process of learning our mother tongue – and the same is true when 

learning „early second languages― like Bahasa Indonesia for most Indonesians - we don't just 

learn the language. By being corrected by our parents and other people around us we also 

learn about what is considered adequate behaviour in different situations. That means with 

getting linguistically competent in our native or early second language we also get culturally 

competent.  

When teaching foreign languages we cannot copy this natural learning process, so we have to 

teach this strong interconnectedness of learning a language and learning about a culture in a 

different way. We must make the students aware of this interconnectedness of language and 

culture as a basic fact and training them in an awareness that enables them to look for cultural 

aspects of foreign-language learning not only inside but also outside of the classroom on their 

own.  

I want to talk now a little bit more about what this can or should involve:  

- a training of perception  

- students should learn strategies to decipher different meanings in different cultures – we 

already talked about this a little bit regarding some words or terms.  

- and finally should be able to compare cultures from a non-ethnocentric standpoint  
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Training of perception  

There are at least three activities involved in verbalized perception:  

- Seeing(hearing...)/describing,  

- Interpreting  

- and Evaluating/judging.  

When we normally perceive something and describe what we perceive we tend to do 

automatically all these three things at once. And in one sense we cannot do otherwise - 

because what and how we perceive something always depends on our pre-knowledge, our 

experience, our social and cultural background as well as our interests, among other things.  

The first important step is to learn to separate these activities from each other. This however 

needs concentration and training. For example let's have a look at the following picture which 

shows a scene in a German class room in the 1990s during break time: 

 

 

The girl in the foreground of the picture is reading a class book, one about physics. And the 

two students looking at the blackboard apparently try to solve some exercises. But I don't 

think this is what most of us would have guessed – or indeed concentrated on when looking 

at this picture, because the behaviour of the couple, especially the female student, would in 

many cultures today still be unthinkable. (In fact I have to admit even I was a bit let's say 

surprised. I have gone to a very old and quite conservative school in Hannover, in Germany, 

and this behaviour would have been not forbidden but simply not done.) Our first reaction 

then – before really ―seeing‖ the picture - has to be negative: I cannot believe what I'm 

seeing, this is so inpolite, how can she dress/ behave like that, this is so improper, immoral 

… depending on how our judgement has been shaped by our home culture, depending on 

what values we take for granted.  

This is almost necessarily the case, it cannot be avoided. Spontaneously we will perceive, 

interprete and judge ,what we perceive almost at the same time. Yet of course it's also not 
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good when seeing and judging get mixed up all the time because in a real-life intercultural 

contexts such a reaction would make successful intercultural communication impossible. The 

important thing is, then, to register consciously our own, normally unconscious, quasi-

automatic, reaction and to try to separate the levels we normally combine spontaneously and 

simultaneously. That is to separate Perception, Interpretation and Judgment/Evaluation. 

There is no trick to do that, it needs to be trained repeatedly, both by ourselves and with our 

students.  

When discussing documentary or aesthetic material like photos, films or literature: 

- students should become conscious of their own criteria for interpreting and judging 

situations  

- They should be made to think about if certain behaviours will be judged differently in the 

target culture (e.g. the German-language countries) than in their own culture  

- they should realize that the criteria for ―allowed‖ and ―forbidden‖/‖taboo‖ are not 

absolute, but culturally, regionally and historically different.  

- They should think about if there is something that is ―naturally‖ allowed or forbidden  

The same is true about stereotypes which exist between national cultures as well as inside 

most national cultures. Stereotypes are not totally negative. They work as kind of tool that 

helps us to pattern reality, to quickly perceive things and categorize them. In that sense they 

work as schemata .However while steretypes/schemes support and guide our understanding, 

in intercultural contexts they can at the same time lead to misunderstandings and 

unsuccessful communication.  

Stereotypes are hard to change because we tend to take individual experiences and 

observations that support them as proof of their correctness. When we perceive or experience 

something that does not fit our stereotypes we tend to overlook that fact or see it as a mere 

exception.
6
 

We cannot simply remove stereotypes in our minds or that of our students, we cannot block 

the emergence of stereotypes. What we can and have to do is to make the students aware of 

how they work and function and to deal with them in a more conscious way. 

Questions for students when teaching with documentary material, literature or film in an 

intercultural way  

Finally I want to present some work instructions or questions we can use when teaching with 

documentary material, literature or film from the target culture in a way that trains their 

intercultural sensitivity.  

                                                             
6
 When we look at racial stereotypes for example there are people who – for understandable reasons - pose the 

question why the fact that the United States have with Barack Obama a black president has not changed the 

perception of black men in general. Why so many American policemen for example still seem to see every 

black man over 14 as a potential criminal. There was research long before Obamas presidency why e.g. the 

unfavourable view some people have of black men will not change when they have positive experiences with 

a black doctor maybe or a black lawyer. And the surprising answer is: They don't see a nice, good black 

doktor or lawyer as „black― anymore. So the same mechanism that shields this concrete black person from 

racism hinders the positive experiences with negatively stereotyped black people to become a more general 

anti-racist factor   
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E.g. the students can talk with their sitting partner, group or class about terms that have been 

important for the content of the literary text/film/documentary (for example, depending on 

the work discussed: joy of life, order/orderliness, cleanliness, loudness, distance and 

closeness, spontaneity, politeness, punctuality … )  

- What do these terms mean to you? Give examples  

- When do you associate something negative with these terms, when something positive?  

- Rank the terms: Which of these terms are more important to you, which less?  

- Compare your results: Do you have different results? How would you explain this?  

- Please write down how the narrator / the film defines/ portrays … . What is … for you  

personally?  

What advantages and disadvantages has …. ?  

How important is … in Germany (US, France, Spain, Korea …?)  

And in Indonesia /your home province?  

How important is … for you personally?  

What could be done to achieve that more people … ?  

 

Functional equivalences  

Prominent examples for functional equivalences in the discourse on interculturality are 

gestures - in Germany for example for saying hello (and goodbye) we shake hands. If in other 

cultures we also have a special gesture for greeting somebody, we can say this gesture is 

functionally equivalent to the German hand-shake. As an exercise we can show photo or 

drawing examples of gestures in German-speaking countries and ask the student to do both: 

1) write down a list of gestures for foreigners that come into their country; 2) draw or take a 

photo of the most important gestures with a short description what they mean. 3) write down 

functional equivalences. 

But we can also look for functional equivalents in other areas and in more general terms, e.g.:  

For example we can ask the students:  

To which places you go in your home culture to meet friends?  

- or to make friends?  

- Where do people in your home culture go when they want to be on their own?  

- Where do marriages take place in your home culture? Etc.  

- Where do these activities take place in the target (e.g. German) culture?  

 

Conversational behaviour  

Being able to communicate in intercultural situations has practical aspects regarding what we 

in German call „Gesprächsverhalten―, that is conversational behaviour. And here especially 

the Sprecherwechsel, the turn-taking, change of speakers, in everyday conversation.  
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Conversational behaviour is a very important as well as tricky area, because it belongs to 

those areas of language and culture were we tend the most to view our learned behaviour of 

what is proper and polite as the „natural― one; where we often have thoughts like: 'But it is 

clear to everybody that this or this is not polite, why does she / he not understand it, why does 

he/she behave like that? It's so rude. It's really obvious you should/shouldn't do xy etcetera. 

But in fact it is far from obvious how different cultures deal with turn-taking.  

Even among different European people who are geographically quite close to each other the 

differences in conversational behaviour and what is considered polite or inpolite is immense.  

For example in Spain it's okay to frequently interrupt somebody, in fact it's considered as a 

signal of interest. In Germany it is considered inpolite, if you do it too often. Then people 

will become irritated and say something like: Can you please let me finish my sentences etc. 

Germans and Finnish people on the other hand have a very different approach to silence in 

conversation. German people feel that it is embarassing if people sit at one table but not talk 

with each other.„Wortkarg―, a man or woman without much words, has in German a negative 

meaning. In Finland on the other hand to be silent is considered a sign of politeness
7
 And 

empirical linguistic research has indeed confirmed many times that conversations in Finnish 

are characterized by long stretches of silence, with nobody speaking. So you can imagine 

what happens when German and Spanish people or German and Finnish – or in fact Finnish 

and Spanish people - who have not been trained to become more interculturally aware before 

the meeting try to talk with each other.  

Gesprächsforschung or Interactional Linguistics who deal with these phenomena, have strong 

relationships with sociology , anthropology, and psychology and the same is true about 

another aspect of intercultural learning (and therefore teaching) which has become to be seen 

as very important: non-verbal communication. This is because facial expressions (mimic), 

gesture/s, body movements etc. can be very different in different cultures and therefore are 

very important if actual instances of intercultural communication shall succeed. 

 

SUMMARY AND OUTLOOK  

Communicative competence in intercultural situations has to include verbal as well as non-

verbal elements, and a combination of linguistic as well as psychological competences:  

- the knowledge that communicative action and behaviour is different in different cultures  

- the ability to identify different styles of communication in different cultures  

- learning about strategies to analyse misunderstandings in communication  

- and to actively cultivate a willingness to empathize with perspectives that are shaped by 

patterns of a foreign culture to teach about different cultures in the intercultural 

perspective  

                                                             
7
 For the stark differences in conversation behaviour and standards of politeness in Germany 

and Finland see Outi   



PROCEEDING 
Scientific Forum-Faculty of Education Department of Science Education (FIP-JIP) and The International Semniar 

Gorontalo, 09 – 11 September 2015 
 

 62 

- starts from the insight that the perception and the interpretation of the foreign cultures 

always takes place among the background of the home culture of the students  

- an understanding that seeks to transgress cultural boundaries cannot succeed without 

sharpening the awareness of the patterns and schemes of the students' own home culture 

and therefore necessarily also de-naturalizing one's home culture and understanding it as 

―just‖ one way of human life among others; that it has changed historically and is to a 

certain extent permanently in the process of changing.  

- develops and supports abilities of perception and empathy as well as strategies for 

researching socio-cultural meanings of words and objects and practical skills for the 

contact with people from a different culture.  

In its most fundamental sense intercultural didactic means to teach the students the plurality 

of world-views and thought systems and the historical and therefore changing character of 

cultural phenomena
8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
8
 This formulation is heavily indebted to Dieter Buttjes. See his article „Landeskunde-Didaktik und 

landeskundliches Curriculum.― In Karl-Richard Bausch et al. (Eds.), Handbuch Fremdsprachenunterricht, 

Tübingen, Francke Verlag, p.112-119; S.117   
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Abstract 

―Education is increasingly important to the success of both individuals and nations, and 

growing evidence demonstrates that – among all educational resources –teachers‘ abilities are 

especially crucial contributors to students‘ learning‖ (Darling-Hammond, 2006, p. 300). 

Hence, having a good teacher education programme is important to help a country increase 

the standard of teachers. An effective programme can help teachers develop the necessary 

knowledge, 21
st
 century skills and values for optimal teaching. These teachers can in turn lay 

the foundation for their students‘ life-long learning. In this paper, the author expounds on 

how Singapore‘s Teacher Education Programme at the National Institute of Education (NIE) 

underwent review to implement a programme that meets the demands of the 21
st
 century 

education landscape. The author explains what NIE does in particular to enhance her student 

teachers‘ learning journey at the Institute and to strengthen their theory-practice nexus. The 

author also shares how the countries in ASEAN can reflect on the Singaporean Model, adapt 

and implement some of the relevant strategies in their own teacher education programmes in 

their universities or institutions. 
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Abstract 

The 21st century is marked by rapid development of science and technology applied in 

various areas of life in society. Elementary Teacher Education is a study program that prints 

prospective teachers who are expected to graduate to compete in the global era. To be able to 

compete in the global era, the Elementary Teacher Education must be able to equip its 

graduates who have the required level of critical thinking and literacy. It is also necessary for 

the implementation of international class. 

 

Keywords: Literacy, Higher Order Thinking, International Class 
 

 

PENDAHULUAN 

Dewasa ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan pesat, 

serta arus globalisasi sudah merambah dalam berbagai bidang, tanpa kecuali bidang 

pendidikan. Oleh karena itu dunia pendidikan harus selalu berbenah dari waktu ke waktu 

seiring dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itu 

peningkatan sumberdaya manusia perlu dilakukan dalam rangka mengejar ketertinggalan di 

segala aspek kehidupan dan menyesuaikannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta globalisasi.  

Berbagai tindakan manusia dalam menggunakan ilmu pengetahuan memberikan 

dampak yang besar dalam berbagai aspek kehidupan. Dampak tersebut mengindikasikan 

bahwa generasi berikutnya adalah generasi yang harus melek sains (literat terhadap sains), 

memiliki keterampilan yang memadai untuk siap berpartisipasi dan memberikan kontribusi 

kepada masyarakat. Dengan demikian akan menjadi generasi yang produktif dan menjadi 

warga yang berpikir kritis dalam komunitas global abad 21. 

Deklarasi Bangkok tahun 1967 merupakan awal dimulainya kerja sama ekonomi 

negara-negara Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) yang bertujuan untuk 

mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan budaya. Pada 

tahun 1997 disepakati ASEAN Vision 2020 yang kemudian pada tahun 2003 dipercepat 

menjadi 2015. Terdapat tiga pilar untuk mewujudkan ASEAN Vision 2020, salah satu 

diantaranya adalah Asean Community yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

seluruh anggota ASEAN sehingga mampu menghadapi persaingan pada lingkup regional dan 

global. Menghadapi era pasar bebas yang dimulai dengan adanya Asean Communty, salah 

satu arah kebijakan umum pembangunan nasional 2015-2019 adalah dengan meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan  rakyat  yang  berkeadilan. Sumber daya 

manusia yang berkualitas salah satunya tercermin dari meningkatnya kompetensi siswa 

Indonesia dalam bidang Matematika, Sains dan Literasi mahasiswa Indonesia (BPPN, 2014: 

6). 
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Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) sebagai pencetak calon guru SD mau tidak 

mau harus menyiapkan lulusan yang mampu bersaing dalam era global tersebut, termasuk 

bersaing dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Agar mampu bersaing, maka mereka 

harus dibekali pola/cara berpikir tingkat tinggi dan kemampuan literasi. Sudahkah kita 

sebagai pendidik calon guru SD sudah membekali mereka sehingga mampu bersaing dalam 

era global? Berikut ini akan saya paparkan ide-ide penting untuk meningkatkan kualitas 

lulusan PGSD sehingga mampu bersaing di era global yang mau tidak mau kita harus ikut 

arus tersebut. 

 

PEMBAHASAN 

Penguasaan Berpikir Tingkat Tinggi 

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) level sarjana yang telah ditetapkan dalam 

Permendiknas Nomor 49 tahun 2014 antara lain  (1) mampu menerapkan pemikiran logis, 

kritis, sitematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang 

sesuai dengan bidang kahliannya, dan (2) mampu mengambil keputusan secara tepat dalam 

konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi 

dan data. Berdasarkan hal tersebut, tampak bahwa lulusan level sarjana dari semua perguruan 

tinggi tanpa kecuali S1 PGSD tidak hanya menguasai kompetensi pengetahuan saja, tetapi 

juga dituntut untuk menguasai berpikir logis, kritis, sistematis serta menerapkannya dalam 

bidang iptek sesuai dengan bidang keahliannya. Selain itu, lulusan juga dituntut mampu 

memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara tepat yang terkait dengan bidang 

keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Kemampuan berpikir logis, kritis, 

sistematis, serta kemampuan memecahkan masalah dan mengambil keputusan merupakan 

keterampilan berpikir yang seharusnya dikembangkan dan dilatihkan pada mahasiswa.  

Keterampilan berpikir adalah proses kognitif yang dipecah-pecah ke dalam langkah-

langkah nyata yang kemudian digunakan sebagai pedoman berpikir. Keterampilan berpikir 

terdiri atas dua macam, yaitu keterampilan berpikir dasar dan keterampilan berpikir kompleks 

atau berpikir tingkat tinggi. Berpikir tingkat tinggi adalah operasi kognitif yang banyak 

dibutuhkan pada proses-proses berpikir yang terjadi dalam short-term memory. Keterampilan 

berpikir tingkat tinggi menurut Costa dalam Amri (2010: 62), dikategorikan menjadi empat 

kelompok yaitu pemecahan masalah, pengambilan keputusan, berpikir kritis, dan berpikir 

kreatif. Keterampilan pemecahan masalah merupakan proses pemecahan masalah melalui 

tahapan identifikasi masalah, pendefinisian masalah, merumuskan strategi pemecahan 

masalah, mengorganisasi informasi, pengalokasian sumber daya, memonitoring proses 

pemecahan masalah, dan mengevaluasi pemecahan masalah (Sterenberg, 2008; 366). 

Campbell et al., (1997: 5) mengatakan sebuah keputusan merupakan sebuah pilihan dari 

berbagai pilihan yang ada, dengan tiap-tiap pilihan memiliki keuntungan dan risiko. Menurut 

National Research Council (1996: 2) tentang IPA sebagai proses, siswa belajar keterampilan 

seperti mengamati, menyimpulkan, dan bereksperimen. Lebih lanjut National Research 

Council (NRC) mengemukakan bahwa inkuri merupakan pusat dari belajar IPA. Melalui 

inkuiri, siswa akan mendeskripsikan objek atau peristiwa, mengajukan pertanyaan, membuat 

penjelasan, menguji penjelasan dengan pengetahuan ilmiah terkini, dan mengkomunikasikan 
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ide-ide kepada orang lain. Siswa mengidentifikasi asumsi mereka dengan menggunakan 

pemikiran logis dan kritis. Melalui cara ini siswa akan mengembangkan pemahamannya 

dengan menggunakan penalaran dan keterampilan berpikir. Hal ini sejalan dengan apa yang 

dikemukakan oleh Campbell et al., (1997: vii) bahwa siswa yang belajar IPA dengan cara 

metode inkuiri tidak hanya sekadar menghafal informasi, tetapi juga menggunakan pemikiran 

ilmiah untuk mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui penguasaan 

keterampilan pengambilan keputusan, siswa akan dapat mengenali dan menguraikan masalah 

keputusan; mengenali pilihan yang layak; resiko dan manfaat; mengambil keputusan 

berdasarkan metode rasional; dan menyampaikan keputusan secara koheren dan logis. 

Campbell et al., (1997: 2) menyatakan ada hubungan erat antara pemikiran ilmiah dan 

pengambilan keputusan, terutama ketika sampai pada penggunaan aturan yang logis dan 

berdasar atas kenyataan untuk mendefinisikan masalah, merumuskan dan menguji hipotesis, 

serta mewujudkan hasil ke dalam tindakan.  Selain itu, dalam proses pengambilan keputusan 

diperlukan adanya pengumpulan informasi yang tidak lain diperlukan kemampuan literasi 

sains. 

Kemampuan berpikir tingkat tinggi tersebut sebaiknya diintegrasikan pada setiap 

perkuliahan yang ada di PGSD untuk semua mata kuliah, dengan menggunakan berbagai 

pendekatan dan strategi. Pendekatan.strategi atau model pembelajaran yang disarankan yang 

mampu mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi adalah pendekatan saintifik, 

inkuri, pembelajaran berdasarkan masalah, dan pembelajaran berasis proyek. Jika hal ini 

dilakukan secara sinergi dan terpadu serta terus menerus, maka pola pikir mahasiswa akan 

terbentuk sehingga mereka siap terjun di masyarakat yang dunianya lebih kompleks. 

 

Penguasaan Literasi  

Kondisi dunia yang dipenuhi dengan produk-produk kerja ilmiah (scientific inquiry), 

literasi sains (scientific literacy) menjadi suatu kebutuhan dan keharusan bagi setiap orang. 

Hal ini dikarenakan setiap orang perlu menggunakan informasi ilmiah untuk menentukan 

pilihan dan memiliki kemampuan untuk berkontribusi dalam percakapan dan debat publik 

secara cerdas berkenaan dengan isu-isu penting yang melibatkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi.  

Literasi sains juga sangat dibutuhkan di dunia kerja. Semakin banyak pekerjaan yang 

menuntut keterampilan-keterampilan tingkat tinggi, memerlukan orang-orang yang mampu 

belajar, bernalar, berpikir kreatif, membuat keputusan, dan memecahkan masalah. Dimana 

pemahaman ilmu pengetahuan dan prosesnya berkontribusi besar terhadap keterampilan-

keterampilan tersebut. 

Literasi sains didefinisikan Programe for International Student Assessment (PISA) 

sebagai kapasitas untuk menggunakan pengetahuan ilmiah, mengidentifikasi pertanyaan-

pertanyaan dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti agar dapat memahami dan 

membantu membuat keputusan tentang kehidupan dan interaksi manusia dengan alam. 

Literasi sains dianggap suatu hasil belajar kunci dalam pendidikan pada usia 15 tahun bagi 

semua mahasiswa, apakah meneruskan mempelajari sains atau tidak setelahnya (OECD, 

2010: 137). 
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Literasi sains sangat penting untuk dikuasai oleh siswa agar dapat memahami 

lingkungan hidup, kesehatan, ekonomi, dan menjawab pertanyaan- pertanyaan yang dihadapi 

oleh masyarakat modern yang memerlukan informasi dan cara berpikir ilmiah untuk 

mengambil keputusan yang sangat bergantung pada kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Selain itu, pemahaman dan kemampuan dalam sains juga akan meningkatankan 

kapasitas mahasiswa untuk memegang pekerjaan penting dan produktif di masa depan.  

Pengukuran literasi sains pertama kali dilakukan pada tahun 2000 oleh PISA yang 

diteruskan secara berkala setiap 3 tahun sekali. Berdasarkan data PISA tahun 2009 yang 

publikasikan oleh Organization For Economic Cooperation and development (OECD) 

menunjukkan bahwa tingkat literasi mahasiswa Indonesia masih rendah dan dibawah rata-

rata. Adapun skor rata-rata literasi sains 383, literasi membaca 402, dan literasi matematika 

371 (OECD, 2010: 159). 

Hasil literasi sains yang dipublikasikan PISA mengungkapkan gambaran literasi 

mahasiswa secara menyeluruh untuk rata-rata mahasiswa Indonesia. Hal tersebut bermakna 

bahwa hasil literasi sains dapat berbeda apabila dilakukan pada ruang lingkup yang lebih 

kecil. Apalagi mengingat potensi, karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat, dan peserta 

didik Indonesia yang beragam, tentu juga akan memberikan pengaruh kepada aspek-aspek 

belajar yang temasuk juga kemampuan literasi sains. 

Berdasarkan data Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) yang 

diterbitkan oleh National Center Education Statistics (NCES) tahun 2011 skor literasi 

membaca mahasiswa Indonesia adalah 428, literasi pengalaman 418 dan kemampuan untuk 

memperoleh dan menggunakan informasi 439 dengan skor rata-rata dari PIRLS adalah 500 

untuk semua kategori (NCES, 2012: 8). 

Proses pembelajaran yang kita lakukan bertanggungjawab atas pencapaian literasi anak 

bangsa pada setiap jenjang pendidikan, karena itu perlu ditingkatkan kualitasnya. Banyak 

faktor yang dibutuhkan untuk meningkatkan  kualitas pendidikan salah satunya adalah guru 

yang berkompeten, terampil, professional, dan memiliki literasi yang memadai. Peningkatan 

kualitas pembelajaran dapat dilakukan dengan mengembangkan kemampuan berpikir tingkat 

tinggi. Kemampuan berpikir tingkat tinggi ini dapat dijadikan pondasi untuk membentuk 

karakter bangsa. Dimana karakter seseorang anak bangsa yang mampu berpikir tingkat tinggi 

tidak akan mudah tertipu oleh isu-isu yang memancing konflik di masyarakat.  

 

Pembukaan Kelas Internasional/Bilingual 

Dewasa ini sudah banyak sekali tawaran untuk menjadi guru SD di luar negeri, 

misalnya Malaysia, Philipina, dan sebagainya. Tentunya hal ini akan  membuat kita bangga, 

bahwa nantinya lulusan kita tidak hanya bersaing di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. 

Untuk itu apa yang harus kita siapkan? Tentunya kita sebagai penyelenggara PGSD harus 

menyiapkan sumberdaya yang mampu memfasilitasi kondisi tersebut. 

Ditinjau dari aspek kurikulum, menurut saya tidak perlu membuat baru, cukup dengan 

meninjau ulang kurikulum yang ada. Capaian Pembelajaran (Learning Outcome) untuk S1 

PGSD juga sudah dirumuskan oleh Asosiasi Dosen PGSD Indonesia. Ditinjau dari sarana 

prasarana, hampir semua penyelenggara PGSD sudah memiliki fasilitas yang lengkap, di 

mana penyelenggara PGSD pada umumnya sudah terakreditasi B. Yang tidak kalah penting 
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adalah aspek penyiapan sumberdaya manusia yakni dosen yang mempunyai kompetensi lebih 

di bidang bahasa Inggris, minimal mampu berkomunikasi aktif dalam bahasa Inggris. Jika 

belum siap, maka setiap prodi bisa mengalokasi anggaran untuk pelatihan bahasa Inggris 

dosen. Di sini diperlukan sebuah komitmen yang tinggi dari pimpinan PGSD. Selain itu, dari 

sisi input calon mahasiswa, maka perlu adaya tambahan aspek seleksi khusus dalam bidang 

bahasa Inggris. 

 

PENUTUP 

Agar lulusan PGSD mampu bersaing dalam era global terutama dalam menyosong masuknya 

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), maka penyelenggara PGSD harus melakukan 

pembenahan terutama dalam aspek: 

a. Pelaksanaan pembelajaran yang mampu mengembangkan kemampuan berpikir tingkat 

tinggi dan kemampuan literasi. 

b. Melakukan penyelenggaran kelas internasional/bilingual 
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Abstract 

Educating students is like a farmer for his rice fields. It needs power to raise and grow them. 

To educate the students was one of the goals to be achieved in Indonesian learning process. 

Educating the students in this case is to enhance the students‟ intelligence in term of 

emotional, spiritual and so on. Nevertheless, there were no preliminary researches sought to 

reveal that Indonesian learning process could increase the students‟ emotional, spiritual and 

other intelligences to get success in the world and the Hereafter. This research applied 

qualitative approach revealing social cultural phenomena and their relation to the four skills 

of language. The data of the research consisted of the students‟ listening, speaking, reading 

and writing skills in Indonesian learning process. The data were obtained through observation 

and note-taking. The data gathered were analyzed through four phases of activities covering 

(a) collecting the data, (b) reducing the data, (c) presenting the data and (d) drawing 

conclusion/ verifying the data. Based on the result of data analysis, it was concluded that: 

First, in listening class, the students listened to the stories delivered by the teachers that could 

influence their psyche by presenting description, meanings and events found in their journey 

of life. Second, in the speaking class, the teachers did not solely made use of words, but used 

tone, facial expression, attitude and gestures. Third, in reading class, the teachers should have 

initiative to find reading materials for their students such as a book of one hundred and one 

stories of lessons. Fourth, after reading, the students could write stories like the story of one 

hundred and one night. 
 

Key Terms: educate the students, Indonesian learning, Elementary School, get success in the 

world and the Hereafter 

 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan telah menarik perhatian banyak orang sepanjang zaman, karena 

pendidikan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Semua orang percaya bahwa 

pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) hanya mungkin terwujud 

apabila masyarakat mampu memelihara dan melestarikan lingkungan tempat mereka berada. 

Pendidikan tidak terlepas dari keseluruhan hidup manusia di dalam segala aspeknya, yaitu 

politik, ekonomi, hukum, dan kebudayaan. Pendidikan bukan semata-mata pemompaan 

pengetahuan melalui proses intelektualistik, tetapi juga merupakan pengembangan 

kepribadian atau karakter dalam rangka membangun manusia-manusia yang berkarakter 

(Fajar, 2002:xvii).  

Pendidikan merupakan suatu proses pembudayaan, baik dalam keluarga, sekolah, 

maupun masyarakat. Pendidikan bukan hanya pengalihan dan penguasaan pengetahuan serta 

pelatihan dan penguasaan keterampilan-keterampilan teknis tertentu yang perlu dilakukan, 

melainkan juga penumbuhan dan pengembangan siswa menjadi manusia yang berbudaya dan 
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beradab, yang tercermin dalam sistem nilai yang dianut oleh pribadi tersebut dan 

masyarakatnya. Kegiatan pendidikan sebagai proses pembudayaan semestinya memuat 

pendidikan nilai. Pendidikan nilai adalah upaya untuk membantu siswa mengenal, menyadari 

pentingnya, dan menghayati nilai-nilai yang pantas dikejar atau dicita-citakan, dan membuat 

hidup ini berarti serta sungguh-sungguh membahagiakan. Nilai mendasari prinsip dan norma 

yang memandu sikap dan perilaku orang dalam hidup. Kualitas seseorang ditentukan oleh 

nilai-nilai yang senyatanya dihayati sebagai pemandu sikap dan perilaku, baik hubungan 

dengan diri sendiri, orang lain, alam sekitar, maupun (bagi orang beriman) dengan Tuhan. 

Watak dan kepribadian seorang siswa dibentuk oleh nilai-nilai yang senyatanya dipilih, 

diusahakan, dan secara konsisten diwujudkan dalam tindakan. 

Pendidikan sebagai proses pembudayaan perlu memuat visi bangsa ke depan, bahkan 

pendidikan itu sendiri secara hierarki mesti berwawasan ke depan. Pendidikan nilai baik 

dalam keluarga maupun di sekolah, tidak akan membawa hasil yang berarti kalau siswa 

setiap harinya dihadapkan pada kenyataan-kenyataan yang bertentangan dengan nilai-nilai 

yang mau diturnbuhkembangkan baik oleh orang tua maupun guru-gurunya. Nilai akan lebih 

baik diajarkan dengan apa yang dihayati daripada apa yang banyak dikatakan. 

Guna memberikan ilustrasi awal perlunya pendidikan yang membentuk watak yang 

baik, dan bagaimana masyarakat yang syarat tindak kekerasan, secara nyata atau tidak, telah 

menyebabkan merajalelanya “budaya” kekerasan dan kematian. Ada dua contoh kasus yang 

diambil dari fakta-fakta sosial. Kasus pertama, sebut saja namanya Roni. Ia seorang siswa 

kelas IV SD swasta ternama di Jakarta. Dalam penerimaan rapor terakhir, ia mendapat 

peringkat pertama. Ia bangga dan orang tuanya pun demikian. Akan tetapi, sudah lama sekali 

orang tuanya juga sering dibuat pusing olehnya. Mengapa? Roni ternyata tumbuh menjadi 

pribadi yang mau menang sendiri, egois, toleransinya terhadap orang lain sangat rendah, 

bapak, ibu, dan adik-adiknya semua harus tunduk dan mengalah kepadanya. Kalau ia kecewa 

gara-gara rencananya tidak dapat terlaksana seperti yang ia inginkan, atau kalau 

keinginannya tidak dituruti kendati ada alasan yang masuk akal untuk tidak menurutinya, ia 

cenderung marah dan “ngambek”. Emosinya meledak-ledak. Otak rnemang cerdas. Semangat 

belajamya juga besar. Bahkan, baginya belajar menjadi obsesi tersendiri. 

Belajar...belajar...belajar. Ia harus tetap mempertahankan ranking pertamanya. 

Kasus kedua, suatu siang terjadi tawuran antar pelajar. Miris dan sedih hati ketika 

menyaksikan bagaimana siswa dengan pipa besi tega menggebuk siswa yang dianggap 

musuhnya sampai berlumuran darah. Ketika sudah jatuh terkapar, ternyata belum puas, siswa 

yang berlumuran darah dilanjutkan dengan aksi menggulingkannya ke selokan 

(http://www.bkkbn.go.id/hgweb/ceria). 

Paparan kedua kasus di atas tarnpaknya ada hal yang salah dalam dunia pendidikan, 

baik di rumah maupun di sekolah. Gagalnya pendidikan yang membentuk watak yang baik 

dan kepribadian yang utuh sudah sering dikemukakan bahwa sesungguhnya untuk 

mengembangkan karier dan keberhasilan dalam hidup di tengah masyarakat, kecerdasan otak 

saja tidak cukup. Perlunya pendidikan di sekolah yang mengembangkan watak yang baik, 

dewasa ini semakin mendesak dirasakan. Padahal keberhasilan dalam proses pembentukan 

watak dan kepribadian bangsa akan tergantung pada keberhasilan kegiatan pendidikan dalam 

bentuk watak dan kepribadian siswa sebagai kader bangsa. 

http://www.bkkbn.go.id/hgweb/ceria
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Standar Kompetensi Mata Pelajaran Bahasa Indonesia 

Mulai dari kurikulum 1968, Kurikulum 1975, Kurikulum 1984, kurikulum bahasa 

Indonesia 1994, 2004, kurikulum 2006, dan kurikulum 2013 tujuan umum pada prinsipnya 

adalah sama, yaitu supaya siswa memiliki kemampuan sebagai berikut. 1) Berkomunikasi 

secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku, baik secara lisan maupun tulis, 2) 

menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa 

negara, 3) memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat kreatif untuk 

berbagai tujuan, 4) menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan 

intelektual, serta kematangan emosional dan sosial, 5) menikmati dan memanfaatkan karya 

sastra untuk memperluas wawasan, memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan 

pengetahuan dan kemampuan berbahasa, dan 6) menghargai dan membanggakan sastra 

Indonesia sebagai khazanah budaya dan intelektual manusia Indonesia. 

Standar kompetensi dan kompetensi dasar tahun 2006 bahasa Indonesia sangat 

berperan dalam proses pengembangan kepribadian individu, sebagai makhluk sosial dan 

tunas bangsa. Dengan demikian, setiap proses pembelajaran bahasa Indonesia, guru 

hendaknya memperhitungkan kepentingan siswa, kepentingan persatuan bangsa, dan 

pengembangan IPTEK. Oleh karena itu, guru harus mengetahui: 

(1) perkembangan psikologi siswa, dalam perkembangan kognitif, siswa usia SD pada 

umumnya berada dalam taraf berpikir operasional konkret (Purwanto, 2013:6) artinya 

materi dan konsep yang diajarkan pada siswa harus diawali dengan hal-hal yang konkret 

(yang nyata). Misalnya jika mengatakan harus disiplin, guru hendaknya hadir di sekolah 

tepat waktu; 

(2) pada perkembangan emosi yang berkaitan erat dengan perkembangan kepribadian, siswa 

usia SD berada pada tahap “keterampilan lawan rasa kurang harga diri” (usia 6 s/d 11 

tahun) apabila siswa diberi kesempatan untuk mengerjakan sesuatu dan jika ia berhasil 

guru memujinya, maka ia semakin terampil. Jika ia gagal jangan diejek, tetapi yakinkan 

untuk mencoba kembali dan berikan bimbingan yang diperlukan siswa (Sayono, 2011:4); 

dan 

(3) sesuai teori Maslow tentang kebutuhan manusia (Sayono, 2011:6) bahwa setelah 

kebutuhan biologis, merasa aman, kebutuhan lainnya akan meningkat pada kebutuhan  

sosial, yaitu mereka butuh rasa disenangi, diperhitungkan sebagai pribadi dirinya, 

memungkinkan ia dapat bekerja sama. Kelanjutan dari kebutuhan berikutnya adalah 

kebutuhan yang tertinggi adalah aktualisasi diri. 

Pembelajaran bahasa Indonesia sangat berperan dalam pemenuhan kebutuhan di atas. 

Oleh karena itu, guru harus dapat mengorganisasikan antara materi, konsep, tema, 

pengelolaan kelas, dan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Misalnya 

dalam pembelajaran berbicara bercakap-cakap berpasangan akan terpenuhi rasa dihargai dan 

dapat saling kerjasama. Dengan demikian, terjadilah proses menjalin keakraban sesama 

teman. 

 

Kecerdasan Sangat Diperlukan dalam Kehidupan 

Nikmat apakah yang tidak Allah SWT hadiahkan pada manusia? Tidak ada. Sungguh, 

segala sesuatu yang dapat membuat hidup manusia nyaman lahir bathin telah dihadiahkan-
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Nya dengan sempurna. Ya, Dia Yang Maha Pengasih dan Yang Maha Penyayang memang 

ingin memenuhi kebutuhan manusia, sebagai wakil-Nya di bumi, dengan sepenuh nikmat. 

Bukan saja agar selamat di dunia, tetapi juga mendapat kebahagiaan di akhirat kelak. 

Septiawati (2012:4) menyatakan di antara sekian banyak nikmat, ada lima hadiah 

paling indah dan paling berharga. Jika manusia mampu memanfaatkan hadiah tersebut 

dengan sebaik-baiknya, niscaya manusia akan sampai pada puncak kenikmatan hakiki. Ia 

akan sampai pada puncak pendakian hidup. Apa sajakah lima hadiah tersebut? (1) Naluri atau 

insting. Naluri inilah yang mendorong manusia mencari makanan bagi perut yang lapar, atau 

air bagi tenggorokan yang kering, (2) indera, khusus manusia diberikan indera secara lengkap 

dan sempurna, (3) akal, manusialah yang dianugerahi hadiah akal. Inilah yang membuat kita 

berbeda dengan makhluk lain, (4) hati nurani, hadiah akal membuat manusia lebih mudah 

dan nyaman secara lahiriyah, sedangkan hadiah hati nurani membuat manusia mengakui 

adanya Zat Yang Maha Besar dibalik semua keajaiban alam. Selain itu, hadiah nurani 

membuat manusia pandai merancang hubungan interaksi dengan lingkungannya, (5) taufiq, 

inilah hadiah tertinggi dan teragung. Hadiah inilah yang membuat manusia bisa 

mengoptimalkan potensi fitrah yang bersemayam dalam dada menjadi energi kinetik luar 

biasa yang membuatnya sanggup taat dan tunduk pada perintah Allah SWT sebagai 

penciptanya. 

Istilah kecerdasan intelektual, emosional, kecerdasan spritual, dan kecerdasan apa pun 

nantinya dimunculkan, pada dasarnya  bukan barang  baru. Semua bentuk kecerdasan 

tersebut berakar pada lima hadiah paling indah dan paling berharga tersebut (lihat Septiawati, 

2002; Rahman, 2002; Soekresno, 2002:5). Itulah lima hadiah Allat SWT untuk manusia 

sebagai petunjuk hidup (hidayah) agar ia tiba pada puncak pendakian hidup di dunia dan 

akhirat. Bagaimanakah peseta didik kita? Siapkah kita mencerdaskan mereka dunia dan 

akhirat? 

Bagian awal abad ke dua puluh, IQ pernah menjadi isu besar. Kecerdasan intelektual 

adalah kecerdasan yang digunakan untuk memecahkan masalah logika maupun strategis 

(Zohar, 2002:3). Para psikolog menyusun berbagai tes untuk mengukurnya dan tes-tes ini 

menjadi alat memilah manusia ke dalam berbagai tingkatan kecerdasan, yang kemudian 

dikenal dengan istilah IQ (Intellegence Quotient). Menurut teori ini, semakin tinggi IQ 

seseorang, makin tinggi pula kecerdasannya. 

Pertengahan 1990-an, Daniel Goleman mempopulerkan penelitian bahwa kecerdasan 

emosional (disingkat EQ) sama pentingnya dengan kecerdasan intelektual. EQ memberi 

kecerdasan mengenai perasaan milik diri sendiri juga perasaan milik orang lain. EQ memberi 

rasa empati, cinta, motivasi, dan kemampuan untuk menanggapi kesedihan atau kegembiraan 

secara tepat. EQ merupakan persyaratan dasar untuk menggunakan IQ secara efektif 

(Goleman, 1997:4). 

Akhir abad kedua puluh, serangkaian data ilmiah terbaru, menunjukkan adanya “Q” 

jenis ketiga. Gambaran untuk kecerdasan menusia dapat dilengkapi dengan perbincangan 

mengenai kecerdasan spiritual yang disingkat dengan SQ. Kecerdasan untuk menghadapi dan 

memecahkan persoalan makna dan nilai, yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan 

hidup kita dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya, kecerdasan untuk menilai bahwa 

tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan dengan yang lain. SQ 
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adalah landasan yang diperlukan untuk memfungsikan IQ dan EQ secara efektif. Bahkan, SQ 

merupakan kecerdasan tertinggi (Zohar, 2002:4). 

Tiga kerangka ilmu dalam spritualiasasi pendidikan di atas juga mempunyai implikasi 

serius terhadap sistem pendidikan di sekolah. Soal penilaian terhadap siswa terkait dengan 

parameter kecerdasan misalnya, juga terjadi pergeseran yang signifikan: dari melulu 

kecerdasan intelektual (IQ), menuju ke arah kecerdasan emosional (EQ), dan akhirnya 

bermuara pada kecerdasan spiritual (SQ). Secara sederhana Darmawan (2002:7) menjelaskan 

bahwa  IQ  adalah kemampuan untuk memahami situasi, EQ kemampuan untuk menghadapi 

situasi, dan SQ kemampuan untuk mengubah situasi. Siswa hendaknya memiliki ketiga 

kemampuan ini sebagai bekal hidupnya, yang pada muara akhirnya akan melahirkan siswa 

yang mempunyai karakter yang baik. 

Selama ini sistem pendidikan di Indonesia selelalu mengukur kecerdasan siswa  

hanya dari segi kecerdasan intelektual (IQ) siswa cerdas ataukah tidak, sepenuhnya diukur 

dari IQ semata. Tidak aneh jika IQ kemudian menjadi satu-satunya parameter kepintaran dan 

kecerdasan siswa dihampir semua sekolah (Suseno, 2002:449). Lantas, bagaimana dengan 

perilaku-perilaku nakal di kalangan remaja saat ini cenderung mencapai titik kritis. Hal ini 

terbukti dari pemberitaan di Republika tahun 2009 tentang siswa yang sering menggunakan 

obat-obat terlarang (seperti BK, magadon, dan ecstasy), melakukan pergaulan bebas dan 

mabuk-mabukan (Republika 16 April 2009). Digambarkan pula bahwa remaja pada saat ini 

lebih suka jalan-jalan di mall, kebutuhan di jalan raya, dan tawuran antar pelajar. Frekuensi 

tawuran meningkat tajam dari 193 kasus pada tahun 2005/2006 menjadi 330 kasus pada 

tahun 2009 (Kompas, 23 Februari, 2009). 

Terlampau banyak perilaku kenakalan remaja lainnya, yang pintar dan cerdas di 

sekolah, tetapi canggung dalam kehidupan emosional. Di panggung politik, misalnya, banyak 

elit politik yang secara akademis sudah memakai gelar doktor dan profesor, ternyata justru 

tampak arogan, sombong, dan emosinya tidak terkendali. Jika dilacak ke akar pendidikannya, 

mereka adalah produk pendidikan yang hanya menekankan segi kepintaran dan kecerdasan 

secara IQ, dengan mengabaikan segi-segi kecerdasan emosi (EQ), apalagi spiritual (SQ) 

(Sukidi, 2002:450). 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk 

mengungkapkan fenomena sosial budaya dalam kaitannya dengan empat keterampilan 

berbahasa dan karya sastra. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. 

Menurut Miles dan Huberman (1994:74), penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

bertujuan untuk memperoleh diskripsi tentang ciri-ciri variabel (karakteristik, pesan yang 

ingin disampaikan, serta persepsi). Pada penelitian deskriptif, peneliti hanya mendeskripsikan 

apa yang terjadi di lapangan dan menerjemahkan berbagai konsep dari berbagai referensi 

tanpa melakukan intervensi apapun. Mengingat sifat penelitian deskriptif dilaksanakan 

melalui data di lapangan, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode descriptive 

survey dan explanatory survey. 

Data penelitian terdiri atas keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis 

dalam proses pembelajaran. Teknik pengumpulan data, mengacu pada cara apa data yang 
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diperlukan dalam penelitian dapat diperoleh. Data dikumpulkan dengan teknik (1) observasi 

dengan perekaman data dan (2) pencatatan lapangan. Analisis data penelitian dilakukan 

dengan empat tahapan kegiatan, yaitu (a) pengumpulan data, (b) reduksi data, (c) penyajian 

data, dan (d) penyimpulan/verifikasi data. Teknik analisis data menggunakan statistik 

deskriptif. Sugiyono (2006, p142) menyatakan bahwa statistik deskriptif adalah statistik yang 

digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data 

yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum atau generalisasi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kecerdasan yang Dikembangkan dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia 

Bahasan mengenai pendidikan dasar dalam makalah ini merupakan tujuan utama, 

sebab pendidikan dasar mempunyai peran sangat penting dalam keseluruhan usaha 

pendidikan suatu bangsa. Tanpa mengurangi arti pendidikan menengah dan pendidikan 

tinggi, jelas pendidikan dasar merupakan bagian dari sistem pendidikan yang sangat 

menentukan hasil usaha pendidikan secara keseluruhan. Apabila tidak ada pendidikan dasar 

yang bermutu, sukar diharapkan penyelenggaraan pendidikan menengah dan pendidikan 

tinggi dengan mata rantai berikutnya. Pendidikan tinggi akan kurang mendapat menghasilkan 

pakar dalam berbagai bidang bermutu. 

Mutu pendidikan dasar harus dapat diwujudkan dengan sebaik-baiknya. Ukuran mutu 

pendidikan dasar yang baik ada dua hal, yaitu adanya pembentukan kepribadian siswa secara 

teratur agar tumbuh menjadi manusia yang berbudi luhur dan berwatak serta pemberian dasar 

kemampuan intelektual yang mantap (Suryohadiprojo, 2002:170). Dalam pembentukan 

kepribadian siswa, peningkatan mutu pendidikan dasar dengan pembelajaran bahasa 

Indonesia mempunyai peran penting. Melalui pembelajaran bahasa Indonesia dibentuk 

kepribadiannya. Berbagai kebiasaan dapat ditumbuhkan dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia, seperti sopan santun dalam berbicara, berperilaku religius, jujur, toleransi, kerja 

keras, kreatif, mandiri, dan mengikuti peraturan (disiplin), dan lainnya, membuat siswa 

makin mampu untuk menjalankan kehidupan yang sesuai dengan tuntutan masyarakat. 

Namun, bagi siswa usia 6 hingga 10 tahun adalah lebih penting kalau kebiasaan-kebiasaa 

tersebut di atas diperoleh tidak dalam teori saja, hendaknya dicontohkan secara konkret. 

 Melalui pembelajaran bahasa Indonesia siswa diajarkan untuk tidak hanya dapat 

bertutur kata dengan baik dan teratur, tetapi juga untuk membentuk nalarnya karena dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia hendaknya disusun kalimat yang ada aturannya, yaitu 

gramatika. Perasaan siswa dibangun melalui penggunaan bahasa yang baik, yang mau tidak 

mau tidak bisa lepas dari aturan sopan santun. Selain bahasa diucapkan, juga ditulis dan 

melalui tulisan diwujudkan rasa keindahan. Pembelajaran bahasa Indonesia dalam kurikulum 

2013 juga berfungsi sebagai penghela dan pembawa ilmu pengetahuan. Selanjutnya, 

pembelajaran bahasa Indonesia juga merupakan media untuk menyampaikan pesan atau 

informasi dari satu individu lain atau lebih (Mendikbud, 2013:199).   

 Pembelajaran bahasa Indonesia dengan berbagai aspeknya seperti mendengar, 

berbicara, membaca, dan menulis sangat efektif untuk mencerdaskan siswa menjadi manusia 
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yang beriman dan. Berikut ini akan diberikan beberapa contoh mencerdaskan siswa dunia 

akhirat melalui pembelajaran bahasa Indonesia. 

 

Menyimak 

 Menyimak di sini adalah pemahaman siswa secara penuh terhadap apa yang 

didengarnya dari kisah-kisah yang disampaikan guru. Dalam ilmu jiwa, setiap kata atau 

ungkapan yang didengar dan dibaca akan memberi pengaruh dalam jiwanya meliputi 

gambaran, arti, dan peristiwa seperti yang ia ingat dalam perjalanan hidupnya. Pengalaman 

setiap individu dalam memaknai gambaran, arti dan peristiwa jelas akan berbeda panjang 

pendeknya dalam benak setiap orang. Hal ini disebabkan terjadinya perbedaan penerimaan 

yang ia dengar dari guru ketika bercerita. 

 Keinginan dan perhatian siswa akan ditentukan oleh kemahiran guru dalam berbicara. 

Siswa pada usia dini sulit untuk menerima perhatiannya dalam waktu yang lama. Mereka 

juga tidak akan bertahan lama duduk dalam satu tempat. Untuk itu guru hendaknya perlu 

memperhatikan beberapa hal-hal berikut. 

(1) Guru ketika membacakan cerita hendaknya dengan tenang dan pelan, agar siswa dapat 

memahami serangkaian peristiwa dengan penuh semangat, berani, kritis,  dan rasa ingin 

tahu yang tinggi. 

(2) Memahami pesan-pesan khusus cerita yang akan disampaikan dengan penuh semangat 

(3) Membaca kembali cerita dengan tenang, dengan tujuan: (a) mengetahui lebih jelas 

mengenai seluruh rangkaian peristiwa dalam cerita, (b) mengetahui sejumlah tokoh 

dalam cerita dan membedakan masing-masing karakternya, (c) mengetahui berbagai 

emosi yang ada dalam cerita, seperti sedih, gembira, marah, kasihan, heran, dan lucu. 

(4) Guru membaca cerita untuk ketiga kalinya dengan suara keras seraya membayangkan 

seolah-olah ia berada bagian di dalam cerita dengan penggambaran karakter, watak, dan 

keistimewaan yang dimiliki masing-masing tokoh. Guru juga hendaknya bisa mengubah 

intonasi suaranya, gerakan-gerakan, dan raut wajah agar sesuai dengan tuntutan emosi 

tokoh dalam cerita 

(5) Guru bisa mengajukan pertanyaan yang bersifat umum seputar peristiwa dalam cerita. 

Untuk keperluan ini guru hendaknya mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan agar dapat 

membagi-baginya sesuai dengan peristiwa-peristiwa penting. Juga melatih siswa agar 

mereka dapat berpikir secara aktif. Misalnya, berapa jumlah tokoh manusia dalam cerita 

tadi? Siapa tokoh yang kamu suka? Mengapa? Bisa juga siswa diminta satu persatu 

untuk bercerita atau meminta mereka untuk mempraktikkan sebagian atau seluruh cerita. 

Jika demikian, media apa yang paling mudah untuk peragaan? 

 

Berbicara 

 Berbicara yang efektif tidak hanya melibatkan kata-kata yang digunakan, tetapi cara-

cara yang digunakan, bahasa yang komunikatif, nada suara, ekspresi wajah, sikap dan 

gerakan tubuh. Jika demikian adanya, keterampilan berbicara efektif melibatkan semua 

kecerdasan. Oleh karena itu penting bagi guru untuk menjadi model keterampilan berbicara 

yang efektif karena model yang bagus akan mempunyai pengaruh yang mendalam terhadap 
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kebiasaan berbicara siswa. Guru bisa membuat permainan kata-kata, lelucon, dan teka-teki, 

atau menjelaskan pengalaman pribadi. 

 Guru bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menarik dan terbuka sehingga 

siswa teransang untuk berdiskusi, bekerja keras, kreatif, mandiri, mempunyai rasa ingin tahu, 

berani, kritis, terbuka, dan mempunyai rasa humor yang tinggi.  Bisa dipedomani beberapa 

contoh berikut ini. Materi ini diberikan dalam bentuk tanya jawab atau nyanyian. 

 Mata untuk apa sayang? 

 Untuk melihat Bu 

 Siapa yang menciptakan mata? 

 Allah Subhanahu Wata’ala 

  Telinga untuk apa, Nak? 

  Untuk mendengar 

  Siapa yang menciptakan telinga sayang? 

  Allah Subhanahu Wata’ala 

 Gigi untuk apa, Ani? 

 Untuk makan 

 Siapa yang menciptakan gigi? 

 Allah Subhanahu Wata’ala 

  Allah Tuhanku 

  Bila ditanya siapa Tuhanmu? 

  Dialah Yang Maha Pengasih dan Penyayang 

  Bila ditanya siapa Nabimu? 

  Dialah Muhammad, insan mulia 

  Bila ditanya apa kitabmu? 

  Itulah Alqur’an 

  Bila ditanya siapa musuhmu? 

  Dialah setan terkutuk 

 

       Berdasarkan kenyataan yang ada beberapa siswa akan senang hati berbicara  dan 

menjawab pertanyaan guru, akan tetapi sebagian yang lain akan merasakan ketakutan. Di 

sinilah guru berperan bagaimana mangatasi rasa takut siswa dan membangkitkan keberanian 

untuk berbicara. Untuk itu, guru perlu memberikan dorongan agar siswa berbicara dengan 

tutur kata yang lemah lembut sehingga siswa tidak semakin takut. Bagaimana seorang guru 

membantu siswa agar mudah mengeluarkan kata-kata saat berbicara? Timbulkan rasa jatuh 

cinta dengan kata-kata, menghargai, dan memakai kekuatannya dengan penuh 

tanggungjawab, menggali tirai arti yang tersembunyi, dan menariknya dengan cara-cara tanpa 

batas dalam mengungkapkan cinta dan simpati, memenangkan argumen, menjelaskan tugas 

yang kompleks, mengajar siswa bisa berbicara dengan orang lain penuh sopan santun dan 

lemah lembut. 

 

Membaca 

 Tujuan membaca ialah menangkap bahasa yang tertulis dengan tepat dan teratur. 

Setelah itu pembaca menangkap pikiran dan perasaan orang lain dengan perantaraan tulisan 
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(gambar dari bahasa yang dilisankan). Siswa SD memerlukan keteladanan dalam membaca. 

Keteladanan tersebut harus sesering mungkin ditunjukkan pada mereka karena siswa berbuat 

sesuai dengan apa yang dilihatnya. Mereka bagaikan mesin foto copy yang tak kenal lelah 

meniru apa saja yang dilihatnya. Mereka adalah manusia-manusia yang praktikal. Mereka 

amat rakus mencoba sesuatu yang baru. Mereka senantiasa ingin melakukan sesuatu dan 

menemukan sesuatu. Secara agak ekstrim, siswa SD bisa dikatakan manusia-manusia anti 

teori (Leonhardt, 1999:2) 

 Membaca adalah salah satu aktivitas yang pantas di foto copy oleh mereka. Untuk 

menarik minat membaca, guru perlu menonjolkan aktivitas membaca di depan siswa secara 

demonstratif, menumpuk buku-buku di meja, memperlihatkan berbagai alat tulis, dan 

coretan-coretan lalu pertontonkan atraksi mengasikkan membaca. Siswa yang gemar 

membaca akan mempunyai rasa kebahasaan yang lebih tinggi, mereka akan berbicara, 

menulis, dan memahami gagasan-gagasan rumit secara lebih baik. Kegemaran membaca 

memang harus ditumbuhkan sejak dini. 

 Leonhardt (1999:27) menyatakan sepuluh alasan utama mengapa guru harus 

menumbuhkan cinta membaca kepada siswa, antara lain: 

(1) Mereka hanya akan bersedia menggunakan sebagian besar waktunya untuk membaca 

jika mereka memang gemar membaca. Berlatih adalah segalanya 

(2) Siswa yang gemar membaca akan mempunyai rasa kebahasaan yang lebih tinggi. 

Mereka akan berbicara, menulis, dan memahami gagasan-gagasan rumit secara lebih 

baik. 

(3) Membaca akan memberikan wawasan yang lebih luas keberagamannya, yang membuat 

belajar dalam segala hal lebih mudah. Siswa yang hanya membaca buku-buku fiksi pun 

akan mengerti tentang fakta-fakta yang ada dalam sejarah, geografi, politik, dan ilmu 

pengetahuan. 

(4) Di sekolah, hanya siswa yang gemar membacalah yang mempunyai keterampilan 

berbahasa untuk menjadi unggul dalam setiap bidang yang memerlukan banyak 

membaca seperti dalam tingkat kemampuan memahami bahasa yang sulit. 

(5) Kemampuan istimewa membaca kemungkinan dapat mengatasi rasa tidak percaya diri 

siswa terhadap kemampuan akademik mereka karena mereka akan mampu 

menyelesaikan pekerjaan sekolah mereka hanya dengan menyediakan sedikit waktu dan 

energi emosional mereka. Sebaliknya, siswa yang tidak suka membaca akan mudah 

mengalami krisis kepribadian. 

(6) Kegemaran membaca akan memberikan beragam perspektif kepada siswa. Setelah 

melihat kehidupan digambarkan melalui pandangan bermacam-macam penulis, mereka 

memahami ada berbagai situasi dalam kehidupan. 

(7) Membaca dapat membantu siswa untuk memiliki rasa kasih sayang. Hakikat kasih 

sayang adalah kemampuan untuk memahami pandangan orang lain. Membaca membawa 

siswa ke dalam ribuan pola kehidupan yang berbeda, membuat mereka memahami 

kehidupan ini dengan segala kompleksitasnya. 

(8) Siswa yang gemar membaca dihadapkan pada suatu dunia  yang penuh dengan 

kemungkinan dan kesempatan. Mungkin mereka akan membaca ketegangan dalam novel 

Michael Crichton dan bercita-cita untuk menjadi seorang ilmuwan. Betapapun dunia 
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tempat siswa tinggal luasnya terbatas, dengan membaca mereka dapat pergi kemana pun 

dan mereka dapat memimpikan apapun. 

(9) Siswa yang gemar membaca akan mampu mengembangkan pola pikir kreatif dalam diri 

mereka. Mereka tidak hanya mendengar informasi tetapi juga belajar untuk mengikuti 

argumen-argumen yang kaya dan meningkatkan alur pemikiran yang beragam. 

(10) Kecintaan membaca adalah salah satu kebagian utama dalam hidup dalam rangka 

menghasilkan siswa yang berbudaya dan mempunyai karakter cerdas. 

 Seorang guru hendaknya mempunyai inisiatif untuk menemukan bahan bacaan bagi 

siswa. Jarang terpikir oleh siswa bahwa sebenarnya ada buku-buku atau majalah tentang hal-

hal yang menyenangkan, seperti buku kumpulan 101 kisah-kisah teladan. Oleh karena itu, 

guru hendaknya bersikap kreatif dan tegas. Kalau siswa  menyukai catur, suruhlah mereka 

mencari buku tentang catur atau siswa menyukai sepak bola suruhlah mereka mencari buku 

tentang sepak bola. Dalam memilih bacaan bagi siswa hendaklah yang mempunyai nilai 

pendidikan budi pekerti, religius, jujur, mempunyai toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, 

mandiri, mempunyai rasa ingin tahu, cinta damai, peduli lingkungan, dan teladan-teladan 

yang disajikan dalam contoh bacaan di bawah ini. 

 

SIAPA YANG KAYA DAN SIAPA YANG MISKIN 

 Pada suatu hari, seorang laki-laki sedang duduk menyantap makanan bersama 

istrinya. Di depan mereka tersedia hidangan ayam panggang. Seorang pengemis muncul di 

depan pintu rumah. Lelaki itu keluar lalu membentak dan mengusirnya. 

 Hari demi hari berganti, lelaki itu akhirnya menjadi fakir dan semua hartanya habis 

hingga ia harus menceraikan istrinya. Pada suatu hari si istri dan suaminya (yang baru) duduk 

menyantap makanan, di depan mereka tersedia hidangan ayam bakar. Tiba-tiba ada seorang 

pengemis mengetuk pintu, si suami berkata kepada istrinya, “Berikan ayam bakar ini pada 

pengemis itu!” Si istripun keluar membawa ayam bakar tersebut. Ternyata si pengemis 

adalah bekas suaminya yang pertama. Maka ia menyerahkan ayam bakar itu kepada si 

pengemis dan kembali menemui suaminya (yang sekarang) dengan berisak air mata. 

Suaminya menanyakan sebab tangisannya itu. Si istri memberitahukan bahwa pengemis yang 

meminta-minta itu adalah bekas suaminya dulu. Lalu ia menceritakan bahwa bekas suaminya 

itu pernah membentak dan mengusir seorang pengemis. Si suami berkata kepadanya, “Apa 

yang engkau herankan? Demi Allah, sesungguhnya akulah pengemis yang pernah 

dibentak dan diusirnya dulu” (101 Kisah teladan). 

 

Menulis 

 Kegiatan menulis tidak dapat dipisahkan dari kegiatan bahasa lainnya. Menulis 

didorong oleh kegiatan berbicara, mendengar dan membaca. Memasukkan kegiatan seni 

bahasa dalam aspek membantu siswa dalam berkomunikasi lebih efektif dan belajar lebih 

menyeluruh. Seperti berbicara, menulis membawa ide-ide dari seseorang dengan tujuan dan 

makna menulis, dapat mengembangkan perasaan audiens dan merasakan kegiatan menulis 

sebagai tindakan yang relevan yang terjadi di antara diri sendiri, orang lain, dan masyarakat. 

 Guru dapat menjadi model dalam keterampilan menulis spesifik pada siswa, ketika 

mereka membahas cara memilih topik, membaca sampel tulisannya untuk dikritik, (hal ini 
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memerlukan keberanian) atau menuliskan komentar yang panjang mengenai tugas siswa 

dengan ketelitian yang besar. Guru bisa berbagi dengan siswa mengenai karya tulis dari 

berbagai tingkat, dengan menujukkan jumlah revisi dan koreksi tentang naskah selanjutnya. 

 

Karya Sastra 

 Sastra sebagai salah satu bentuk karya seni dapat berpengaruh besar terhadap siswa. 

Karya sastra, pada dasarnya, bukan hanya mencerdaskan tetapi juga memperhalus dan 

menawarkan keseimbangan. Dengan membaca sastra siswa bisa menjadi lebih toleran, lebih 

sabar, dan lebih dewasa. Bacaan yang luas dan sebanyak mungkin pengalaman dari karya 

imajinatif amat penting bagi perkemabangan bahasa seseorang. Bahasa itu sendiri adalah 

gambaran manusia atau manifestasi pikirannya. Pada aspek inilah urgensi keterkaitan antara 

membaca dan menulis. Selain itu karya sastra dapat menularkan kegairahan dalam 

memahami hidup, yang disampaikan dengan logika yang cermat dan diksi yang tepat, 

sehingga dapat menelurkan manusia yang suka berpikir dan merenung (Werdiningsih, 

2003:13). 

 Sehubungan dengan besarnya potensi peran sastra bagi pembaca, kehadiran sastra 

anak akan menjadi lebih bermakna jika dimanfaatkan secara optimal sebagai media 

pendidikan nilai. Keterkaitan sastra dengan nilai-nilai tidak hanya menyangkut seluk-beluk 

dan nilai-nilai kehidupan personal tetapi juga memasuki ruang dan berbagai aspek nilai-nilai 

kehidupan manusia. Dengan demikian, karya sastra tidak hanya mengandung nilai-nilai yang 

bersifat personal, tetapi juga nilai-nilai yang bersifat sosial kemasyarakatan. 

 

SIMPULAN 

 Berdasarkan uraian singkat dalam tulisan ini, dapat ditarik simpulan sebagai berikut. 

Pertama, Pendidikan merupakan suatu proses pembudayaan baik itu dalam keluarga, 

sekolah, maupun masyarakat, bukan hanya pengalihan keterampilan teknis tertentu yang 

perlu dilakukan, tetapi juga penumbuhan dan pengembangan siswa menjadi manusia yang 

berbudaya dan berkarakter cerdas, yang tercermin dalam sistem nilai yang dianut oleh pribadi 

siswa. Kedua, pendidikan bahasa Indonesia sangat berperan dalam proses pengembangan 

individu, sebagai makluk sosial dan tunas bangsa. Dengan demikian setiap pembelajaran 

bahasa Indonesia, guru hendaknya memperhitungkan kepentingan siswa. Ketiga, IQ adalah 

kemampuan untuk memahami situasi, EQ kemampuan untuk menghadapi situasi, dan SQ 

kemampuan untuk mengubah situasi. Siswa hendaknya memiliki ketiga kemampuan ini 

sebagai bekal hidupnya. Keempat, Terdapat lima ciri orang cerdas secara spiritual yaitu, 

kemampuan untuk mentransedensikan fisik dan material, kemampuan untuk mengalami 

tingkat kesadaran memuncak, kemampuan untuk mensakralkan pengalaman sehari-hari, 

kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber spiritual untuk menyelesaikan masalah, 

kemampuan untuk berbuat baik dan memiliki kasih sayang yang tinggi kepada sesama 

mahkluk. Kelima, kecerdasan sangat efektif dikembangkan dengan pembelajaran bahasa 

Indonesia seperti mendengar, berbicara, membaca, menulis, dan karya sastra untuk 

menjadikan siswa yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi 

pekerti luhur. 
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Abstract 

Pembelajaran bahasa Inggris di Sekolah Dasar perlu menggunakan metode yang menarik dan 

menyenangkan. Hal ini dilakukan karena siswa siswi Sekolah Dasar masih terpengaruh 

dengan bahasa Ibu dan bahasa Indonesia yang digunakannya setiap hari, apalagi pada 

pembelajaran kosakata bahasa Inggris. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

pembelajaran bahasa Inggris dengan menggunakan Gambar dan Kartu Flash sebagai alat 

bantu. 
 

Kata Kunci: Kosakata, Gambar, dan Flash Card. 

 

 

BACKGROUND OF THE PROBLEM 

English Language Teaching (ELT) in Indonesia is still based on old-fashioned 

methodologies. In most schools, 'Grammar translation method' is used in which the teacher is 

always lecturing and talking to the students, who act mostly as passive listeners (Andrew 

Charles, 2008 : 1). In most schools there are about 50 students in a class. New methods and 

techniques in teaching English as a foreign language have been developed but they are more 

relevant and effective when applied to smaller class size.  

When the class is large, it becomes very difficult for the teacher to interact the 

students can see and   hear what is being said by the teacher. Besides, limited time also means 

that the teacher cannot fully interact with each student.   

Listening and speaking skills are important so that they particularly need individual 

practice. With the size of the class and the limited time, it is very difficult for teachers to give 

exercise in the listening and speaking skills of their students. Lack of resources also means 

that teachers cannot or do not know how to use language laboratory or audio-visual aids like 

slide, film or PowerPoint presentations. The large size of the class also creates problems for 

the teacher in terms of workload checking and marking homework, assignments, tests and 

exams. Meanwhile, they have to cover the syllabus and doing the syllabus with the problems 

concerning the big size of the class students.  

Based on the writer‟s observation, the same condition happened in all primary schools 

in Gorontalo. The explanation is supported by the writer‟s experience in observing the 

primary school students of Laboratory Primary School, Gorontalo State University. From 

the observation, the writer found that the students faced some problems in learning 

process, especially in learning English vocabulary. In this case, they often forget the 

names of things that had been taught before. These problems were caused by the lack of 

their ability in memorizing vocabulary because the teachers did not use various ways or 

mailto:wiwy-pulukadang@ung.ac.id
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techniques in teaching English and lack of the students‟ attention in learning process in 

the classroom. 

In this writing, the writer emphasizes more attention on those problems because a 

teacher is not always right and the students are not always wrong when they get an 

unsatisfied mark. The materials and the unsuitable teacher styles or techniques might 

cause it. 

Norrish points out that, it is not always the students' fault if they get bad result, 

perhaps the material and or the style of presentation do not suit with them (1983:189). 

Based on that opinion, the writer thinks that the factors such as: teachers, students, 

material, learning style, the teachers‟ style of presentation or techniques become the 

general problem of teaching English. The specific purpose for this research is to find out 

the best way of teaching English vocabulary to the students of primary school.  

The writer uses pictures and adapts the Glenn Doman method which is using flash 

cards that can be taught to babies to learn how to improve their vocabularies. In this case 

the writer use and combine them both. The writer knows that students as the beginner 

could not understand well the lesson of English grammar structure in English language. 

Because at that age they have to know and identify firstly the names of objects or things 

so that they can build into sentences later after they master the vocabulary.  

To overcome the problem, the writer would like to use pictures and flash cards as 

visual aids. The writer uses pictures with consideration that they can be used to teach 

vocabulary and they can make students interested in the materials. Anthony Wright 

said,"Pictures are more vivid than words, they are much easier to recall than words. 

Therefore, pictures can be used to teach vocabulary"(1981:3). 

Based on those considerations and the facts about the teaching of English in 

primary school at Gorontalo, the writer wants to conduct a research to enhance the 

students‟ vocabulary. The writer chooses pictures combined with flash cards as visual 

aids to overcome the problem. Because, English words have different ways than 

Indonesian words to read so that the writer would take pictures combined the flash cards 

to make students know the form of the things and the English word of the things.  

 

THEORETICAL FRAMEWORK 

Language Development In Childhood 

Language development is a process that starts early in human life, when a person 

begins to acquire language by learning it as it is spoken and by mimicry. Children's language 

development moves from simplicity to complexity. Infants start with their mother tongue. 

Yet by four months of age, babies can show and discriminate speech sounds. The language 

that infants in this period of speak is called "babbling". 

Usually, language starts as a recall of simple words without being associated to a meaning, 

but as children grow, words acquire meaning, and connections between words are formed. In 

time, sentences start to form as words are joined together to create logical meaning. As a 

person gets older, new meanings and new associations are created and vocabulary increases 

as more words are learned. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Language
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 In teaching language, Jeremy Harmer (2001: 38) describes learners of the primary 

school students as young children, children that are become adolescents and adult. 

1. Young Children 

Some conclusions about what a classroom for young children should look like and 

what might be going on in it. First of all children want the classroom to be bright and 

colorful, with windows that children can see out through, and with enough rooms for 

different activities to take place. Every one might expect the children to be working in groups 

in different parts of the classroom, changing their activity every ten minutes or so. Because 

children love discovering things, and because they respond well when they are use their 

imagination, they may well be involved in puzzle like activities, in making things, in drawing 

things, in games, in physical movement, in answering questions or in songs.  

2. Children who become adolescents  

The age is the widely accepted that one of the key issues in adolescence, especially 

perhaps, is the search for individual identity, and that this search provides the key challenge 

for this age group. Identity has to be forged among classmates and friends; peer approval may 

be considerably more important for the student than the attention of the teacher, for young 

children, is so crucial. 

This age is begin well in learning language and can be said as new adult. 

As teachers of young children, adolescents and adults we should recognize the need to 

minimize the bad effects of pass learning experiences. We can diminish the fear of failure by 

offering activities which are achievable, paying special attention to the level of challenge 

presented by exercises. We need to listen to students‟ concerns too and, in many cases, 

modify what we do to suit their learning tastes also to encourage their students to use their 

own life experience in the learning process especially in teaching young children. Teachers 

have to know that some students are better at learning languages than others.  

2. Visual Aid 

Visual aid is an instructional device (such as chart, map, picture or model) that 

appeals chiefly to vision.  Cheek and Beeman define a visual aid as anything the audience 

can see that helps the speaker get his or her message across to the audience (2000:1). 

Furthermore they say that there are some reasons for using visual aids in teaching 

learning process. They are: (a) The audience's attention is focused more completely on 

visual aids provide. (b) Visual aids make the audiences more persuasive. (c) The receiver 

retains the message better. (d) The message is transmitted more efficiently. (e) Students 

have come to expect visuals. (f) Visual aids help establish organization for presentations. 

(g) Visual aids add variety emphasis to teachers' presentation. (h) Teachers' message is 

presented both aurally and visually. (i) Visuals help teachers to be concise (2000:2).  

Gerlack and Elly(1980:23) defines visual aids as person, material or tools, or 

events that established conditions, which enables the learners to acquire knowledge, 

skills, and attitude. In this sense, the teachers, the textbooks, and the school environment 

are media. Referring to the opinion, Cheek and Beeman state as follows: There are two 

categories of visual aids, standard visual aids and electronically enhanced visual aids. 

According to Cheek and Beeman pointed that there are: (a) Standard Visual Aids. Like: 

The human body, Other body movements, Actual objects, Models of actual objects, 
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Posters and flip charts, Photographs and pictures, Maps, and Chalkboard. (b) Electronically 

enhanced visual aids. Like: Overhead transparencies, Slides 35 mm. Slides represent an 

easily manageable and elegant visual format. They allow you to bring realism into your 

presentation. Using a computer graphics program and a film recorder, excellent word 

slides can be made. 

English Vocabulary 

Webster Handy college dictionary (1994) defines vocabulary as all the words used by 

particular person group, etc., writer list of words, as a dictionary". 

Carter states: Vocabulary is the content and function on words of a language which 

are learned so through that they become a part of a child's understanding, speaking, and later, 

reading, and writing". Vocabulary is the words having meaning when heard or seen even 

though not proceed by the individual himself to communicate with other (1993:4). 

Based on the definitions of vocabulary, it can be concluded that: vocabulary is the 

total number of words of language and the stock used by speakers of one language to 

communicate to each other, notably in speaking or writing communication. 

Teaching English Vocabulary by Using Pictures and Flash Cards as Visual Aids 

There are four factors according to Gerlach and Elly (1980:35), which are directly 

involved in the process of learning language. They are: students, teachers, language, 

learning, method of teaching, and the subject. Those four mentioned factors are called as 

the effort to help and to facilitate the process of teaching in a class. 

In teaching vocabulary a teacher must be patient, because learning is a process, the 

student will know it regularly. In order to make the students of the primary school is able to 

master English vocabulary well, teachers should teach English vocabulary through visual 

aids like pictures and the flash cards. In the other words, the teachers should stimulate them 

with exciting situation in order to get students' interest in learning English by visual aids 

through pictures. 

It is all about pictures that can be combined with flash cards which are adaptation 

from the Glenn Doman Method. Flash Cards itself are the pieces of cards with a word in it 

that is found out of Glenn Doman to teach children read.  

Glenn Doman is a physical therapist who began treating brain-injured children after 

World War II. One of his young patients had an operation called a hemispherectomy. This is 

when half the brain is removed. The child was having seizures that endangered his life and 

the only solution was this radical procedure.  

The way of Glenn Doman procedure is the ears receive the stimulation of voice, even 

if it just one word or an oral message, so the message become a series of the electrochemistry 

impulses and flow continuously at the brain so that it can be heard and the words become 

meaningful and can be understood. It is the same with the eyes that can see a word or written 

word which become a series of the electrochemistry impulses and continuously flow at the 

brain that can be shown and the meaning become understood. Both the eyes and the ears have 

same ways go up to the brain where the messages built with the same processes in the brain. 

The teacher should consider organizing the setting of the class in a way that students 

can work in pairs or groups. They can be asked to work in pairs or groups. In this case, the 

teacher can become a facilitator rather than being perceived as a dictator by his or her 
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students. The teacher should try and get to know students individually. Activities in which 

students and teachers get more chance to interact with each other and share their ideas should 

be arranged. For example, students can asked to give their opinions about stories and poems, 

or how they would like a change in the ending of a particular story.  The film slide should be 

used by teachers to make the class more interesting. Newspaper clippings can be used instead 

of colored chalk to make the board look less drab.  

The teachers must know students‟ learning style, because every student has a specific 

way of absorbing the information. Some learn best through visual stimulation; others are 

more responsive to sound and language; while some learns more quickly through touch and 

motion. 

 

CONCLUSION, IMPLEMENTATION AND SUGGESTION 

Conclusion 

1) To teach the students‟ Vocabulary using pictures and flash cards as visual aids. In using 

visual aids can do from some stages. They are: (a) Bring the pictures and flash cards 

which are nearby of student life into the classroom. (b) Apply and assign the teaching and 

learning process technique which is enjoyable for the students by using song, dance, play, 

etc. (c) The lesson have to be points out to the students‟ competency at remembering the 

words, know the meaning of the words, capable in writing the structure of the words and 

to use the word in sentence. 

2) Vocabulary of the students improved when the writer is using pictures and flash cards as 

visual aids. These are can prove by the last test and the portfolio also the students‟ answer 

when the writer and the partner teacher gave some questions for them and the students 

can write the right words. 

Implication 

Based on the the research finding and the conclusion, the writter find out some 

implications which are following: (1) Thewriting necessary to be applied by teachers every 

year in the teaching and learning process also for the teachers‟ professionalism. (2) In 

English lesson had to be pointed out that language is the communication thing which is very 

important. So the students can focus in the teaching and learning process also can improve 

their vocabulary, writing, and pronunciation of the words. (3) Students necessary to look for 

some words out sides the learning process to be more improve their vocabulary. 

Suggestion 

Therefore the writter wants to share the experience by giving some suggestion to the 

other person. They are: (1) Other writers/writter. Other writers/writter who will conduct the 

action research with the same focuses, compatible with the problems context in their works 

have to make the planning of the research with the sufficient material and the good arrange of 

time. (2) Teachers.The teachers have to improve and increase their skills in the teaching and 

learning process by using visual or audio visual aids which is not just in the package book, 

but also taken from the other resources. (3) Students. Students necessary to improve their 

vocabulary and words in English language for making the good sentences. (4) Primary 

Education Program Department, especially for the English part. can develop the researches; 
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also develop theories of techniques, approach, method and strategy of teaching and learning 

process. 
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Abstract 

Low ability students in writing rhymes of children caused by the difficulty of the Child Poem 

Writing students in choosing words to sampiran / content and style of the language, the 

purpose of this research is to improve the writing skills of children through a model rhyme 

Number Head Together the fourth grade students of SDN 85 Central City City of Gorontalo 

the method of research is classroom action research conducted in two cycles. Based on the 

results of the first cycle is capable of 11 people or 55%, and has been unable to 9 people or 

45%. In the second cycle students who have been able to write rhymes children as many as 

18 people or 90% and who have not been able to write rhymes children as much as 2 people 

or 10% It can be concluded that learning by using Number Head Together models can 

improve the ability of fourth grade students of SDN 85 Cities City of Gorontalo in the middle 

of writing rhymes children. 
 

Keywords: Writing, Pantun, Numbered Head Together. 

 

 

 

PENDAHULUAN   

Bahasa Indonesia menjadi materi pembelajaran yang wajib diberikan di setiap jenjang 

pendidikan, mulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai Perguruan Tinggi. Hal ini dilakukan 

supaya siswa mampu menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan benar serta mampu 

menerapkan dalam kehidupan masyarakat. Untuk dapat berkomunikasi dengan baik, 

seseorang perlu belajar cara berbahasa yang baik dan benar. Pembelajaran tersebut akan lebih 

baik manakala dipelajari sejak dini dan berkesinambungan. Oleh karena itu, pembelajaran 

bahasa disertakan dalam kurikulum. Hal ini berarti setiap siswa dituntut untuk mampu 

menguasai bahasa yang mereka pelajari terutama bahasa Indonesia yang dapat dilihat dalam 

empat keterampilan berbahasa yakni menyimak, berbicara, membaca dan menulis 

Kemampuan menyimak dan membaca disebut kemampuan reseptif sedangkan 

kemampuan berbicara dan menulis dinamakan kemampuan produktif. Kemampuan reseptif 

dan kemampuan produktif dalam berbahasa merupakan dua sisi yang saling mendukung, 

saling mengisi, dan saling melengkapi. Seseorang yang ingin mengembangkan kemampuan 

berbicara dan menulis, mestilah banyak mendengar dan membaca. (Syarif, dkk. 2010:1).  

Menulis sebagai suatu keterampilan berbahasa yang bersifat aktif dan produktif 

merupakan kemampuan yang menuntut adanya kegiatan encoding yaitu kegiatan untuk 

menghasilkan atau menyampaikan bahasa kepada pihak lain melalui tulisan. Kegiatan 

berbahasa yang produktif adalah kegiatan menyampaikan gagasan, pikiran atau perasaan oleh 

pihak penulis.  
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Pembelajaran menulis memberikan berbagai manfaat di antaranya mengembangkan 

kreativitas, menanamkan kepercayaan diri dan keberanian serta membantu siswa 

menuangkan ide, pikiran, pengalaman, perasaan dan cara memandang kehidupan. Ketika 

menulis, siswa dituntut berpikir untuk menuangkan gagasan secara tertulis berdasarkan 

pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Aktivitas tersebut memerlukan kesungguhan 

untuk mengolah, menata dan mempertimbangkan secara kritis gagasan yang akan dituangkan 

dalam bentuk tulisan. Melihat banyaknya manfaat yang akan diperoleh, seharusnya kegiatan 

menulis menjadi kegiatan yang diminati siswa. Namun kenyataan  di SDN 85 Kota Tengah 

Kota Gorontalo menunjukkan bahwa menulis pantun anak masih menjadi kegiatan yang 

sangat sulit bagi siswa. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan, diperoleh bahwa 

sebagian besar siswa yang belum mampu menulis pantun anak. Hal ini terbukti dari 20 siswa 

yang ada di Kelas IV, hanya 5 siswa atau 25% yang sudah mampu menulis pantun. Kesulitan 

yang dialami siswa dalam pembelajaran menulis pantun, yaitu sulit menulis sampiran/isi, 

pemakaian gaya bahasa, kosakata yang tepat, serta kerja sama.  

Di sisi lain kurangnya kemampuan siswa dalam menulis pantun anak tidak semata-

mata karena siswanya tetapi juga karena bimbingan dari guru dan kurang tepatnya guru 

dalam memilih metode dan pendekatan pembelajaran. selama ini guru lebih mementingkan 

hasil belajar siswa daripada proses pembelajarannya sehingga siswa kurang termotivasi dan 

antusias karena tidak adanya bimbingan. Guru cenderung memberikan tugas dengan tema 

atau judul yang telah ditentukan tanpa memperhatikan minat siswa.   

Kondisi ini tentunya perlu menjadi perhatian bersama. Oleh karena itu peneliti 

menggunakan model pembelajaran Number Head Together agar pembelajaran menulis 

pantun anak yang dilakukan semakin memberikan hasil yang diharapkan. Menurut Suprijono 

(2013: 92) bahwa pembelajaran dengan menggunakan Numbered Head Together diawali 

dengan Numbering. Peneliti dalam hal ini menerapkan model Number Head Together (NHT) 

dalam pembelajaran menulis pantun anak. Dengan model Number Head Together diharapkan 

dapat membangkitkan minat siswa dalam mengungkapkan pendapat dalam bentuk rangkaian 

kata dan kalimat dalam hal ini menulis pantun anak.  

Permasalahan yang dapat dirumuskan apakah keterampilan menulis pantun anak melalui 

model number head together pada siswa kelas IV SDN 85 Kota Tengah Kota Gorontalo 

dapat ditingkatkan dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan menulis pantun anak 

melalui model Number Head Together pada siswa kelas IV SDN 85 Kota Tengah Kota 

Gorontalo 

 

KAJIAN TEORI 

Pengertian Menulis  

Keterampilan menulis merupakan suatu proses perkembangan yang menuntut 

pengalaman, waktu, kesempatan, latihan, keterampilan dan pengajaran langsung menjadi 

seorang penulis Soejanto (dalam Wijayanti, 2006:5). Siswa memerlukan keterampilan 

menulis untuk menyalin mencatat atau menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Dalam 

masyarakat kemampuan menulis diperlukan untuk keperluan berkirim surat, mengisi formulir 

atau membuat catatan. Oleh karena itu keterampilan menulis harus dipelajari dan dilatih 

secara terus menerus. Tarigan (dalam Suhayati, 2011:21) mendefinisikan menulis sebagai 
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menuliskan lambang-lambang grafis dari bahasa yang dipahami oleh penulisnya maupun 

orang lain yang menggunakan bahasa yang sama. Hangrove dan Poteet, (1984:239) menulis 

merupakan penggambaran visual tentang pikiran, persamaan dan ide dengan menggunakan 

simbol-simbol sistem bahasa dan penulisannya untuk keperluan komunikasi atau mencatat.  

Menulis merupakan salah satu dari empat aspek keterampilan berbahasa. Menurut 

 Nurgiyantoro  (2012:  191)  menulis merupakan  kemampuan menggunakan pola-

pola berbahasa secara tertulis untuk mengungkapkan suatu gagasan atau pesan”. Sedangkan 

menurut Tarigan (dalam Wulan 2010: 23) menulis atau mengarang adalah proses 

mengembangkan suatu bahasa atau sehingga pesan yang disampaikan penulis dapat dipahami 

pembaca.  

Dari beberapa definisi menulis diatas dapat disimpulkan bahwa :  

1) Menulis merupakan salah satu komponen sistem komunikasi.  

2) Menulis adalah menggambarkan perasaan, pikiran dan ide.  

3) Bentuk lambang-lambang grafis.  

4) Menuliskan dilakukan untuk keperluan mencatat dan komunikasi.  

Menulis adalah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang 

menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang, sehingga orang lain dapat 

membaca lambang-lambang grafik tersebut kalau mereka memahami bahasa dan gambaran 

grafik itu (Tarigan 2008:22).  

Menulis menurut Suparno (2002:13) didefinisikan sebagai kegiatan penyampaian pesan 

(komunikasi) dengan menggunakan bahasa tulis sabagai alat atau medianya. Pesan adalah isi 

atau muatan yang terkandung dalam suatu tulisan. Tulisan merupakan sebuah simbol atau 

lambang bahasa yang dapat dilihat dan disepakati pemakainya. Dengan demikian dalam 

komunikasi tulis paling tidak terdapat empat unsur yang terlibat, yaitu :  

1. Penulis sebagai penyampaian pesan   

2. Pesan atau isi tulisan   

3. Saluran atau media tulisan   

4. Pembaca sebagai penerima pesan  

Tujuan Menulis  

Hartig (dalam Idriani, (2005:15) menyatakan bahwa tujuan menulis adalah : (1) untuk 

penugasan bukan karena kemauan sendiri; (2) altruistik, yaitu untuk menyenangkan 

pembaca; (3) persuasif, yaitu untuk meyakinkan para pembaca dan kebenaran gagasan yang 

diutamakan; (4) informasional, yaitu untuk memberi informasi; (5) pernyataan diri, yaitu 

untuk memperkenalkan diri sebagai pengarang pada pembaca; (6) pemecahan masalah, yaitu 

untuk mencerminkan atau menjelajahi pikiran-pikiran agar dapat dimengerti oleh pengarang; 

dan (7) kreatif, yaitu untuk mencapai nilai-nilai artistik dan nilai-nilai kesenian.  

Sejalan dengan pendapat Hartig, Sujanto (dalam Indriani, (200r5:16) mengatakan bahwa, 

tujuan menulis adalah untuk mempertajam kepekaan siswa terhadap kesalahan-kesalahan 

baik ejaan, struktur, maupun pemilihan kosakata. Seseorang yang ingin melaksanakan 

kegiatan menulis, pertama yang harus dilaksanakan adalah memilih apa yang akan ditulisnya. 

Bentuk tulisan yang dipakai biasanya dikaitkan dengan siapa yang akan membaca tulisan 

tersebut. Hal ini sangat penting karena dalam menyampaikan satu permasalahan yang sama 

akan berbeda bentuknya apabila berbeda pembacanya.  
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Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan menulis adalah memberikan 

pengetahuan dan keterampilan praktis kepada siswa, sehingga mereka memiliki pengetahuan 

dan pengalaman serta dapat memanfaatkan kemampuan itu untuk berbagai keperluan, 

contohnya dalam kegiatan menulis pantun anak.   

Manfaat Menulis  

Kemampuan menulis merupakan salah satu kemampuan bahasa yang semakin penting untuk 

dikuasai. Hal ini sejalan dengan pengabdian budaya industrial yang merupakan salah satu 

tuntutan pembangunan nasional pada masa mendatang. Kemampuan yang terpenting adalah 

kemampuan membaca dan  

menulis.  

Dari uraian di atas, jelas bahwa kemampuan menulis perlu mendapat perhatian yang 

sungguh-sungguh agar tulisan dapat bermanfaat untuk masyarakat. Kegiatan menulis 

mempunyai banyak manfaat diantaranya: (1) dengan menulis siswa akan mencari sumber 

informasi tentang topik tersebut. Wawasan siswa tentang tema yang akan ditulis akan 

bertambah luas dan dalam; (2) untuk menulis tentang sesuatu siswa belajar tentang sesuatu 

itu serta berpikir atau bernalar. Siswa akan mengumpulkan fakta dan menghubung-

hubungkan, serta menarik kesimpulan; (3) menulis berarti menyusun gagasan secara runtut 

dan sistematis; (4) kegiatan menulis yang terencana akan membiasakan siswa berpikir dan 

berbahasa secara tertib. Suriamiharja (dalam Indriyani, (2005:15).  

Kegiatan menulis ini tidak dapat dikatakan mudah karena penulis tidak hanya cukup 

menyampaikan ide, gagasan, pendapat kepada pembaca. Menyerap, mencari, serta menguasai 

informasi yang berhubungan dengan topik tulisan, merupakan suatu keterampilan yang harus 

dimiliki oleh seorang penulis. sehingga dengan wawasan itu pembaca menjadi ketagihan 

membaca tulisannya karena pembaca merasa puas. Hal-hal itulah yang menyebabkan 

kegiatan menulis merupakan sesuatu yang sangat sulit, sehingga siswa enggan atau kurang 

berminat untuk menulis dengan baik dan benar Suriamiharja (dalam Indriyani, (2005:16).  

Berdasarkan uraian pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa manfaat menulis tiap 

personal dapat melatih seorang penulis dalam mengkonsumsikan gagasannya secara runtut 

dan sistematis. Dengan kegiatan menulis secara intensif dan terencana akan membiasakan 

penulis dalam berpikir dan berbahasa secara tertib.  

Proses Menulis   

  Menurut Yunus dan Suparno (2007: 1.15) bahwa proses yang dilalui dalam menulis 

meliputi: 1) Pra Menulis, langkah-langkah pra menulis meliputi topik, mempertimbangkan 

tujuan menulis, mempertimbangkan audience, mempertimbangkan bentuk tulisan dan 

mengorganisasikan gagasan. 2) Saat menulis, langkah-langkahnya meliputi kalimat pertama, 

menjabarkan draf kasar membacakan jabaran draf. 3) Mengoreksi, tahap meliputi melengkapi 

draf, mengurutkan kembali, mengurangi, menjelaskan, menambah contoh. 4) Mengedit, 

meliputi penggunaan ejaan dan penggunaan aturan penulisan. 5) Mempublikasikan, meliputi 

pengumpulan karya siswa dan penggolongan bentuk publikasi.  

 

Pengertian Pantun  

Pantun menurut Nadjua (tanpa tahun) yaitu jenis puisi lama yang dalam satu baitnya terdiri 

atas empat larik dan bersajak a-b-a-b. Larik pertama dan kedua berupa sampiran sedangkan 
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larik ketiga dan keempat berupa isi. Sampiran tidak mempunyai maksud, hanya diambil rima 

persajakannya saja.  

Pantun adalah bentuk puisi yang terdiri atas empat larik yang bersajak bersilih 2-2 (pola 

abab), dan biasanya, tiap larik terdiri atas empat perkataan. Dua larik pertama disebut 

sampiran, sedangkan dua larik berikutnya disebut isi pantun (Suetarno, 2007:19). Keterkaitan 

tradisi dalam membuat pantun, tampak mempertimbangkan tritunggal dalam membuat 

pantun, yaitu :  

a) Irama (gerak/ aturan yang teratur) yakni proses pengulangan dengan irama yang teratur 

pada akhir baris  

b) Pemilihan kata untuk sampiran  

c) Gaya bahasa yang dipakai pada bagian isi  

Menurut Soetarno (2008:19) pantun adalah bentuk puisi yang terdiri atas empat larik yang 

bersajak bersilih dua-dua (pola ab-ab), dan biasanya tiap larik terdiri atas empat perkataan. 

Dua larik pertama disebut sampiran, sedangkan dua larik berikutnya disebut isi pantun. 

Pantun memiliki ciri-ciri sebagai berikut : a)  

Tiap-tiap pantun terdiri 4 larik, b) Tiap-tiap larik terdiri dari 8-12 suku kata, c) Sajak 

akhirnya merupakan sajak silang yang dapat dirumuskan ab, ab, d) Larik ke-1 dan ke-2 

disebut sampiran, dan tak mempunyai hubungan logis dengan larik ke-3 dan ke-4 yang 

menjadi isi pantun. Menurut Soetarno (2008:20) berdasarkan isi atau temanya, pantun dibagi 

menjadi beberapa jenis, yaitu :  

1. Pantun anak-anak  

Pantun anak-anak mengandung dua pengertian : pertama, pantun yang dikarang oleh anak-

anak sendiri untuk mengekspresikan perasaan hati mereka, baik riang maupun gembira; 

kedua, pantun yang dikarang oleh orang dewasa untuk menggambarkan dunia anak-anak. 

Sebagai pantun yang menggambarkan dunia anak-anak, maka isinya tentu saja sangat 

sederhana, tidak lepas dari pemikiran anak-anak yang hanya berkisar ibu-bapak, permainan, 

makanan, pakaian dan kehidupan sehari-hari. Pantun anak-anak dibagi menjadi dua yaitu 

bersuka cita dan berpantun berduka cita.   

2. Pantun orang muda  

Pantun muda merupakan jenis pantun yang diklasifikasikan berdasarkan penutur atau 

pemakainya. Usia muda mengacu pada rentang waktu dari remaja hingga usia sebelum 

menikah. Sepanjang seseorang belum menikah, maka ia masih termasuk dalam kategori 

muda; sebaliknya walaupun ia masih sangat muda namun telah menikah maka ia termasuk 

dalam klasifikasi orang tua. Tema-tema dalam pantun orang muda ini terdiri dari pantun 

dagang atau pantun nasib, pantun jenaka dan pantun muda; pantun berkenalan, pantun 

berkasih-kasihan, pantun berceraian, dan pantun beriba hati.  

3. Pantun orang tua  

Pantun orang tua merupakan pantun yang dituturkan oleh orang-orang tua, biasanya berisi 

nasihat, kias, ibarat, adat resam, dan ajaran agama. Menurut Sari (2012:252) pantun orang tua 

terdiri dari pantun adat, pantun agama, pantun budi, pantun nasihat, pantun kepahlawanan, 

pantun kias dan pantun pribahasa.   
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Ciri-Ciri Pantun  

  Adapun ciri-ciri pantun sebagai berikut:  

a. Pantun terdiri dari sejumlah baris yang selalu genap yang merupakan satu kesatuan yang 

disebut bait/kuplet.  

b. Setiap baris terdiri dari empat kata yang dibentuk dari 8-12 suku kata (umumnya 10 suku 

kata).  

c. Separoh bait pertama merupakan sampiran (persiapan memasuki isi pantun), separoh bait 

berikutnya merupakan isi (yang mau disampaikan).  

d. Persajakan antara sampiran dan isi selalu paralel (ab-ab atau abc-abc atau abcd-abcd atau 

aa-aa)  

e. Beralun dua. http://ipoel-v2.blogspot.com/2010/02/pengertian-pantun.html  

Berdasarkan ciri-ciri tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pantun memiliki ciri-

ciri yang harus dipahami oleh setiap orang.  

Manfaat Pantun dan Tujuan Pantun  

Pantun memiliki manfaat yang luas dalam seni berbahasa sehari-hari, bahkan berhubungan 

pula dengan seni yang lainnya di masyarakat, misalnya: (1) sebagai syair lagu atau tembang; 

(2) sebagai kidung ludruk (seni teater Jawa Timur); (3) sebagai selingan indah seni pidato; 

(4) sebagai selingan dalam menulis prosa; (5) sebagai ucapan selamat kepada seseorang; (6) 

sebagai sindiran, nasihat, dan lain-lain. http://www.mandarmaju.com/daftarbuku.php?id=334  

Pantun dibuat untuk menyampaikan nasihat, perasaan, budi pekerti, pesan, teka-teki, sindiran, 

menyampaikan suasana, bahkan untuk humor.  Selain tujuan tersebut tujuan lain adalah 

melahirkan penghargaan dan ucapan terima kasih, Meluahkan rsa kasih sayang dan 

kerinduan, Untuk sindiran dan tempelak. 

Pengertian Model  

Isjoni (2007: 51) mengartikan model sebagai kerangka konseptual yang melukiskan prosedur 

yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar peserta didik untuk  mencapai 

tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan 

guru dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar”. Model 

pembelajaran yang dapat dipahami guru agar dapat melaksanakan pembelajaran secara 

efektif dalam meningkatkan hasil pembelajaran adalah model yang relevan dengan materi 

yang akan diajarkan. Dalam penerapannya, model pembelajaran harus dilakukan sesuai 

dengan kebutuhan siswa karena masing-masing model pembelajaran memiliki tujuan, prinsip 

dan tekanan utama yang berbeda-beda.  

Menurut Muda (2006: 376) dalam Kamus lengkap Bahasa Indonesia mengartikan model 

sebagai pola dari sesuatu yang akan dibuat, contoh dari sesuatu yang akan dibuat. Sedangkan 

menurut  Abimanyu dkk. (2008: 3,11) model diartikan sebagai kerangka konseptual yang 

digunakan dalam melakukan sesuatu kegiatan.  Untuk memilih model yang tepat, maka perlu 

diperhatikan relevansinya dengan pencapaian tujuan pengajaran. Dalam prakteknya semua 

model pembelajaran bisa dikatakan baik jika memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:  

a. Semakin kecil upaya yang dilakukan guru semakin besar aktivitas belajar siswa, maka hal 

itu semakin baik.  

b. Semakin sedikit waktu yang diperlukan guru untuk mengaktifkan siswa belajar maka 

semakin baik pula.  

http://ipoel-v2.blogspot.com/2010/02/pengertian-pantun.html
http://ipoel-v2.blogspot.com/2010/02/pengertian-pantun.html
http://www.mandarmaju.com/daftarbuku.php?id=334
http://www.mandarmaju.com/daftarbuku.php?id=334
http://www.mandarmaju.com/daftarbuku.php?id=334
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c. Sesuai dengan cara  belajar siswa yang dilakukan.   

d. Dapat dilaksanakan dengan baik oleh guru.  

Berdasarkan beberapa pengertian itu dapat disimpulkan model adalah suatu pola atau acuan 

yang digunakan dalam melakukan sesuatu kegiatan.  

Manfaat Model  

  Model dalam suatu pembelajaran sangat memberikan manfaat yang sangat berarti 

dalam proses pembelajaran di antaranya adalah dapat memudahkan siswa untuk mengikuti 

dan mempelajari suatu materi yang diajarkan. Begitu pula sebaliknya dengan guru. Dengan 

adanya model dapat memudahkan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran.   

 Pengertian  Number Head Together  

Pembelajaran kooperatif merupakan strategi pembelajaran yang mengutamakan adanya 

kerjasama antar siswa dalam kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran. Menurut 

Suprijono (2013: 92) bahwa pembelajaran dengan menggunakan Numbered Head Together 

diawali dengan Numbering. Para siswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil dan 

diarahkan untuk mempelajari materi pelajaran yang telah ditentukan. Tujuan dibentuknya 

kelompok kooperatif adalah untuk memberikan kesempatan kepada siswa agar dapat terlibat 

secara aktif dalam proses berpikir dan dalam kegiatan-kegiatan belajar. Dalam hal ini 

sebagian besar aktifitas pembelajaran berpusat pada siswa, yakni mempelajari materi 

pelajaran serta berdiskusi untuk memecahkan masalah.   

Pembelajaran koperatif tipe Number Head Together merupakan salah satu tipe pembelajaran 

kooperatif yang menekankan pada struktur khusus yang dirancang untuk mempengaruhi pola 

interaksi siswa dan memiliki tujuan untuk meningkatkan penguasaan akademik. Tipe ini 

dikembangkan oleh kagen dalam ibrahim, (2000:28) dengan melibatkan para siswa dalam 

menelaah bahan yang tercakup dalam suatu pelajaran dan mengecek pemahaman mereka 

terhadap isi pelajaran.  

a. Fungsi Model Pembelajaran Number Head Together  

Model pembelajaran Number Head Together bertujuan untuk meningkatkan pemahaman 

siswa dalam menulis pantun secara runtut sehingga siswa dapat memahami materi 

tentang pantun yang dipelajarinya.   

b. Tujuan Model Pembelajaran Number Head Together  

Tujuan model pembelajaran Number Head Together adalah agar siswa memahami cara 

menulis pantun melalui model Number Head Together yang diberikan dalam bentuk 

tugas perkelompok, agar siswa dapat saling menambah kekurangan perbendaharaan kata 

dalam merangkai sebuah pantun yang dipelajarinya, karena ada kerjasama itulah 

diharapkan siswa tidak mengalami kesulitan atau kesukaran dalam menulis pantun yang 

dipelajarinya.  

Dengan model Number Head Together diharapkan dapat membangkitkan minat siswa 

dalam mengungkapkan pendapat dalam bentuk rangkaian kata dan kalimat. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa peningkatan kemampuan merangkai kata secara runtut sangat 

diperlukan sekali guna membantu mengembangkan hasanah Bahasa Indonesia dalam 

kehidupan sehari-hari sebagai alat komunikasi atau meningkatkan rasa nasionalisme.  

Ibrahim (2008:28) mengemukakan tiga tujuan yang hendak dicapai dalam 

pembelajaran kooperatif dengan tipe Number Head Together yaitu :  
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1. Hasil belajar akademik struktural  

Bertujuan untuk meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik.  

2. Pengakuan adanya keragaman  

Bertujuan agar siswa dapat menerima teman-temannya yang mempunyai berbagai latar 

belakang.  

3. Pengembangan keterampilan sosial  

Bertujuan untuk mengembangkan keterampilan sosial siswa.  

c. Langkah-langkah Model Number Head Together  

Keterampilan yang dimaksud antara lain berbagi tugas, aktif bertanya, menghargai 

pendapat orang lain, mau menjelaskan ide atau pendapat, bekerja dalam kelompok dan 

sebagainya. Penerapan pembelajaran kooperatif tipe NHT merujuk pada konsep Kagen dalam 

Ibrahim (2000:29), dengan tiga  

langkah yaitu :  

1) Pembentukan kelompok  

2) Dikusi masalah  

3) Tukar jawaban antar kelompok.  

Manfaat Model Number Head Together  

Ada beberapa manfaat pada model pembelajaran kooperatif tipe NHT terhadap siswa yang 

hasil belajar rendah yang dikemukakan oleh Lundgren dalam  

Ibrahim (2008:18), antara lain adalah :  

1) Rasa harga diri menjadi lebih tinggi  

2) Memperbaiki kehadiran  

3) Penerimaan terhadap individu menjadi lebih besar  

4) Perilaku mengganggu menjadi lebih kecil  

5) Konflik antara pribadi berkurang  

6) Pemahaman yang lebih mendalam  

7) Meningkatkan kebaikan budi, kepekaan dan toleransi  

8) Hasil belajar lebih tinggi   

Konsep adalah suatu rancangan, pedoman dan suatu perencanaan terhadap suatu kegiatan 

yang akan dilaksanakan demi mencapai suatu tujuan akhir yang telah disepakati, baik 

disepakati oleh pribadi maupun telah disepakati secara khalayak umum.  

Model pembelajaran merupakan salah satu dari konsep mengajar. Dimana konsep mengajar 

merupakan suatu proses yang kompleks, tidak hanya sekedar menyampaikan informasi dari 

guru kepada siswa, banyak kegiatan maupun tindakan yang harus dilakukan, terutama bila 

diinginkan hasil belajar yang lebih baik pada seluruh siswa, oleh karena rumusan yang dapat 

meliputi seluruh kegiatan dan tindakan dalam perbuatan mengajar itu sendiri (Rahyuningsih, 

2011:12).  

Kelebihan Number Head Together  

1. Setiap siswa menjadi siap semua  

2. Dapat melakukan diskusi dengan sungguh-sungguh  

3. Siswa yang pandai dapat mengajari siswa yang kurang pandai   

Kelemahan Number Head Together  

1) Kemungkinan nomor yang dipanggil, dipanggil lagi oleh guru  
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2) tidak semua anggota kelompok dipanggil oleh guru   

Pembelajaran Menulis Pantun Anak melalui Number Head Together di SD  

Langkah-langkah tersebut kemudian dikembangkan oleh Ibrahim (2000:29) menjadi enam 

langkah sebagai berikut :  

Langkah 1. Persiapan  

Dalam tahap ini guru mempersiapkan rancangan pelajaran dengan membuat Skenario 

Pembelajaran (SP), Lembar Kerja Siswa (LKS) yang sesuai dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe Number Head Together 

Langkah 2. Pembentukan Kelompok   

Dalam pembentukan kelompok disesuaikan dengan model pembelajaran kooperatif tipe 

Number Head Together. Guru membagi para siswa menjadi beberapa kelompok yang 

beranggotakan 3-5 orang siswa. Guru memberi nomor kepada setiap siswa dalam kelompok 

dan nama kelompok yang berbeda. Kelompok yang dibentuk merupakan percampuran yang 

ditinjau dari latar belakang sosial, ras, suku, jenis kelamin dan kemampuan belajar. Selain itu, 

dalam pembentukan kelompok digunakan nilai tes awal (pretest) sebagai dasar dalam 

menentukan masing-masing kelompok.  

Langkah 3. Tiap kelompok harus memiliki buku paket atau buku panduan  

Dalam pembentukan kelompok, tiap kelompok harus memiliki buku paket atau buku panduan 

agar memudahkan siswa dalam menyelesaikan LKS atau masalah yang diberikan oleh guru.  

Langkah 4. Diskusi masalah  

Dalam kerja kelompok, guru membagikan LKS kepada setiap siswa sebagai bahan yang akan 

dipelajari. Dalam kerja kelompok setiap siswa berpikir bersama untuk menggambarkan dan 

meyakinkan bahwa setiap orang mengetahui jawaban dari pertanyaan yang telah ada dalam 

LKS atau pertanyaan yang telah diberikan oleh guru. Pertanyaan dapat bervariasi, dari yang 

bersifat spesifik sampai yang bersifat umum.  

Langkah 5. Memanggil nomor anggota atau pemberian jawaban  

Dalam tahap ini, guru menyebut satu nomor dan para siswa dari tiap kelompok dengan 

nomor yang sama mengangkat tangan dan menyiapkan jawaban kepada siswa di kelas.  

Langkah 6. Memberi kesimpulan  

Guru bersama siswa menyimpulkan jawaban akhir dari semua pertanyaan yang berhubungan 

dengan materi yang disajikan.  

 

PEMBAHASAN  

Berdasarkan data  hasil penilaian pada siklus I dan siklus II dapat diketahui bahwa 

kemampuan  siswa dalam menulis pantun melalui model Number  Head Together dapat 

meningkat  dengan persentase 25% pada observasi awal, 55% pada siklus I dan pada siklus II 

meningkat menjadi 75%. Hal ini membuktikan bahwa penerapan model Number  Head 

Together sangat efektif untuk diterapkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada materi 

menulis pantun. Dari hasil observasi awal, siswa yang telah memiliki kemampuan menulis 

pantun sebanyak 5orang atau 25%, pada siklus I mengalami peningkatan menjadi 11 orang 

atau 55%, dan pada siklus II menjadi 18 orang atau 90%.  

Mencermati temuan pelaksanaan tindakan yang diperoleh melalui siklus I dan Siklus II, maka 

terlihat jelas adanya peningkatan kemampuan siswa pada pembelajaran menulis pantun 



PROCEEDING 
Scientific Forum-Faculty of Education Department of Science Education (FIP-JIP) and The International Seminar 

Gorontalo, 09 – 11 September 2015 

 

 96 

melalui model number head together. Hal ini terlihat pada semua aspek baik dalam aktivitas 

guru dan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran telah dilaksanakan dengan sangat baik. 

Jika dikaji lebih lanjut bahwa peningkatan kemampuan siswa ini erat kaitannya dengan 

model yang digunakan guru dalam pembelajaran. Dalam konteks ini penggunaan model 

Number  Head Together dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran.   

Dari hasil yang dicapai pada siklus II maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis tindakan yang 

menyatakan bahwa : “Jika guru menggunakan model number  head together dalam 

pembelajaran, maka kemampuan siswa kelas IV SDN 85 Kota Tengah dalam menulis pantun 

akan meningkat,”.  

 

PENUTUP 

Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian, data menunjukkan bahwa kemampuan siswa menulis 

pantun melalui model Number Head Together mengalami peningkatan yang sangat baik dari 

siklus ke siklus. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah siswa yang mengalami peningkatan 

dari siklus II. Pada siklus I dari data diketahui bahwa dari 3 aspek yang menjadi fokus 

penilaian ada siswa 11 orang atau 55% yang sudah mampu menulis pantun dengan baik 

dengan nilai rata-rata 64,00, dan 9 orang atau 45% yang belum mampu menulis pantun.  

Sementara itu pada siklus II telihat adanya peningkatan yang sangat signifikan. Dari data 

diketahui bahwa dari 3 aspek yang menjadi fokus penilaian ada 15 orang atau 75% yang 

sudah mampu menulis pantun dengan nilai rata-rata 71,3. Dengan demikian pembelajaran 

dengan model Number Head Together dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis 

pantun anak.  

Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan penulis sebagai 

berikut: 

1. Guru hendaknya memberikan variasi model dalam pembelajaran, salah satunya yaitu 

dengan menggunakan model Number Head Together, karena terbukti bahwa dengan 

model Number Head Together dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis 

pantun.  

2. Pembelajaran bahasa indonesia dengan model Number Head Together dapat dijadikan 

alternatif bagi guru untuk diterapkan dalam proses pembelajaran.  

3. Peneliti lain hendaknya termotivasi untuk melengkapi penelitian ini dengan 

menggunakan model pembelajaran yang lain untuk  meningkatkan kemampuan siswa 

dalam menulis pantun.  

4. Praktisi atau peneliti di bidang pendidikan dapat menggunakan penelitian ini sebagai 

bahan rujukan untuk melakukan penelitian yang lain dengan model pembelajaran yang 

berbeda sehingga didapatkan berbagai alternatif model pembelajaran.  
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ABSTRACT 

 

This study aims to determine the increase in student learning outcomes achieve mastery 

through a process skill approach using the cooperative model process skills approach (PSA) 

network engineering. This is a descriptive study by observing: Implementation of cyclical 

learning, skills aspects of the process, aspects of student cooperative, network engineering, 

student response, and student results. In addition, research carried out on the basis of 

problems in class and implemented in kelas. This study is classified as a class action research 

(classroom action research) to the stages of planning, implementation, observation, and 

reflection. Object of this research is the application of  (PSA)  with tissue engineering 

students in class working on B.7. Based on the results of data analysis can be concluded: (1) 

The process of implementation of learning networks using  (PSA) techniques including both 

categories, aspects of the cooperative has succeeded, process skills students individually, in 

groups, and classical are in the good category, (2) the results of student learning has reaching 

eighty-five percent have been completed in the classical, and the student response to the 

execution of the PTK are in the happy category, and  (3) Application of  process skills 

network engineering cooperative model can improve student learning outcomes in science 

education courses first in class B-7 UPP PGSD FIP UNM characterized by increased student 

learning process and results of cycle 1 to cycle 3 
 

Keywords:   PSA, Network engineering, and learning outcomes 

 

 

PENDAHULUAN 

Berbagai  usaha yang  telah dilakukan dalam proses perkuliahan agar perkuliahan di 

UPP PGSD FIP UNM  lebih aktif dan bermakna,  namun  hasilnya belum maksimal. 

Kenyataan menunjukkan bahwa masih banyak  mahasiswa masih sulit menerapkan 

pengetahuan yang dimilikinya ke dalam situasi baru. Selain itu,  PGSD FIP UNM juga telah 

melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan kualitas baik dari segi input maupun dari segi 

proses. Dari segi input  penerimaan mahasiswa baru PGSD sekarang ini  telah dibuka melalui 

jalur SNMPTN dan SBMPTN  pada tingkat universitas. Sedangkan dari segi proses telah 

dilakukan revisi kurikulum berkesinambungan dan peningkatan kualifikasi tenaga dosen.  

Namun demikian, hasil yang dicapai masih belum juga maksimal yang ditandai oleh 

kurangnya aktivitas mahasiswa dalam proses pembelajaran dan  kurangnya sikap kritis 

mahasiswa dalam pembelajaran yang tergambar pada kepasrahan mahasiswa untuk menerima 

semua konsep yang disajikan dosen  tanpa ada usaha untuk mencoba menelaah lebih jauh 

baik melalui pengajuan pertanyaan pada saat perkuliahan berlangsung, maupun tindak lanjut 

pencarian lliteratur yang memberi wacana yang lebih luas. Muaranya berdampak pula pada 

evaluasi pembelajaran yang mendorong mahasiswa untuk mencari satu-satunya jawaban 

mailto:andimaks_65@yahoo.co.id
mailto:hasaruddinhafid@yahoo.co.id
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yang tepat dan kurang percaya diri pada hasil pemikiran sendiri,  sehingga berdampak pada 

hasil belajar mahasiswa belum mengalami peningkatan.  

Bertolak dari fenomena di atas menunjukkan  bahwa tak satu pun metode yang 

dianggap paling  unggul, masing-masing dengan kelebihan dan kelemahannya.  Keampuhan 

teknik   pembelajaran bergantung  pada tujuan yang akan dicapai serta berbagai kondisi yang 

ada pada proses pembelajaran tertentu. Subiyanto (1988) mengemukakan bahwa metode 

mengajar dianggap efektif  jika dalam penggunaannya sesuai dengan tujuan pembelajaran, 

sesuai dengan tingkat kemampuan mahasiswa, sesuai dengan materi pelajaran yang 

disampaikan, dan sesuai dengan karakteristik kepribadian mahasiswa.  

Pada umumnya ketuntasan  hasil  belajar  mahasiswa dalam  matakuliah pendidikan 

IPA 1 selama ini sangat sulit mencapai 85 %, di  setiap kelas.  Di duga kesulitan itu terjadi 

karena teknik pembelajaran yang diterapkan dosen  kurang inovatif  dan kurang menarik 

minat mahasiswa sebagai subyek belajar yang berdampak  pada  menurunnya motivasi 

belajar sehingga hasil belajar yang dicapai juga masih rendah. Oleh karena itu perlu 

diterapkan PKP teknik jaringan kerja dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. 

 Pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang secara sadar dan terencana 

dalam menciptakan interaksi dalam rangka peningkatan pemahaman terhadap suatu obyek. 

Menurut Abdurrahman dan Bintoro dalam Nurhadi (2003: 50), Pembelajaran kooperatif 

adalah pembelajaran yang secara sadar dan sistimatis mengembangkan interaksi yang silih 

asah, silih asih, dan silih asuh antar mahasiswa sebagai latihan hidup di dalam masyarakat 

nyata. Dalam pembelajaran koperatif menurut Abdulrrahman dan Bintoro terkandung empat 

elemen penting yang memaknai pembelajaran kooperatif itu, yaitu: (1) Saling 

Ketergantungan Positif; (2)  Interaksi Tatap Muka; (3)  Akuntabilitas Individu; dan  (4)  

Keterampilan Menjalin Hubungan Antar Pribadi. Pendekatan yang digunakan  adalah 

keterampilan proses IPA yakni keterampilan yang dilakukan oleh para ilmuwan, meliputi: (1) 

Pengamatan; (2) Pengklasifikasian; (3) Pengukuran; (4) Identifikasi dan Pengendalian 

Variabel; (5) Perumusan Hipotesis; (6) Perancangan Eksperimen; (7) Pengkomunikasian.  

Secara rinci, Hadiat (1988) mengemukakan sejumlah ketrampilan proses dengan ciri-cirinya 

yang perlu dilatihkan pada mahasiswa.  

Teknik jaringan kerja (network) pada penelitian tindakan kelas ini diadopsi dari 

sistem multilevel marketing (MLM).  Pengertian multilevel marketing (MLM) menurut Pindi 

(2005) adalah sebuah bisnis yang menggunakan teknik  jaringan kerja dalam memasarkan 

jaringan.  Menurut Pindi ada beberapa hal yang membuat  MLM lebih unggul dibanding 

usaha lain: (1) Pemutusan rantai distribusi; (2) Personal franchise; (3)  Membangun jaringan 

pemasaran tanpa batas dan biaya murah; (4)  Penghematan biaya iklan; (5) Pemberian 

kesempatan kepada semua orang untuk berbisnis mandiri; (6)  Mengurangi biaya salesperson 

Sistem bisnis jaringan mengalami perkembangan yang sangat cepat dan memberikan 

kontribusi yang cukup besar pada peningkatan pendapatan. Berdasarkan deskripsi sistem 

multilevel marketing, sistem ini dapat diadopsi dan diterapkan pada proses pembelajaran IPA.  

Beberapa hal yang menurut peneliti merupakan kelebihan teknik  pembelajaran dengan 

sistem jaringan (network) dibanding teknik  lain yaitu: (1)  Mengatasi kendala mahasiswa 

yang disebabkan terjadinya miskomunikasi antara dosen  dengan mahasiswa pada 

pembelajaran Pendidikan IPA di SD  terutama kompetensi dari suatu pokok bahasan makhluk 
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hidup dan lingkungannya; (2)  Meningkatkan kecakapan sosial Mahasiswa melalui 

kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama; (3)  Membangun jaringan kerja dalam 

pembelajaran tanpa batas ruang dan waktu; (4)   Memberi kesempatan kepada semua 

mahasiswa untuk belajar mandiri;  (5) Kompetisi antar kelompok (jaringan) menjadi dasar 

penilaian; (6)  Pemberian penghargaan (reward) kelompok. 

Menurut Nasution (1984:41) tidak ada metode belajar yang sesuai bagi semua anak.  

Setiap anak pada dasarnya memerlukan metode belajar tersendiri yang sesuai baginya. Untuk 

mengatasi adanya kendala dalam pembelajaran, salah satu alternatif yang dapat digunakan  

adalah teknik jaringan kerja. Teknik  pembelajaran  intinya menggunakan prinsip tutorial dari 

teman sebaya. Sistem tutorial memberikan solusi alternatif bantuan individual dalam 

pembelajaran. Kendala pembelajaran disebabkan karena faktor diri atau keterbatasan dosen  

dalam memberikan bimbingan dalam kepada semua mahasiswa.  

Berdasarkan karateristik  teknik pembelajaran sistem jaringan memiliki kesamaan 

prinsip pada pembelajaran kooperatif.  Menurut Slavin (dalam Sidarta, 2004)  ada enam ciri 

utama pembelajan kooperatif 1). kelompok memilik tujuan, 2). menekankan pada 

akuntabilitas individu, 3). setiap anggota memiliki kesempatan yang sama, 4). penekanan 

pada kompetisi kelompok, bukan kompetisi individu, spesialisasi tugas tiap anggota 

kelompok, dan 6). menjembatani adaptasi kebutuhan individu.  Teknik pembelajaran dengan 

sistem jaringan kerja merupakan cara alternatif dalam pembelajaran kooperatif.  

Pengembangan model pembelajaran  dengan inovasi teknik pembelajaran  yang dapat 

meningkatkan efektifitas pencapaian tujuan belajar.  Struktur jaringan kerja dan mekanisme 

pembentukan kelompok dapat dilihat pada gambar 1 berikut:  
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Menurut Ahmadi (1976 :14) dalam bukunya yang berjudul “Pengukuran dan 

Penilaian Pendidikan”, prestasi belajar adalah tingkat keberhasilan mahasiswa dalam 

mempelajari materi pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam bentuk skor dan test 

mengenai sejumlah materi pelajaran tertentu. Prestasi belajar mahasiswa merupakan 

keberhasilan yang diperoleh dari hasil belajarnya.  

Menurut Soewondo (1982:18), prestasi belajar adalah tingkat keberhasilan para 

mahasiswa dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah yang diberikan oleh dosen. Hasil 

tersebut dinyatakan dalam bentuk skor atau nilai yang diperoleh dari test mengenai materi 

pelajaran yang bersangkutan. Bloom mendefinisikan prestasi belajar sebagai perubahan 

tingkah laku yang meliputi tiga domain yaitu: pengetahuan atau kognitif, sikap atau afektif 

dan keterampilan atau psikomotor.  

Berdasarkan pengertian seperti yang disebutkan di atas,  dapat disimpulkan bahwa 

prestasi belajar merupakan suatu ukuran berhasil tidaknya mahasiswa setelah menempuh 

pelajaran disuatu jenjang pendidikan, maka untuk mengetahui hal ini diperlukan pengukuran 

berupa test. Dalam konteks Kurikulum IPA, prestasi belajar yang diharapkan adalah jika 

mahasiswa telah mencapai hasil belajar yang optimal dalam setiap atau keseluruhan materi 

pelajaran, yang diistilakan sebagai ketuntasan hasil belajar. Ketuntasan hasil belajar individu 

minimal 65 % menguasai materi pelajaran atau ketuntasan secara klasikal mencapai 85 % 

menguasai materi pelajaran. 

Belajar tuntas adalah satu filsafat yang menyatakan bahwa dengan sistem pengajaran 

yang tepat semua mahasiswa dapat belajar dengan hasil yang baik dari hampir seluruh materi 

pelajaran yang diajarkan di sekolah. Bahan pelajaran yang digunakan sebagai wahana  

mencapai tujuan pendidikan tersebut dibagi atau unit-unit, setiap unit terdiri dari bahan-bahan 

pelajaran yang diurutkan secara singkat, sistimatis dari yang mudah ke bahan yang sukar. 

Setiap mahasiswa diharapkan menguasai satu unit pelajaran sebelum diperbolehkan untuk 

mempelajari unit pelajaran berikutnya, bagi mahasiswa yang gagal menguasai satu unit 

pelajaran tertentu harus diberikan unit pelajaran perbaikan atau remedial 

Sistem pengajar  yang menganut konsep belajar tuntas mempunyai ciri-ciri, yaitu ; 1). 

Pengajaran didasarkan atas tujuan-tujuan pendidikan yang telah ditentukan terlebih dahulu, 

2). Memperhatiakn perbedaan individu, dan 3). Evaluasi dilakukan secara kontinu (continous 

evaluation) dan didasarkan atas kriteria (evaluasi formatif dan evaluasi sumatif). 

 

PROSEDUR  PENELITIAN 

Penelitian ini bersifat deskriptif, oleh karena itu  pengamatan yang diperlukan 

meliputi ; Pelaksanaan pembelajaran ,  Keterampilan Proses, aspek kooperatif mahasiswa, 

Teknik  jaringan kerja, respon mahasiswa, dan hasil belajar mahasiswa. Selain itu, penelitian 

ini digolongkan sebagai penelitian tindakan kelas (classroom action research).  

Model penelitian tindakan kelas yang digunakan adalah model Kemmis dan Mc 

Taggart sesuai yang dikutip Kardi (1997) dengan langkah-langkah berikut ; (1) identifikasi 

ide awal, (2) menentukan fakta dan analisis, (3) perencanaan yang meliputi sejumlah tahap 

tindakan, (4) implementasi tindakan, (5) pemonitoran implementasi dan pengaruhnya, (6) 
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refleksi dengan menjelaskan kegagalan implementasi jika ada dan pengaruhnya, merevisi ide 

pokok jika perlu. 

Penelitian ini terdiri dari tiga siklus yang meliputi: 

1. Perencanaan 

Peneliti merencanakan tindakan berdasarkan tujuan pembelajaran. Tindakan dirumuskan 

untuk pencapaian indikator antara lain:  kemampuan Dosen  dan Mahasiswa menggunakan 

keterampilan proses KBM melalui model kooperatif teknik  jaringan kerja. Peneliti 

menyiapkan pula instrumen berupa lembar observasi dan tes hasil belajar. 

 

2. Pelaksanaan 

Peneliti menyiapkan seluruh perangkat pembelajaran yang terkait dengan materi yang akan 

diajarkan termasuk lembar kerja, membagi mahasiswa dalam kelompok dengan mekanisme 

sebagai berikut: 

a. Dosen memberikan persentase  materi sesuai  kompetensi dari topik yang sudah 

ditentukan  

b. Mahaiswa diurutkan berdasarkan  skor hasil pre tes  sesuai  topik  yang dipersentasekan 

oleh dosen dari skor tertinggi ke skor terendah .  

c. Dipilih lima (5) mahasiswa  tertinggi menjadi ketua jaringan yaitu: A, B, C, D dan E.  

Ketua jaringan juga bertindak sebagai Tutor Primer.  

d. Sepuluh (10) mahasiswa dengan prestasi sedang menjadi Mitra Belajar I  yaitu: A1 A2, 

B1 B2, C1 C2, D1 D2 dan E1 E2.  Mitra belajar I akan bertindak sebagai Tutor Sekunder.   

e. Dua puluh (20)  mahasiswa dengan prestasi rendah menjadi Mitra Belajar II, yaitu: A11   

A12    A21  A22    B11     B12   B21     B22    C11    C12       C21   C22     D11    D12    D21   D22    E11    

E12      E21   dan  E22.  

f. Pemilihan anggota kelompok jaringan dilakukan secara random sesuai dengan kelompok  

tingkatan  prestasi hasil belajar.  

g. Struktur dalam satu kelompok jaringan terdiri 7 orang yaitu: 1 orang ketua jaringan, 2 

orang mitra belajar I, dan 4 orang mitra belajar II. 

Dalam satu tim/kelompok  Mahasiswa dapat saling membantu untuk menguasai bahan 

ajar melalui tanya jawab atau diskusi antar sesama anggota tim.  

3. Observasi 

Secara individu, dilakukan evaluasi tiap minggu untuk mengetahui penguasaan materi 

akademik yang telah dipelajari dengan menggunakan tes dan evaluasi akhir untuk 

mengetahui  hasil belajar mahasiswa. 

Kemampuan Dosen  dan Mahasiswa dalam menggunakan keterampilan proses 

melalui model kooperatif  teknik jaringan kerja  diamati setiap kali kegiatan belajar mengajar 

dengan menggunakan lembar observasi.  

Setiap siklus dilakukan evaluasi berupa tes hasil belajar untuk mengetaui sejauh mana 

penerapan PKP Model kooperatif teknik jaringan kerja yang dilakukan oleh Dosen melalui 

hasil belajar yang dicapai Mahasiswa dalam tes. 
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4. Refleksi 

a.  Analisis hasil pengamatan kemampuan dosen  dan mahasiswa dalam keterampilan proses 

selama  KBM melalui model kooperatif  teknik jaringan kerja  dan hasil tes tertulis 

tentang kemampuan akademik mahasiswa menunjukkan perlunya pembenahan baik dari 

segi teknis penerapan teknik jaringan kerja maupun hasil belajar mahasiswa belum 

sesuai indikator keberhasilan.  

b.   Analisis kelemahan-kelemahan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan observasi 

masih dijumpai sehingga perlu diperbaiki pada siklus berikutnya 

c.   Perbaikan skenario pembelajaran dan instrumen penelitian yang digunakan masih perlu 

dilakukan. 

   Siklus kedua merupakan implementasi tindakan pembelajaran hasil perbaikan siklus 

pertama pada topik sub pokok  bahasan berikutnya, dan seterusnya berulang  dengan 

perbaikan pembelajaran. Pada siklus kedua ini juga dilakukan ; perencanaan, pelaksanaan, 

evaluasi, tes, dan refleksi. Analisis tahap-tahap ini menuntut utuk dilakukan  perbaikan RPP, 

modifikasi media, dan latihan untuk kelancaran penerapan teknik jaringan kerja. Hasil 

perbaikan disiklus kedua ini dijadikan acuan dasar untuk perencanaan pelaksanaan 

perlakukan pada siklus ketiga. 

   Siklus ketiga merupakan implementasi tindakan pembelajaran hasil perbaikan siklus 

kedua pada topik sub pokok bahasan tertentu, dan tetap dilakukan perbaikan proses  

pembelajaran dan latihan penerapan teknik jaringan kerja  sehingga diperoleh alternatif PKP 

model kooperatif teknik  jaringan kerja dalam  pembelajaran  pendidikan IPA di SD, yang 

lebih efektif dalam rangka meningkatkan hasil belajar Mahasiswa. 

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan 

analisis mahasiswa, termasuk prasyarat pengetahuan yang dimiliki. Teknik observasi 

dimaksudkan  untuk mengumpulkan data penelitian dengan menggunakan lembar 

pengamatan yang digunakan untuk  mengamati  kemampuan dosen  dan mahasiswa terhadap 

PKP model kooperatif  teknik jaringan kerja. Skor untuk masing-masing pertanyaan atau 

amatan dapat berupa angka. Akan tetapi, pada tahap akhir skor tersebut dirata-ratakan dan 

dikonversikan ke dalam bentuk kualitatif.  Skala penilaian dibuat dengan rentangan dari 1 

sampai dengan 4. Penafsiran angka-angka tersebut adalah sebagai berikut: 1 = kurang, 2 = 

cukup, 3 = baik, 4 = amat baik  

Tes hasil belajar Mahmahasiswa disusun dengan maksud untuk memperoleh data hasil 

belajar mahasiswa yang penyusunannya disesuaikan dengan kurikulum  PGSD dan 

berdasarkan kisi-kisi serta materi yang telah dipelajari. Tes ini dibuat dalam bentuk pilihan 

ganda (multiple choice) sebanyak 30 item, yang meliputi aspek-aspek dalam ranah kognitif, 

afektif dan psikomotorik. Pemberian skor untuk tiap item didasarkan pada benar atau 

salahnya jawaban. Dimana jawaban yang benar akan memperoleh skor 1 (satu) dan jawaban 

yang salah akan memperoleh skor 0 (nol).  

Teknik pengolahan data, khususnya peningkatan  hasil belajar yang akan digunakan 

pada penelitian ini sekaligus merupakan indikator kinerja keberhasilan penelitian tindakan 

kelas dalam pembelajaran Pendidikan IPA 1di SD dengan penerapan PKP model  kooperatif  

teknik jaringan kerja dapat meningkatkan hasil belajar individu minimal 65 % atau  

keberhasil secara klasikal mencapai 85 %. Ketuntasan sama dengan Jumlah skor diperoleh 
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siswa dibagi dengan Jumlah skor seluruh soal dikali 100%. Ketuntasan klasikal adalah 

Jumlah siswa yang telah tuntas dibagi dengan Jumlah siswa dikali 100%.         

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil pengelolaan pembelajaran kooperatif tipe Jaringan kerja yang dilakukan oleh 

dosen selaku peneliti. Data pada diagram 1 menunjukkan rerata penilaian terhadap dosen 

selaku peneliti selama pengajaran berlangsung, khususnya konsep pembelajaran PAIKEM, 

Kreatif Produktif dan PBL  terhadap pengelolaan pembelajaran koperatif tipe Jaringan kerja  

untuk lima indikator amatan, yaitu pedahuluan, kegiatan inti, penutup, pengelolaan waktu, 

dan pengamatan suasana kelas dalam setiap kegiatan KBM. Pengamatan indikator tersebut di 

kelas B.7 memperlihatkan  data sebagai berikut ; indikator pendahuluan rerata 3,33; indikator 

kegiatan ini rerata 3,42; indikator penutup rerata 3,67; indikator pengelolaan waktu rerata 

3,00; dan indikator pengamatan suasana kelas rerata 3,00 

 

 

Hasil aktivitas Dosen dan Mahasiswa selama  pembelajaran keterampilan proses 

menggunakan tipe Jaringan kerja rerata aktivitas dosen dan mahasiswa selama KBM. 

menunjukkan aktivitas dosen sebesar 1,0 dan aktivitas mahasiswa kelas B.7 sebesar 0,9. 

 

Secara klasikal menunjukkan keterampilan kooperatif  mahasiswa  dengan PKP tipe 

Jaringan kerja menunjukan peningkatan selama KBM berlangsung, yaitu  siklus 1 rerata 

sebesar 3,25 ; siklus 2  rerata sebesar 3,36; dan siklus 3 rerata sebesar 3,39. (diagram 3) 
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Diagram 3 

 

Sedangkan keterampilan PKP mahasiswa selama kegiatan belajar mengajar 

ditunjukkan pada diagram 4 sbb: 

 
Dari tiga siklus PTK yang diujicobakan menunjukkan penerapan PKP tipe Jaringan 

kerja dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa dalam mata kuliah pendidikan IPA 1, 

khusunya konsep pembelajaran PAIKEM, Kreatif Produktif dan PBL. Hasil olah data pada 

diagram 5 menunjukkan rerata peningkatan hasil belajar mahasiswa secara klasikal dan 

cukup signifikan setiap siklus. 



PROCEEDING 
Scientific Forum-Faculty of Education Department of Science Education (FIP-JIP) and The International Seminar 

Gorontalo, 09 – 11 September 2015 

 

 106 

 

Peningkatan hasil belajar setiap siklus sebanding dengan respon mahasiswa yang sangat 

baik  terhadap pelaksanaan PTK, hal ini ditunjukkan dari daftar isian yang diberikan pada 

mahasiswa. Peningkatan respon mahasiswa tersebut tergambar pada diagram 6 ; sebelum 

pelaksanaan PTK respon mahasiswa sebesar 73,57 % terhadap aktivitas PBM sedang setelah 

PTK respon mahasiswa terhadap PBM meningkar sebesar 87,88 %. Peningkatan ini memberi 

makna tersendiri bagi mahasiswa yang ditunjukkan 90 % mahasiswa menginginkan kegiatan 

PBM menggunakan pola PTK 

 
Strategi pembelajaran dengan menggunakan keterampilan proses dalam pembelajaran 

merupakan salah satu strategi yang dapat mengoptimalkan hasil belajar mahasiswa, hal ini 

dapat terjadi karena pendekatan tersebut menitikberatkan pada mahasiswa sebagai pelaku dan 

dosen sebagai mediator atau fasilitator dalam KBM. Salah satu tipe pembelajaran 

keterampilan proses adalah tipe sistem jaringan  kerja yang melibatakan  mahasiswa dalam 

kegiatan  belajar  dikelompokkan menjadi  4-5 orang tetapi  dalam sistem jaringan digunakan 

7 orang setiap jaringan  dan bersifat variatif atau heterogen serta lebih menekankan pada 

kerjasama antar mahasiswa dalam kelompok dan optimalisasi hasil belajar mahasiswa baik 

secara individu, kelompok, maupun klasikal. 

Penelitian ini menunjukkan hasil belajar mahasiswa baik secara individu, klasikal, 

maupun kelompok, khususnya kelas  B.7 menggunakan keterampilan proses tipe  Jaringan 

kerja  sangat baik, yaitu mengalami peningkatan rata-rata yang signifikan  Peningkatan 

tersebut salah satu penyebabnya adalah optimalisasi kegiatan proses belajar yang berdampak 

pada peningkatan hasil belajar.  

Peningkatan hasil belajar tersebut dapat saja terjadi karena proses dan pendekatan 

KBM lebih optimal dan menempatkan mahasiswa sebagai obyek belajar yang kreatif.  Data 
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pada diagram 1  menunjukkan bahwa aktivitas dosen  sangat optimal dan aktivitas mahasiswa 

kelas B.7 mencapai  optimal pada pengelolaan pembelajaran  yakni  pengetahuan dan 

pemahaman dosen dan mahasiswa terhadap pengelolaan pembelajaran melalui pendekatan 

keterampilan proses teknik  jaringan kerja  sangat  baik.  Ini berarti pendekatan keterampilan 

proses teknik jaringan kerja yang telah diterapkan dosen dalam pembelajaran mahasiswa 

dikelas sangat sesuai dengan peningkatan hasil belajar mahasiswa. Dengan demikian hasil 

belajar mahasiswa yang optimal (diagram 5) berbanding lurus dengan aktivitas dosen  dan 

mahasiswa dalam penerapan PKP teknik jaringan kerja.   

Data pada diagram 2 menunjukkan aktivitas dosen dan mahasiswa sangat baik. 

Sedangkan aktifitas keterampilan kooperatif pada setiap siklus mengalami peningkatan 

(diagram 3) ini berarti  peningkatan hasil belajar yang optimal dalam penelitian ini, juga 

dipengaruhi oleh aktivitas dosen dan mahasiswa yang tinggi disertai dengan  pemahaman dan 

pelaksanaan keterampilan kooperatif tipe jaringan kerja mahasiswa yang mengalami 

peningkatan dari setiap siklus dan berada dalam kategori baik. 

Penerapan setiap komponen keterampilan prosesyang diamati  keseluruhan  berada 

pada kategori baik dan sebagian   ketermpilan mendekati kategori amat baik.(diagram 5). Ini 

berarti mahasiswa sudah mahir melaksanakan keterampilan proses. Demikian pula dengan 

respon mahasiswa terhadap pelaksanaan PTK yang cukup tinggi selama KBM (diagram 7) 

sangat mendukung peningkatan hasil belajar mahasiswa kelas B-7 UPP PGSD FIP UNM  

selama pelaksanaan pembelajaran sebanyak tiga siklus.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian ini, maka disimpulkan hal-hal yang 

terkait dengan masalah dalam penelitian, yaitu ; 

1. Hasil pelaksanaan  pembelajaran menggunakan  PKP  Model kooperatif teknik jaringan 

kerja termasuk kategori baik,  aspek kooperatif  telah berhasil,  keterampilan proses 

mahasiswa baik secara individu, kelompok, maupun klasikal berada pada kategori baik, 

hasil belajar mahasiswa telah mencapai delapan puluh lima persen, dan respon mahasiswa 

terhadap pelaksanaan PTK berada dalam kategori senang. 

2. Penerapan  Pendekatan Keterampialn Proses  model kooperatif  teknik  jaringan kerja 

dapat meningkatkan  hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah pendidikan IPA 1  di 

.kelas B-7 UPP PGSD FIP UNM yang ditandai dengan peningkatan hasil belajar 

mahasiswa dari siklus 1 s.d siklus 3. Dengan demikian peningkatan hasil belajar 

mahasiswa telah mencapai ketuntasan minimal pada akhir dari siklus. 

Saran-saran 

Agar hasil penelitian ini lebih konprehensif, disarankan dilakukan penelitian lanjutan 

berkaitan pokok bahasan yang lain dalam mata kuliah  tertentu.  
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Abstract 
The purpose of this study is to describe: (1) teacher‟s problems experienced in making 

learning plan, (2) teacher‟s problems experienced in the implementation of learning by using 

scientific approaches and integrative thematic approach, (3) teacher‟s problems experienced 

in the implementation of authentic assessment of teachers at SDN Sumbersari 1 Malang. This 

study used a qualitative descriptive study. The data collected is about the teacher‟s problems 

experienced in lesson planning, learning implementation, and implementation of authentic 

assessment through interviews, observation of teaching practice, and qualitative descriptive 

data analysis.documentation. The results showed that the teacher‟s problems experienced in 

making learning plan in SDN Sumbersari 1 Malang is to develop indicators in accordance 

with the Basic Competency (KD); formulate learning objectives to meet the elements of 

Audience, Behavior, Condition, and Degree (ABCD); formulate indicators in accordance 

with the Basic Competency (KD); make the assessment‟s format on Learning 

Implementation Plan (RPP); create scenarios or interesting learning activities; and 

developing learning materials that exist on the syllabus and teacher books. Then the teacher‟s 

problems experienced in the implementation of learning to use a scientific approach and 

thematic integrative approach that is difficult to cultivate reason learners; grow up the 

learner‟s courage to communicate the results of the work or task that has been done; 

strengthening the memory of learners; mastery of the class, implement the operational 

measures; lack of time ratings; and develop a media resource and learning in the classroom. 

Then teacher‟s the problems experienced in authentic assessment that is difficult to carry out 

all types of authentic assessment; difficult to assess individual learners; difficulty assessing 

attitudes; difficulty separating point; and often lack the time during the execution of an 

authentic assessment of learning. The conclusion of this analysis is planning, 

implementation, and assessment of learning in SDN Sumbersari 1 Malang still having some 

problems. 
 

Keywords: problematics , implementation , scientific approach , integrative thematic 

approach. 

 

 

PENDAHULUAN 

Praktik pendidikan, tentu tidak terlepas dengan yang namanya kurikulum. Kurikulum 

merupakan salah satu komponen inti dalam pendidikan. Menurut Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor  20  Tahun  2003 menjelaskan  bahwa  kurikulum  adalah  seperangkat 

rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta  cara  yang  

digunakan  sebagai  pedoman  penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai 

tujuan pendidikan tertentu. 

Seiring dengan perkembangan kehidupan dan tuntutan masyarakat, kurikulum di 

Indonesia pun mengalami perkembangan. Pada bulan Juli 2013 lalu, pemerintah telah 
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mengeluarkan Kurikulum 2013 untuk menggantikan kurikulum sebelumnya Kurikulum 2006 

(KTSP). Karakteristik dari Kurikulum 2013 diantaranya yaitu ditandai dengan pembelajaran 

tematik terpadu, penggunaan pendekatan saintifik, pendekatan tematik integratif, serta 

penilaian autentik dalam pembelajaran. Namun pada kesempatan ini, peneliti akan 

memfokuskan penelitian yang terkait dengan implementasi pendekatan saintifik dan tematik 

integratif dalam pembelajaran di Sekolah Dasar. 

Pendekatan saintifik perlu diimplementasikan dalam kegiatan belajar peserta didik. 

Sudarwan (dalam Majid, 2014:194) memaparkan bahwa pendekatan saintifik memiliki ciri 

penonjolan dimensi pengamatan, penalaran, penemuan, pengabsahan, dan penjelasan tentang 

suatu kebenaran. Pendekatan saintifik yang dimaksud meliputi kegiatan mengamati, 

menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi, mengkomunikasikan, dan 

menyimpulkan untuk diterapkan pada semua tema, sedangkan pendekatan tematik integratif 

sebenarnya sudah dikenal sejak kurikulum 1975 dalam bentuk unit teaching, yang pada 

intinya suatu tema mengikat mata pelajaran yang berbeda. Pendekatan saintifik dan 

pendekatan tematik integratif ini akan membuat proses pembelajaran menjadi bermakna. 

Apabila dilaksanakan oleh para guru dengan baik, peserta didik akan mengalami proses 

pembelajaran yang nyata (kontekstual), aktif, kreatif, dan menyenangkan.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah yang dilakukan peneliti di 

Sekolah Dasar Negeri Sumbersari 1 Kota Malang diperoleh informasi awal bahwa sekolah 

dasar tersebut sudah menerapkan Kurikulum 2013 sejak awal diberlakukan yaitu pada tahun 

2013 lalu. Saat ini sekolah menerapkan Kurikulum 2013 untuk kelas I, II, IV, dan kelas V. 

Kepala sekolah juga menyatakan bahwa dalam pelaksanaannya di sekolah masih ada 

beberapa kekurangan dan kendala, diantaranya guru masih kesulitan dalam membuat 

perencanaan pembelajaran, pengimplementasian pendekatan saintifik dan pendekatan tematik 

integratif, serta dalam melakukan penilaian pada Kurikulum 2013 ini. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merasa perlu dan tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang problematika implementasi pendekatan saintifik dan pendekatan tematik 

integratif. Sekolah yang dijadikan objek penelitian yaitu Sekolah Dasar Negeri Sumbersari 1 

Kota Malang. 

 

METODE   

Penelitian mengenai Problematika Implementasi Pendekatan Saintifik dan Pendekatan 

Tematik Integratif di SDN Sumbersari 1 Kota Malang ini menggunakan pendekatan 

penelitian kualitatif. Peneliti ingin menemukan makna dibalik gejala atau peristiwa yang 

tampak dengan pengujian secara rinci terhadap satu peristiwa tertentu, oleh karena itu 

penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif studi kasus dengan jenis penelitian 

deskriptif. Jenis penelitian deskriptif ini bermaksud menyajikan data yang didapat oleh 

peneliti berupa data deskriptif (kata-kata). 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif karena peneliti ingin memperoleh 

gambaran dari keadaan nyata yang terjadi di lapangan. Sesuai dengan tujuan penelitian ini, 

Denzin dan Lincoln (dalam Moleong, 2008) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang 

terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Arikunto (2010:3) 
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menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk 

menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya 

dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. 

 

HASIL 

Problematikan Implementasi Pendekatan Saintifik dan Pendekatan Tematik Integratif 

di SDN Sumbersari 1 Kota Malang 

 Pada penelitian ini diperoleh data tentang Problematikan Implementasi Pendekatan 

Saintifik dan Pendekatan Tematik Integratif di SDN Sumbersari 1 Kota Malang. Berdasarkan 

hasil penelitian berikut ini merupakan temuan-temuan penelitian yang telah dihimpun. 

Masalah yang dialami Guru dalam Membuat Perencanaan Pembelajaran di SDN 

Sumbersari 1 Kota Malang 

a. Guru kelas I selalu membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) setiap akan 

melaksanakan pembelajaran. 

b. Pada penyusunan RPP kelas I dimulai dengan menuliskan identitas RPP, kemudian 

kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik, indikator, tujuan pembelajaran, materi 

ajar, alokasi waktu, pendekatan dan metode pembelajaran, skenario atau kegiatan 

pembelajaran, media dan sumber belajar, serta penilaian. Kemudian penulisan identitas 

RPP berisi nama sekolah, kelas atau semester, tema, subtema, urutan pembelajaran, hari 

atau tanggal, alokasi waktu, dan tahun ajaran. 

c. Pada RPP kelas I, masih terdapat indikator yang belum terhubung dengan Kompetensi 

Dasar (KD), misalnya pada Kompetensi Dasar (KD) matematika “3.8 mengenal panjang, 

luas, waktu, dan suhu; 4.9 mengumpulkan dan mengelola data pokok kategorikal dan 

menyajikan dalam grafik konkrit dan piktograf menggunakan urutan label”. Kemudian 

guru merumuskan indikator pencapaian kompetensi matematika “membaca nyaring teks 

deskritif; menulis kembali menggunakan huruf tegak bersambung”, dengan demikian 

indikator tersebut tidak sambung dengan Kompetensi Dasar (KD). 

d. Guru kelas II selalu membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) setiap akan 

melaksanakan pembelajaran. 

e. Pada penyusunan RPP kelas II setelah Kompetensi Inti (KI), Kompetensi Dasar (KD), 

indikator pencapaian kompetensi, guru langsung menuliskan deskripsi materi. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa guru belum menuliskan tujuan pembelajaran pada RPP yang 

dibuatnya, dalam RPP Novi juga belum mencantumkan pendekatan dan metode 

pembelajaran, sumber dan media pembelajaran serta penilaian. 

f. Guru kelas IV tidak selalu membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) setiap 

akan melaksanakan pembelajaran. 

g. Pada RPP kelas IV ditemukan tujuan pembelajaran “siswa mengenal makna symbol pada 

setiap sila Pancasila dengan benar”, yang menunjukkan bahwa dalam merumuskan tujuan 

pembelajaran guru belum memenuhi unsur Audience (A), Behavior (B), Condition (C), 

dan Degree (D). 

h. Pada RPP kelas IV ditemukan tujuan pembelajaran yang belum terhubung dengan 

indikator pencapaian kompetensi, misalnya pada indikator “menceritakan hasil 

wawancara”, pada perumusan tujuan pembelajaran ditulis “setelah kegiatan membuat 
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daftar pertanyaan, siswa mampu mengaplikasikan kegiatan mewawancarai sesuai topik 

yang diminta”. 

i. Guru kelas V selalu membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) setiap akan 

melaksanakan pembelajaran. 

j. Guru kelas V mengalami kendala dalam hal koordinasi dengan antarguru, terlebih dengan 

guru penjaskes sehingga kegiatan yang sudah dilakukan atau belum guru tidak tahu. 

Akhirnya guru sulit menentukan langkah pembelajaran, selama ini guru hanya menyusun 

kegiatan-kegiatan yang sederhana, kegiatan yang lapangan biasanya tidak guru cantumkan 

pada langkah pembelajaran. 

k. Pada RPP kelas V, sumber dan media pembelajaran kurang variatif. Guru hanya 

mencantumkan buku siswa dan buku guru yang disediakan dari pemerintah. 

Masalah yang dialami Guru dalam Pelaksanaan Pembelajaran Menggunakan 

Pendekatan Saintifik dan Pendekatan Tematik Integratif di SDN Sumbersari 1 Kota 

Malang 

a. Pembelajaran di SDN Sumbersari 1 Kota Malang dilaksanakan sesuai dengan urutan 

pembelajaran, yaitu mulai dari pendahuluan atau kegiatan awal, dilanjutkan pada kegiatan 

inti, dan terakhir kegiatan penutup. 

b. Pada pelaksanaan pendekatan saintifik, guru kelas 1 masih mengalami kesulitan dalam 

melakukan kegiatan mengkomunikasikan dan menumbuhkan keberanian peserta didik 

untuk mengkomunikasikan hasil karya atau tugas yang sudah dikerjakan, guru kelas II 

mengalami kesulitan untuk menumbuhkan nalar peserta didik, guru kelas IV kesulitan 

untuk memperkuat daya ingat peserta didik, dan guru kelas V mengalami kesulitan untuk 

melaksanakan langkah-langkah kegiatan sesuai dengan alokasi waktu. 

c. Pada pelaksanaan pendekatan tematik integratif guru sudah tidak terlihat menyampaikan 

materi dengan memisahkan mata pelajaran, guru sudah memadukan beberapa muatan 

pelajaran yang disajikan dalam suatu tema dan subtema. 

d. Kegiatan penutup dilakukan melalui refleksi dengan menanyakan perasaan siswa setelah 

mengikuti pembelajaran, dan membuat rangkuman bersama dengan peserta didik. 

e. Kendala yang dialami guru pada penggunaan pendekatan saintifik dan pendekatan tematik 

integratif dalam pembelajaran di SDN Sumbersari 1 Kota Malang yaitu kurang siapnya 

guru dengan proses belajar yang baru. 

Masalah yang dialami Guru dalam Penilaian Autentik di SDN Sumbersari 1 Kota 

Malang 

a. Guru belum melaksanakan semua jenis penilaian autentik selama kegiatan pembelajaran. 

b. Guru kesulitan untuk menilai peserta didik secara individual. 

c. Guru kesulitan untuk menilai sikap. 

d. Guru kesulitan memisahkan nilai pada penilaian autentik. 

e. Guru sering kekurangan waktu pada saat pelaksanaan penilaian autentik dalam 

pembelajaran. 
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PEMBAHASAN 

Masalah yang dialami Guru dalam Membuat Perencanaan Pembelajaran di SDN 

Sumbersari 1 Kota Malang 

Berdasarkan hasil temuan didapat data bahwa guru kelas I, kelas II, dan kelas V selalu 

membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) setiap akan melaksanakan pembelajaran. 

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Uno (2010:2) bahwa pembelajaran memiliki hakikat 

perencanaan atau perancangan (desain) sebagai upaya untuk membelajarkan peserta didik. 

Itulah sebabnya dalam setiap pembelajaran guru dianjurkan untuk membuat Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Penulisan identitas RPP berisi nama sekolah, kelas atau 

semester, tema, subtema, urutan pembelajaran, hari atau tanggal, alokasi waktu, dan tahun 

ajaran. Hal ini sesuai dengan pendapat Majid (2014:126) yang menyatakan bahwa penulisan 

identitas sekolah hendaknya meliputi: nama sekolah, kelas atau semester, hari atau tanggal, 

dan alokasi waktu. 

Pada RPP guru kelas I, masih terdapat indikator yang tidak sambung dengan 

Kompetensi Dasar (KD), misalnya pada Kompetensi Dasar (KD) matematika “3.8 mengenal 

panjang, luas, waktu, dan suhu; 4.9 mengumpulkan dan mengelola data pokok kategorikal 

dan menyajikan dalam grafik konkrit dan piktograf menggunakan urutan label”. Kemudian 

guru merumuskan indikator pencapaian kompetensi matematika “membaca nyaring teks 

deskritif; menulis kembali menggunakan huruf tegak bersambung”, dengan demikian 

indikator tersebut tidak sambung dengan Kompetensi Dasar (KD). Hal tersebut tidak sesuai 

dengan pendapat Majid (2014:126) yang menjelaskan bahwa indikator dirumuskan mengacu 

pada rumusan yang terdapat pada Kompetensi Dasar (KD) dalam bentuk pernyataan yang 

operasional. 

Hasil telaah RPP, dalam penyusunan RPP kelas II setelah Kompetensi Inti (KI), 

Kompetensi Dasar (KD), indikator pencapaian kompetensi, guru langsung menuliskan 

deskripsi materi. Hal tersebut menunjukkan bahwa guru belum menuliskan tujuan 

pembelajaran pada RPP yang dibuatnya, dalam RPP Novi juga belum mencantumkan 

pendekatan dan metode pembelajaran, sumber dan media pembelajaran serta penilaian. Hal 

ini tidak sesuai dengan penjelasan Permendikbud Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 

tentang Standar  Proses  Pendidikan Dasar dan Menengah yang menjelaskan bahwa 

komponen RPP terdiri atas identitas sekolah, identitas mata pelajaran atau tema/subtema, 

kelas/semester, materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar dan 

indikator pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media 

pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah  pembelajaran, dan penilaian hasil 

pembelajaran. 

Pada kelas IV, guru tidak selalu membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

setiap akan melaksanakan pembelajaran. Hal ini tidak sesuai dengan pendapat Uno (2010:2) 

bahwa pembelajaran memiliki hakekat perencanaan atau perancangan (desain) sebagai upaya 

untuk membelajarkan peserta didik. Itulah sebabnya dalam setiap pembelajaran guru 

dianjurkan untuk membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Berdasarkan telaah 

RPP, peneliti menemukan tujuan pembelajaran “siswa mengenal makna symbol pada setiap 

sila Pancasila dengan benar”. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam merumuskan tujuan 

pembelajaran guru belum memenuhi unsur (ABCD). Tujuan pembelajaran tersebut hanya 
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memuat unsur Audience (A), Behavior (B), dan Degree (D) saja, sedangkan unsur Condition 

(C) belum ada. Hal ini bertentangan dengan pendapat Majid (2014:127) yang menyatakan 

bahwa dalam merumuskan tujuan pembelajaran hendaknya mengandung unsur audience (A), 

behavior (B), condition (C), dan degree (D). Pada RPP kelas IV juga ditemukan tujuan 

pembelajaran yang belum sambung dengan indikator pencapaian kompetensi, misalnya pada 

indikator “menceritakan hasil wawancara”, pada perumusan tujuan pembelajaran ditulis 

“setelah kegiatan membuat daftar pertanyaan, siswa mampu mengaplikasikan kegiatan 

mewawancarai sesuai topik yang diminta”. Hal tersebut tidak sesuai dengan penjelasan 

Robert F. Mager (dalam Uno, 2010:35) bahwa tujuan pembelajaran merupakan perilaku yang 

hendak dicapai atau yang dapat dikerjakan oleh peserta didik pada kondisi dan tingkat 

kompetensi tertentu. 

Berdasarkan wawancara dengan guru kelas V, berkaca dari kegiatan-kegiatan 

sebelumnya guru mengalami kendala karena kurang ada koordinasi dengan antarguru, 

sehingga kegiatan yang sudah dilakukan atau belum guru tidak tahu. Akhirnya guru sulit 

menentukan langkah pembelajaran, selama ini guru hanya menyusun kegiatan-kegiatan yang 

sederhana, kegiatan yang lapangan biasanya tidak guru cantumkan pada langkah 

pembelajaran. 

Pada RPP yang sudah dibuat oleh guru sudah dicantumkan materi pembelajaran serta 

mencantumkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Hal ini sesuai 

dengan yang diungkapkan Majid (2014:127) bahwa materi pembelajaran adalah materi yang 

digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran, sedangkan menurut Koznan (dalam Uno, 

2011:1) menjelaskan bahwa strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai setiap kegiatan 

yang dipilih, yaitu yang dapat memberikan fasilitas atau bantuan kepada peserta didik. Oleh 

karena itu materi pembelajaran dan strategi hendaknya dikembangkan secara terinci oleh 

guru dan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. 

Berdasarkan telaah RPP, guru sudah menggunakan langkah-langkah pembelajaran 

yang memuat pendahuluan atau kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Majid (2014:128) yang menyatakan bahwa untuk mencapai satu 

kompetensi dasar harus dicantumkan langkah-langkah kegiatan setiap pertemuan, langkah-

langkah kegiatan tersebut memuat pendahuluan atau kegiatan awal, kegiatan inti, dan 

kegiatan penutup, dan masing-masing disertai alokasi waktu yang dibutuhkan oleh guru, 

sedangkan dalam pemilihan sumber belajar guru hanya mencantumkan buku siswa dan buku 

guru yang disediakan dari pemerintah. Hal tersebut tidak sesuai dengan yang diungkapkan 

Majid (2014:128) bahwa pemilihan sumber belajar mengacu pada perumusan yang terdapat 

dalam silabus, pemilihan sumber dan media pembelajaran didasarkan pada Kompetensi Inti 

(KI), Kompetensi Dasar (KD), materi, skenario atau kegiatan pembelajaran, serta tujuan 

pembelajaran yang telah dibuat oleh guru, sehingga hendaknya penggunaan sumber dan 

media pembelajaran yang lebih bervariasi. 

Masalah yang dialami Guru dalam Pelaksanaan Pembelajaran Menggunakan 

Pendekatan Saintifik dan Pendekatan Tematik Integratif di SDN Sumbersari 1 Kota 

Malang 

Guru di SDN Sumbersari 1 Kota Malang sehari-hari melaksanakan pembelajaran 

sesuai dengan urutan pembelajaran, yaitu mulai dari pendahuluan atau kegiatan awal, 
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dilanjutkan pada kegiatan inti, dan terakhir kegiatan penutup. Hal ini sesuai dengan yang 

tercantum dalam Kemdikbud (2013:266) menyatakan bahwa pelaksanaan proses 

pembelajaran dilakukan melalui tiga tahap kegiatan yaitu kegiatan pendahuluan,  kegiatan 

inti, dan kegiatan penutup. 

Kegiatan awal dalam pembelajaran, guru melakukan apersepsi dan motivasi. Kegiatan 

apersepsi dan motivasi tersebut dilakukan guru melalui tanya jawab, mengaitkan materi 

sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari, mengaitkan materi dengan lingkungan di 

sekitar peserta didik, atau memberikan gambaran tentang materi yang akan dipelajari. Hal ini 

sesuai dengan yang dipaparkan Kemdikbud (2013:267) bahwa pada tahap pendahuluan 

terdapat empat bagian yaitu orientasi, apersepsi, motivasi, dan pemberian acuan. 

Pada pelaksanaan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik sudah berjalan 

dengan baik, yaitu mengacu pada langkah kegiatan ilmiah. Kegiatan tersebut meliputi 

kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi, dan 

mengomunikasikan. Hal tersebut sudah sesuai dengan komponen-komponen pendekatan 

saintifik yang dijelaskan dalam Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013. 

Penggunaan sumber dan media pembelajaran, guru masih terlihat kurang bervariasi. 

Guru belum menggunakan media pembelajaran yang berbeda dan menarik bagi peserta didik. 

Hal tersebut tidak sesuai dengan pernyataan Khoiru & Amri (2010:17) yang menjelaskan 

bahwa dalam pembelajaran guru hendaknya menggunakan berbagai alat bantu dan berbagai 

cara untuk membangkitkan semangat, termasuk menggunakan lingkungan sebagai sumber 

belajar untuk menjadikan pembelajaran menarik, menyenangkan, dan cocok bagi peserta 

didik. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru, dalam pelaksanaannya masih mengalami 

kesulitan dalam melakukan kegiatan mengkomunikasikan. Guru masih kesulitan untuk 

menumbuhkan keberanian peserta didik yang masih kelas rendah untuk mengkomunikasikan 

hasil karya atau tugas yang sudah dikerjakan. Solusi yang sudah dilakukan saat ini, biasanya 

guru membentuk suatu kelompok dan pada akhirnya mereka disuruh untuk 

mempresentasikan hasil kelompok secara bersama di depan teman-temannya.  

Berdasarkan hasil observasi praktik pembelajaran kegiatan penutup dilakukan dengan 

melakukan refleksi yaitu menanyakan perasaan siswa setelah mengikuti pembelajaran, dan 

membuat rangkuman bersama dengan peserta didik. Biasanya guru menanyakan perasaan 

peserta didik, mengumpulkan hasil kerja, dan melaksanakan tindak lanjut dengan 

memberikan arahan kegiatan berikutnya serta tugas pengayaan. Hal tersebut sesuai dengan 

Kemdikbud (2013:268) yang menyatakan bahwa pada tahap kegiatan penutup, guru dapat 

membimbing dan mengarahkan siswa untuk membuat kesimpulan dari proses pembelajaran. 

Berdasarkan hasil wawancara, kendala yang dialami guru pada penggunaan 

pendekatan saintifik dan pendekatan tematik integratif dalam pembelajaran di SDN 

Sumbersari 1 Kota Malang yaitu kurang siapnya guru dengan proses belajar yang baru. 

Sehingga guru harus senantiasa membiasakan diri untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. 

Solusi yang selama ini sudah dilakukan yaitu berusaha melaksanakan pembelajaran 

menggunakan pendekatan saintifik sesuai buku dan mengkondisikan peserta didik supaya 

bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Guru juga membentuk kelompok belajar dengan 

semua guru se-SDN Sumbersari 1 Kota Malang. 
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Masalah yang dialami Guru dalam Penilaian Autentik di SDN Sumbersari 1 Kota 

Malang 

Berdasarkan observasi praktik pembelajaran, guru belum melaksanakan semua jenis 

penilaian autentik selama kegiatan pembelajaran Pada setiap pembelajaran guru tidak selalu 

melakukan penilaian autentik secara keseluruhan. Karena jenis penilaian yang cukup banyak, 

semua proses atau aktivitas peserta didik mulai dari sebelum pembelajaran dimulai hingga 

pembelajaran selesai belum mampu direkam oleh guru. Guru tidak selalu merekam proses 

belajar peserta didik, hal itu terbukti selama pembelajaran berlangsung guru tidak memegang 

format penilaian proses pembelajaran. Hal tersebut tidak sesuai dengan Majid (2014:235) 

bahwa salah satu teknik pengendalian mutu pendidikan dapat diperoleh melalui evaluasi 

(evaluation), penilaian (assessment), pengujian (testing), dan pengukuran (measurement) 

yang valid, kredibel, komparabel, dan dilakukan secara professional serta independen. 

Kesulitan guru adalah terlalu banyak komponen yang dinilai, sehingga terkadang 

banyak penilaian yang terlewati. Jenis penilaian autentik yang ada diantaranya yaitu penilaian 

proyek, kinerja, portofolio dan penilaian tertulis. Pada pelaksanaannya, guru hanya 

melakukan beberapa jenis penilaian saja, sedangkan jenis penilaian yang lain dilakukan tidak 

pada saat proses belajar. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan penilaian di SDN 

Sumbersari 1 Kota Malang belum sesuai dengan petunjuk pelaksanaan penilaian autentik. 

Secara umum masalah yang dialami dalam melakukan penilaian autentik yaitu 

kesulitan untuk menilai secara keseluruhan dikarenakan jenis penilaian yang cukup banyak. 

Akhirnya guru merasa tidak fokus pada pembelajaran, justru disibukkan oleh penilaian. Guru 

juga harus menilai peserta didik secara individual, mulai sebelum pembelajaran dimulai 

hingga selesai pembelajaran. Proses penilaian menyita banyak waktu sehingga fokus guru 

terhadap pembelajaran menjadi terganggu. Guru sering mengalami kekurangan waktu pada 

saat proses penilaian autentik, selain itu perekapan nilai juga membuat guru kerja dua kali 

karena setelah melakukan penilaian pada saat pembelajaran guru juga harus merekap nilai 

lagi untuk menentukan nilai atau skor akhir. Sejauh ini yang dilakukan guru adalah 

melaksanakan penilaian autentik secara tidak menyeluruh. 

 

SIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan tentang 

problematika implementasi pendekatan saintifik dan pendekatan tematik integratif di SDN 

Sumbersari 1 Kota Malang, diantaranya: 

Masalah yang dialami guru dalam membuat perencanaan pembelajaran di SDN 

Sumbersari 1 Kota Malang 

Pada pembuatan perencanaan pembelajaran di SDN Sumbersari 1 Kota Malang 

masalah yang sering dialami guru yaitu mengembangkan indikator yang sesuai dengan 

Kompetensi Dasar (KD); merumuskan tujuan pembelajaran dengan memenuhi unsur 

Audience, Behavior, Condition,dan Degree (ABCD); merumuskan indikator yang sesuai 

dengan Kompetensi Dasar (KD); membuat format penilaian pada Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP); membuat skenario atau kegiatan pembelajaran yang menarik; serta 

mengembangkan materi pembelajaran yang ada pada silabus dan buku guru. 
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Masalah yang dialami guru dalam pelaksanaan pembelajaran menggunakan 

pendekatan saintifik dan pendekatan tematik integratif di SDN Sumbersari 1 Kota 

Malang 

Pelaksanaan pembelajaran di SDN Sumbersari 1 Kota Malang dilakukan dengan tiga 

tahap kegiatan yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pada 

pelaksanaan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik masalah yang sering dialami 

guru yaitu kesulitan untuk menumbuhkan nalar peserta didik; menumbuhkan keberanian 

peserta didik untuk mengkomunikasikan hasil karya atau tugas yang sudah dikerjakan; 

memperkuat daya ingat peserta didik; penguasaan kelas, melaksanakan langkah-langkah 

kegiatan; kekurangan waktu; serta mengembangkan materi, sumber, dan media pembelajaran, 

sedangkan pelaksanaan pendekatan tematik integratif di SDN Sumbersari 1 Kota Malang 

sudah berjalan dengan baik. 

 

Masalah yang dialami guru dalam penilaian autentik di SDN Sumbersari 1 Kota 

Malang 

Pelaksanaan penilaian autentik di SDN Sumbersari 1 Kota Malang, guru belum 

melaksanakan semua jenis penilaian yang ada. Masalah yang sering dialami guru dalam 

penilaian autentik ini yaitu kesulitan untuk menilai peserta didik secara individual; kesulitan 

menilai sikap: kesulitan memisahkan nilai; serta sering kekurangan waktu pada saat 

pelaksanaan penilaian autentik dalam pembelajaran. 

Saran dari kajian ini adalah: 

Hendaknya guru membiasakan untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan 

tekhnologi, sehingga dapat mengikuti perkembangan dunia peserta didiknya. Selain itu juga 

membiasakan mengembangkan bahan ajar sebelum pembelajaran dilaksanakan, 

menyesuaikan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik dan pendekatan 

tematik integratif dengan baik, serta melatih peserta didik untuk menggali pengetahuannya 

sendiri. Bagi Kepada dinas pendidikan setempat, untuk mengadakan pelatihan atau workshop 

bagi guru di sekolah tentang implementasi kurikulum 2013 secara berkelanjutan serta 

melakukan pendampingan terhadap pelaksanaannya. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya 

melakukan penelitian tentang implementasi pendekatan saintifik dan pendekatan tematik 

integratif secara mendalam, agar hasil yang diperoleh lebih akurat, beragam dan bervariasi 

sebagai tambahan dalam penelitian berikutnya.  
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abstract 

Peace education is one of the ways to prevent violence of the students in the school, so that 

the education program is a necessity to be developed in the context of education in Indonesia. 

One of the things that can be done is integrating the principles and models of peace education 

in elementary school curricular program. Value of divinity can be the basis of value in 

developing the principles, methods and learning strategies in the classroom so that a culture 

of peace can be created at the school. Through the study of philosophical, pedagogical, and 

socio-pedagogical, the value of divinity can be relevant in developing peace education in 

school. Peace education that based on values Belief  has the objective to prepare and to 

develop students to become agents of peace so that they can act as peace-keeping, peace-

making and peace-building in schools and within the community, state and nation. 
 

Key word: peace education, value of divinity,  elementary school 

 

 

PENDAHULUAN  

Pancasila adalah pandangan hidup bangsa dan dasar negara maka konsekuensinya, 

sila pertama Ketuhanan yang Maha Esa dengan sendirinya menjadi dasar spritual dan moral 

dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara untuk menerangi cita-cita dan kehendak dalam mewujudkan kehidupan yang 

aman, kedamaian, sejahtera, dan bahagia serta diikuiti dengan pertanggungjawaban kepada 

Yang Maha Kuasa. (Rindjin, K, 2012: 90). Ini berarti sila Ketuhanan yang maha Esa harus 

terwujud secara jujur dan bertanggungjawab dalam praktek kehidupan pribadi, dalam 

kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang termasuk didalamnya 

adalah perwujudannya dalam berbagai aspek, salah satunya dalam aspek pendidikan. 

Nilai-nilai ketuhanan yang dikehendaki Pancasila adalah nilai ketuhanan yang positif, 

yang digali dari nilai-nilai profetis agama-agama yang bersifat inklusif, membebaskan, 

memuliakan keadilan dan persaudaraan. Ketuhanan yang lapang dan toleran yang memberi 

semangat kegotong –royongan dalam rangka pengisian etika sosial dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Dengan penemapatan sila Ketuhanan di atas sila-sila yang lain, 

politik negara menadapat akar kerohanian dan dasar moral yang kuat. Ketuhanan Yang Maha 

Esa tidak lagi hanya dasar hormat menghormati agama masing-masing seperti yang 

dikemukakan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945, melainkan jadi dasar yang memimpin ke jalan 

kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran dan persaudaraan. (Latif, Y. 2011: 115). 

Hal ini menunjukkan bahwa nilai ketuhanan tidak hanya diterjemahkan dan dipahami 

dalam kontek yang sempit tetapi mesti di maknai dalam lingkup yang lebih luas. Dalam 

berbagai aspek kehidupan nilai Ketuhanan dapat menjadi pedoman dan pandangan hidup 

bagi warga negara dalam menyikapi segala problem atau masalah yang dihadapi.  Untuk itu, 
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dibutuhkan aktualisasi yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nilai Ketuhanan tidak lagi 

dalam lingkup wacana yang abstrak tetapi dapat dituangkan dalam kehidupan praktis.  

Pengaktualisasian nilai-nilai Ketuhanan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara 

hendaknya tidak menggunakan metode-metode klasik yang indoktrinatif dan pemaksaan 

yang tergolong sebagai “hard learning method”, namun harus menggunakan metode-metode 

sukarela, keterbukaan, bebas, dan emansipatoris yang tergolong sebagai“soft-learning 

method” yang sangat menekankan kesadaran dan rasionalitas yang kritis.  

Aktualisasi nilai-nilai ketuhanan hendaknya berjalan seiring atau sejalan dengan 

sosialisasi, internalisasi, kulturalisasi, dan pembudayaan serta pelestarian Pancasila. 

Aktualisasi hendaknya dapat berjalan simultan, dari lapisan masyarakata atas hingga lapisan 

masyarakat bawah, dari kelompok pemimpin dan elit bangsa hingga kelompok sosial di 

bawah. Apabila nilai-nilai Ketuhanan dapat dipahami dan diimplementasikan dalam 

kehidupan sehari-hari, tentu dapat menciptakan kehidupan yang harmonis dan kedamaian 

dalam keberagaman, konflik dan kekerasan dalam bentuk destruktif dapat dihindari dan 

integrasi bangsa dapat terjaga. 

Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang 

multikultural terbesar di dunia. Pernyataan ini dapat dibenarkan ketika dibuktikan dengan 

kondisi sosiokultural maupun geografis yang begitu beragam dan luas. Namun keberagaman 

ini akan menjadi persoalan dan akan membuka ruang terjadinya berbagai persoalan terutama 

yang berkaitan dengan masalah integrasi bangsa. Konflik dan kekerasan yang merebak di 

banyak tempat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan bagian 

dari krisis multi dimensi yang dihadapi oleh negara dan bangsa Indonesia sejak pertengahan 

tahun 1997. (Candra C & Yuliadhani, 2012: 201).  

 Keinginan untuk hidup secara damai dan harmoni telah menjadi perhatian banyak 

pihak. Disisi lain, upaya untuk menyelesaikan kekerasanpun menemui tantangan yang 

semakin kompleks. Jelaslah bahwa kata kedamaian berlaku umum dan merupakan lawan dari 

kekerasan. Kekerasan bisa terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang 

pendidikan sebagai fokus pada tulisan ini.  Dalam bidang pendidikan bentuk hukuman atau 

sanksi yang kelewat batas, penyalahgunaan wewenang, pemaksaan dan tekanan atau 

menyalahi kode etik dan norma kepatuhan juga disebut sebagai bentuk kekerasan, kekerasan 

dalam pendidikan. (Assegaf, A. R.  2004:78) 

Tumpubolon dkk, dan atas kesepakatan dengan UNICEF (The United Nations 

Children’s Fund), melakukan screening sheet untuk mengetahui apakah seseorang siswa 

pernah menerima perlakukan kekerasan dari orangtua atau gurunya. Dalam screening sheet 

tersebut terindentifikasi 36 tindakan yang tergolong kekerasan pada anak, yaitu (1) 

dipukul/disabet; (2) dilempar dengan buku, penghapus, kapur, dll; (3) dicubit; (4) dijabak; (5) 

ditampar; (6) dijewer; (7) ditendang; (8) dicambuk; (9) diikat; (10) disiram air; (11) 

didorong; (12) dibanting; (13) dikurung di kamar mandi; (14) dicekik; (15) diinjak; (16) 

dijemur; (17) disuruh berdiri di depan kelas; (18) dibotakin kelapa; (19) disuruh lari; (20) 

diminta push up; (21) disuruh kerja (mengepel, dll); (22) dicolek; (23) dicium paksa; (24) 

dipeluk paksa; (25) paha dielus; (26) dada diraba; (27) disingkap roknya; (28) alat kelamin 

diraba/disentuh/dipegang; (29) dimarahi/diomelin; (30) dimaki/dicela; (31) dihina; (32) 

diusir; (33) diejek; (34) dibentak/digertak; (35) diancam; (36) disumpah. Jika dikaji secara 
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teoritis kekerasan tersebut mencakup kekerasan simbolik, kekerasan psikologis dan 

kekerasan fisik. (Candra, C. 2015: 656) 

Sekolah dan atau perguruan tinggi sebagai sebuah sistem sosial merupakan suatu 

tempat yang semestinya memiliki iklim belajar yang kondusif untuk mendukung proses 

belajar mengajar. Proses belajar akan berjalan dengan lebih baik jika lingkungan fisik dan 

psikis sangat kondusif. Lingkungan yang damai dan menyenangkan adalah sangat kondusif 

untuk memfasilitasi proses belajar yang lebih baik. Sebaliknya, konflik dan kekerasan dalam 

iklim sosial sekolah atau kampus dapat memberikan dampak negatif  terhadap proses belajar 

siswa. Sekolah dan perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan formal dipandang sebagai 

pintu gerbang untuk melaksanakan tugas pengembangan budaya bagi pelajar,  maka sekolah 

dan perguraun tinggi harus memiliki kekuatan strategis untuk menciptakan budaya positif 

sesuai dengan falsafah masyarakat. Mengapresiasikan falsafah masyarakat yang didalamnya 

menghargai pluralitas berarti terdapat ciri-ciri pendidikan yang berorientasikan kepentingan 

keberagaman. Apabila pendekatan-pendekatan tersebut dapat dilaksanakan, dengan 

sendirinya lahir kebudayan sekolah dan perguruan tinggi yang kuat dalam menghadapi 

masalah-masalah sosial  dalam masyarakat. (Candra, C. 2012) 

Jika diperhatikan keadaan saat ini, iklim sekolah dan kampus tidak selamanya damai 

dan aman. Hal ini karena konflik dan kekerasan sering terjadi pula di sekolah dan kampus 

dalam bentuk konflik dan kekerasan sederhana maupun serius. Konflik dan kekerasan 

bersifat horizontal maupun vertical. Apapun bentuknya jika konflik dan kekerasan hadir, 

maka konflik tersebut setidaknya akan mengganggu proses belajar dan kemudian akan 

memperlemah proses dan prestasi belajar siswa(Maftuh, B. 2008:9).  Maka, bila kekerasan 

bisa terjadi diseluruh aspek kehidupan manusia, upaya untuk mencapai kedamaian juga 

meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Jadi peace in politic, peace in economic, peace in 

law, peace in culture, peace in media dan  peace in education.  Dari sinilah dimensi 

kedamaian dalam pendidikan menjadi penting yakni pendidikan tanpa kekerasan atau 

pendidikan kedamaian. 

Berdasar pada uraian tersebut, penulis tertarik untuk menggambarkan  gagasan 

konseptual dan implementasi Pendidikan kedamaian berbasis nilai Ketuhanan (PKK) sebagai 

salah satu wahana untuk mencegah kekerasan siswa di sekolah untuk menyiapkan mereka 

sebagai  agen perdamaian yang pada gilirannya memperkuat integrasi bangsa.  

 

PEMBAHASAN 

1. Relevansi nilai Ketuhanan dalam Pendidikan Kedamaian di Sekolah Dasar 

Ketuhanan dalam kerangka Pancasila mencerminkan komitmen etis bangsa Indonesia 

untuk menyelenggarakan kehidupan publik-politik yang berlandaskan nilai-nilai moralitas 

dan budi pekerti yang luhur. Menurut penjelasan tentang Undang-Undang Dasar 1945, 

disebutkan bahwa salah satu dari empat pokok pikiran yang terkandung dalam “Pembukaan 

UUD” ialah “negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan 

yang adil dan beradab”. Berdasarkan pokok pikiran ini, UUD “harus mengandung isi yang 

mewajibkan Pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara, untuk memelihara budi pekerti 

kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur”.  Ketuhanan 

dalam kerangka Pancasila merupakan usaha pencarian titik temu dalam semangat gotong 
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royong untuk menyediakan landasan moral yang kuat bagi kehidupan politik berdasarkan 

moralitas Ketuhanan. (Latif, Y: 2011: 110-112) 

Apabila mencermati beberapa tilikan mengenai sejarah perumusan dan penetapan 

idiologi Pancasila dan konstitusi UUD 1945 di awal kemerdekaan akan banyak ditemui 

pelajaran yang sangat menarik dari para pendiri bangsa (Founding father and Mather) 

Indonesia untuk dijadikan teladan. Salah satunya mengenai implementasi nilai ketuhanan 

yang tidak hanya didasari dari dasar filosofis dan sosiologis tetapi juga dipraktekkan dalam 

ranah politik yang begitu arif dalam menyikapi perbedaaan diantara mereka.  

Kisah mengenai kerelaan dan prinsip gotong royong yang melibatkan beberapa tokoh 

islam, tokoh nasionalis, tokoh Kristen dan tokoh agama lainnya dalam menyelesaikan 

berbagai masalah dalam menyusun prinsip dan dasar negara secara gambalang 

menggambarkan semangat ketuhanan yang berprikemanusiaan. Semangat ketuhanan yang 

penuh kasih sayang, lapang dan toleran dan berlomba-lomba dalam kebaikan. 

Pandangan hidup yang dilandasi semangat ketuhanan yang berkebudayaan menempati 

posisi tinggi dalam dasar negara ini. Dalam uraiannnya mengenai prinsip Ketuhanan, pada 

pidato 1 Juni 1945. Soekarno berkata: 

Bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia 

hendaknya ber-Tuhan. Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyambah Tuhan menurut 

petunjuk Isa Al-Masih; yang Islam menurut petunjuk nabi Muhammad SAW; orang 

budha menjalankan ibadatnya menurutkitab-kitab yang ada padanya. Tetapi, marilah 

kita semuanya ber-Tuhan. Hendaknya Negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap 

orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat 

hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada “egoisme agama”. Dan 

hendaknya Negara Indonesia satu negara yang bertuhan! (Kaelan, M.S. 2013:197) 

Selain itu, dalam penggalan pidato Soekarno pada tanggal 1 juni 1945, menegaskan 

tentang prinsip ketuhanan yang akan menjadi pedoman dan pandangan hidup berbangsa dan 

bernegara, sebagaimana dalam ungkapannya sebagai berikut: 

Marilah kita didalam Indonesia Merdeka yang kita susun ini, sesuai dengan itu, 

menyatakan: bahwa prinsip kelima daripada negara kita ialah ke-Tuhanan yang 

berkebudayaan, ke-Tuhanan yang berbudi pekerti yang luhur, ke-Tuhanan yang 

hormat-menghormati satu sama lain. (Latif, Y. 2011:55) 

Mencermati penggalan pidato Soekarno tersebut, dapat dimaknai bahwa Ketuhanan 

yang menjadi konsep berpikir dan yang hendak diimplementasikan dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara adalah ketuhanan yang menghormati dan menghargai atas 

keberagaman yakni ketuhanan tanpa “egoisme agama” yang berkebudayaan dan memiliki 

budi pekerti yang luhur dan toleran atas perbedaan. 

Dalam toleransi kehidupan antar umat beragama dinegara Indonesia dijamin dalam 

konstitusi negara, yaitu kebebasaan beragama dijamin dalam UUD negara republik Indonesia 

tahun 1945 hasil amandemen pasal 28 E, ayat (1), “setiap orang bebas memeluk agama dan 

beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, 

memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya 

dan berhak kembali”. Dan pasal 29 Ayat (2), “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap 

penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya 
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dan kepercayaanya itu”. Toleransi dalam kehidupan umat beragama dinegeri ini, nampaknya 

pandagan para tokoh pendiri republic ini senada dengan piagam madinah pasal 25 dan 37, 

bahwa umat muslim hidup secara damai dengan umat agama lainnya dan menciptakan 

perdamaian (mu‟ahad). (Rahmad dalam Kaelan, M.S. 2013:210) 

Mencermati hal tersebut, nilai ketuhanan memiliki relevansi dan dapat menjadi basis 

nilai dalam mengembangkan pendidikan kedamaian di Indonesia. Untuk menciptakan budaya 

damai dibutuhkan value yang menjadi konsepsi dalam menciptakan budaya tersebut. Nilai 

ketuhanan sebagai bagian dari nilai dasar dan paling fundamen dalam membentuk karakter 

bangsa. 

Apabila nilai ketuhanan menjadi instrumen utama dalam mengembangkan pendidikan 

kedamaian di Indonesia maka dapat mencegah kekerasan dan atau konflik yang dapat 

berimplikasi pada disintegrasi bangsa. Dibutuhkan kearifan social, kearifan budaya dan 

kearifan agama yang dilandasi nilai ketuhanan untuk mencegah disintegrasi bangsa. 

Pendidikan salah satu wadah untuk mensosialisasikan, mendesiminasikan dan 

mengimplementasikan nilai tersebut secara sistematis dan komprehensif.  

Pendidikan kedamaian bagi generasi muda dapat dimulai dari sekolah dasar hingga 

perguruan tinggi. Nilai ketuhanan sebagai jati diri berbangsa dan bernegara tidak hanya 

dipahami dalam kontek yang abstrak dan diwacanakan tetapi mesti mampu diterjemahkan 

melalui wujud yang nyata sehingga dapat diimplementasikan secara praktis dengan cara yang 

kreatif dan inovatif dalam pendidikan di Indonesia. Dalam kontek ini, pendidikan kedamaian 

menemukan relevansinya sebagai wahana untuk mewujudkan nilai ketuhanan bagi siswa  

agar mampu mengejewantahkan dalam pengetahuan, sikap dan keterampilan (Knowledge, 

skill and disposition) yang dimilikinya sehingga mampu menjadi generasi yang dapat 

menjadi pilar dalam menjaga kedamaian (peace keeping), menciptakan kedamaian (peace 

making) dan membangun kedamaian (peace building) yang pada gilirannya dapat 

memperkuat integrasi bangsa. Hal ini didasari bahwa hanya dengan budaya  damai, maka 

harmonisasi dalam berbangsa dan bernegara dapat tercipta sebagai bagian dari cita dan tujuan 

negara.  

2. Mengembangkan pendidikan kedamaian berbasis nilai Ketuhanan di Sekolah Dasar 

a.  Pembelajaran Pendidikan Kedamaian  

Mengajarkan kedamaian di sekolah dasar kepada siswa merupakan proses belajar 

yang menyenangkan. Guru mengajarkan tentang masalah-masalah kekerasan dan alternatif 

pemecahan. Empat prinsip pokok dalam pengajaran peace education, yaitu 1) holistik/ 

menyeluruh; 2) dialog; 3) pemikiran kritis; 4) membentuk nilai-nilai kedamaian. Harris 

dalam tulisannya mengungkapkan peace educaton teach about problems of violence and 

alternatives to violence . Pendidik kedamaian mengajarkan tentang masalah kekerasan dan 

alternative terhadap kekerasan, atau dengan bahasa yang lain, lebih jelasnya, peace 

education; memberikan pengetahuan tentang masalah kekerasan dan suategi untuk 

kedamaian, peace education; providing knowledge about prolems of violence and strategies 

for peace  (Harris, I.M. 2004). 

Pengajaran peace education membentuk nilai-nilai Ketuhanan artinya bahwa akhir 

pengajaran peace education diharapkan akan menghasilkan budaya  damai yang mungkin 

digali dari budaya lokal, dan dapat pula merupakan bentukan baru yang merupakan 
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konsensus bersama. Dengan demikian, mengembangkan pengajaran peace education di 

sekolah atau perguruan tinggi, kapasitas pembelajarannya harus disesuaikan dengan situasi 

dan kondisi sekolah atau perguruan tinggi, seperti variasi tempat pendidikan, komunitas 

sekolah, kurikulum formal atau nonforrnal sekaligus juga kultur budaya yang mengarah pada 

budaya damai. Apabila sekolah ingin menerapkan peace education perlu ada program 

sebagai konsekuensi agar bisa berlangsung secara terus-menerus. Proses pengajaran peace 

education akan memerhatikan siswa, pendidik, materi, dan model pengajaran. Model 

pengajaran peace education diperlukan sebagai acuan bagi proses pembelajaran yang sedang 

dilakukan (Saleh, I.N 2012).  

Dalam kontek tulisan ini, mengembangkan model pembelajaran pendidikan 

kedamaian  (peace education)  memerlukan pengelolaan kelas, interaksi belajar mengajar, 

menyampaikan materi dan metode dengan pendekatan humanistic yang berdasar pada nilai-

nilai Ketuhanan. Alasannya agar  guru  dengan siswa dapat melakukan komunikasi multi-

arah sehingga tercipta suasana demokratis di dalam kelas, dan tidak didominasi oleh peran 

guru secara berlebihan. Dengan demikian, pelaksanaan pengajaran perlu mempersiapkan 

fasilitas yang sifatnya sederhana, seperti ruang belajar yang feksibel dan suasana yang 

kondusif.  

 

b. Pengembangan dan Transformasi Pendidikan Kedamaian berbasis nilai      

Ketuhanan di Sekolah Dasar 

Esensi pendidikan kedamaian adalah transformasi - pendidik, siswa , dan  pada 

akhirnya masyarakat. Transformasi total masyarakat dan ekonomi serta tatanan sosial 

merupakan bagian integral dari  kedamaian, sebagai tatanan ekonomi dan sosial saat ini 

marak dengan kekerasan fisik dan structural (Turay, T.M., & English, L.M. 2008). 

Menciptakan budaya damai membutuhkan perubahan mendasar dalam pengetahuan, sikap, 

perilaku, dan pandangan dunia, yang memungkinkan siswa untuk mengambil tindakan untuk 

dunia yang lebih damai, sehingga pendidikan kedamaian berusaha untuk memainkan peran 

dalam transformasi sosial ini. 

Turay, T.M., & English, L.M. (2008) mengusulkan sebuah model transformatif baru 

pendidikan kedamaian, yang meliputi lima unsur: keragaman, pembelajaran partisipatif, 

perspektif global, mengetahui dasar-dasar adat dan spiritual.  

1) Keragaman 

Menurut Turay dan Inggris, model yang efektif pendidikan kedamaian yaitu 

menghargai keragaman dan perbedaan, dan pada saat yang sama, mengakui bahwa nilai-nilai 

inti seperti rasa hormat, kehormatan, dan dialog yang universal,  dengan melibatkan siswa 

dalam diri kritis, proses reflektif, unsur keragaman berusaha untuk mengubah pandangan 

dunia tentang apa yang mereka pahami tentang keragaman dan apa yang merupakan 

kedamaian. 

2) Pembelajaran Partisipatif 

Prinsip pembelajaran partisipatif adalah bahwa siswa tahu apa yang mereka butuhkan 

untuk belajar dan bagaimana mereka harus mempelajarinya. itu adalah proses yang meliputi 

transformasi baik pendidik dan siswa, dan nilai-nilai pengalaman hidup dari semua siswa. 

melalui proses pembelajaran partisipatif, masalah nama anggota masyarakat, menganalisis 
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akar penyebabnya, melihat masalah dari berbagai perspektif, strategi pilihan untuk mengatasi 

akar penyebab, dan kemudian menghasilkan solusi. 

3) Perspektif Global 

Menggabungkan perspektif global membutuhkan pendidik dan siswa untuk 

"bernegosiasi dengan ketegangan antara global dan lokal dan untuk menekankan lebih besar 

sosial budaya dan lingkungan ekonomi dimana peserta dan pendidik harus mempromosikan 

kemampuan untuk bekerja lintas budaya, serta kemampuan untuk melihat hubungan antara 

langsung.  

4) Mengetahui adat 

Aspek ini mengetahui model adat menuntut bahwa model dikontekstualisasikan ke 

lokasi di mana ia berlaku. salah satu aspek penting yang mengakui bahwa siswa mungkin 

memiliki kelancaran dalam bahasa pribumi dan cara hidup yang tidak dipertimbangkan oleh 

model transformatif dalam berbagai standar keaksaraan  internasional. Oleh karena itu, harus 

dikontekstualisasikan di lokasi siswa berada. 

5) Dasar-dasar Spiritual 

Dalam konteks ini, spiritualitas adalah mencari makna dalam kehidupan. Banyak 

orang memiliki agama dan keyakinan spiritual dan nilai-nilai yang penting bagaimana 

mereka menangani konflik, dan kita perlu mengakui dan memasukkan ide-ide tentang 

bagaimana kita mendidik untuk perdamaian. Selanjutnya, damai seperti spiritualitas, harus 

berjalan di seluruh pendidikan - kelas, rekreasi, dan interaksi. 

Jika mecermati model transformasi Turay, T.M., & English, L.M. (2008) mengenai 

unsur pengembangan pendidikan kedamaian  maka nilai Ketuhanan sangat relevan jika 

dijadikan basic value dalam mengajarkan pendidikan kedamaian di sekolah dasar. 

Mencermati makna pada nilai Ketuhanan yang dikonsepsi para pendiri bangsa dapat 

dimaknai bahwa nilai Ketuhanan pada dasarnya dapat menjadi nilai pemersatu bangsa atau 

inregrasi bangsa yang mencermikan adanya sikap dan perilaku warga negara Indonesia yang 

menjujung tinggi nilai ketuhanan yang berkebudayaan, berbudi pekerti dan toleran atas 

keberagaman yang ada. Jika nilai Ketuhanan ini dapat diwujudkan dalam dimensi kurikuler 

di sekolah maka dapat menjadi bagian dari upaya mencegah kekerasan yang terjadi selama 

ini, khususnya dalam lingkungan pendidikan sehingga pada akhirnya berimplikasi pada siswa 

yang cinta damai dan menjadi agen perdamaian.  

Hal ini dapat pula dikaitkan pada rekomendasi UNESCO mengenai prinsip 

pendidikan yang bergerak pada empat pola pembelajaran yang harus dilakukan secara 

gradual yaitu learning to know, learning to do, learning to do and learning to live together. 

Mencermati hal tersebut, pendidikan kedamaian berbasi nilai Ketuhanan (PKK) di sekolah 

dasar juga dapat dilakukan melalui prinsip tersebut, sehingga siswa dapat tampil sebagai 

warga negara yang memiliki kompetensi yang anti pada kekerasan dengan dilandasi nilai 

Ketuhanan sebagai jati diri bangsa dan negara Indonesia.  

 

PENUTUP 

Berdasarkan uraian pada bahasan sebelumnya penulis dapat mengemukakan bahwa 

nilai ketuhanan sebagai jati diri bangsa dan negara Indonesia adalah suatu nilai yang paling 

fundamen dalam mebentuk dan membangun karakter bangsa (nation character building) 
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sehingga perlu diinternalisasi, didesiminasikan dan dikembangkan secara sistematis dan 

komprehensif dalam bentuk praktis. Salah satu yang dapat ditempuh melalui jalur pendidikan 

di sekolah dasar. Pendidikan kedamaian merupakan salah satu wahana untuk 

mengimpelementasikan dalam bentuk kurikuler karena mempunyai relevansi dari segi, 

filosofis, sosiologis dan psikopedagogis dalam menciptakan budaya damai.  

Pengembangan pendidikan kedamaian berbasis nilai Ketuhanan (PKK) di Sekolah 

Dasar merupakan suatu keniscayaan bagi bangsa Indonesia untuk menyiapkan, meningkatkan 

dan mengembangkan siswa sebagai agen perdamaian yang berperan sebagai peace keeping, 

peace making dan peace building sehingga dapat mencegah konflik atau kekerasan yang 

destruktif yang  dapat berimplikasi bagi integrasi bangsa.    
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Abstract 

Problems in this study was formulated whether the dictation learning methods can improve 

students' ability to write simple sentences in class I SDN 1 Mananggu district was? The 

purpose of this study was to determine the ability of students to write simple sentences 

through dictation teaching methods in class I at SDN 1 Mananggu district was. The method 

used in this paper is the research methods class is the result of the student's ability to write a 

simple sentence dictation teaching methods in class I at SDN 1 Mananggu district was. Based 

on the research results of the students' ability to write simple sentences on preliminary 

observations are able to have 6 students (38%) were not able to 10 students (62%) of 16 

students later in the first cycle is capable of 11 students (69%) were not able to 5 students 

(31%) continued in the second cycle of 14 students (88%) were able, while not capable of 

two students (12%). This study therefore concluded that students in Class I at SDN 1 

Mananggu district was already able to write a simple sentence. 
 

Keywords: Ability Write, Simple Sentences, Methods Dictation 

 

 

PENDUHULUAN 

Sistem pendidikan nasional menurut UU No.20 Tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional mempunyai dasar legalitas tinggi, namun demikian pendidikan nasional 

sebagai suatu sistem bukanlah merupakan sesuatu hal yang mudah. Suatu sistem merupakan 

suatu proses yang terus-menerus mencari dan menyempurnakan bentuknya. Sebagai suatu 

proses, sistem pendidikan nasional haruslah peka terhadap dinamika kehidupan berbangsa 

yang kini menuntut reformasi diberbagai bidang, serta dinamika dari perubahan dunia yang 

dikenal sebagai gelombang globalisasi. 

Disamping itu sebagai suatu sistem yang dinamis, pendidikan nasional terus-menerus 

disoroti oleh masyarakat, pemerintah, dan stakeholders. Silang pendapat mengenai sistem 

pendidikan nasional merupakan hal yang biasa oleh karena proses pendidikan itu sendiri akan 

terus-menerus ditantang oleh perubahan-perubahan yang terjadi disekitarnya, maupun 

perubahan konsep pendidikan karena peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh 

karena itu sangat penting dalam meningkatkan perubahan dalam pembelajaran siswa 

terutama dalam meningkatkan kemampuan menulis yang menjadi hal yang mendasar dalam 

menamkan karakter pada diri siswa secara dini. 

Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian siswa yang 

belum mampu Menulisdengan baik dan benar, yakni dari jumlah siswa 16 orang tersebut 

hanya 6 orang siswa atau 38% mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal dalam belajar 

sementara sekitar 10 orang atau 62% yang kurang mampu dan tidak mampu dalam 
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keterampilan menulisnya masih belum mencapai KKM  terutama dalam kemampuan Menulis 

di sekolah kurang. Hal ini disebabkan  oleh faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar 

siswa, antara lain, faktor dari guru dan faktor dari siswa. Rendahnya kemampuan Menulis 

tersebut lebih cenderung disebabkan dimana guru dalam proses belajar mengajar hanya 

memberikan pembelajaran ketrampilan membaca, kurang pada praktik, kurangnya bimbingan 

orang tua dirumah, media perpustakaan kurang dimanfaat oleh siswa, dan kebiasaan 

membaca mandiri yang kurang.  

Permasalahan yang sering muncul antara lain dipengaruhi tingkat disiplin siswa, 

lingkungan siswa belajar, lingkungan sekolah, fasilitas belajar, dan kurangnya motivasi orang 

tua terhadap siswa saat belajar mandiri dirumah. Kesulitan lain yang sering dirasakan oleh 

tenaga pendidik di Kabupaten Boalemo. Hasil pengamatan peneliti terutama dalam 

kemampuan menulis siswa cenderung lemah, terutama kemampuan individu, penggunaan 

huruf capital dan kurangnya latihan hal tersebut menjadi sumber permasalahan siswa kelas I 

SDN 1 Mananggu. Kemampuan siswa menulis masih tergolong rendah dengan nilai 

presentase ketuntasan sebesar 38 %, artinya siswa masih perlu dibimbing dan dilatih dalam 

meningkatkan kemampuan Menulis dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar 

Maka dari itu masalah yang dihadapi guru dalam pembelajaran yakni penggunaan 

metode yang urang tepat dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Metode yang tepat 

digunakan untuk membelajarkan materi mengenai kalimat sederhana yakni metode dikte. 

Metode dikte adalah metode dimana guru mengimlahkan kalimat secara langsung dan siswa 

menuliskannya kembali dibuku tulisnya. 

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas maka untuk menelusuri secara 

mendalam, untuk mengukur sejauh mana permasalahan  penelitian ilmiah maka penulis 

memilih merumuskannya dalam judul: Meningkatkan Kemampuan Siswa Menulis Kalimat 

Sederhana Pelajaran Bahasa Indonesia Melalui Metode Dikte di KelasI di SDN 1Mananggu 

Kabupaten Boalemo” 

Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis membatasi pada 

masalah sebagai berikut: Apakah Metode Pembelajaran Dikte Dapat Meningkatkan 

Kemampuan Siswa Menulis Kalimat Sederhana Di Kelas I SDN 1 Mananggu Kabupaten 

Boalemo  ? 

Penelitian ini bertujuan Untuk Mengetahui Kemampuan Siswa Menulis Kalimat 

Sederhana Melalui Metode pembelajaran Dikte di Kelas I di SDN 1 Mananggu Kabupaten 

Boalemo. 

 

KAJIAN  TEORETIS DAN HIPOTESIS TINDAKAN 

Hakikat Kemampuan Menulis 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdiknas, 2007: 1219), menulis 

didefinisikan sebagai kegiatan melahirkan pikiran/ perasaan (seperti mengarang, membuat 

surat) dengan tulisan. Menulis adalah kemampuan berbahasa yang dipergunakan untuk 

berkomunikasi secara tidak langsung atau tidak secara tatap muka dengan orang lain. 

Menulis termasuk kegiatanyang produktif dan ekspresif. Dalam wikipedia,menulis 

didefinisikan sebagai suatu kegiatanuntuk menciptakan suatu catatan atau informasipada 



PROCEEDING 
Scientific Forum-Faculty of Education Department of Science Education (FIP-JIP) and The International Seminar 

Gorontalo, 09 – 11 September 2015 

 

 129 

suatu media dengan menggunakan aksara.Menulis merupakan proses kreatif yang 

harusdilalui secara bertahap sampai terwujudnyasebuah karya tulis.  

Menurut Morsey (Tarigan, 2008:4) menulis dipergunakan, melaportkan/ 

memberitahukan dan mempengaruhi dan maksud serta tujuan seperti itu hanya dapat dicapai 

dengan baik oleh orang-orang yang dapat menyusun pikirannya dan mengutarakannnya 

dengan jelas, kejelasan ini bergantung pada pikiran, organisasi, pemakaian kata-kata dan 

struktur kalimat. Bahkan menulis sering dianggap sebagai menuangkan gagasan, pendapat, 

perasaan, keinginan, dan kemauan, serta informasi ke dalam tulisan dan kemudian 

“mengirimkannya” kepada orang lain. 

 

Manfaat Menulis 

Menulis adalah suatu aktivitas yang kompleks. Kompleksitas menulis terletak pada 

tuntutan kemampuan mengharmonikan berbagai aspek. Aspek-aspek itu meliputi (1) 

pengetahuan tentang topik yang akan dituliskan, (2) penuangan pengetahuan itu ke dalam 

racikan bahasa yang jernih, yang disesuaikan dengan corak wacana dan kemampuan 

pembacanya, dan (3) penyajiannya selaras dengan konvensi atau aturan penulisan. Untuk 

sampai pada kesanggupan seperti itu, seseorang perlu memiliki kekayaan dan keluwesan 

pengungkapan, kemampuan mengendalikan emosi, serat menata dan mengembangkan daya 

nalarnya dalam berbagai level berfikir, dari tingkat mengingat sampai evaluasi. 

a) Menulis Mengembangkan Daya Inisiatif dan Kreativitas 

b) Menulis Menumbuhkan Keberanian 

c) Menulis Mendorong Kemauan dan Kemampuan Mengumpulkan Informasi 

Kondisi ini akan memacu seseorang untuk mencari, mengumpulkan, dan me-nyerap 

informasi yang diperlukannya. Untuk keperluan itu, ia mungkin akan membaca, menyimak, 

mengamati, berdiskusi, berwawancara. Bagi penulis, pemero-lehan informasi itu 

dimaksudkan agar dapat memahami dan mengingatnya dengan baik, serta menggunakannya 

kembali untuk keperluannya dalam menulis. Implikasi-nya, dia akan berusaha untuk menjaga 

sumber informasi itu serta memelihara dan mengorganisasikannya sebaik mungkin. Upaya 

ini dilakukan agar ketika diperlukan, informasi itu dapat dengan mudah ditemukan dan 

dimanfaatkan. Motif dan perilaku seperti ini akan mempengaruhi minat dan kesungguhan 

dalam mengumpulkan infor-masi serta strategi yang ditempuhnya. 

Menulis banyak memberikan manfaat, di antaranya (1) wawasan tentang topik akan 

bertambah, karena dalam menulis berusaha mencari sumber tentang topik yang akan 

ditulis,  (2) berusaha belajar, berpikir, dan bernalar tentang sesuatu misalnya menjaring 

informasi, menghubung-hubungkan, dan menarik simpulan, (3) dapat menyusun gagasan 

secara tertib dan sistematis, (4) akan berusaha menuangkan gagasan ke atas kertas walaupun 

gagasan yang tertulis me-mungkinkan untuk direvisi, (5) menulis memaksa untuk belajar 

secara aktif, dan (6) menulis yang terencana akan membisakan berfikir secara tertib dan 

sistematis. 

Pengertian Kalimat Sederhana 

Pembelajaran menulis awal harus dikuasai siswa sekolah dasar terutama pada awal 

pelajaran mereka (di kelas 1).Karena itulah kedudukan pelajaran menulis awal sangatlah 

penting di sekolah dasar. Penguasaan (mastery) dari pelajaran menulis awal menjadi salah 
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satu faktor penting keberhasilan penguasaan pelajaran lainnya. Sebaliknya kegagalan 

pelajaran menulis awal akan berakibat pada kegagalan penguasaan pelajaran lainnya.  

Kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri 

sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang 

mengungkapkan pikiran yang utuh, baik dengan cara lisan maupun tulisan. Dalam wujud 

lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun, dan keras lembut, disela jeda, dan diakhiri 

dengan intonasi akhir. Sedangkan dalam wujud tulisan berhuruf latin, kalimat dimulai dengan 

huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik (.) untuk menyatakan kalimat berita atau yang 

bersifat informatif, tanda tanya (?) untuk menyatakan pertanyaan dan tanda seru (!) untuk 

menyatakan kalimat perintah. Sekurang-kurangnya kalimat dalam ragam resmi, baik lisan 

maupun tertulis, harus memiliki sebuah subjek (S) dan sebuah predikat (P). Kalau tidak 

memiliki kedua unsur tersebut, pernyataan itu bukanlah kalimat melainkan hanya sebuah 

frasa. Itulah yang membedakan frasa dengan kalimat. 

Dardjowidojo (1988) menyatakan bahwa kalimat ialah bagian terkecil dari suatu 

ujaran atau teks (wacana) yg mengungkapkan pikiran yg utuh secara ketatabahasaan. 

Sedangakan menurut Slametmuljana (1969) menjelaskan kalimat sebagai keseluruhan 

pemakaian kata yg berlagu,disusun menurut sistem bahasa yg bersangkutan; mungkin yg 

dipakai hanya satu kata, mungkin lebih. Menurut  Kridalaksana (2001) juga mengungkapkan 

kalimat sebagai satuan bahasa yg secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final, 

& secara aktual maupun potensial terdiri dari klausa; klausa bebas yg menjadi bagian kognitif 

percakapan; satuan proposisi yg merupakan gabungan klausa atau merupakan satu klausa, yg 

membentuk satuan bebas; jawaban minimal, seruan, salam, & sebagainya. 

Pengertian Metode Dikte  

Metode pembelajaran berhubungan langsung dengan bagaimana upaya guru dalam 

membangun mekanisme belajar yang handal, sehingga proses pembelajaran yang aktif akan 

tercipta secara alamiah, sehingga proses pembelajaran dikleas dapat member karakter diri 

siswa dalam belajar secara maksimal. 

Metode Imla‟ disebut juga metode dikte, atau metode menulis. Di mana guru 

membacakan acar pelajaran, dengan menyuruh siswa untuk mendikte / menulis di buku tulis. 

Dan imla‟ dapat pula berlaku, dimana guru menuliskan materi pelajaran imla‟ di papan tulis, 

dan setelah selesai diperlihatkan kepada siswa. Maka materi imla‟ tersebut kemudian 

dihapus, dan menyuruh siswa untuk menuliskannya kembali di buku tulisnya. 

Menurut Muthoharoh (2012 :23) bahwa metode Imla‟ disebut juga metode dikte, atau 

metode menulis.Di mana guru membacakan acar pelajaran, dengan menyuruh siswa untuk 

mendikte / menulis di buku tulis.Dan imla‟ dapat pula berlaku, dimana guru menuliskan 

materi pelajaran imla‟ di papan tulis, dan setelah selesai diperlihatkan kepada siswa.Maka 

materi imla‟ tersebut kemudian dihapus, dan menyuruh siswa untuk menuliskannya kembali 

di buku tulisnya. 

Tujuan Metode Dikte 

Adapun tujuan pengajaran imla‟ ini adalah sebagai berikut : 

a) Agar anak didik dapat menuliskan kata-kata dan kalimat dalam bahasa Arab dengan 

mahir dan benar 

http://fatih-io.biz/pengertian-sistem.html#_blank
http://fatih-io.biz/pengertian-kalimat.html#_blank
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b) Anak-anak didik bukan saja terampil dalam membaca huruf-huruf dan kalimat-kalimat 

dalam bahasa Arab, akan tetai terampil pula menuliskannya. Dengandemikian 

pengetahuan anak menjadi inegral. (terpadu) 

c) Melatih semua panca indera anak didik menjadi aktif. Baik itu perhatian, pendengaran, 

pengelihatan maupun pengucapan terlatih dalam bahasaarab. 

d) Menumbuhkan agar menulis Arab dengan tulisan indah dan rapi 

e) Menguji pengetahuan murud-murid tentang penulisan kata-kata yang telah dipelajari 

f) Memudahkan murid mengarang dalam bahasa Arab dengan memakai gaya bahasa 

sendiri. 

Langkah-Langkah Metode Dikte 

Adapun langkah-langkah metode dikte sebagai berikut ; 

1) Guru menuliskan materi pelajaran di papan tulis dengan tulisan yang menarik 

2) Membacakan materi pelajaran imla‟ yang telah ditulis itu secara pelan dan fasih 

3) Setelah guru membacakan imla‟, maka suruhlah di antara mereka untuk membacakan 

acara imla‟ hingga benar dan fasih. Jikaperlu semua siswa dapat membaca imla‟ tersebut 

4) Setelah selesai membca imla‟ dari semua siswa, maka guru menyuruh mereka untuk 

mencatatnya di buku tulis 

5) Menagdakan soal jawab, hal-hal yang dianggap belum dimengerti dan dipahami. Dan 

kemudian mengulangi sekali lagi bacaan tersebut hingga tidak ada lagi kesalahan 

6) Menuliskan kata-kata sulit serta ikhtisar dari materi imla‟ 

7) Guru menyuruh semua siswa untuk mencatat / menulis imla‟ didepan papan tulis itu ke 

dalam buku tulis mereka masing-masing, dengan benar dan rapi. 

8) Setelah selesai imla‟, guru mengumpulkan catatan imla‟ semua anak didik untuk 

diperiksa atau dinilai. 

Kelebihan  Dan Kekurangan Metode Dikte. 

Adapun kelebihan dari metode dikte yakni : 

1. Untuk memperoleh kecakapan motoris ,seperti menulis, melafalkan huruf, kata-kata 

atau kalimat, membuat alat-alat, menggunakan alat-alat (mesin, permainan dan 

atletik) , dan terampil menggunakan peralatan olah raga.  

2. Untuk memperoleh kecakapan mental seperti dalam perkalian, menjumlah 

pengurangan ,pembagian, tanda-tanda (symbol), dan liannya.  

3. Untuk memperoleh kecakapan dalam bentuk asosiasi yang dibuat seperti hubungan 

huruf-huruf dalam ejaan, penggunaan simbol, membaca peta, dan lain sebagainya. 

Selain memiliki beberapa kelebihan dari pada metode yang lain, metodedikte ini juga 

memiliki kelemahannya. Adapun kelemahan metode ini antara lain adalah : 

1. Menghambat kebiasaan yang dilakukan dan menambah ketepatan serta kecepatan 

pelaksanaan.  

2. Kadang-kadang imla yang dilaksanakan secara berulang-ulang merupakan hal yang 

menoton, dan mudah membosankan sehingga apabila metode ini dilakuakn terlalu 

sering. 

3. Membentuk kebiasaan yang kaku, dan fasik sehingga murid kurang aktif  
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METODE  PENELITIAN 

Penelitian tindakan kelas dilaksanakan di SDN 1 Mananggu Kabupaten Boalemo. 

Siswa yang dikenakan tindakan adalah 16 orang siswa Kelas I yakni tahun pelajaran 2013-

2014. Keseluruhan siswa yang dikenakan tindakan merupakan kelas dengan prestasi sedang 

pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. 

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas meliputi kegiatan pengajuan proposal 

pengumpulan data sampai dengan penyusunan laporan penelitian direncanakan berlangsung 

selama 3 bulan. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan penelitian dan pengumpulan data, 

peneliti dibantu oleh 1 orang guru bahasa Indonesia selaku guru kelas I atau guru mitra dalam  

penelitian ini. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Kegiatan observasi awal merupakan menggambarkan hasil capaian dari pelaksanaan 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru dikelas, yang menjadi acuan peneliti untuk 

melakukan tindakan lanjutan, hal ini dimaksudkan agar peneliti mengetahui secara jelas 

tentang kondisi yang sebenarnya di kelas yang menjadi objek penelitian. 

Sesuai dengan hasil pengamatan awal di atas, terlihat bahwa 3 aspek tentang (1) 

Aspek kemampuan menulis huruf kapitalmenunjukkan bahwa terdapat 9 orang siswa (56%) 

yang telah mampu menunjukkan kemampuan menulis huruf kapital dengan baik, 7 orang 

siswa (31%) tidak mampu menunjukkan kemampuan kemudian pada  (2) Aspek kelancaran 

dalam menulis menunjukkan bahwa terdapat 9 orang siswa (56 %) yang telah mampu 

menunjukkan kelancaran menulis dengan baik, 7 orang siswa (44 %) tidak mampu 

menunjukkan kelancaran menulis. (3) Aspek kerapian dalam menulis menunjukkan bahwa 

terdapat 12 orang siswa (75 %)  yang telah mampu menunjukkan kemampuan menulis rapi 

dengan baik, 4 orang siswa (25%) tidak  mampu menunjukkan kemampuan menulis rapi.  

 Berdasarkan hasil pengamatan awal tentang kemampuan menulis diperoleh terlihat 

dari 16 jumlah siswa keseluruhan yang mampu dalam menuliskan kalimat sederhana melalui 

metode dikte 6  orang siswa atau 38 % dan yang tidak mampu ada 10 orangsiswa atau 62%. 

Pada siklus I ini peneliti menilai beberapa asepek dalam menulis kalimat sederhana. 

Untuk   melihat nilai siswa dalam kemampuan menulis siswa melalui metode dikte Sesuai 

dengan hasil evaluasi siswa diperoleh analisis perolehan siswa pada  

Setelah dilakukan pengujian siklus I dengan menggunakan metode dikte pada table 

diatas, terlihat bahwa 3 aspek tentang kemampuan menulis kalimat sederhana(1) Aspek 

kemampuan menulis huruf kapital menunjukkan bahwa terdapat 12  orang siswa (75%) yang 

telah mampu menunjukkan kemampuan dalam menulis huruf capital dengan baik, 4 orang 

siswa (25%) tidak mampu menunjukkan kemampuan dalam menulis huruf capital, (2) Aspek 

kelancaran dalam menulis menunjukkan bahwa terdapat 12 orang siswa (75%) yang telah 

mampu menunjukkan kelancaran dalam menulis dengan baik, 4 orang siswa (25%) kurang 

mampu menunjukkan kelancaran dalam menulis, (3) Aspek kerapian dalam menulis 

menunjukkan bahwa terdapat 14 orang siswa (88%) yang telah mampu menunjukkan 

kemampuan dalam menulisrapi dengan baik dalam menulis kalimat sedrhana, 2 orang siswa 

(12 %) tidak mampu menunjukkan kemampuan dalam menulis rapi. 
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 Berdasarkan hasil pengamatan pada siklus I tentang meningkatkan kemampuan 

menulis kalimat sederhana diperoleh  yang mampu menuliskan kalimat sederhana terdapat 11 

orang siswa atau 69% dan yang tidak mampu terdapat 5 orang siswa atau 31 % siswa 

Pada siklus I ini peneliti menilai beberapa asepek dalam menulis kalimat sederhana. 

Untuk   melihat nilai siswa dalam kemampuan menulis siswa melalui metode dikte Sesuai 

dengan hasil evaluasi siswa diperoleh analisis perolehan siswa  

Setelah dilakukan pengujian siklus II dengan menggunakan metode Dikte pada table 

diatas,  terlihat bahwa 3 aspek tentang (1) Aspek kemampuan menulis huruf capital 

menunjukkan bahwa terdapat 14 orang siswa (88%) yang telah mampu menunjukkan 

kemampuan dalam menulis huruf kapital dengan baik, 2 orang siswa (12%) tidak mampu 

menunjukkan kemampuan dalam menulis huruf capital, (2) Aspek kelancaran dalam menulis 

menunjukkan bahwa terdapat 16 orang siswa (100 %)  yang telah mampu menunjukkan 

kelancaran dalam menulis dengan baik,  yang  tidak mampu tidak diperoleh. (3) Aspek 

kerapian dalam menulis menunjukkan bahwa terdapat 16 orang siswa (100%) yang telah 

mampu menunjukkan kemampuan dalam menulis rapi dengan baik dan tidak mampu 

menunjukkan kemampuan dalam menulis rapi dengan baik tidak diperoleh. 

 Berdasarkan hasil pengamatan siklus  II tentang kemampuanmenulis kalimat 

sederhana diperoleh  terdapat 14 orang siswa atau 88 % yang sudah mampu menulis kalimat 

sederhana dan 2 orang siswa atau 12% yang tidak  mampu menulis kalimat sederhana. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diangkat simpulan terjadi 

peningkatan kemampuan menulis siswa dalam 3 aspek kemampuan menulis huruf capital, 

kelancaran dan kerapian secara signifikan dalam pembelajaran bahasa Indoensia pada siswa 

kelas I SD 1 Mananggu setelah diadakan tindakan melalui 2 siklus penelitian. Pada observasi 

awal hanya sebanyak 6 siswa (38%) yang memiliki kemampuan dalam menulis kalimat 

sederhana. Dari siklus I diperoleh peningkatan kemampuan siswa dalam menulis menjadi 11 

siswa (68%) yang memiliki kemampuan baik dalam menulis kalimat sederhana yang 

ditunjukkan dengan kemampuan menulis huruf capital, kelancaran dan kerapian. Pada siklus 

II terjadi peningkatan ke€mampuan siswa dalam menuliskalimat sederhana sehingga 

mencapai 14 siswa (88%). Oleh karena itu terjadi peningkatan sebanyak 20% dari siklus I ke 

siklus II. 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut; 

1) Metode dikte dapat dijadikan sebagai salah acuan metode untuk meningkatkan 

kemampuan siswa dalam menulis kalimat sederhana pada pelajaran bahasa Indonesia. 

2) Perlu adanya komitmen guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan 

menggunakan metode dikte sebagai salah satu metode dalam meningkatkan kemampuan 

menulis kalimat sederhana dalam pelajaran bahasa Indonesia dimasa mendatang. 

3) Perlu diadakan pelatihan strategi penggunaan metode dikte dalam pembelajaran sehingga 

guru dapat mengimplementasinya secara optimal di sekolah. 
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Abstract: 

Science cannot separated from practice. At Sawojajar 5 Elementary School, the teacher 

usually doing science practice with students for studying about object‟s characters material 

but not using science practice guidance. Therefore science practice guidance needs to be 

developed. This research using five stage from Borg and Gall method. The result of this 

research conclude that science practice guidance is valid by expert (lecturer), user (teacher), 

and limited scale trial (student). 
 

Kata Kunci: development, science practice guidance, object’s characters material 

  

 

PENDAHULUAN 

Melakukan praktikum untuk menemukan konsep IPA menjadi semakin populer 

karena memiliki banyak manfaat. Menurut Amien (1988:89) dengan kegi-atan praktikum 

siswa dapat mempelajari IPA melalui pengamatan langsung, melatih berpikir ilmiah, 

menanamkan sikap ilmiah, dan memecahkan masalah. Selain itu menurut Parratore (1998:5) 

kegiatan praktikum dapat memotivasi dan melibatkan proses berpikir siswa dalam penerapan 

pengetahuan Ilmiah.  

Praktikum-praktikum yang dilakukan siswa akan memberi kesempatan siswa 

menemukan sendiri konsep sifat-sifat benda. Selain itu praktikum yang dilakukan dengan 

menggunakan benda-benda di kehidupan sehari-hari siswa, dapat menjadikan pengalaman 

menemukan konsep menjadi lebih bermakna. “Dengan mengerjakan praktikum-praktikum 

IPA baik sendiri maupun bersama teman-temannya, siswa akan mempelajari lebih banyak 

fakta-fakta ilmiah dasar yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari” (Sencanski, 

2005:3).  

Pedoman praktikum dapat digunakan untuk memfasilitasi siswa dan guru melakukan 

praktikum. Menurut Subiyanto (1990:93) “guru dapat memanfaatkan petunjuk-petunjuk yang 

tercantum dalam pedoman praktikum”. Pedoman prak-tikum dapat menjadi alternatif bagi 

guru supaya tidak perlu mempersiapkan pe-tunjuk untuk setiap praktikum. Guru juga tidak 

perlu menyita waktu untuk mem-beri petunjuk kepada siswa karena siswa sudah mengetahui 

petunjuk-petunjuk praktikum dalam pedoman praktikum. 

Pemerintah telah menyediakan pedoman praktikum yang terdapat di dalam KIT IPA 

sekarang ini. Pedoman praktikum tersebut berisi tentang alat dan bahan yang digunakan, 

langkah-langkah praktikum, dan pertanyaan-pertanyaan konstruksi. Bahkan pemerintah telah 

menatar sebagian guru sekolah dasar tentang cara penggunaan pedoman praktikum dalam 

KIT IPA untuk proses pembelajaran. Namun pada kenyataannya masih banyak guru kelas 

mailto:dimyati.kodim@gmail.com
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yang tidak menggunakan pedoman praktikum dan jarang mengkondisikan siswanya untuk 

melakukan praktikum IPA.  

Padahal siswa kelas IV  yang memiliki rentang usia 10-11 tahun masih termasuk 

dalam tahap operasional konkret. Pada tahap ini siswa sudah mampu memahami konsep 

melalui pengalaman sendiri namun masih menggunakan benda konkret/nyata (Kurnia, 

2008:37). Mereka belum mampu berpikir abstrak misalnya membayangkan sifat benda padat, 

cair, maupun gas. Mereka juga belum dapat memahami perbedaan sifat wujud ketiga benda 

tersebut. Namun kemampuan siswa kelas IV untuk berpikir sedikit abstrak harus selalu 

didahului dengan pengalaman konkret misalnya melakukan praktikum terlebih dahulu untuk 

menge-tahui sifat-sifat benda gas. 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti menawarkan sebuah alternatif peme-cahan masalah 

dengan mengembangkan Pedoman Praktikum IPA Materi Sifat-Sifat Benda Untuk Siswa 

Kelas IV SDN SAWOJAJAR 5 . Fakta tersebut diharapkan dapat memperkuat tujuan peneliti 

dalam melakukan Pengembangan Pedoman Praktikum IPA Materi Sifat-Sifat Benda Untuk 

Siswa Kelas IV SD Negeri  yang layak menurut ahli (dosen), pengguna (guru), dan uji coba 

(siswa). 

 

PEMBAHASAN 

Penelitian ini menggunakan model penelitian Borg dan Gall dengan lima langkah. 

Subjek coba adalah dosen jurusan KSDP, guru kelas IV, dan sepuluh siswa kelas IV SD 

Negeri . Instrumen pengumpulan data meng-gunakan angket dan rubrik penilaian. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan untuk mengetahui kelayakan pedoman praktikum adalah 

melalui penyebaran angket kepada validator serta rubrik penilaian kepada guru dan observer. 

Sumber data yaitu angket dari dua dosen KSDP dan satu guru kelas IV, serta rubrik penilaian 

dari guru dan observer. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik perhitungan rata-

rata dan teknik presentase.  

Berdasarkan data hasil validasi akhir per item terhadap pedoman praktikum akan 

dipaparkan sebagai berikut: 

Halaman sampul perlu diuji validitasnya karena dapat meningkatkan motivasi siswa 

untuk menggunakan pedoman praktikum. Oleh sebab itu halaman sampul disesuaikan dengan 

pendapat Hernowo (2002:134) yang menyatakan tampilan visual dipengaruhi oleh sosok 

secara keseluruhan dan daya tarik pada ciri khasnya. Sampul pedoman praktikum didesain 

dengan tampilan yang menarik dengan background oranye cerah, gambar anak-anak yang 

melatari kotak putih, dan di bagian tengah terdapat tulisan judul pedoman praktikum. 

Pemilihan warna disesuaikan menurut pendapat Arsyad (2009:91) yang menyatakan bahwa 

pemilihan warna, huruf, dan kotak dapat menarik perhatian pada penampilan. Oleh sebab itu 

dipilih warna oranye yang mencolok agar menarik perhatian siswa. 

Identitas perlu diuji validitasnya karena dapat menginformasikan materi pedoman 

praktikum pada siswa dan guru. Oleh sebab itu perlu disesuaikan dengan teori Akbar 

(2011:185) yang menyatakan kelengkapan berkaitan dengan  infor-masi. Identitas ini memuat 

informasi yang berkaitan dengan pedoman praktikum diantaranya judul, pengarang, SK dan 

KD. Menurut Pannen (2001:35) harus dicantumkan sumber jika memakai ilustrasi dari 
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sumber lain. Oleh sebab itu juga dicantumkan ilustrasi, desain cover, model, dan gambar 

yang digunakan. 

Kata pengantar perlu diuji validitasnya karena dapat meningkatkan motivasi siswa 

untuk menggunakan pedoman praktikum. Oleh sebab itu kata pengantar disesuaikan dengan 

teori Darmodjo dan Warsita. Menurut Darmodjo (1992:41-43) syarat konstruksi berkaitan 

dengan penggunaan bahasa. Menurut Warsita (2008:29) hendaknya menggunakan bahasa 

yang sederhana, komunikatif, dan interaktif. Oleh sebab itu menggunakan bahasa yang 

sederhana dan interaktif. 

Daftar isi perlu diuji validitasnya karena menginformasikan isi pedoman praktikum. 

Oleh sebab itu perlu disesuaikan dengan teori Akbar dan Tim Pelak-sana Studi. Menurut 

Akbar (2011:185) kelengkapan berkaitan dengan keleng-kapan daftar isi. Menurut Tim 

Pelaksana Studi (1984:2) harap menyajikan uraian sesuai dengan taraf pemahaman siswa. 

Berdasarkan pendapat ahli tersebut, daftar isi pedoman praktikum ini disusun selengkap 

mungkin dengan isi pedoman dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami siswa. 

Relevansi perlu diuji validitasnya agar menghasilkan pedoman praktikum yang baik. 

Oleh sebab itu pedoman praktikum perlu disesuaikan dengan tujuan mata pelajaran IPA pada 

KTSP. Dalam KTSP (2006:484-485) salah satu tujuan IPA yaitu mengembangkan 

pengetahuan dan konsep IPA. Pedoman praktikum ini juga disesuaikan dengan ruang lingkup 

pembelajaran IPA di SD dalam KTSP (2006:485) yaitu benda/materi. Kedalaman dan 

kelengkapan materi pedoman praktikum juga disesuaikan dengan perkembangan siswa kelas 

IV seperti yang tercantum dalam SK 6 serta KD 6.1 dan 6.2 (KTSP, 2006:493). Untuk 

mengem-bangkan konsep dan keterampilan siswa, pedoman praktikum juga memuat kegiatan 

lanjutan. Pedoman praktikum juga disesuaikan dengan teori Darmodjo (1992:41-43) tentang 

penggunaan ilustrasi. Pedoman praktikum ini menggunakan banyak ilustrasi beru-pa foto 

setiap langkah kegiatan untuk mempermudah siswa. 

Keakuratan perlu diuji validitasnya agar menghasilkan pedoman prakti-kum yang 

baik. Oleh sebab itu pedoman praktikum perlu disesuaikan dengan teori Iskandar. Menurut 

Iskandar (1996:29) siswa harus berinteraksi dengan benda kon-krit. Pedoman praktikum ini 

juga memanfaatkan benda konkrit dalam melakukan kegiatan. Benda konkrit yang digunakan 

bukan benda laboratorium melainkan benda yang ada di kehidupan sehari-hari siswa. 

Misalnya saat melakukan prakti-kum tentang berat benda, siswa tidak menggunakan neraca 

untuk mengukur berat benda melainkan menggunakan timbangan kue yang biasanya ada di 

rumah siswa. 

Kelengkapan sajian perlu diuji validitasnya agar menghasilkan pedoman praktikum 

yang lengkap. Oleh sebab itu perlu disesuaikan dengan kompetensi yang harus dikuasai siswa 

menurut KTSP. Menurut SK 6, KD 6.1 dan 6.2 dalam KTSP (2006:493) siswa kelas IV SD 

harus menguasai sifat benda padat, cair dan gas serta perubahan wujudnya. Oleh sebab itu 

pedoman praktikum ini menyajikan 14 praktikum tentang sifat benda padat, cair, gas serta 

perubahan wujudnya. 

Sistematika sajian perlu diuji validitasnya agar menghasilkan pedoman praktikum 

yang mudah dipahami. Oleh sebab itu perlu disesuaikan dengan teori Akbar dan Darmodjo. 

Menurut Akbar (2011:185) pedoman praktikum yang baik harus memperhatikan sajian dari 

mudah ke sulit. Menurut Darmodjo (1992:41-43) petunjuk praktikum harus memenuhi syarat 



PROCEEDING 
Scientific Forum-Faculty of Education Department of Science Education (FIP-JIP) and The International Seminar 

Gorontalo, 09 – 11 September 2015 

 

 138 

konstruksi yaitu dari pola pikir seder-hana menuju kompleks. Penyusunan praktikum ini 

memperhatikan tingkat kemu-dahan dan kesukarannya. Praktikum disusun dari praktikum 

yang mudah dan ti-dak rumit dilanjutkan dengan kegiatan lanjutan yang lebih rumit.  

Tuntutan yang berpusat pada siswa perlu diuji validitasnya agar mengha-silkan 

pedoman praktikum yang efektif. Oleh sebab itu perlu disesuaikan dengan teori Darmodjo. 

Menurut Darmodjo (1992:41-43) syarat konstruksi berkaitan de-ngan pertanyaan dan kolom 

jawaban. Darmodjo (1992:41) juga menyatakan sya-rat didaktik berkaitan dengan 

penggunaan stimulus yang bervariasi. Pedoman praktikum ini menyajikan pertanyaan dan 

kolom jawabannya. Selain itu ada ko-lom menggambar agar siswa menggunakan stimulus 

yang bervariasi. Pernyataan Bundu (2006:25) menyatakan terdapat enam keterampilan 

proses. Kegiatan pada pedoman praktikum ini juga disesuaikan dengan keterampilan proses 

menurut Bundu yaitu mengamati, mengelompokkan, mengukur, menyimpulkan, meramal-

kan, dan mengkomunikasikan.  

Cara penyajian perlu diuji validitasnya agar menghasilkan pedoman prak-tikum yang 

mudah dipahami. Oleh sebab itu perlu disesuaikan dengan teori Semi-awan dkk. Menurut 

Semiawan dkk (1989:72) pertanyaan terbuka dipilih jika menginginkan berbagai jawaban. 

Berdasarkan hal tersebut pedoman praktikum harus menggunakan pertanyaan tertutup agar 

siswa memperoleh kesimpulan yang diinginkan.   

Kesesuaian bahasa yang digunakan dengan kaidah Bahasa Indonesia 

Kesesuaian bahasa perlu diuji validitasnya agar menghasilkan pedoman praktikum 

yang mudah dipahami. Oleh sebab itu perlu disesuaikan dengan teori Pannen. Menurut 

Pannen (2001:61) pemakaian bahasa yang benar memperhatikan kaidah bahasa. Pedoman 

praktikum ini menggunakan kaidah bahasa yang benar meliputi pemilihan tata bunyi, tata 

bahasa, kosakata, ejaan, dan maknanya.  

Keterbacaan perlu diuji validitasnya agar menghasilkan pedoman prak-tikum yang 

mudah dipahami siswa. Oleh sebab itu perlu disesuaikan dengan teori konstruksi Darmodjo. 

Menurut Darmodjo (1992:41-43) kalimat dalam petunjuk harus pendek dan sederhana serta 

strukturnya jelas. Pedoman praktikum ini meng-gunakan kalimat yang sederhana dan tidak 

terlalu panjang terutama pada setiap langkah kegiatan. 

Daftar pustaka perlu diuji validitasnya agar dapat menginformasikan buku yang dapat 

digunakan. Oleh sebab itu perlu disesuaikan dengan teori konstruksi Darmodjo. Menurut 

Darmodjo (1992:41-43) buku yang digunakan harus mudah didapat. Pedoman praktikum ini 

merujuk buku cetak IPA yang dimiliki siswa. 

Validator memberikan masukan pada angket yaitu mencari kata yang lebih tepat 

untuk kerikil dan ulekan batu. Selain itu masukan lainnya agar materinya satu SK dan 

tatanannya masih perlu diperbaiki serta penataan warna sampul lebih mencolok. Validator 

juga memberikan saran agar jawaban percobaan tidak dise-diakan dan hendaknya diberikan 

pertanyaan-pertanyaan untuk siswa.  

Masukan pertama tidak dilakukan karena kata tersebut cukup mudah dipahami siswa 

pada umumnya agar siswa tidak kebingungan. Masukan kedua di-lakukan dengan hanya 

menambahkan satu KD yaitu perubahan wujud benda ka-rena KD terakhir yaitu penggunaan 

benda tidak terlalu menuntun penemuan kon-sep melalui praktikum.  
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Kesesuaian perlu diuji validitasnya agar menghasilkan pedoman prakti-kum yang 

baik. Oleh sebab itu perlu disesuaikan dengan KTSP. Dalam KTSP (2006:493) siswa kelas 

IV harus menguasai SK 6 dan KD 6.1 dan 6.2. Tujuan IPA dalam KTSP (2006:484-485) juga 

menyatakan konsep harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu Darmodjo 

(1992:41) berpendapat petunjuk prak-tikum harus memperhatikan karakteristik siswa. 

Pedoman praktikum ini disusun berdasarkan tujuan, SK, dan KD dalam KTSP. Pedoman 

praktikum juga mem-perhatikan karakteristik siswa SD dan disusun agar dapat digunakan 

siswa yang lambat maupun yang cepat. 

Kelengkapan perlu diuji validitasnya agar dapat memberitahukan infor-masi dengan 

jelas. Oleh sebab itu perlu disesuaikan dengan teori Akbar (2011:185) yang mengungkapkan 

kelengkapan meliputi daftar isi dan pustaka. Pedoman praktikum dilengkapi dengan sampul, 

identitas, daftar isi, dan pustaka. 

Sistematikan penyajian perlu diuji validitasnya agar menghasilkan pedo-man 

praktikum yang mudah digunakan. Oleh sebab itu perlu disesuaikan dengan teori Akbar dan 

Darmodjo. Menurut Akbar (2011:185) perlu diperhatikan sajian dari mudah ke sulit. 

Darmodjo (1992:41-43) berpendapat petunjuk praktikum harus memenuhi pola pikir 

sederhana menuju kompleks. Praktikum disusun dari praktikum yang mudah dilanjutkan 

dengan kegiatan yang lebih rumit. 

Efektifitas perlu diuji validitasnya agar menghasilkan pedoman praktikum yang 

efektif. Oleh sebab itu perlu disesuaikan dengan teori Bundu. Bundu (2006:25) 

mengungkapkan ada enam keterampilan proses. Karena itu pedoman praktikum ini 

mengembangkan kegiatan-kegiatan yang menggunakan keenam keterampilan proses tersebut.  

Keterbacaan perlu diuji validitasnya agar menghasilkan pedoman prak-tikum yang 

mudah dipahami. Oleh karena itu perlu disesuaikan dengan teori Dar-modjo. Menurut 

Darmodjo (1992:41-43) bahasa yang digunakan harus sesuai de-ngan siswa, strukturnya 

jelas, serta kalimatnya pendek dan sederhana. Oleh sebab itu pemakaian bahasa pada 

pedoman praktikum ini dibuat sesuai dengan siswa, jelas, serta sederhana. 

Tampilan perlu diuji validitasnya agar menghasilkan pedoman praktikum yang 

menarik. Oleh sebab itu perlu disesuaikan teori Darmodjo. Menurut Dar-modjo (1992:43-46) 

gambar harus jelas dan penampilannya harus menarik. Oleh sebab itu digunakan foto pada 

setiap langkah kegiatan dan penampilan kese-luruhan didesain dengan warna cerah. 

Cover belakang dapat diberikan riwayat penulis. Masukan lainnya agar halaman awal 

dapat diganti menjadi huruf dan mengganti beberapa kata yang tidak baku, menambahkan 

gambar terkait tidak dilakukan karena jika ditambahkan gambar, pedoman praktikum terlihat 

terlalu ramai sehingga siswa tidak konsentrasi melakukan praktikum.  

 

HASIL UJI COBA SKALA TERBATAS (SISWA)  

Berdasarkan data hasil uji coba terhadap pedoman praktikum per praktikum yang 

diuji coba akan dipaparkan sebagai berikut: 

Praktikum ini perlu diuji validitasnya agar mengetahui keefektifannya bagi 

pembelajaran IPA. Oleh sebab itu perlu disesuaikan dengan teori Devi & Anggraeni 

(2008:84) yang menyatakan sifat benda padat yaitu bentuknya tetap. Oleh sebab itu 

praktikum ini menyajikan penyelidikan melalui kegiatan memindahkan barang-barang. 
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Praktikum ini perlu diuji validitasnya agar mengetahui keefektifannya bagi 

pembelajaran IPA. Oleh sebab itu perlu disesuaikan dengan teori Devi & Anggraeni 

(2008:84) yang menyatakan sifat benda padat yaitu memiliki berat. Berdasarkan hal tersebut, 

praktikum ini menyajikan kegiatan dengan melakukan pengukuran berat benda yang berbeda. 

Menurut Subiyanto (1990:94) kelemahan pedoman praktikum yaitu tidak memberi peluang 

siswa mengembangkan kemampuannya. Hal tersebut terbukti tidak benar karena saat uji 

coba, beberapa siswa berinisiatif mengukur benda-benda lain yang dapat dia temukan. 

Praktikum ini perlu diuji validitasnya agar mengetahui keefektifannya bagi 

pembelajaran IPA. Oleh sebab itu perlu disesuaikan dengan teori Devi & Anggraeni 

(2008:85-89) yang menyatakan sifat benda cair yaitu bentuknya mengikuti wadah. Praktikum 

ini menyajikan kegiatan dengan melakukan pengamatan dengan air yang diletakkan di tiga 

wadah yang berbeda.  

Praktikum ini perlu diuji validitasnya agar mengetahui keefektifannya bagi 

pembelajaran IPA. Oleh sebab itu perlu disesuaikan dengan teori Devi & Anggraeni 

(2008:84) yang menyatakan sifat benda cair yaitu permukaannya selalu datar. Praktikum ini 

menyajikan kegiatan dengan melakukan pengamatan permukaan air yang dimiringkan 

dengan berbagai posisi. Dalam pelaksanaan uji coba, beberapa siswa kesulitan menuliskan 

hasil pengamatannya sehingga siswa menggambar hasilnya pada kolom. Hal ini disesuaikan 

teori Darmodjo (1992:41) yang menyatakan hendaknya digunakan variasi stimulus pada 

media dan kegiatan. 

Selain itu praktikum ini perlu diuji validitasnya agar mengetahui keefektifannya bagi 

pembelajaran IPA. Oleh sebab itu perlu disesuaikan dengan teori Devi & Anggraeni 

(2008:85-89) yang menyatakan sifat benda cair yaitu menekan ke segala arah. Praktikum ini 

menyajikan kegiatan dengan melakukan pengamatan pada pancaran air dari botol yang 

berlubang-lubang.  

Selanjutnya praktikum ini perlu diuji validitasnya agar mengetahui keefektifannya 

bagi pembelajaran IPA. Oleh sebab itu perlu disesuaikan dengan teori Devi & Anggraeni 

(2008:89-93) yang menyatakan sifat benda gas yaitu menempati ruang. Berdasarkan 

pendapat ahli tersebut, praktikum ini menyajikan kegiatan dengan melakukan pengamatan 

pada gelas kosong yang dimasukkan ke dalam air. 

Praktikum ini perlu diuji validitasnya agar mengetahui keefektifannya bagi 

pembelajaran IPA. Oleh sebab itu perlu disesuaikan dengan teori Devi & Anggraeni 

(2008:89-93) yang menyatakan gas mempunyai tekanan. Praktikum ini menyajikan kegiatan 

dengan melakukan percobaan menutup gelas berisi penuh air dengan karton dan 

membaliknya. Beberapa siswa sangat tertarik dan mencoba kegiatan ini berulang kali dengan 

berbagai posisi gelas. Hal ini menunjukkan kesesuaian dengan teori Darmodjo (1992:14) 

yang menyatakan praktikum penting dilakukan untuk meningkatkan motivasi intrinsik siswa. 

Praktikum ini perlu diuji validitasnya agar mengetahui keefektifannya bagi 

pembelajaran IPA. Oleh sebab itu perlu disesuaikan dengan teori Rositawaty (2008:89-92) 

yang menyatakan terdapat lima perubahan wujud benda dan salah satunya adalah cair ke gas. 

Berdasarkan hal tersebut, praktikum ini melakukan percobaan merebus air hingga mendidih 

dan berubah wujud menjadi uap. 
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Praktikum ini perlu diuji validitasnya agar mengetahui keefektifannya bagi 

pembelajaran IPA. Oleh sebab itu perlu disesuaikan dengan teori Rositawaty (2008:89-92) 

yang mengungkapkan salah satu perubahan wujud adalah dari padat ke gas. Berdasarkan hal 

tersebut, praktikum ini melakukan percobaan membakar kapur barus dan mengamati 

perubahan wujud pada kapur barus tersebut. 

 

PENUTUP  

Kesimpulan dari hasil dan pembahasan yaitu pedoman praktikum IPA materi sifat-

sifat benda untuk siswa kelas IV SDN  Sawojajar 5 Malang yang diha-silkan penelitian ini 

sudah sangat valid (layak) menurut ahli (dosen), pengguna (guru) dan uji coba (siswa). 

Saran yang dapat diberikan yaitu pedoman praktikum ini dapat digunakan dosen 

sebagai masukan bagi pengembangan bahan perkuliahan terutama mata kuliah Pendidikan 

IPA dan pengembangan pembelajaran. Mahasiswa/pengem-bang lain dapat termotivasi untuk 

mengembangkan pedoman praktikum yang lebih baik. Pedoman praktikum ini dapat 

digunakan guru sebagai masukan bagi pengembangan media. Pedoman praktikum ini dapat 

dimanfaatkan siswa untuk mempermudah siswa menemukan konsep IPA, meningkatkan 

keterampilan siswa dalam melakukan praktikum, lebih menguasai konsep tersebut, dan dapat 

mengembangkan konsep tersebut. Selain itu pedoman praktikum yang dikem-bangkan dapat 

dilakukan uji coba lapangan yang lebih luas misalnya untuk siswa kelas IV sekolah lain. 

Pengembangan pedoman praktikum ini diharapkan tidak hanya pada materi sifat-sifat benda 

tetapi dapat dikembangkan lagi untuk seluruh materi pada semester 1 dan semester 2. Selain 

itu pedoman praktikum dapat dikembangkan tidak hanya untuk siswa kelas IV SD namun 

juga dapat dikem-bangkan untuk siswa di kelas lain. 
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Abstract 

Teachers   expected that the most important thing in teaching and learning process was a set 

of material without thinking the strategy which made the material could be properly accepted 

by the students. This research aimed to (1) investigate availability of the visual aid of 

sciences; (2) investigate the Efforts of the teachers in nursing visual aid in Sciences learning 

at SDN around Kota Timur Sub district, Gorontalo City. Gorontalo the location was chosen 

based on the consideration that there were four elementary schools at Kota Timur Sub district 

which had gotten visual aids of sciences as are lief in 2008, namely SEQIP and KIT IPA. The 

research applied qualitative method so that it was probably to search the facts and interpret 

appropriately, investigate the that is was probability to search the facts and interpret 

appropriately, investigate the problem based on social phenomenon. The result of the 

research showed that: (1) the availability of visual aids of sciences in Elementary School of 

Kota Timur Sub district had broken, there were more broken visual aid that the good one; (2) 

the constraints of the teacher in using Sciences visual aid were caused dy the teacher who did 

not understand how to use the visual aid the teacher had no self confidence in using the visual 

aid, the teacher had many activities out of teaching so that in teaching, teacher did not have 

much time to use the visual aid, the teacher were too shyt to ask another teacher or the 

experienced people in using the have visual aid in front of the students; (3) the ability of the 

teachers in using the sciences visual aid were not maximal, and the criteria that should be 

paid attention in choosing the visual aid were suitable to the purpose, learning process, 

students, leraning style, environment condition, supporting facility, and the available time. 

Teachers should involve the students in using the visual aid in order to students had creativity 

and motivation in studying. The teachers rather used visual aid that was produced by the 

factory instead of using visual aid made by them selves. There were several steps in using the 

visual aid in learning process, namely analyzing properly the international purpose that 

would be reached, deciding the main criteria to the things that things that would be learnt, 
determining what kind of visual aid that would be used property, deciding a good subject, 

formulating the learning by using the visual aid, teacher preparation, class preparation, the 

steps in prosenting the lesson and the utilization of the visual aid, the steps of students‟ 

activity. 

 

Keywords: Visual Aid, Teaching Process, Science Learning 

 

 

PENDAHULUAN 

Penggunaan alat peraga dalam kegiatan belajar mengajar IPA di sekolah dasar bukan 

lagi merupakan hal yang baru dalam dunia pendidikan IPA tetapi antara alat dan materi IPA 

merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan sehingga bila mana ada pelajaran 

IPA disitu ada alat peraga IPA digunakan. Tujuannnya untuk membantu memperkenalkan 

suatu masalah. Seperti yang dikemukakan oleh Rochman Natawidjaja 1978 : 31 bahwa  

penggunaan alat peraga sangat membantu untuk hal-hal seperti: Memperkenalkan suatu 
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masalah atau unit atau pokok yang baru kepada anak-anak, tentang sesuatu yang asing bagi 

anak-anak terutama bagi anak-anak yang masih dalam tahap berpikir konkrit, penggunaan 

alat peraga sangat menolong, sehingga tanpa banyak penjelasan dari guru anak-anak dapat 

mengenal, menganalisa atau menafsirkan suatu masalah atau suatu keadaan secara wajar. 

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan alat peraga dalam 

kegiatan belajar megajar IPA sangat membantu atau mempermudah kepada siswa dalam 

memahami atau menyerap mata pelajaran yang diajarkan. 

Kondisi dilapangan menunjukkan bahwa penggunaan alat peraga dalam kegiatan 

belajar mengajar IPA di SD tergolong masih kurang. Walaupun pemerintah sudah melakukan 

bebrbagai terobosan sebagai langkah antisipasi berupa kegiatan seperti : pelatihan dan 

peningkatan kualifikasi guru, penyempurnaan kurikulum, pengadaan buku, dan alat peraga 

serta perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, serta peningkatan mutu manajemen 

sekolah. 

Namun kenyataannya kondisi seperti ini masih tetap saja terjadi sehingga 

perencanaan strategi dan langkah yang tepat sangat dibutuhkan untuk mengetahui 

permasalahannya yaitu : melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Untuk studi 

kepustakaan yaitu melihat lansung keadaan peralatan IPA dan studi dokumentasi yaitu 

melihat persiapan pembelajaran IPA (silabus dan RPP), serta pelaksanaannya dalam kegiatan 

belajar mengajar di SDN Kota Timur Kota Gorontalo. 

 

KAJIAN PUSTAKA   

Hakekat Pembelajaran IPA di SD 

 Pembelajaran IPA untuk anak SD saat ini adalah belajar melalui pengalaman 

langsung (Learnig by doing). Model belajar seperti ini dapat memperkuat daya ingat anak 

dan biayanya sangat murah  serta menggunakan alat-alat dan media yang ada di lingkungan 

anak itu sendiri. Trisno Hadisubroto, (1996 : 21).Lebih lanjut Trisno Hadisubroto 

menjelaskan bahwa pengalaman belajar langsung memegang peranan penting ssebagai 

pendorong lajunya perkembangan kognitif anak. Pengalaman langsung terjadi secara 

spontan sejak lahir hingga anak berumur 12 tahun. Efisiensi pengalaman langsung pada 

konsistensi antara hubungan metode dan objek dengan tingkat perkembangan kognitif anak. 

Anak akan siap untuk mengembangkan konsep tertentu hanya bila anak telah memiliki 

struktur kognitif yang menjadi prasyaratnya yakni perkembangan kognitif yang bersifat 

hirarkhis dan integratif. 

IPA sebagai disiplin ilmu dan penerapannya dalam masyarakat membuat pendidikan 

IPA menjadi penting tetapi pendidikan IPA yang paling tepat untuk anak-anak sekolah dasar 

adalah  penerapan keterampilan proses pembelajaran IPA,serta prosedur mengajar yang 

dilakukan seperti memilih topik yang diterapkan sebagai bahan pembelajaran, kegiatan 

belajar mengajar atau kegiatan inti serta menentukan alat peraga yang akan digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran untuk mereka perlu diberikan kesempatan untuk berlatih kemudian 

mereka di modifikasikan sesuaai dengan tahap perkembangan tingkat kognitifnya. 

 Aplikasi teori perkembangan kognitif pada pendidikan IPA adalah: 

1. Konsep IPA dapat berkembang baik hanya bila pengalaman langsung mendahului 

pengenalan generalisasi-generalisasi  abstrak.  Metode  seperti  ini berlawanan engan 
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metode tradisional, yaitu hampir selalu memperkenalkan terlebih dahulu. bahkan sering 

konsep IPA diperkenalkan secara verbal saja. 

2. Daur belajar mendorong perkembangan konsep IPA sebagai berikut : 

 a. Eksplorasi yaitu anak mengalami, (mengindra) objek secara langsung. Pada langkah 

ini anak memperoleh informasi baru yang adakalanya bertentangan dengan konsep 

yang telah dimilikinya. 

 b. Generalisasi yaitu menaqrik kesimpulan dari beberapa informasi (pengalaman yang 

tampaknya bertentangan dengan yang telah dimiliki anak. 

 c.  Deduksi yaitu mengaplikasikan konsep yang baru (generalisasi) itu pada kondisi, dan 

situasi baru. 

 Proses berpikir yang berkembang medlalui tahap-tahap daur belajar tersebut diatas 

mendorong perkembangan berpikir sietiko-deduktif (cara berpikir anak dari umum ke 

khusus), kritis. Kemampuan menalar dan berpikir ilmiah pada anak. 

 Saat ini para pendidkk IPA telah memperkenalkan penggunaan pendekatan daur 

belajar untuk mengajarkan IPA. Daur belajar mengikuti pola tertentu sebagai model setelah 

piaget dan pakar lainnya mendeskripsikan konsep perkembangan anak. Strategi daur belajar 

terdiri atas tiga tahap yang berbeda : (1) tahap eksplorasi, (2) tahap pengenalan konsep,  dan 

(3) tahap penerapan konsep. 

  

Hakekat Alat Peraga Dan / Media Penmbelajaran IPA Di SD 

Natawidjaja mengemukakan bahwa : alat peraga yaitu alat bantu pelengkap yang 

digunakan guru dalam berkomunikasi dengan siswa. Alat peraga dapat berupa benda ataupun 

perilaku. Benda dapat berupa benda langsung seperti daun-daunan, bunga atau pensil. Dapat 

juga berupa benda tiruan misalnya model bola dunia, gajah-gajahan. Dapat juga berupa 

benda-benda tak langsung misalnya papan tulis, kapur tulis, tape rekorder, atau film. Semua 

itu bukan dimaksudkan untuk mengganti guru mengajar tetapi merupakan pelengkap atau 

pembantu guru dalam mengajar atau membantu para siswa dalam mempelajari sesuatu 

sehingga ia belajar untuk mencapai hasil. Ini berarti bahwa alat peraga mempunyai peranan 

penting yang sangat penting dalam pengajaran. Hal ini dapat dilihat dalam segi : 

1. Alat peraga dapat membuat pendidikan lebih efektif dengan jalan meningkatkan 

semangat  belajar  siswa.  Misalnya  dengan  jalan  menyediakan   alat-alat peraga berupa  

buku, majalah, bola dunia, atau benda yang di perlukan. Dengan alat-alat itu  para  siswa   

memperoleh    pengalaman    dengan   menggunakan  waktu  dan kegiatan yang terarah, 

sehingga hasil belajar yang di perolehpun lebih banyak. 

2.  Alat  peraga  memungkinkan pendidikan lebih sesuai dengan perorangan di mana para  

siswa   belajar  dengan   banyak kemungkinan dan sumber-sumber sehingga belajar 

berlangsung lebih menyenangkan bagi masing-masing perorangan. Misalnya tatkalah  

guru menunjukkan  gambar  berbagai daun-daunan, anak-anak memilih dan meneliti daun 

yang sesuai minat masing-masing. 

3. Alat  peraga  memungkinkan  belajar  lebih  cepat  segera bersesuaian antara yang Ada  di 

kelas  dengan  yang  di  luar  kelas.  Alat  peraga  menjadi jembatan antara keduanya 

sehingga para siswa   mendapat pengalaman yang baik. Misalnya waktu guru  

memperlihatkan  gambar kerbau, beberapa tafsiran dan asosiasi yang timbul pada anak-
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anak di antaranya  di hubungkan   dengan bertani.  Ladang  kekurangan proitein karena 

tak makan daging dan macam-macam mengingatkan mereka yang  terjadi / ada di luar 

kelas. 

4. Alat peraga memungkinkan  belajar  lebih  merata.  Ini  mempunyai  arti  bahwa dengan 

menggunakan alat peraga, perhatian anak memungkinkan meningkat dan mengarah 

kepada yaang  sedang di ragakan sehingga kemungkinan merngantuk berkurang. Lagi 

pula dapat  menyampaikan  informasi di luar kelas, misalnya dengan tape rekorder, 

melalui  siaran radio dan TV, anak-anak dapat memperolehnya di mana saja.  

5. Alat  peraga  memungkinkan belajar lebih sistematis, teratur dan dipersiapkan secara 

sistematis, dan teratur pula. Alat peraga memungkinkan pengajaran lebih ilmiah dalam  

arti  betul-betul di persiapkan, dan di rencanakan sehinmgga dilakukan dengan langkah-

langkah yang tertib. Hal ini sangat penting baik bagi pelaksanaan pemilihan alat peraga 

yang akan di gunakan maupun prosedur penilaian hasil belajar anak-anak ataupun 

prosedur yang di lakukan guru. Engkoswara (1978 : 28-29). 

Berdasarkan uraian diatas dapat dikemukakan bahwa alat peraga itu merupakan suatu 

faktor yang memegang peranan penting dalam meningkatkan pemahaman siswa dalam 

mengikuti dan menerima materi pelajaran dengan mudah,  terarah, tepat sasaran, siswa lebih 

memperhatikan serta merasa bahwa dengan alat peraga dapat membantu siswa keluar dari 

kesulitan belajar.   

 

METODOLOGI PENELITIAN 

   Penelitian ini akan dilaksanakan di SDN Kota Timur Kota Gorontalo. Lokasi ini 

dipilih karena berdasarkan pertimbangan bahwa lokasi Kota Timur sering dijadikan sebagai 

sekolah mitra dalam pelaksanaan PPL Mahasiswa. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekata kualitatif dengan 

jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui Studi tentang 

penggunaan alat peraga  dalam kegiatan belajar mengajar IPA di SDN Kota Timur Kota 

Gorontalo. 

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi, yaitu gambaran menyeluruh dan 

jelas tentang keadaan lapangan. Hal-hal yang menarik hubungan dengan permasalahan yang 

diperoleh dari hasil observasi dilacak dengan teknik wawancara. Sebagai pelengkap diakan 

studi dokumentasi berupa dokumen pribadi, dokumen resmi, dan lain-lain. 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara terus menerus dari awal sampai 

akhir penelitian. Analisis dilakukan secara induktif 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Ketersediaan Alat Peraga IPA di Sekolah Dasar  

Tindakan penelitian menunjukkan bahwa persediaan alat peraga IPA saat ini 

khususnya di empat sekolah SDN Kota Timur sudah lebih dari sebahagian yang rusak atau 

tidak dapat digunakan lagi dalam proses belajar mengajar. Hal ini terkait pada pertanyaan 

nomor satu s/d nomor 3 dengan memberikan jawaban yang rata-rata mengemukakan bahwa 

keadaan alat peraga sudah banyak yang rusak. Adapun alat-alat peraga yang rusak 

sebahagian besar adalah KIT listrik dan KIT guru lainnya seperti KIT IPA yang sebanyak 
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enam set di empat sekolah sebahagian besar sudah tidak lengkap. Kurangnya ketersediaan 

alat peraga IPA ini tetapi tidak membuat guru-guru IPA di SD patah semangat, hal ini 

terbukti pada pernyataan nomor enam bahwa kegiatan belajar mengajar tetap lancar 

walaupun terkendala oleh alat peraga yaitu mereka tetap berusaha baik membuat sendiri 

maupun meminjam di tempat lain sehingga kegiatan belajar mengajar tetap jalan 

sebagaimana mestinya. Kepala sekolah juga sudah mengetahui bahkan sudah melaporkan ke 

dinas cabang.  

Mencermati beberapa pernyataan tersebut ternyata bahwa permasalahan ketidak 

lengkapan alat peraga adalah permasalahan dalam pengajaran yang perlu mendapat perhatian 

dalam dunia pendidikan, manakala alat peraga itu tidak ada dalam kegiatan belajar mengajar 

IPA maka kegiatan mengajar dinyatakan tidak efektif. Karena itu penyediaan alat peraga IPA 

yang dibutuhkan itu perlu menjadi pemikiran terus menerus.  

Alat peraga dapat mempertinggi proses belajar siswa alasan pertama berkenaan 

dengan manfaat alat peraga dalam proses belajar mengajar siswa antara lain : 

a) Pengajar akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi 

belajar siswa  

b) Bahwa pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh para 

siswa dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran lebih baik.  

c) Metode mengajar akan lebih bervariasi tidak semata-mata komunikasi verbal melalui 

penuturan kata-kata oleh guru sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan 

tenaga apalagi bila guru mengajar untuk setiap jam pelajaran.  

d) Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya mendengarkan uraian 

guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan dan 

lain-lain.  

  Contoh sederhana guru akan mengajarkan kepadatan penduduk sebuah kota. Ia 

menggunakan berbagai media/alat peraga yang digunakan dalam pengajaran antara lain 

gambar, atau foto suatu kota yang padat penduduknya dengan segala permasalahannya. 

Gambar dan atau foto tersebut akan lebih menarik bagi siswa dibandingkan dengan cerita 

guru tentang padatnya penduduk kota tersebut, kemudian guru menyajikan suatu grafik 

pertumbuhan jumlah penduduk kota tersebut dari tahun ke tahun sehingga jenis betapa 

cepatrnya pertumbuhan penduduk kota tersebut.  

Grafik tersebut dapat memperjelas pemahaman siswa terhadap pertumbuhan 

penduduk dari tahun ke tahun. Para siswa dapat melakukan analisis data tersebut penduduk, 

sebab-sebab pertumbuhan penduduk, melakukan proyeksi jumlah penduduk tahun berikutnya 

dan aspek lain dari grafik tersebut. Ia juga dapat membuat grafik tersebut dan memberi 

interpretasinya. Ini berarti kegiatan belajar mengajar siswa lebih banyak dan lebih mendalam.  

Sementara itu guru lebih mudah mengatur dan memberi petunjuk kepada siswa apa 

yang harus dilakukannya dari alat yang digunakannya, sehingga tugasnya tidak semata-mata 

menentukan bahan melalui kata-kata (ceramah). Penggunaan gambar ddan foto serta grafik 

dalam contoh diatas adalah salah satu pengajaran dengan alat peraga.  

Alasan kedua mengapa alat peraga dapat mempertinggi proses dan hasil pengajaran 

adalah berkenaan dengan taraf berpikir siswa. Taraf berpikir siswa mengikuti tahap 
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perkembangan dimulai dari berpikir konkrit menuju ke berpikir abstrak, dimulai dari yang 

sederhana menuju ke berpikir kompleks.  

Selanjutnya tidak kalah pentingnya juga alat peraga IPA tidak hanya melalui untuk 

kegiatan mengajar tetapi juga untuk kegiatan praktek. Dalam kegiatan mengajar IPA di SD 

antara teori dan praktek saling berbarengan, sehingga itu setiap mengajar IPA alat peraga 

selalu disiapkan.  

HASI bahwa upaya guru/sekolah dalam menyediakan alat peraga setiap kegiatan 

mengajar guru biasanya tergantung dari pokok bahasan yang diajarkan. Kemudian untuk 

mendapatkan alat peraga yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar adalah 

menggunakan alat peraga yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar adalah 

menggunakan alat peraga IPA yang ada di sekolah yang selalu disediakan sebelum kegiatan 

mengajar dilaksanakan, walaupun demikian sering juga tidak sempat menyediakan alat 

peraga karena keburu masuk kelas. Alat peraga IPA selain yang tersedia di sekolah juga 

disediakan oleh guru untuk mencukupi kebutuhan kegiatan belajar mengajar. Hal ini terkait 

pada pertanyaan nomor 1 sampai dengan pertanyaan nomor 6, untuk pertanyaan nomor 8 s/d 

9 tentang kesulitan menyediakan alat peraga antara lain pengadaan alat peraga yang sudah 

habis digunakan dan itu harus memerlukan biaya. Selain itu tidak ada kemampuan 

menggunakannya, hal ini terutama tidak ada usaha untuk mencoba yang lain, kurangnya 

waktu yang tersedia untuk menyediakan alat peraga yang digunakan. Oleh sebab itu alat 

peraga yang sudah rusak atau pun yang hilang diharapkan segera diganti dengan alat-alat IPA 

yang baru dan masih layak digunakan dalam kegiatan belajar mengajar.   

 

Upaya guru dalam menyediakan alat peraga 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebahagian besar kendala yang berkaitan 

dengan dana/biaya dalam rangka pengadaan alat peraga IPA di SD. Hasil tersebut ada 

kesesuaian dengan hasil wawancara dengan beberapa orang guru dan kepala sekolah, tampak 

sebahagian besar mengeluh akan kurangnya dana untuk pengadaan dan pemeliharaan alat 

peraga IPA. Namun guru katanya telah berusaha beruupaya membuat alat peraga dari bahan-

bahan sederhana yang bias diperoleh dilingkungan sekolah diperhatikan keadaan alat peraga 

yang ada disekolah, hamper semua sekolah yang dikunjungi mempunyai alat peraga yang 

jumlahnya sangat kurang. Setelah ditelusuri lebih jauh dengan pertanyaan kapan 

menggunakan  peraga maka didapatkan suatu informasi bahwa materi-materi yang diajarkan 

dengan menggunakan alat hanya terbatas pada konsep-konsep yang dipahami guru sehingga 

sebahagian besar tidak menggunakan alat peraga. 

 Pengadaan alat peraga IPA masih biasa dipandang kurang mendesak mengingat 

beberapa alat peraga masih mungkin diatasi dengan memanfaatkan dengan benda-benda yang 

ada dilingkungan sekolah dan dianggap mampu memanfaatkannya. Tetapi jika kurang 

mampu memanfaatkan benda-benda yang ada dilingkungan sekolah maka kekurangan alat 

peraga akan sulit diatasi. 

 Untuk mengatasi kurangnya alat peraga diperoleh informasi bahwa pihak pengelola 

antara lain : Kakancam, Diknas, pengawas, dan kepala sekolah telah berusaha mengatasi 

kurangnya alat peraga dengan cara mendorong dan membimbing guru untuk memanfaatkan 

berbagai benda lingkungan ( alat-alat sederhana). Hasil dari usaha para pengelolah tampak 
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pada jawaban responden menggambarkan bahwa guru hanya sebahagian kecil berusaha 

memodifikasi berbagai benda dilingkungan sekolah untuk digunakan sebagai alat peraga 

IPA. Kenyataan ini nampaknya alat peraga IPA di sekolah dasar kurang. Padahal jika saja 

guru bias dan mau memanfaatkan berbagai sarana yang ada dilingkungan, maka guru tidak 

perlu merasa kesulitan mencari alat peraga. Hajelas hasil wawancara didapat lebih jelas 

bahwa alat peraga digunakan hanya terbatas pada beberapa konsep yang dianggap penting 

oleh guru. Jadi tidak setiap pembelajaran konsep ditunjang  dengan alat peraga. Dengan kata 

lain, guru lebih sering menggunakan alat peraga karena menurut pengakuan mereka sering 

mengalami kesulitan dalam melakukan alat peraga yang relevan untuk suatu konsep tertentu. 

Jelaslah walaupun secara teori sebenarnya guru telah mengetahui bahwa benda-benda yang 

ada dilingkungan sekolah dapat dimodifikasi untuk dijadikan alat peraga namun 

kenyataannya alat peraga masih kurang dilibatkan. Dengan demikian dapatlah dikatakan  

bahwa guru tidak/kurang menggunakan alat peraga bukan karena tidak tahu bahwa mereka 

bias menggunakan benda dilingkungan tapi karena tidak/kurang mendapat pengalaman baik 

belajar dengan menggunakan alat peraga dalam proses pembelajaran. 

Berdasarkan hasil temuan penelitian dapat dikatakan bahwa guru tampaknya memang 

benar menghadapi berbagai kendala dalam hal menggunakan alat peraaga dan merakit alat-

alat sederhana. Disamping itu mereka juga telah banyak melakukan usaha untuk mengatasi 

kendala-kendala yang dihadapi. Namun karena kpakurangnya pengetahuan dan pengalaman 

yang dimiliki, maka usaha membuat alat peraga dari alat-alat sederhana, tampaknya belum 

bias dilakukan secara optimal. Dengan demikian kiranya guru perlu mendapat pengetahuan 

dan pengalaman mengenai cara menggunakan alat peraga dan cara merakit alat-alat peraga 

sederhana dalam proses pembelajaran IPA dikelas. Bisa dibayangkan walaupun alat peraga 

yang ada sudah memadai tetapi jika guru masih kurang terampil menggunakannya dikelas, 

maka keberadaan alat peraga tersebut akan menjadi sia-sia. 

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa guru mengalami kendala dalam 

merancang alat peraga IPA, guru merasakan kurangnya waktu untuk mempersiapkan alat 

peraga dan untuk membuat mengadakan alat peraga kendala ini berkaitan dengan tugas guru 

di sekolah sebagai guru kelas yang cukup sibuk untuk mempersiapkan lima bidang studi 

dalam proses pembelajaran peserta didik, mengalami kesulitan dalam menggunakan, 

mempersiapkan alat peraga dan membuat alat peraga dari alat-alat sederhana karena 

kurangnya petunjuk pembuatan, pemahaman konsep yang kurang. Untuk mengatasi masalah 

ini maka upaya yang dilakukan adalah pengadaan alat peraga oleh sekolah dengan 

menggunakan anggaran yang bersesuaian.Berdasarkan hasil pengamatan yang penulis 

lakukan dapat diketahui bahwa SDN Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo sebenarnya 

sudah memiliki beberapa alat peraga IPA yang cukup baik untuk mendukung proses 

pembelajaran namun karena jarang digunakan dalam perangkat pembelajaran tersebut sudah 

kurang layak lagi untuk digunakan. 

 Hasil analisis wawancara menunjukkan bahwa pemanfaatan alat peraga IPA 

membawa dampak positif bagi siswa. Responden setuju bahwa perubahan signifikan 

terhadap motivasi, hasil belajar dan perilaku/sikap siswa menuju kearah yang positif. Dengan 

menggunakan alat peraga IPA secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap positif siswa. 

Berdasarkan pengamatan peneliti selama menggunakan alat peraga IPA siswa dikelas lebih 
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bersikap aktif untuk merespon materi yang diberikan. Keingin tahuan mereka melihat dari 

banyaknya pertanyaan yang diajukan saat pelajaran berlangsung. Melalui hasil wawancara 

terhadap sejumlah siswa, bahwa menurut mereka guru yang menggunakan alat peraga IPA 

dalam kegiatan belajar dapat memudahkan mereka dalam belajar. Hal tersebut diatas dengan 

pendapat Soelarko (2005. 125-126 bahwa kelebihan mengajar dengan menggunakan alat 

peraga IPA antara lain dapat mengkonkritkan mata pelajaran secara lisan saja memerlukan 

tingkat abstraksi siswa yang tinggi sekali. Dengan alat peraga IPA dapat mempermudah 

proses belajar mengajar  dapat berfungsi sebagai jembatan antara teori dan praktek serta 

dapat memotivasi siswa dan menarik perhatian seluruh siswa dalam kelas. 

 

Keterampilan Guru Dalam Merancang Media Pembelajaran  

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan alat peraga IPA secara tepat 

dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif siswa. Hal ini sejalan dengan temuan Awan, 

(2008) bahwa penggunaan alat peraga IPA dapat menimbulkan dampak yang positif yaitu : 

(a) siswa sangat antusias dan lebih bergairah mengikuti proses belajar mengajar,(b) 

mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indra materi,(c)pemberian materi lebih efektif 

dan efisien, (d) dapat terjadi interaksi langsung antara siswa dengan lingkungan dan 

kenyataan, sehingga siswa lebih termotivasi dalam mengikiuti pelajaran, (e) siswa lebih 

mandiri dalam mengikuti mata pelajaran, (f) siswa lebih termotivasi untuk menggunakan 

teknologi misalnya mencari bahan di internet, (g) menumbuhkan minat dan motivasi belajar 

siswa sehingga guru lebih mudah dalam menyampaikan materi pelajaran. 

Salah satu tujuan pengajaran IPA adalah agar siswa memahami konsep-konsep IPA 

dan keterkaitannya dengan kehidupan sehari-hari (Depdikbud, 2004: 61). Apabila dalam 

proses belajar mengajar IPA, guru tidak menggunakan alat peraga IPA maka sulit bagi siswa 

untuk menyerap konsep-konsep pelajaran yang disampaikan guru sehingga berdampak pada 

kurangnya tingkat keberhasilan siswa dalam belajar. Kegiatan belajar merupakan kegiatan 

yang paling pokok dalam keseluruhan proses pendidikan. Hal ini mengandung arti bahwa 

berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung kepada bagaimana proses 

belajar yang dialami oleh siswa (Surya, 1992:21). Tiap-tiap benda yang dapat menjelaskan 

suatu ide, prinsip, gejala, atau hokum alam, dapat disebut alat peraga. Fungsi dari alat peraga 

ialah memfisualisasikan sesuatu yang tidak dapat dilihat atau sukar dilihat, sehingga Nampak 

jelas dan dapat menimbulkan pengertian atau meningkatkan persepsi seseorang (Soelarko, 

2005:6). 

Alat peraga dalam mengajar mempunyai peranan penting sebagai alat bantu untuk 

menciptakan proses belajar mengajar yang efektif (Sudjana, 2002:99). Dalam kaitannya 

dengan pengajaran IPA, Keberadaan alat peraga jelas mempunyai pengaruh terhadap 

keberhasilan belajar mengajar. Pengajaran pada dasarnya adalah suatu proses terjadinya 

interaksi guru dan siswa melalui kegiatan terpadu dari dua bentuk kegiatan, yaitu kegiatan 

belajar siswa dan kegiatan mengajar guru. 
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SIMPULAN 

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Ketersediaan alat peraga IPA di SD merupakan faktor yang menentukan dalam 

keberhasilan guru mengajar dan keberhasilan siswa dalam menerima pelajaran. Hal ini 

perlu medapat perhatian serius, baik kepala sekolah, guru-guru, pengawas, cabang dinas 

wilayah, maupun dinas kota dan propinsi.   

Permasalahan yang dihadapi di SD sekarang ini adalah ketersediaan alat peraga IPA di 

SD yang sudah mulai rusak hendaknya segera diganti, manakala jika alat peraga IPA di 

SD yang tersedia masih layak digunakan dan dapat mencukupi kebutuhan pengajaran 

maka kegiatan belajar mengajar IPA juga akan lancar. Sebaliknya jika alat peraga IPA 

sudah banyak yang rusak maka kegiatan belajar mengajar juga sudah kurang maksimal. 

Karena  itu  melalui temuan ini perlu ditindaklanjuti 

2. Upaya guru dalam menyediakan alat peraga IPA di sekolah belum maksimal karena 

masih ditemukan guru mengajar tidak menyediakan alat peraga khususnya dikelas 

rendah. Sehingga pengajaran IPA yang selalu didominasi oleh percobaan pengamatan 

demonstrasi dan eksperimen akhirnya cenderung banyak diceramahi sehingga siswa 

hanya banyak mendengar dan mencatat 

3. Keterampilan guru merancang media pembelajaran IPA di SD pada umumnya masih 

kurang, khususnya media gambar, dan peralatan  lain yang dapat menunjang kegiatan 

mengajar. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa merancang media pembelajaran itu tidak 

begitu penting digunakan dalam kegiatan mengajar, sehingga nampak keberadaan media 

hasil rancangan guru maupun media hasil rancangan murid belum menonjol baik 

penggunaannya dalam kegiatan mengajar maupun  jumlah media hasil rancangan guru. 

Kurangnya keterlibatan siswa oleh guru terhadap keterampilan merancang media, karena 

tidak nampak hasil media rancangan yang tersimpan di ruang kelas. 

Mencermati hasil temuan pada penelitian ini maka disarankan beberapa hal sebagai 

berikut : 

1. Ketersediaan alat peraga IPA di SD sebaiknya kepala sekolah sebagai pimpinan sekolah 

dan guru sebagai pengajar memperhatikan akan keadaan alat yang sudah semakin banyak 

yang rusak, dengan melalui pemberitahuan atau laporan kedinas cabang, dinas kota, 

maupun dinas propinsi, sehingga melaui pemebritahuan atau laporan terebut akan segera 

diketahui dan ditindak lanjuti  

2. Guru lebih meningkatkan kreativitas dan kemampuannya dalam berupaya menyediakan 

atau menyiapkan alat peraga IPA sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Hal ini 

untuk mengefektifkan  waktu mengajar yang sudah ditetapkan dan akhirnya separu waktu 

yang tersedia hanya habis untuk menyiapkan atau menyediakan alat peraga yang 

digunakan. 

3. Keterampilan guru dalam merancang media pembelajaran seharusnya dapat melibatkan 

siswa dalam merancangnya khususnya mengenai peralatan atau media lainnya seperti 

gambar,dan peralatan lainnya  serta mempunyai kemampuan untuk menggunakannya, 

juga dan tidak kalah pentingnya  kerja sama antara teman-teman guru, tolong- menolong, 

atau memberikan petunjuk jika ada diantara teman yang mengalami kesulitan baik dalam 

maupun hal penggunaan alat peraga  
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Abstract 

Based on preliminary observations done at SDN 3 Bulango Timur, Bolango Bone Regency, 

only 6 of 20 (30%) Class IV students achieved minimum criteria of mastery learning Civic 

Education subject. Using of inquiry-based learning method was expected to help the students 

to engage actively, be creative and able to solve problems which would lead to increased 

student understanding. The method used in this research was classroom action research 

(CAR), conducted in two cycles, cycle I and II.  Results showed an increase in aspects of 

both teachers and students activities in cycle II. The number of students who meet the 

minimum criteria of mastery learning increased from 45% in cycle I to 90% in cycle II. Thus, 

it was concluded that the use of inquiry-based learning method had helped improving student 

understanding of the "Globalization" lesson in Civic Education subject.  
 

Keywords: student understanding, inquiry 

 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan faktor yang sangat penting terhadap pemberdayaan setiap individu 

dalam menyiapkan diri dengan perkembangan dan dinamika kehidupan pada segala aspek. 

Mutu pendidikan yang tinggi merupakan harapan bagi semua pihak yang mengerti arti dan 

makna pendidikan. Berbagai usaha yang dilakukan pemerintah dalam peningkatan mutu 

pendidikan seperti perbaikan kurikulum, renovasi metode pengajaran serta pengadaan sarana 

dan prasarana belajar.namun demikian usaha tersebut belum sepenuhnya berhasil bahkan 

tidak terealisasi secara merata. Hal ini dapat berdampak negatif pada hasil belajar siswa. 

Dari berbagai faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan, metode pengajaran adalah salah 

satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa secara signifikan. Metode pembelajaran 

yang reaktif dan efektif oleh guru akan berdampak terhadap peningkatan hasil belajar siswa 

sebagai satu ciri dari meningkatnya mutu pendidikan di Indonesia. 

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di SDN 3 Bulango Timur Kabupaten Bone 

Bolango, diketahui dari 20 siswa Kelas IV, hanya 6 siswa yang mencapai kriteria ketuntasan 

minimal pada pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) atau sejumlah 30%. Hasil 

observasi juga menunjukkan beberapa kendala yang dapat menjadi penyebab rendahnya hasil 

belajar siswa yaitu (1) Kegiatan pembelajaran umumnya hanya berorientasi pada guru; (2) 

Siswa pasif saat proses pembelajaran; dan (3) Rendahnya pemahaman belajar siswa pada 

mata pelajaran PKn. 

Penggunaan metode ceramah masih dominan terjadi dalam proses pembelajaran PKn 

sehingga siswa kurang terlibat dalam pembelajaran dan menjadi peserta yang pasif. Dengan 

mailto:silvani_d@yahoo.co.id
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adanya penggunaan metode pembelajaran lain seperti metode inkuiri, diharapkan para siswa 

dapat terlibat secara aktif dan menjadi pemikir kreatif yang mampu memecahkan masalah. 

Sejumlah penelitian yang mengangkat tema berkaitan dengan metode inkuiri antara lain 

adalah penelitian Rizky Prawira (2007) dengan judul “Model Inkuiri dalam Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam (PAI) untuk Meningkatkan Keaktifan Belajar Siswa” sedangkan 

penelitian dalam pembelajaran PKn antara lain adalah penelitian yang dilakukan oleh Maman 

(2008) dengan judul  “Gambaran Metode Inkuiri dan Penerapan pada  Pembelajaran 

Pengembangan Diri (PKn)  di Kelas VI SD Negeri Argasari II Kecamatan Talaga Kabupaten 

Majalengka”. Penelitian oleh Warsiti (2011) dengan judul “Upaya Peningkatan Prestasi 

Belajar PKn dengan Metode Pembelajaran Inkuiri pada Siswa Kelas VII D SMPN 3 Kasihan 

Bantul Tahun Ajaran 2010/2011” menunjukkan peningkatan hasil belajar siswa baik pada 

siklus I dan II.  

 

KAJIAN TEORI 

Pelajaran PKn 

Sebelum adanya UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, PKn masih 

disebut sebagai Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Berdasarkan keputusan 

Mendikbud RI No 061/U/1993 tentang kurikulum Pendidikan Dasar dan Kurikulum Sekolah 

Menengah Umum, tanggal 25 Februari 1993, PPKn merupakan mata pelajaran yang 

digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral, 

yang berakar pada budaya bangsa Indonesia. 

PKn secara substansif tidak saja mendidik generasi muda menjadi warga negara yang cerdas 

dan sadar akan hak dan kewajibannya dalam konteks kehidupan bermasyrakat dan bernegara 

yang merupakan penekanan dalam istilah PKn, melainkan juga membangun kesiapan warga 

negara menjadi warga dunia (global society) (Rosyada, 2003). 

Metode Pembelajaran Inkuiri 

Strategi inkuiri berarti suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal 

seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, 

analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan percaya diri. 

Sasaran utama kegiatan pembelajaran inkuiri adalah (1) Keterlibatan siswa secara maksimal 

dalam proses kegiatan belajar; (2) Keterarahan kegiatan secara logis dan sistematis pada 

tujuan pembelajaran; dan (3) Mengembangkan sikap percaya pada diri siswa tentang apa 

yang ditemukan dalam proses inkuiri (Gulo, 2005). 

Strategi inkuiri merupakan bentuk dari pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada 

siswa (student centered approach). Dalam metode ini, siswa memegang peran yang sangat 

dominan dalam proses pembelajaran dengan berperan aktif dalam proses berpikir dan 

menganalisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban permasalahan (Ambrajaya, 

2012). 

Langkah-langkah Metode Pembelajaran Inkuiri 

Pada dasarnya metode inkuiri menuntut siswa untuk dapat menemukan permasalahan yang 

ada dan memecahkan permasalahan tersebut secara mandiri ataupun dengan bantuan 

bimbingan guru. Langkah-langkah dalam metode ini umumnya memiliki urutan sebagai 

berikut: (1) Merumuskan masalah; (2) Mengamati atau melakukan observasi; (3) 
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Menganalisis dan menyajikan hasil dalam tulisan, gambar, laporan, bagan, tabel, dan karya 

lainnya; (4) Mengomunikasikan atau menyajikan hasil karya pada pembaca, teman sekelas, 

guru, atau audiens yang lain (Trianto, 2007). 

 

HASIL PENELITIAN 

Pelaksanaan prosedur penelitian tindakan kelas (PTK) yang mengacu pada ; (1) 

perencanaan, (2) pelaksanaan tindakan, (3) pengamatan dan evaluasi dan  (4) refleksi, 

memperoleh hasil sebagai berikut: 

Siklus I 

1. Hasil Pengamatan Kegiatan Pembelajaran 

Hasil pengamatan kegiatan guru dalam pelaksanaan pembelajaran siklus I menunjukkan 

bahwa dari sejumlah 24 aspek yang diamati, 14 aspek (58,34%) di antaranya memperoleh 

kualifikasi baik, 6 aspek (25%) memperoleh kualifikasi cukup, sedangkan 4 aspek (16,66%) 

memperoleh kualifikasi kurang (Tabel 1). Aspek yang termasuk dalam kategori baik adalah 

mempersiapkan siswa untuk belajar, melakukan kegiatan apersepsi, menunjukkan 

penguasaan materi pembelajaran, mengaitkan materi dengan realitas kehidupan, 

melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi (tujuan) yang akan dicapai dan 

karakteristik siswa, Melaksanakan pembelajaran secara runut, melaksanakan pembelajaran 

sesuai dengan alokasi waktu yang direncanakan, menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam 

pembelajaran, menunjukkan sikap terbuka terhadap respon siswa, menumbuhkan keceriaan 

dan antusisme siswa dalam belajar, memantau kemajuan belajar selama proses, melakukan 

penilaian akhir sesuai dengan kompetensi tujuan. Aspek yang masuk dalam kategori cukup 

adalah menyampaikan materi dengan jelas, sesuai dengan hirarki belajar dan karakteristik 

siswa, melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual, melaksanakan pembelajaran 

yang memungkinkan tumbuhnya kebiasaan positif, menggunakan media secara efektif dan 

efisien, melibatkan siswa dalam pemanfaatan media, serta menggunakan bahasa lisan dan 

tulisan secara jelas, baik, dan benar sedangkan aspek yang masuk dalam kategori kurang 

adalah mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan, menguasai kelas, 

menghasilkan pesan yang menarik, serta menyampaikan pesan dengan gaya yang sesuai.  

Tabel 1. Hasil pengamatan kegiatan guru dalam proses pembelajaran pada siklus I 

Kualifikasi aspek Jumlah Aspek Persentase 

Sangat baik (SB) 

Baik (B) 

Cukup (C) 

Kurang  (K) 

- 

14 

6 

4 

- 

58,34% 

25% 

16,66% 

Jumlah 24 100% 

 

Hasil pengamatan kegiatan siswa dalam pelaksanaan pembelajaran siklus I menunjukkan 

bahwa dari sejumlah 15 aspek yang diamati, 8 aspek (53%) di antaranya memperoleh 

kualifikasi baik, 6 aspek (40%) memperoleh kualifikasi cukup, sedangkan 1 aspek (7%) 

memperoleh kualifikasi kurang (Tabel 2). Aspek yang termasuk dalam kategori baik adalah 

mempersiapkan diri untuk mengikuti pelajaran, termotivasi dalam kegiatan pembelajaran, 
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bekerja sama dalam kelompok, mencatat hasil diskusi, memperhatikan penyampaian 

kelompok lain, menyimpulkan hasil diskusi, mencatat tugas yang akan dikerjakan di rumah, 

serta mengerjakan soal evaluasi. Aspek yang masuk dalam kategori cukup adalah mengikuti 

dengan baik seluruh pengarahan guru, mengemukakan masalah, aktif dalam menjawab 

pertanyaan guru, mempresentasikan hasil diskusi, mengajukan pertanyaan, serta 

mengemukakan pendapat dalam dan antar kelompok sedangkan aspek yang masuk dalam 

kategori kurang adalah aktif dalam melakukan diskusi.  

Tabel 2. Hasil pengamatan kegiatan siswa dalam proses pembelajaran pada siklus I 

Kualifikasi aspek Jumlah Aspek Persentase 

Sangat baik (SB) 

Baik (B) 

Cukup (C) 

Kurang  (K) 

- 

8 

6 

1 

- 

53% 

40% 

7% 

Jumlah 15 100% 

 

2. Hasil Pengamatan Pemahaman Siswa 

Evaluasi untuk mengetahui efek pelaksanaan tindakan dilakukan dengan memberikan tes 

tertulis dalam bentuk esai pada materi “Globalisasi”.  Terdapat 4 aspek yang dinilai dalam 

pelaksanaan evaluasi, seperti yang tertera pada tabel 3.  

Tabel 3.  Hasil pengamatan pemahaman siswa pada siklus I 

 

P: Paham; TP: Tidak paham 

Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa pemahaman siswa dalam menerima materi 

“Globalisasi” pada aspek menjelaskan sudah memenuhi indikator capaian yang ditentukan 

yakni 75% dari keseluruhan jumlah siswa. Namun pada aspek membedakan, memberikan 

contoh, dan menyimpulkan indikator capaian belum terpenuhi yakni di bawah dari 75% dari 

jumlah keseluruhan siswa. Dari sejumlah 20 orang siswa, 9 orang telah memenuhi kriteria 

ketuntasan minimal yang ditentukan. 

3. Refleksi 

Refleksi dilakukan dengan guru mitra yang bertindak selaku pengamat dalam proses belajar 

mengajar. Disimpulkan beberapa aspek kegiatan yang belum mencapai kriteria keberhasilan, 

antara lain: 

1. Guru belum optimal dalam meyampaikan materi pembelajaran 

2. Guru belum mampu mengaitkan materi dengan pengetahuan yang relevan 

3. Penguasaan kelas belum optimal 

4. Guru belum mampu melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual 

5. Penggunaan media belum secara efektif dan efisien 

No. Aspek yang diamati 

Kriteria 

Ketuntasan 
Persentase 

P TP P TP 

1. Menjelaskan 17 3 85% 15% 

2. Membedakan 14 6 70% 40% 

3. Memberikan contoh 11 9 55% 45% 

4. Menyimpulkan 10 10 50% 50% 

Jumlah 52 28 - - 
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6. Pengelolaan waktu masih belum diupayakan secara maksimal 

7. Guru belum mampu menggunakan bahasa lisan dan tulisan seacara jelas, baik, dan 

benar 

8. Guru belum dapat menyampaikan pesan dengan gaya yang sesuai 

9. Hasil belajar atau pemahaman siswa baik secara individu maupun secara klasikal 

belum mencapai target yang diharapkan 

Aspek-aspek yang belum optimal dalam proses pembelajaran menyebabkan belum 

terwujudnya tingkat pemahaman siswa yang diharapkan. Bertolak dari hasil refleksi tersebut, 

tindakan dilanjutkan dan disempurnakan pada siklus berikutnya. 

Metode inkuiri merupakan strategi pembelajaran yang menekankan pengembangan aspek 

kognitif, afektif dan psikomotorik secara seimbang, dengan memberikan ruang kepada siswa 

untuk dapat belajar sesuai dengan gaya belajar masing-masing dan diharapkan mampu 

membangkitkan motivasi setiap peserta didik. Kelebihan inilah yang diharapkan dapat 

membantu para siswa untuk dapat lebih bersemangat dalam menerima materi mata pelajaran 

PKn dan meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Walaupun 

demikian, metode inkuiri juga memiliki kekurangan yaitu waktu yang diperlukan untuk 

mengimplementasikan cukup panjang dan baik guru maupun siswa harus memiliki kesiapan 

karena adanya kebebasan lebih dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, pelaksanaan 

tindakan dalam 1 siklus umumnya belum dapat memberikan hasil yang optimal.  

 

Siklus II 

1. Hasil Pengamatan Kegiatan Pembelajaran 

Hasil pengamatan kegiatan guru dalam pelaksanaan pembelajaran siklus II menunjukkan 

bahwa dari sejumlah 24 aspek yang diamati, 3 aspek (12,5%) di antaranya memperoleh 

kualifikasi sangat baik, 19 aspek (79%) memperoleh kualifikasi baik, sedangkan 2 aspek 

(8,5%) memperoleh kualifikasi kurang (Tabel 4). Sejumlah 13 aspek mengalami peningkatan 

yaitu aspek mempersiapkan siswa untuk belajar, mengaitkan materi dengan pengetahuan lain 

yang relevan, menyampaikan materi dengan jelas, sesuai dengan hierarki belajar dan 

karakteristik siswa, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi (tujuan) yang 

akan dicapai dan karakteristik siswa, menguasai kelas, melaksanakan pembelajaran yang 

bersifat kontekstual, melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya kebiasaan 

positif, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang direncanakan, 

menggunakan media secara efektif dan efisien, menghasilkan pesan yang menarik, 

melibatkan siswa dalam pemanfaatan media, menggunakan bahasa lisan dan tulisan secara 

jelas, baik dan benar, serta menyampaikan pesan dengan gaya yang sesuai, sedangkan 11 

aspek lainnya tetap (Gambar 1).  

Tabel 4. Hasil pengamatan kegiatan guru dalam proses pembelajaran pada siklus II 

Kualifikasi aspek Jumlah Aspek Persentase 

Sangat baik (SB) 

Baik (B) 

Cukup (C) 

Kurang  (K) 

3 

19 

2 

- 

12,5% 

79% 

8,5% 

- 

Jumlah 24 100% 
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Gambar 1. Perbandingan kualifikasi 24 aspek pengamatan (AP) kegiatan guru selama proses 

pembelajaran pada siklus I dan II (K= kurang, C= cukup, B= baik, SB= sangat 

baik) 

Hasil pengamatan kegiatan siswa dalam pelaksanaan pembelajaran siklus II menunjukkan 

bahwa dari sejumlah 15 aspek yang diamati, 4 aspek (26,67%) di antaranya memperoleh 

kualifikasi sangat baik dan 11 aspek (73,33%) memperoleh kualifikasi baik (Tabel 5). 

Sejumlah 10 aspek mengalami peningkatan yaitu aspek mempersiapkan diri untuk mengikuti 

pelajaran, mengikuti dengan baik seluruh pengarahan guru, mengemukakan masalah, aktif 

dalam menjawab pertanyaan guru, aktif dalam melakukan diskusi, mempresentasikan hasil 

diskusi, mengajukan pertanyaan, mengemukakan pendapat dalam dan antar kelompok, 

mencatat tugas yang akan dikerjakan di rumah, serta mengerjakan soal evaluasi, sedangkan 5 

aspek lainnya tetap (Gambar 2). 

Tabel 5. Hasil pengamatan kegiatan siswa dalam proses pembelajaran pada siklus II 

Kualifikasi aspek Jumlah Aspek Persentase 

Sangat baik (SB) 

Baik (B) 

Cukup (C) 

Kurang  (K) 

4 

11 

- 

- 

26,67% 

73,33% 

- 

- 

     15 100% 
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Gambar 2. Perbandingan kualifikasi 15 aspek pengamatan (AP) kegiatan siswa selama 

proses pembelajaran pada siklus I dan II (K= kurang, C= cukup, B= baik, SB= 

sangat baik) 

2. Hasil Pengamatan Pemahaman Siswa 

Evaluasi untuk mengetahui efek pelaksanaan tindakan dilakukan dengan memberikan tes 

tertulis dalam bentuk esai pada materi “Globalisasi”.  Terdapat 4 aspek yang dinilai dalam 

pelaksanaan evaluasi, seperti yang tertera pada tabel 6.  

Tabel 6. Hasil pengamatan pemahaman siswa pada siklus II 

No. 

Aspek yang diamati 

Kriteria 

Ketuntasan 
Persentase 

P TP P TP 

1. Menjelaskan 20 - 100% - 

2. Membedakan 17 3 85% 15% 

3. Memberikan Contoh 16 4 80% 20% 

4. Menyimpulkan 15 5 75% 25% 

Jumlah 68 12 - - 

P: Paham; TP: Tidak paham 

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa pemahaman siswa dalam menerima materi 

“Globalisasi” pada keempat aspek telah memenuhi indikator capaian minimal yang 

ditentukan yakni 75% dari keseluruhan jumlah siswa. Terdapat peningkatan dalam aspek 

menjelaskan dari tingkat 85% pada siklus I menjadi 100% pada siklus II. Aspek membedakan 

naik dari tingkat 70% pada siklus I menjadi 85% pada siklus II. Aspek memberikan contoh 

dan menyimpulkan yang sebelumnya memiliki tingkat terbawah dari keempat aspek, masing-

masing naik dari tingkat 55% dan 50% pada siklus I menjadi 80% dan 75% pada siklus II 

(Gambar 3). Dari sejumlah 20 orang siswa, 18 orang telah memenuhi kriteria ketuntasan 

minimal yang ditentukan. 
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Gambar 3. Perbandingan empat aspek yang dinilai dalam pengamatan pemahaman siswa 

selama proses pembelajaran pada siklus I dan II 

 

3. Refleksi 

Refleksi dilakukan dengan guru mitra yang bertindak selaku pengamat dalam proses belajar 

mengajar. Disimpulkan beberapa aspek kegiatan yang belum mencapai kriteria keberhasilan, 

antara lain: 

1. Kegiatan apersepsi, motivasi dan pengelolaan kelas oleh guru telah dilakukan dengan 

sangat baik dan sesuai, membuat siswa lebih bersemangat untuk aktif dalam 

mengikuti pelajaran, kreativitas meningkat, proses pembelajaran lebih efektif dan 

siswa tidak merasa bosan atau jenuh dalam menerima materi 

2. Partisipasi dan respon siswa dalam membahas dan memberikan pendapat atau pun ide 

telah memenuhi standar yang diharapkan 

3. Daya serap siswa yang dinilai berdasarkan penguasaan konsep atau materi sudah 

memenuhi kriteria belajar dan ketuntasan belajar 

4. Kendala yang dihadapi pada siklus I telah dapat diatasi pada siklus II 

 

Berdasarkan hasil refleksi siklus II maka disimpulkan bahwa tindakan yang dikenakan sudah 

berhasil dan tidak perlu diadakan siklus selanjutnya. Dengan adanya perbaikan yang 

didasarkan pada refleksi siklus I, guru dan siswa menjadi lebih siap dalam proses 

pembelajaran dan lebih berkonsentrasi dalam menerima materi. Daya serap dan pemahaman 

siswa pun meningkat seperti yang terlihat dari hasil pengamatan pemahaman siswa 

berdasarkan empat aspek yang dilakukan di akhir siklus II (Gambar 4).  
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Gambar 4. Perbandingan jumlah siswa yang memenuhi kriteria ketuntasan dalam 

pengamatan pemahaman siswa selama proses pembelajaran pada observasi 

awal, siklus I, dan siklus II 

 

Meningkatnya sejumlah besar aspek dalam kegiatan guru dan siswa serta peningkatan 

pemahaman dan daya serap siswa merupakan faktor-faktor yang berperan dalam peningkatan 

jumlah siswa yang mencapai kriteria ketuntasan minimal yang telah ditetapkan yaitu 75%. 

Penggunaan metode inkuiri pada siklus I telah membantu meningkatkan jumlah siswa yang 

tuntas namun dengan persentase rendah yaitu dari tingkat 30% menjadi 45%. Pelaksanaan 

siklus II dengan persiapan yang lebih matang dan mempertimbangkan hasil refleksi siklus I 

telah membantu meningkatkan jumlah siswa tuntas jauh lebih besar dibanding siklus I yaitu 

dari tingkat 45% menjadi 90%.  

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa penggunaan metode pembelajaran inkuiri 

dapat meningkatkan pemahaman belajar siswa kelas IV SDN 3 Bulango Timur Kabupaten 

Bone Bolango pada mata pelajaran PKn materi “Globalisasi”. Hasil pengamatan kegiatan 

guru dalam pelaksanaan pembelajaran siklus I menunjukkan bahwa dari sejumlah 24 aspek 

yang diamati, 14 aspek (58,34%) di antaranya memperoleh kualifikasi baik, 6 aspek (25%) 

memperoleh kualifikasi cukup, sedangkan 4 aspek (16,66%) memperoleh kualifikasi kurang, 

namun pada siklus II menunjukkan peningkatan yaitu 3 aspek (12,5%) memperoleh 

kualifikasi sangat baik, 19 aspek (79%) memperoleh kualifikasi baik, sedangkan 2 aspek 

(8,5%) memperoleh kualifikasi kurang.  

Hasil pengamatan kegiatan siswa dalam pelaksanaan pembelajaran siklus I menunjukkan 

bahwa dari sejumlah 15 aspek yang diamati, 8 aspek (53%) di antaranya memperoleh 

kualifikasi baik, 6 aspek (40%) memperoleh kualifikasi cukup, sedangkan 1 aspek (7%) 

memperoleh kualifikasi kurang namun pada siklus II menunjukkan peningkatan yaitu 4 aspek 

(26,67%) di antaranya memperoleh kualifikasi sangat baik dan 11 aspek (73,33%) 

memperoleh kualifikasi baik.  
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Hasil pengamatan pemahaman siswa pada siklus I menunjukkan dari sejumlah 20 orang 

siswa, 9 orang (45%) telah memenuhi kriteria ketuntasan minimal yang ditentukan sedangkan 

pada siklus II, jumlahnya meningkat menjadi 18 orang (90%). Penggunaan metode inkuiri 

pada mata pelajaran PKn materi “Globalisasi” dapat meningkatkan pemahaman siswa yang 

bermuara pada hasil belajar siswa, sehingga metode pembelajaran ini dapat menjadi acuan 

dalam meningkatkan pemahaman belajar siswa. 
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Abstract 

The aim of the statement is to describe the teacher perseption of the changes of curriculum. 

The teachers actually confused for the changes. But the teacher still prepared themselves to 

apply the curricullum 2013. The government helps the teacher held the training to make them 

understand in doing the education of curriculum 2013. After the training the teachers begin to 

understand to apply the curriculum. The teacher know the easy way to uses it but they still 

confused for the assignment. 
 

Keywords: Teacher Perseption, Curiculum of 2013 

 

 

PENDAHULUAN 

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003 Pasal 3 menyatakan 

bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 

serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga Negara. 

Tujuan pemerintah dibidang pendidikan berupaya menciptakan suatu kurikulum yang 

dapat berpotensi meningkatkan pemahaman serta keterampilan siswa. Kurikulum adalah 

suatu pedoman pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran, tanpa kurikulum 

proses pembelajaran tidak akan terarah. Kurikulum merupakan komponen atau alat untuk 

mengarahkan guru dalam menentukan materi yang nantinya akan diajarkan. Kurikulum 

merupakan suatu rencana tertulis yang disusun guna memperlancar proses pembelajaran. Hal 

ini sesuai dengan rumusan pengertian seperti yang tertera dalam undang-undang no. 20 tahun 

2003 (Muzamiroh, 2013:19) tentang pendidikan nasional bahwa “Kurikulum adalah 

seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta yang 

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai 

pendidikan tertentu”. 

Banyak upaya yang dilakukan dalam menciptakan atau mengubah sistem pendidikan 

yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat untuk mencapai tujuan pendidikan, yakni 

Departemen Pendidikan Nasional atau yang lebih dikenal dengan Depdiknas. Depdiknas 

inilah yang mempunyai wewenang penuh dan memiliki sumber dayapersonalia yang 

professional serta sumber daya lainnya untuk mengadakan pembaruan kurikulum. 

Pembaruan kurikulum mempunyai kecenderungan mengemban misi untuk 

memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi khususnya di dalam dunia pendidikan. 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) 
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(Ade Risna Sari dkk, 2014:2). Pasal 36 ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa (1) Pengembangan 

kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan 

tujuan pendidikan nasional. (2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan 

dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, 

dan peserta didik. Munculnya kebijakan pemerintah tentang pendidikan yang bersifat 

sentralistik berubah ke pendidikan desentralistik dilatarbelakangi oleh perubahan dan 

tuntutan masyarakat dalam dimensi global. Oleh karena itu kurikulum disusun dan 

disempurnakan sesuai dengan perkembangan zaman. 

Upaya penyempurnaan kurikulum demi mewujudkan sistem pendidikan nasional 

yang kompetitif dan selalu relevan dengan perkembangan zaman yang senantiasa menjadi 

tuntutan. Hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 (Muzamiroh, 

2013:111) tentang SISDIKNAS Pasal 35 dan 36 yang menekankan perlunya peningkatan 

standar nasional pendidikan sebagai acuan kurikulum secara berencana dan berkala dalam 

rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

Di Indonesia sudah mengalami beberapa kali penyempurnaan dan perbaikan 

kurikulum. Kurikulum 2013 merupakan penyempurnaan dari kurikulum yang sebelumnya 

yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau yang lebih dikenal dengan kurikulum 

KTSP. Kurikulum 2013 diharapkan mampu menjawab segala permasalahan yang dihadapi 

dalam sistem pendidikan (Ade Risna Sari dkk, 2014:6). Kunci keberhasilan atau kegagalan 

dalam melaksanakan kurikulum pada hakikatnya ada di tangan para guru. Sekalipun tidak 

semua guru dilibatkan dalam pengembangan kurikulum pada tingkat pusat, namun guru 

adalah perencana, pelaksana, dan pengembang kurikulum bagi kelasnya. Sekalipun para guru 

tidak mencetuskan sendiri konsep-konsep tentang kurikulum, gurulah yang menerjemahkan 

kurikulum yang dikembangkan oleh pusat, guru yang mengelola, meramu kembali kurikulum 

dari pusat untuk disajikan didalam kelas. Meskipun guru yang menerjemahkan kurikulum 

sampai pada tahap mengelolah dan mengimplementasikannya namun, masih ada persepsi 

para guru tentang keberadaan kurikulum khususnya kurikulum 2013 di Kecamatan 

Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango antara lain, banyak guru yang belum siap untuk 

kurikulum 2013, rubrik penilaian yang dirasa susah oleh guru, keterlambatan buku paket 

sementara pembelajaran kurikulum 2013 sudah berlangsung, ketidak efisien waktu dengan 

materi pembelajaran. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti mengadakan observasi awal mengenai 

penyetaraan kurikulum 2013 di Kecamatan Tolongkabila Kabupaten Bone Bolango. Peneliti 

mendapat informasi bahwa semua sekolah yang berjumlah 9 sekolah dasar telah 

menggunakan kurikulum 2013. Namun pada saat ini kurikulum 2013 ditangguhkan 

sementara oleh pemerintah pusat, karena banyak kekurangan yang didapati baik dari sisi 

sarana dan prasarana, maupun dari pihak pendidik. 

Melalui penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang 

diformulasikan dengan judul “Persepsi Guru Sekolah Dasar Terhadap Kurikulum 2013 Di 

Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango” 
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KAKIAN TEORI 

Hakekat Persepsi Guru 

Sarlito Wirawan Sarwono (dalam Ramadhan, 2009:6) persepsi adalah Kemampuan 

seseorang untuk mengorganisir suatu pengamatan, kemampuan tersebut antara lain: 

kemampuan untuk membedakan, kemampuan untuk mengelompokkan, dan kemampuan 

untuk memfokuskan. Oleh karena itu seseorang bisa saja memiliki persepsi yang berbeda, 

walaupun objeknya sama. Hal itu tersebut memungkinkan karena adanya perbedaan dalam 

hal sistem nilai dan ciri kepribadian individu yang bersangkutan. Sedangkan menurut Leavit 

(dalam Ramadhan, 2009:6), persepsi memiliki pengertian dalam arti sempit dan arti luas. Arti 

sempit persepsi yaitu penglihatan: bagaimana seseorang melihat sesuatu, dan dalam arti luas 

persepsi yaitu: pandangan atau pengertian, bagaimana seseorang memandang atau 

mengartikan sesuatu. Dalam Wikipedia Indonesia disebutukan bahwa persepsi adalah proses 

pemahaman ataupun pemberian makna atas suatu informasi terhadap stimulus. Stimulus 

sendiri didapat dari proses penginderaan terhadap objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan 

antar gejala yang selanjutnya diproses oleh otak. 

Berdasarkan pendapat tersebut, persepsi adalah suatu kemampuan memberi 

tanggapan terhadap sesuatu informasi yang didapat dari proses penginderaan suatu objek. 

Meskipun objeknya sama namun seseorang bisa saja memiliki persepsi yang berbeda. 

Hakekat Kurikulum 

Istilah kurikulum (curriculum), yang pada awalnya digunakan dalam dunia olahraga, 

berasal dari kata curir (pelari) dan curere (tempat berpacu). Pada saat itu kurikulum diartikan 

sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari start sampai finish untuk 

memperoleh medali atau penghargaan. Kemudian, pengertian tersebut diterapkan dalam 

dunia pendidikan menjadi sejumlah mata pelajaran (subject) yang harus ditempuh oleh 

seseorang siswa dari awal sampai akhir program pelajaran untuk memperoleh ijazah. Dengan 

demikian, implikasi terhadap praktik pengajaran yaitu setiap siswa harus menguasai seluruh 

mata pelajaran yang diberikan dan menempatkan guru dalam posisi yang sangat penting dan 

menentukan (Hermawan dkk, 2010:13). 

Pengertian kurikulum diakitkan dengan beberapa dimensi (Muzamiroh, 2013:19), 

yaitu : 

1. Pengertian kurikulum dikaitkan dengan dimensi ide 

Definisi kurikulum yang dikaitkan dengan dimensi ide pada dasarnya memiliki makna 

bahwa kurikulum itu adalah sekumpulan ide yang akan dijadikan dalam pengembangan 

kurikulum di masa yang akan datang. Sebab tanpa ide kurikulumpun tidak akan pernah 

tersusun dan kurikulum yang ada saat ini perlu dikembangkan untuk masa yang selanjutnya. 

2. Pengertian kurikulum dikaitkan dengan dimensi rencana 

Pengertian kurikulum yang berkaitan dengan dimensi rencana dan cara 

mengadministrasikan tujuan, isi, dan bahan pelajaranserta cara yang digunakan untuk 

pedoman penyelenggaraan pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan sebagaimana 

yang telah ditentukan. Dengan adanya perencanaan yang matang, maka pembelajaran akan 

dapat berjalan dengan baik dan mudah. 

3. Pengertian kurikulum dikaitkan dengan dimensi aktivitas 
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Makna kurikulum yang dikaitkan dengan dimensi aktivitas memandang kurikulum 

sebagai suatu kegiatan atau aktivitas guru itu sendiri dan peserta didiknya dalam kegiatan 

belajar mengajaryang dilakukan di sekolah. Sebagaimana diketahui bahwa keberadaan guru 

dengan peserta didiknya di sekolah adalah suatu aktivitas transfer ilmu dari guru kepada 

peserta didik. 

4. Pengertian kurikulum dikaitkan dengan dimensi hasil 

Makna kurikulum sebagai dimensi hasil memandang kurikulum itu sangat 

memperhatikan hasil yang akan dicapai oleh siswa agar sesuai dengan apa yang telah 

direncanakan sebelumnya di mana perencanaan itu berdasarkan pada tujuan uang telah 

dirumuskan secar bersama-sama. 

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan, kurikulum adalah ide yang dirancang 

sehingga terciptanya aktivitas belajar mengajar yang akan membentuk hasil belajar siswa 

sesuai tujuan yang pendidik harapkan. 

Kedudukan dan Posisi Kurikulum dalam Pendidikan 

Dalam pengertian intrinsik kependidikan, kurikulum adalah jantung 

pendidikan.Artinya, semua gerak kehidupan pendidikan yang dilakukan sekolah didasarkan 

pada apa yang direncanakan dalam kurikulum.kehidupan disekolah adalah kehidupan yang 

dirancang berdasarkan apa yang diinginkan kurikulum. Oleh karena itu, kurikulum adalah 

dasar dan sekaligus pengontrol terhadap aktivitas pendidikan (Sukmadinata, 2010:6). 

Berdasarkan pendapat tersebut, kedudukan dan posisi kurikulum dalam pendidikan yakni, 

sebagai pusat gerak dalam dunia pendidikan dan sekolah sebagai wadah dalam 

mengimplementasikan kurikulum. 

Pengertian Kurikulum 2013 

Menurut Fadillah (2013:16) kurikulum 2013 merupakan kurikulum baru yang mulai 

diterapkan pada tahun pelajaran 2013/2014. Kurikulum ini adalah pengembangan dari 

kurikulum yang telah ada sebelumnya, baik Kurikulum Berbasis Kompetensi yang telah 

dirintis pada tahun 2004 maupun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada tahun 2006. 

Hanya saja yanmg menjadi titik tekan pada kurikulum 2013 ini adalah adanya peningkatan 

dan keseimbangan Soft Skill dan Hard Skill yang meliputi aspek kompetensi sikap, 

keterampilan, dan pengetahuan. Dalam konteks ini, Kurikulum 2013 berusaha untuk lebih 

menanamkan nilai-nilai yang tercermin pada sikap dapat berbanding lurus dengan 

keterampilan yang diperoleh peserta didik melalui pengetahuan dibangku sekolah. 

Tujuan dan Fungsi Kurikulum 2013 

Menurut Fadillah (2013:24) fungsi Kurikulum ialah mengembangkan kemampuan 

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam menmcerdaskan 

kehidupan bangsa. Sedangkan tujuannya, yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik 

agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab. 

Prinsip Pengembangan Kurikulum 2013 

Menurut Fadillah (2013:26) Prinsip-Prinsip yang dijadikan pedoman dalam 

pengembangan Kurikulum 2013 ini sama seperti prinsip penyusunan Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan, yaitu: 
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1. Peningkatan iman, takwa, dan akhlak mulia. 

2. Kebutuhan kompetensi masa depan. 

3. Peninhkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan 

kemampuan peserta didik. 

4. Keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan. 

5. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional. 

6. Tuntutan dunia kerja. 

7. Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. 

8. Agama. 

9. Dinamika perkembangan global. 

10. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. 

11. Kondisi sosial budaya masyarakat setempat. 

12. Kesetaraan gender. 

13. Karakteristik satuan pendidikan.  

Landasan Pengembangan Kurikulum 2013 

Menurut Fadillah (2013:29) dalam penyusunan kurikulum 2013 dilandasi beberapa 

aspek: 

1. Aspek Filosofis 

Filosofis adalah landasan penyusuanan kurikulum yang didasarkan pada kerangka 

berpikir dan hakikat pendidikan sesungguhnya. Dalam konteks ini landasan filosofis 

kurikulum 2013, yaitu: 

a. Pendidikan berakar pada budaya bangsa, kehidupan masa kini dan membangun 

landasan  kehidupan masa depan. 

b. Pendidikan adalah proses pewarisan  dan pengembang budaya. 

c. Pendidikan memberikan dasar bagi untuk peserta didik berpartisipasi dalam 

membangun kehidupan masa kini. 

d. Pendidikan mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki pesertadidik. 

e. Pendidikan adalah proses pengembangan jatidiri peserta didik. 

f. Pendidikan menempatkan peserta didik sebagai subjek yang belajar(eklektik antara 

perenialisme, esensialisme, humanisme, progresivisme, rekonstruksi sosial). 

2. Aspek Yuridis 

Aspek yuridis  adalah suatu landasan yang digunakan sebagai payung hukum dalam 

penyusunan Kurikuklum 2013 ini, landasan yuridis yang digunakan antara lain: 

a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional; 

b. RPJMN 2010-2014 Sektor Pendidikan yang berisi tentang perubahan metodologi 

pembelajaran dan penataan kurikulum; 

c. Inpres No. 1 Tahun 2010 tentang percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan 

nasional; penyempurnaan kurikulum dan metodologi pembelajaran aktif berdasarkan 

nilai-nilai budaya bangsa untuk membentuk daya saing karakter bangsa; 

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan 

atas peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan; 

e. Permendikbud Nomor 81A tahun 2013 tentang implementasi kurikulum 2013. 
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3. Aspek Konseptual 

Aspek konseptual adalah suatu landasan yang didasarkan pad aide atau gagasan yang 

diabstraksikan dari peristiwa konkret. Dalam penyusunan Kurikulum 2013 ini landasan 

konseptualnya antara lain: 

a. Prinsip relevansi; 

b. Model kurikulum berbasis kompetensi; 

c. Kurikulum lebih dari sekedar dokumen; 

d. Proses pembelajaran, yang meliputi: aktivitas belajar, output belajar, dan outcome 

belajar; 

e. Penilaian, kesesuaian teknik penilaian dengan kompetensi dan penjenjangan 

penilaian. 

Keunggulan dan Kelemahan Kurikulum 2013 

Menurut Kurinasi (2013:8) terdapat beberapa hal penting dari perubahan atau 

penyempurnaan Kurikulum 2013 ini, yaitu keunggulan dan kelemahan yang terdapat 

didalamnya. 

1. Keunggulan Kurikulum 2013 

a. Siswa dituntut lebih aktif,kreatif, dan inovatif dalam setiap pemecahan masalah yang 

mereka hadapi disekolah. 

b. Adanya penilaian dari semua aspek. 

c. Penentuan nilai bagi siswa bukan hanya di dapat dari nilai ujian saja tetapi juga di 

dapat dari nilai kesopanan, religi, praktek, sikap dan lain-lain. 

d. Munculnya pendidikan karaktek dan pendidikan budipekerti yang telah diintegrasikan 

kedalam semua program studi. 

e. Adanya kompetensi yang sesuai dengan tuntutan fungsi dan tujuan pendidikan 

nasional. 

f. Kompetensiyangmenggambarkan secara holistik domain sikap, keterampilan, dan 

pengetahuan. 

g. Pengembangan kompetensi seperti pendidikan karakter metodologi pembelajaran 

aktif, keseimbangan soft skill dan hard skill, kewirausahaan. 

h. Sangat tanggap terhadap fenomena dan perubahan sosial. 

i. Standar penilaian mengarahkan pada penilaian berbasis kompetensi seperti sikap, 

keterampilan, dan pengetahuan secara proporsional. 

j. Tidak lagi memerlukan dokumen kurikulum yang lebih rinci karena pemerintah 

menyiapkan semua komponen kurikulum sampai buku teks dan pedoman 

pembahasan sudah tersedia. 

k. Sifat pembelajaran sangat kontekstual. 

l. Meningkatkan motivasi mengajar dengan meningkatkan kompetensi profesi, 

pedagogi, sosial, dan personal. 

m. Buku dan kelengkapan dokumen disiapkan lengkap sehingga memicu dan memacu 

guru untuk membaca dan menerapkan budaya literasi, membuat guru memiliki 

keterampilan membuat RPP, dan menerapkan pendekatan scientific secara benar 
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2. Kelemahan Kurikulum 2013 

a. Guru banyak salah kaprah, karena beranggapan dengan kurikulum 2013 guru tidak 

perlu menjelaskan materi kepada siswa dikelas, padahal banyak mata pelajaran yang 

harus tetap ada penjelasan dari guru. 

b. Banyak guru-guru yang belum siap sacara mental dengan kurikulum 2013 ini, Karena 

kurikulum ini menuntut guru lebih kreatif. 

c. Kurangnya pemahaman guru dengan konsep pendekatan scientific. 

d. Kurangnya keterampilan guru merancang RPP. 

e. Guru tidak banyak yang menguasai penilaian autentik. 

f. Banyaknya guru yang menjadi plagiat dalam menganalisis komponen rencana 

pembelajaran. 

g. Tidak pernahnya guru dilibatkan langsung dalam pproses pengembangan kurikulum 

2013. 

h. Tidak adanya keseimbangan antara orientasi proses pembelajaran dan hasil dalam 

kurikulum 2013, karena UUN masih menjadi factor penghambat. 

i. Terlalu banyak materi yang harus dikuasai siswa sehingga tidak setiap materi bisa 

tersampaikan dengan baik. 

j. Beban belajar siswa dan guru terlalu berat, karena waktu belajar disekolah terlalu 

lama. 

Konsep Pendekatan Scientific 

Menurut Kurinasi (2013:29) pembelajaran dengan pendekatan scientific adalah proses 

pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengonstruk 

konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati (untuk mengidentifikasi atau 

menemukan masalah), merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, 

mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan dan 

mengomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang ditemukan. Untuk menyusun rancangan 

pembelajaran yang berbasis pendekatan scientific, tematik terpadu dan terintegrasi sesuai 

model belajar yang relevan dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik baik dari  

aspek fisik, moral,sosial, kultural, emosional, maupun intelektual. 

Kriteria Pendekatan Scientific: 

1. Materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan dengan 

logika atau penalaran tertentu; bukan sebatas kira-kira, khayalan, legenda, atau 

dongeng semata. 

2. Penjelasan guru, respon siswa, dan interaksi edukatif guru-siswa terbebas dari 

prasangka yang serta-merta, pemikiran subjektif, atau penalaran yang menyimpang 

dari alur berpikir logis. 

3. Mendorong dan menginspirasi siswa berpikir secara kritis, analistis, dan tepat dalam 

mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan mengaplikasikan materi 

pembelajaran. 

4. Mendorong dan menginspirasi siswa mampu berpikir hipotetik dalam melihat 

perbedaan, kesamaan, dan tautan satu sama lain dari materi pembelajaran. 
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5. Mendorong dan menginspirasi siswa mampu memahami, menerapkan, dan 

mengembangkan pola berpikir yang rasional dan objektif dalam merespon materi 

pembelajaran. 

6. Berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris yang dapat dipertanggungjawabkan. 

7. Tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana dan jelas, namun menarik sistem 

penyajiannya 

 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui teknik observasi, 

wawancara dan kuisioner dengan guru Sekolah Dasar di Kecamatan Tilongkabila Kabupaten 

Bone Bolango. Peneliti menemukan bahwa penangguhan kurikulum 2013 disebabkan karena 

guru terkendala dalam penilaian yang terlalu banyak, sarana dan prasarana yang tidak 

mendukung dalam penyampaian pembelajaran, serta materi yang ditematikkan tidak sesuai 

dengan waktu yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selain itu 

kurikulum juga telah membantu guru dalam pembelajaran karena dalam implementasi 

kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik, adapun yang dimaksud dengan 

pendekatan saintifik adalah siswa yang berperan secara aktif dalam kegiatan belajar 

mengajar. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, sebagian besar guru yang berjumlah 33 orang 

guru dari 38 orang guru yang menjadi subjek penelitian setuju apabila kurikulum 2013 

dijalankan kembali namun rubrik penilaiannya dirampingkan terlebih dahulu. Sebaiknya 

kurikulum 2013 dalam penerapannya tetap menggunakan komponen yang terdapat di 

kurikulum 2013, akan tetapi untuk penilaian gunakan penilaian kurikulum 2006 (KTSP) 

karena penilaiannya menggunakan angka dan tidak sulit dalam menentukan hasil belajar 

sehingga tidak memberi beban pada guru-guru begitupun dengan sarana dan prasarana harus 

disediakan tanpa ada keterlambatan. Sebaliknya sebagian kecil yang berjumlah 5 orang guru 

dari 38 orang guru yang menjadi subjek penelitian tidak setuju apabila kurikulum 2013 

dijalankan kembali karena mereka menganggap kurikulum 2013 hanya akan menambah 

beban baik dari segi guru, siswa dan bahkan orang tua siswa. 

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil pengisian kuisioner maka peneliti dapat 

mengemukakan bahwa kurikulum 2013 sebaiknya dijalankan kembali, karena banyak guru 

yang setuju apabila kurikulum 2013 mereka gunakan kembali dalam proses kegiatan belajar 

mengajar karena memiliki andil besar dalam membentuk sikap siswa agar lebih mandiri. 

Begitupun menurut sebagian guru yang tidak diwawancarai mereka berpendapat bahwa 

antara KTSP dan Kurikulum 2013 kedua-duanya memiliki andil dalam membentuk perilaku 

siswa, hanya saja dalam kurikulum 2013 dilengkapi dengan berbagai jenis penilaian yang 

dilengkapi dengan rubrik penilaian. Menurut Muhammad Nur, “kurikulum 2013 akan banyak 

berisi materi pelajaran yang bisa mendorong anak-anak Indonesia labih baik dalam bersikap, 

lebih kreatif dan tentunya lebih membuka pengetahuan” 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Guru Sekolah Dasar yang berada di Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone 

Bolango memiliki persepsi yang beranekaragam terhadap kurikulum 2013.Berdasarkan 
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informasi awal yang diperoleh dari informan dan sesuai fakta yang terlihat, guru masih 

kesulitan dalam menjalankan Kurikulum 2013 disebabkan karena guru terkendala dalam 

penilaian yang terlalu banyak, sarana dan prasarana yang tidak mendukung dalam 

penyampaian pembelajaran, serta materi yang ditematikkan tidak sesuai dengan waktu yang 

telah ditetapkan saat pengajaran untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran, sehingga guru 

sulit menjalankan kurikulum 2013. 

Setelah peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Persepsi Guru Sekolah Dasar 

Terhadap Kurikulum 2013 di Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango” banyak 

guru yang setuju kurikulum 2013 digunakan kembali namun rubrik penilaiannya di 

rampingkan terlebih dahulu. Sebaiknya  kurikulum 2013 dalam penerapannya tetap 

menggunakan komponen yang terdapat di kurikulum 2013, akan tetapi untuk penilaian 

gunakan penilaian kurikulum 2006 (KTSP) karena penilaiannya menggunakan angka dan 

tidak sulit dalam menentukan hasil belajar sehingga tidak memberi beban pada guru-guru 

begitupun dengan sarana dan prasarananya harus disediakan tanpa ada keterlambatan. 

Namum, ada juga beberapa guru yang tidak setuju kurikulum 2013 digunakan kembali 

karena guru tersebut menganggap kurikulum 2013 hanya akan menambah beban baik bagi 

guru, siswa dan bahkan orang tua siswa 

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan yaitu guru sebagai salah satu penggerak 

pendidikan jangan segan-segan memberikan subtansi dalampenyusunan kurikulum meskipun 

hanya berupa persepsi, itu akan sangat membantu instansi pemerintahan dalam menentukan 

kesiapan guru dan kelayakan kurikulum tersebut dalam meningkatkan mutu pendidikan. 
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Abstract 

This study aims to determine the improvement of learning outcomes of Indonesian (listening, 

reading, writing, and speaking) through a contextual approach at the fifth grade of laboratory 

elementary school of PGSD UNJ FIP. This research was conducted on Setiabudi street , 

South Jakarta. This study used a model of action research by using  McTaggart Kemmis 

consisting of (a) planning, (b) acting, (c) observing, and (d) reflecting. Data collection 

techniques were using field notes, interview, documentation and observation, while data 

analysis was done by using quantitative analysis to analyze data on the learning Indonesian 

and qualitative analysis to analyze the data of learning process. The results showed an 

increase in learning outcomes of Indonesian (listening, reading, writing, and speaking) after 

the implementation of contextual approach. This can be seen in the data:  72.22% in the 

second cycle compared to the first cycle that is 41.67%, with an increase of 30.55%. 

Percentage effectiveness of contextual learning process in the first cycle reached 76.7% and 

the second cycle reached 93.3%. 
 

Keywords: Results of studying Indonesian, Listening, reading, writing, and speaking, and 

contextual approach 

 

 

PENDAHULUAN 

Artikel Media Indonesia (Sabtu, 25 Oktober 2014) dinyatakan bahwa dalam 

pelaksanaan Ujian Nasional (UN), mata pelajaran bahasa Indonesia kerap menjadi momok 

bagi para siswa. Banyak siswa menilai bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran yang lebih 

sulit daripada mata pelajaran lain. Hal itu juga tergambar dari pelaksanaan UN tahun 2010-

2013. Secara rata-rata, nilai pelajaran bahasa Indonesia selalu yang terendah di antara mata 

pelajaran yang diujikan. Fenomena rendahnya nilai ujian nasional ini disebabkan oleh banyak 

faktor diantaranya: (a) ketidakmampuan siswa dalam memahami bacaan, (b) 

ketidakmampuan menuangkan gagasan dan pesan secara tertulis, (c) ketidakmampuan siswa 

dalam menuangkan gagasan dan pesan secara lisan, dan ketidakmampuan siswa dalam 

menangkap ide dan gagasan orang lain secara lisan. 

 Selain berdasarkan hasil ujian nasional, hasil observasi awal di SD Laboratorium 

PGSD FIP UNJ ditemukan permasalahan yang terkait dengan rendahnya kemampuan siswa 

bahasa Indonesia. Ini terlihat pada saat siswa diminta untuk mengarang terhadap suatu topik, 

maka karangan yang dihasilkan oleh siswa berupa kalimat-kalimat yang tidak efektif, banyak 

kata-kata yang berulang-ulang (kontaminasi), dan juga adanya kata yang digunakan tidak 

baku. Selain itu, ditemukan pada saat membaca suatu teks atau wacana, setelah membaca  

dan siswa diminta untuk menjawab pertanyaan, pertanyaan tersebut sulit untuk dipahami oleh 

mailto:Fahrurrozi_unj@yahoo.com
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siswa sehingga berimplikasi pada jawaban yang salah. Berikutnya, fenomena yang tampak 

pada pembelajaran bahasa Indonesia di SD adalah ketidakmampuan siswa untuk 

mengungkapkan ide, gagasan, dan perasaannya dengan menggunakan bahasa lisan. Ini 

terbukti ketika siswa diminta untuk menceritakan kembali cerita yang didengar, banyak siswa 

yang tidak mampu menceritakan cerita yang didengarnya. Hal ini terlihat dari intonasi yang 

rendah dan  siswa tidak lancar dalam menceritakan cerita. Selain membaca, menulis, dan 

berbicara, rendahnya kemampuan berbahasa Indonesia siswa juga terlihat dari kemampuan 

menyimak siswa yang juga rendah. Hal ini terlihat dari pada saat guru selesai menjelaskan 

materi pelajaran dan guru bertanya terkait dengan isi materi, banyak siswa yang tidak mampu 

menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas, fenomena Rendahnya hasil belajar bahasa Indonesia 

diantaranya disebabkan oleh ketidakmampuan guru menerapkan pendekatan pembelajaran 

yang efektif. Guru selama ini dalam melakukan kegiatan pembelajaran cenderung 

menggunakan pendekatan konvensional dimana guru lebih dominan dalam kegiatan 

pembelajaran. Sehubungan dengan itu, untuk dapat meningkatkan hasil belajar bahasa 

Indonesia siswa perlu adanya pendekatan yang tepat dan efektif. Salah satu pendekatan yang 

dapat diterapkan adalah pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual adalah sebuah 

pendekatan pembelajaran dengan melibatkan para siswa mendekati kenyataan, yaitu 

pendekatan yang membawa siswa ke arah belajar yang lebih bermakna dengan melalui 

kegiatan mengalami sendiri dalam lingkungan alamiah, tidak hanya sekedar mengetahui, 

mengingat, dan memahami. Dalam proses pembelajaran ini siswa belajar dengan melalui 

kegiatan dengan mengalami sendiri dalam lingkungan yang alamiah. Melalui pendekatan 

kontekstual akan membuat siswa tertarik dan senang dalam mengikuti proses pembelajaran. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan masalah penelitian untuk meningkatkan 

hasil belajar bahasa Indonesia melalui pendekatan kontekstual pada siswa kelas V SD  

Laboratorium PGSD FIP UNJ. 

 

KAJIAN TEORETIK 

Hasil Belajar Bahasa Indonesia 

 Belajar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dan berperan penting dalam 

pembentukan pribadi dan perilaku individu, perubahan yang terjadi setelah seseorang 

melakukan kegiatan belajar dapat berupa keterampilan, sikap, pengertian ataupun 

pengetahuan. Sedangkan hasil belajar menurut Mulyasa (2006:248) adalah prestasi belajar 

peserta didik secara keseluruhan, yang menjadi indikator kompetensi dasar dan derajat 

perubahan perilaku yang bersangkutan. Selanjutnya, Bloom seperti dikutip Mulyasa 

(2006:22-23) mengklasifikasikan hasil belajar menjadi tiga ranah, yakni (1) ranah kognitif 

berkenaan dengan hasil internal yang terdiri dari enam aspek, yaitu pengetahuan atau ingatan, 

pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi (2) ranah afektif berkenaan dengan sikap 

terdiri dari lima aspek yaitu penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan 

internalisasi, dan (3) ranah psikomotoris berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan 

kemampuan bertindak, terdiri dari enam aspek, yaitu aspek refleksi, keterampilan gerakan 

dasar, kemampuan perseptual, keharmonisan, gerakan keterampilan komplek dan gerakan 

ekspresif.  
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  Pembelajaran bahasa Indonesia di Sekolah dasar terbagi ke dalam empat topik besar, 

yaitu pembelajaran membaca, pembelajaran menulis, pembelajaran berbicara, dan 

pembelajaran menyimak. Keempat topk besar inilaha yang muncul atau menjadio bagian dari 

standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam kurikulum 2006 dan 2013. 

 Sebagai bagian dari pembelajaran bahasa Indonesia, membaca merupakan 

kemampuan yang diperoleh melalui proses pembelajaran, dimana awalnya pembelajaran 

tersebut didapat seseorang di sekolah dasar. Menurut Rahim (2007:2) membaca pada 

hakikatnya adalah suatu yang rumit yang melibatkan banyak hal, tidak hanya sekedar 

melafalkan tulisan ,tetapi juga melibatkan aktivitas visual, berpikir, psikolingusitik, dan 

metakognitif (kemampuan untuk mengontrol aspek kognitif). Sebagai proses visual membaca 

merupakan prroses menerjemahkan simbol tulis (huruf) ke dalam kata-kata lisan. Sebagai 

suatu proses berpikir, membaca mencakup aktivitas pengenalan kata, penahan literal, 

interpretasi, membaca kritis, dan pemahaman kreatif. 

Selanjutnya, pembelajaran bahasa Indonesia SD juga terkait dengan materi menulis. 

Menulis bertujuan untuk menyampaikan: informasi, ide/gagasan, pengetahuan dan buah 

pikiran kepada penerima pesan (pembaca).  Seorang penulis harus memperhatikan kejelasan 

makna yang ditulis sehingga memudahkan pembaca untuk memahaminya.  Menulis menurut 

Suparno (2006:1.3), adalah suatu kegiatan penyampaian pesan (komunikasi) dengan 

menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau medianya. Pesan adalah isi atau muatan yang 

terkandung dalam suatu tulisan. Tulisan merupakan sebuah simbol atau lambang bahasa yang 

dapat dilihat dan disepakati  oleh  pemakainya.  Dengan  demikian,    dalam komunikasi tulis 

paling tidak terdapat empat unsur yang terlibat yaitu penulis sebagai penyampai pesan, pesan 

atau isi tulisan, saluran atau media berupa tulisan, dan   pembaca   sebagai   penerima  pesan. 

Selanjutnya pembelajaran bahasa Indonesia memuat juga materi berbicara. 

Berbicara erat kaitannya  dengan kemampuan seseorang dalam mengungkapkan gagasan, 

pikiran, perasaan secara verbal. Dalam berbicara seseorang dapat menanyakan sesuatu yang 

mereka inginkan, mendapatkan respon dari apa yang mereka minta, mengekpresikan diri 

secara individual, bersosialisasi dengan orang-orang sekitarnya, memverbalkan sesuatu yang 

ada dalam pikiran mereka, bertukar informasi dengan orang lain (Burns, 1997:3).  

Berikutnya pembelajaran bahasa Indonesia memuat materi menyimak. Menyimak 

merupakan proses kognitif aktif dalam upaya mencari makna dibalik apa yang didengarkan. 

Mendukung hal ini Tarigan  (2008:2) menyebutkan bahwa menyimak adalah suatu proses 

kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, 

apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi serta memahami 

makna komunikasi yang disampaikan oleh si pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. 

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa menyimak lebih dari sekedar mendengarkan bunyi-

bunyian yang ditangkap oleh telinga anak. 

 Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan hasil belajar bahasa Indonesia adalah 

suatu tingkat kemampuan yang dicapai oleh siswa melalui pembelajaran membaca, menulis, 

berbicara, dan menyimak yang diukur melalui suatu teknik evaluasi. Dimana kemampuan 

tersebut meliputi kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotoris. 
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Pendekatan Kontekstual 

Pendekatan Kontekstual  adalah sebuah proses pendidikan yang bertujuan menolong 

para siswa melihat makna di dalam materi akademik yang mereka pelajari dengan cara 

menghubungkan subjek-subjek akademik dengan konteks dalam kehidupan keseharian 

mereka, yaitu dengan konteks keadaan pribadi, sosial, dan budaya mereka (Johnson, 

2007:67). Definisi di atas menunjukkan bahwa pembelajaran kontekstual merupakan suatu 

pendekatan yang berbeda, melakukan lebih daripada sekedar menuntun para siswa dalam 

menggabungkan subjek-subjek akademik dengan konteks keadaan mereka sendiri.  

Selanjutnya menurut Yamin (2008:151), pendekatan kontekstual merupakan konsep 

belajar yang membantu guru mengaitkan materi yang akan diajarkan dengan dunia nyata 

siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan 

penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari.  Sedangkan menurut Sanjaya (2008:109) 

pendekatan kontekstual adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan kepada 

proses ketelibatan siswa secara penuh untuk menemukan materi yang dipelajarinya dan 

menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong siswa untuk dapat 

menerapkannya dalam kehidupan mereka. 

Berdasarkan beberapa pengertian yang diungkapkan oleh beberapa para ahli dapat 

disimpulkan bahwa pendekatan kontekstual adalah pendekatan yang membantu guru 

mengaitkan antar materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong 

siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam 

kehidupan mereka, dimana pendekatan kontekstual ini memiliki tujuh komponen yaitu: 

konstruktivisme, inquiri, bertanya, masyarakat belajar, permodelan, refleksi dan penilaian 

nyata. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya peningkatan hasil belajar bahasa 

Indonesia melalui pendekatan kontekstual pada siswa kelas V SD  Laboratorium PGSD FIP 

UNJ. Penelitian ini dilaksanakan pada siswa kelas V SD Laboratorium PGSD FIP UNJ. 

Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action 

Research).  model proses siklus (putaran/spiral) yang mengacu pada model PTK Kemmis dan 

McTaggart yang dalam satu siklus terdiri dari empat komponen yaitu perencanaan 

(planning), aksi/tindakan (acting), observasi (observing) dan refleksi (reflecting) (aqib, 

2006:22). 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Penelitian 

Berdasarkan analisis data dengan melihat presentase jumlah siswa yang meningkat 

perolehan nilai pada masing-masing pertemuan, maka hasil hasil belajar bahasa Indonesia 

siswa pada setiap pertemuan menunjukkan adanya peningkatan. Hal ini mengindikasikan 

bahwa hipotesis tindakan yang menyatakan bahwa hasil belajar bahasa Indonesia melalui 

pendekatan kontekstual dapat meningkatkan kemampuan siswa kelas V SD Labroratorium 

PGSD FIP UNJ adalah dapat diterima. 
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Bagi siswa yang belum memenuhi penilaian Kriteria Ketuntasan Minimal yang 

telah ditetapkan, maka peneliti melanjutkan dengan melakukan kegiatan remedial secara 

berkelompok maupun melalui tugas individu. Merujuk pada diagram berikut, dapat diketahui 

data hasil analisis dan pengamatan instrumen berdasarkan penilaian baik itu secara tes dan 

non tes antara siklus I dan siklus II. Berikut ini ditampilkan diagram data pemantau tindakan 

pembelajaran kontekstual selama 2 siklus. 

 

Gambar 1. Diagram Data Pemantau Tindakan Pembelajaran Kontekstual  

 

Dapat diketahui berdasarkan diagram data pada Gambar 1. terjadi peningkatan yang 

bertahap dari siklus I ke siklus II. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keefektifan kegiatan 

pembelajaran bahasa Indonesia melalui pendekatan kontekstual semakin meningkat. Pada 

gambar 2. ditampilkan adanya peningkatan evaluasi belajar dalam diagram hasil belajar 

bahasa Indonesia berikut ini: 

 

Gambar 2. Diagram hasil belajar bahasa Indonesia 

Berdasarkan diagram Gambar 2., dapat diketahui bahwa hasil belajar bahasa 

Indonesia melalui penerapan pendekatan kontekstual di V SD Labroratorium PGSD FIP UNJ 

mengalami peningkatan. Adapun peningkatan hasil belajar bahasa Indonesia dilaksanakan 
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selama 2 siklus dalam pembelajaran bahasa Indonesia menggunakan pendekatan kontekstual 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

 

Tabel 1. Peningkatan hasil belajar bahasa Indonesia Selama 2 Siklus 

No Data Setiap 

Siklus 

Persentase Proses 

Pembelajaran 

Prosentase Kemampuan 

Evaluasi Belajar 

Ket  

1 Siklus I 76,7% 41,67%  

2 Siklus II 93,3% 72,22%  

 

Menurut tabel di atas, peningkatan hasil belajar bahasa Indonesia setiap siklusnya 

disebabkan oleh semakin efektifnya pendekatan kontekstual yang digunakan. Keefektifan 

tersebut terlihat dari kelemahan pertemuan sebelumnya yang kemudian diperbaiki untuk 

tindakan selanjutnya. 

Diagram berikut ini dapat memperjelas analisis data pemantau tindakan selama 2 

siklus.  

 

Gambar 3. Diagram Data Pemantau dan Hasil Tindakan Pembelajaran Kontekstual 

Selama 2 Siklus 

 

Pembahasan 

Pendekatan kontekstual pada pembelajaran Bahasa Indonesia dalam di kelas V, 

merupakan pendekatan belajar yang memanfaatkan lingkungan sekitar siswa sebagai media 

pembelajaran. Siswa akan mengalami secara langsung dan alamiah sesuai kehidupan sehari-

hari. Melalui pendekatan ini siswa diajak untuk dapat mengkonstruksi sendiri pengetahuan 

yang baru berdasarkan pengalaman yang dialami sendiri. Dengan tujuh komponen 

pendekatan kontekstual diharapkan siswa akan mengalami peningkatan hasil belajar bahasa 

Indonesia. Ketujuh komponen tersebut antara lain konstruktivisme, inquiry, bertanya, 

masyarakat belajar, pemodelan, refleksi dan penilaian sebenarnya.  

Penelitian tindakan kelas ini menggunakan lingkungan yang ada di sekitar siswa 

sebagai media pembelajaran sehingga siswa secara langsung mengalami proses 

pembelajaran. Lingkungan tersebut misalnya siswa diminta memberikan pendapatnya tentang 
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keadaan dalam kelas maupun di luar kelas, bahkan teman satu kelas mereka dapat pula 

dijadikan media pembelajaran. Peneliti berharap dapat menggunakan pendekatan kontekstual 

secara maksimal, sehingga siswa lebih termotivasi dan memiliki kreativitas dalam belajar 

bahasa Indonesia. 

Pada komponen konstruktivisme, siswa diberikan permasalahan dengan jawaban 

terbuka. Melalui masyarakat belajar, siswa mendiskusikan masalah, bertanya dan berusaha 

menemukan jawaban dengan berbagai pendapat yang disertai bukti. Ketika siswa 

mengeksplorasi bukti-bukti dalam kerja kelompok menandakan bahwa siswa sedang 

menggunakan contoh pemodelan. Dilanjutkan ketika siswa berdiskusi dan 

mempresentasikannya guru melakukan penilaian sebenarnya. 

Berdasarkan data yang diperoleh pada tindakan pembelajaran peningkatan hasil 

belajar bahasa Indonesia menggunakan pendekatan kontekstual ternyata menunjukkan 

adanya peningkatan sesuai yang diharapkan. Pada siklus II menunjukkan adanya peningkatan 

hasil belajar bahasa Indonesia meningkat dari 41,67% ke 72,22% naiknya 30,55%. 

Sementara pemantauan tindakan proses kegiatan pembelajaran siswa terdapat peningkatan 

dari siklus I ke siklus II dari 76,7% ke 93,3% naiknya 16,6%. 

Merujuk pada data hasil tindakan penelitian, baik instrumen tes maupun non tes 

selama 2 siklus maka kriteria keberhasilan telah tercapai  yang ditentukan oleh peneliti yaitu 

sebanyak 70% dari jumlah siswa yaitu sekitar 25 siswa mendapat nilai minimal 7,0 mencapai 

72,22% atau 26 siswa mendapat nilai minimal 7,0. Rata-rata hasil belajar bahasa Indonesia 

yang didapat siswa pada siklus II di pertemuan akhir 72,67% mendapat nilai rata-rata 6,9. 

Dengan indikasi demikian maka peneliti bersama observer menyepakati bahwa penelitian 

tindakan kelas ini dihentikan pada siklus II dan tidak dilanjutkan pada siklus berikutnya 

karena penelitian ini sudah berhasil. 

Berdasarkan hasil analisis data dengan melihat persentase peningkatan hasil belajar 

bahasa Indonesia pada siklus I dan siklus II yaitu 41,67% ke 72,22%, hasil tersebut dapat 

menunjukkan kesesuaian dengan hipotesis tindakan yaitu sebanyak 70% dari jumlah siswa 

atau sekitar 25 anak mendapat nilai minimal 70 maka hipotesis diterima. Dengan demikian 

dapat dinyatakan bahwa pendekatan kontekstual dalam dapat meningkatkan hasil belajar 

bahasa Indonesia pada siswa kelas V SD. 

 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa 

dalam penelitian tindakan kelas (classroom action research) yang menerapkan pendekatan 

kontekstual merupakan alternatif jawaban terhadap permasalahan yang selama ini dirasakan. 

Permasalahan tersebut sebagai faktor penghambat pencapaian tujuan pembelajaran Bahasa 

Indonesia. Ditemukan hasil bahwa pendekatan kontekstual dapat digunakan sebagai upaya 

dalam meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia. 

Kelemahan yang observer temukan selalu diperbaiki sehingga hasil belajar bahasa 

Indonesia dapat meningkat di setiap pertemuannya. Berdasarkan data yang diperoleh pada 

tindakan pembelajaran peningkatan hasil belajar bahasa Indonesia menggunakan pendekatan 

kontekstual terdapat peningkatan yang cukup baik. Pada siklus I dan siklus II meningkat dari 

41,67% ke  72,22% naiknya 30,55%. Sementara pemantau tindakan proses kegiatan 
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pembelajaran siswa meningkat pada siklus I ke siklus II dari 76,7% menjadi 93,3% naiknya 

16,6%. 
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Abstract 

The integrated thematic learning in Primary Schools could be regarded as a concrete action 

responded to the implementation of 2013 Curriculum. As a public policy, the effectiveness of 

its implementation needs to be studied to get complete description and to be the basis for 

conducting well-organized and continuous improvement in the future. Therefore, this 

research, which was conducted in Primary Schools in Kabupaten Pasaman Barat, was 

intended to see the effectiveness of the implementation of integrated thematic learning in 

Primary Schools. The data of the research were the effectiveness of the Lesson Plan, the 

learning process, the assessment and the usability level of the books for the students and the 

teachers. The effectiveness of the data was seen by using observation sheet and was 

supported by the result of interview done with the classroom teachers. The results of the 

research revealed that the Lesson Plan and the learning process had been done well. 

Meanwhile the assessment aspect was still in adequate category and needed to be improved. 

Furthermore, the usability level of the books for the teachers and the students was in good 

category and got positive respond from the teachers. In other words, the books were useful to 

facilitate the students to learn in integrated thematic learning process. Hence, the results of 

the research described that, in Primary School, the integrated thematic learning process, in 

certain aspects such the Lesson Plan design, the learning process, and the usability level of 

the books for the teachers and the students had been in good category. In the assessment 

aspect, however, guidance and assistance were still needed.   
 

Key Terms: integrated thematic, 2013 curriculum, primary schools  

 

 

PENDAHULUAN 

Pemerintah sejak tahun 2001 melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, telah 

mengembangkan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), kemudian pada tahun 2006 

menjadi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Pada perkembangan selanjutnya, 

pemerintah terus berupaya menjaga kesinambungan kurikulum dengan mempertimbangkan 

kepentingan bangsa dengan merancang kurikulum 2013. Kurikulum 2013 dirancang dengan 

tujuan untuk mempersiapkan insan Indonesia supaya memiliki kemampuan hidup sebagai 

pribadi dan warganegara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu 

berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia 

(Kemendikbud, 2013a:67). 

Terdapat enam kompetensi yang menjadi titik fokus pengembangan kurikulum 2013 

di sekolah, antara lain: (1) kompetensi berkomunikasi; (2) kompetensi berpikir jernih dan 

kritis; (3) kompetensi mempertimbangkan segi moral suatu permasalahan; (4) kompetensi 

menjadi warga negara yang bertanggung-jawab; (5) kompetensi berempati dan toleran 

terhadap pandangan yang berbeda; dan (6) kompetensi hidup bermasyarakat baik pada 
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tataran lokal, nasional, maupun internasional. Dengan pencapaian kompetensi ini oleh 

lulusan, diharapkan berbagai permasalahan bangsa seperti degradasi citra bangsa, degradasi 

karakter bangsa, degradasi kepemimpinan nasional, dekadensi moral yang terjadi dalam 

bentuk perkelahian peserta didik, narkoba, Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), 

plagiarisme, kecurangan dalam ujian, dan persoalan lain yang muncul kemudian akan dapat 

teratasi.  

Menciptakan kompetensi yang diungkapkan di atas, tidak terlepas dari peran 

pendidikan di SD sebagai pendidikan pertama dan utama. Terdapat tiga aspek kompetensi 

yang diharapkan dapat dicapai setelah peserta didik selesai mengikuti pendidikan di SD, 

yaitu aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dari aspek sikap, peserta didik diharapkan 

memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, 

percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 

sosial dan alam di lingkungan rumah, sekolah, dan tempat bermain. Pada aspek pengetahuan 

diharapkan agar para peserta didik memiliki pengetahuan faktual dan konseptual berdasarkan 

rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dalam wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian di 

lingkungan rumah, sekolah, dan tempat bermain. Sementara itu, dari aspek keterampilan 

diharapkan peserta didik memiliki kemampuan berpikir dan bertindak yang produktif dan 

kreatif dalam ranah abstrak maupun konkret sesuai dengan apa yang ditugaskan kepadanya 

(Permendikbud No.67 Tahun 2013).  

Kompetensi yang diharapkan dari peserta didik di atas selanjutnya dikembangkan 

dalam bentuk kompetensi inti. Kompetensi inti dirancang seiring dengan meningkatnya usia 

peserta didik pada kelas tertentu. Melalui kompetensi inti, integrasi vertikal berbagai 

kompetensi dasar pada kelas yang berbeda dapat dijaga. Rumusan kompetensi inti 

menggunakan notasi sebagai berikut:  

a. Kompetensi Inti-1 (KI-1) untuk kompetensi inti sikap spiritual;  

b. Kompetensi Inti-2 (KI-2) untuk kompetensi inti sikap sosial; 

c. Kompetensi Inti-3 (KI-3) untuk kompetensi inti pengetahuan; dan 

d. Kompetensi Inti-4 (KI-4) untuk kompetensi inti keterampilan. 

Mencapai kompetensi inti yang dipaparkan di atas, pelaksanaan kurikulum SD 

dilakukan dengan menggunakan pendekatan pembelajaran tematik terpadu mulai dari kelas I 

sampai kelas VI. Pembelajaran tematik terpadu merupakan pendekatan pembelajaran yang 

memadukan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema. 

Perpaduan tersebut dilakukan dalam tiga hal, yaitu perpaduan sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan dalam proses pembelajaran dan perpaduan berbagai konsep dasar yang 

berkaitan. Tema mengandung makna berbagai konsep dasar sehingga peserta didik tidak 

belajar konsep dasar secara parsial semata. Dengan demikian, pembelajaran dapat 

memberikan makna yang utuh kepada peserta didik seperti yang tercermin pada berbagai 

tema yang tersedia (Permendikbud No.81A, 2013:12). Sejalan dengan itu, UNESCO (dalam 

Kemendikbud, 2013b:78) menyatakan bahwa pembelajaran tematik terpadu yaitu pengajaran 

terpadu yang terdiri atas pendekatan-pendekatan konsep dan prinsip pembelajaran yang 

disajikan dalam satu paket pembelajaran sehingga tampak adanya satu kesatuan pemikiran 

ilmiah dan fundamental. 
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Pembelajaran tematik terpadu mempunyai karakteristik tersendiri yang 

membedakannya dengan pembelajaran yang lain. Karakteristik pembelajaran tematik terpadu 

antara lain: (1) berpusat pada peserta didik, (2) memberikan pengalaman langsung, (3) tidak 

terjadi pemisahan materi pembelajaran secara jelas, (4) menyajikan konsep dari berbagai 

materi pelajaran, (5) bersifat fleksibel, (6) hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan 

kebutuhan peserta didik, (7) menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan 

menyenangkan, (8) mengembangkan komunikasi peserta didik, (9) mengembangkan 

kemampuan metakognisi peserta didik, dan (10) lebih menekankan proses dari pada hasil 

(Fogarty, 1991:44-55). Selain dari karakteristik yang diungkapkan, penerapan pembelajaran 

tematik terpadu mempunyai manfaat antara lain: (1) Pengalaman dan kegiatan belajar sangat 

relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik, (2) kegiatan-kegiatan 

yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu bertolak dari minat dan 

kebutuhan peserta didik, (3) kegiatan belajar akan lebih bermakna dan berkesan bagi peserta 

didik, (4) membantu mengembangkan keterampilan berpikir peserta didik, (5) menyajikan 

kegiatan belajar yang bersifat pragmatis sesuai dengan permasalahan yang sering ditemui 

peserta didik dalam lingkungannya, dan (6) mengembangkan keterampilan sosial peserta 

didik (Rusman, 2010:258). Memperhatikan karakteristik dan manfaat yang dipaparkan, 

penerapan pembelajaran tematik terpadu menuntut fungsi dan peran guru sebagai perencana, 

pengelola, fasilitator, dan evaluator pembelajaran secara efektif di SD. 

Fungsi guru sebagai perencana pembelajaran adalah satu peran di mana guru 

diharapkan memiliki kemampuan yang baik dalam menyusun perencanaan pembelajaran, 

seperti penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Kemampuan ini 

mengisyaratkan bahwa tercapainya kompetensi oleh peserta didik sangat bergantung kepada 

perencanaan pembelajaran yang disusun oleh guru. Selanjutnya, sebagai pengelola 

pembelajaran guru harus memiliki kemampuan menciptakan kondisi lingkungan belajar yang 

menyenangkan bagi peserta didik sehingga dalam proses pembelajaran peserta didik tidak 

merasa terpaksa ataupun merasa tertekan. Fungsi guru sebagai fasilitator pembelajaran 

menuntut guru memiliki kemampuan untuk mengenali karakteristik peserta didik dan gaya 

belajarnya. Dengan kemampuan ini, guru dapat memberi bantuan kepada peserta didik dalam 

proses pembelajaran. Dalam menjalankan fungsi sebagai evaluator, seorang guru diharapkan 

memiliki kemampuan mengevaluasi, baik yang bersifat formatif maupun yang bersifat 

sumatif. Evaluasi formatif berfungsi untuk melihat sejauh mana keberhasilan mengajar guru 

tersebut, sedangkan evaluasi sumatif berfungsi menentukan keberhasilan belajar peserta 

didik. 

Paparan di atas mengisyaratkan bahwa lazimnya sebagai suatu kebijakan publik, 

implementasi kurikulum 2013 di SD perlu diiringi dengan suatu studi implementasi 

kebijakan untuk memantau jalannya kebijakan. Dari studi implementasi ini akan dapat 

diketahui keberhasilan dan kegagalan sebuah kebijakan, sehingga secara normatif akan 

diperoleh rekomendasi apakah kebijakan dapat dilakukan perlu perbaikan sebelum 

dilanjutkan, atau bahkan harus dihentikan. Studi implementasi kebijakan ini juga akan dapat 

menilai keterkaitan antara teori (kebijakan) dengan praktiknya (implementasi kebijakan). 

Dengan studi implementasi kebijakan ini dapat diketahui apakah hasil dan dampak kebijakan 

tersebut sesuai dengan yang diperkirakan atau tidak. Dari hasil studi ini akan dapat dinilai 
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apakah sebuah kebijakan/ program memberikan manfaat atau tidak bagi kelompok sasaran 

yang dituju. Secara normatif fungsi studi implementasi sangat dibutuhkan sebagai bentuk 

pertanggung-jawaban publik, terlebih dimana masyarakat yang semakin kritis memonitor 

kebijakan pemerintah. Studi implementasi ini sekaligus sebagai upaya untuk menjalankan 

fungsi pengawasan/pengendalian bagi satu kebijakan. 

Selanjutnya, sebagai suatu kebijakan baru kurikulum 2013 dalam penerapannya tentu 

saja menimbulkan berbagai persoalan berkaitan dengan penggunaan metode dan cara dalam 

pelaksanaannya. Berbagai persoalan tersebut dapat berasal dari muatan dan perangkat 

kurikulum itu sendiri, maupun dari interpretasi pelaksana, dalam hal ini sekolah sasaran. 

Untuk itu, pemantauan perlu dilakukan sebagai upaya memberi penilaian implementasi, 

sekaligus memberi masukan bagi perbaikan implementasi di masa mendatang. Dalam 

memainkan peran sebagai pendamping sekolah dalam implementasi kurikulum 2013, 

perguruan tinggi (PGSD FIP UNIMED) juga dapat memainkan peran sebagai pelaksana 

pemantau sekaligus evaluator implementasi. Dengan studi implementasi ini diharapkan 

diperoleh pemahaman yang mendalam tentang apa yang terjadi selama implementasi 

kurikulum 2013 di sekolah-sekolah sasaran. Hasil studi ini diharapkan dapat menghasilkan 

rekomendasi penyempurnaan pelaksanaan implementasi kurikulum 2013 di sekolah pada 

masa yang akan datang.  

Berdasarkan uraian di atas, masalah yang perlu dijawab secara umum dalam 

penelitian ini adalah “Bagaimanakah efektivitas pembelajaran tematik terpadu dalam 

implementasi kurikulum 2013 di SD kabupaten Pasaman Barat?” Jika diuraikan secara 

khusus, masalah yang perlu dijawab dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah efektivitas perencanaan pembelajaran tematik terpadu dalam implementasi 

kurikulum 2013 di SD kabupaten Pasaman Barat? 

2. Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu dalam implementasi 

kurikulum 2013 di SD Pasaman Barat? 

3. Bagaimanakah efektivitas penilaian pembelajaran tematik terpadu dalam implementasi 

kurikulum 2013 di SD kabupaten Pasaman Barat? 

4. Bagaimanakah efektivitas keterpakaian buku guru dan buku siswa dalam implementasi 

kurikulum 2013 di SD kabupaten Pasaman Barat? 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Menurut Sugiyono 

(2009:11), penelitian deskriptif (descriptive research) adalah penelitian yang dilakukan untuk 

mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independent) tanpa membuat 

perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Selanjutnya Spradley 

(1997:74) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk 

memperoleh deskripsi tentang ciri-ciri variabel (karakteristik responden dan pesan yang ingin 

disampaikan serta persepsi responden).  

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kebijakan yang memiliki ciri khusus 

adanya identifikasi berbagai isu atau permasalahan yang timbul terkait dengan pembuatan 

kebijakan dan setelah data diperoleh sipeneliti melakukan analisis kebijakan berdasarkan 

data. Oleh sebab itu, penerapan kurikulum 2013 sebagai bagian dari kebijakan pemerintah 
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dalam hal ini Kemendikbud perlu ditinjau ulang efektivitas penerapannya di sekolah terutama 

tingkat SD, khususnya di kabupaten Pasaman Barat. Seperti diketahui, implementasi 

kurikulum oleh guru sasaran dilakukan di kelas I, II, IV, dan V pada tahap awal. Namun, 

karena kelas II dan kelas V baru 1 tahun diterapkan, penelitian ini hanya dilakukan observasi 

untuk dua kelas saja yaitu kelas I dan IV. Untuk itu penelitian ini dilakukan terbatas pada dua 

kelas tersebut di SD kabupaten Pasaman Barat. Pengamatan dan wawancara dilakukan di 

setiap kelas dengan guru kelas I dan guru kelas IV SD kabupaten Pasaman Barat yang telah 

dilatih.  

Tujuan pelaksanaan penelitian ini untuk mengetahui rumusan perencanaan 

pembelajaran, keterlaksanaan proses pembelajaran, dan kesesuaian sistem evaluasi hasil 

belajar dengan tuntutan penguasaan kompetensi peserta didik melalui kurikulum 2013. 

Sesuai dengan tujuan ini, yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah data kuantitatif (skor 

penilaian rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penggunaan sistem evaluasi 

serta keterpakaian buku guru dan buku siswa) dan data kualitatif dalam bentuk gambaran 

kesiapan, pelaksanaan proses pembelajaran, sistem evaluasi, dan keterpakaian buku guru dan 

buku siswa serta gambaran permasalahan yang muncul.  

Sesuai dengan tujuan penelitian di atas, sistematika penelitan dilakukan sebagai 

berikut. 

a. Pada tahap pertama, peneliti mengkaji perencanaan pembelajaran tematik terpadu dalam 

implementasi kurikulum 2013 di SD berupa Rencana pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

yang digunakan guru dalam proses pembelajaran. 

b. Tahap kedua, peneliti kemudian mengkaji pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu 

dalam implementasi kurikulum 2013 di SD melalui pengamatan proses pembelajaran di 

kelas. 

c. Tahap ketiga, peneliti mengkaji penilaian pembelajaran tematik terpadu dalam 

implementasi kurikulum 2013 di SD dengan melihat landasan penilaian otentik atau 

authentic assessment. 

d. Tahap keempat, peneliti mengkaji keterpakaian buku guru dan buku siswa pembelajaran 

tematik terpadu dalam implementasi kurikulum 2013 di SD sehingga diperoleh data 

otentik sesuai dengan kenyataan yang dialami responden di lapangan. 

Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti menggunakan instrumen yang telah 

disediakan. Instrumen penilaian rencana pelaksanaan pembelajaran, proses pembelajaran, dan 

evaluasi hasil belajar, serta keterpakaian buku guru dan buku siswa menggunakan instrumen 

yang telah disediakan dalam perangkat kurikulum 2013. Selanjutnya untuk wawancara, 

dibuat instrumen wawancara sesuai dengan indikator yang ditetapkan. Data kuantitatif yang 

terkumpul diolah secara statistik, sementara data kualitatif dianalisis secara deskriptif. Selain 

itu, dilihat juga keterkaitan antara data kualitatif dan kuantitatif untuk memperoleh data 

otentik secara keseluruhan.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Efektivitas Perencanaan Pembelajaran 

Hasil penelitian terhadap telaah perencanaan pembelajaran kurikulum 2013 

mendapatkan peringkat baik. Guru  sudah mampu membuat RPP berdasarkan ketentuan 
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dalam format RPP. Format yang ditulis sudah lengkap yaitu terdapat nama sekolah, kelas, 

semester, tema/subtema, jumlah pertemuan, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, 

tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, alokasi waktu, langkah-langkah pembelajaran.  

Secara keseluruhan dari semua komponen yang ada, guru telah mampu membuat rancangan 

RPP dengan nilai rata-rata 74,8 (baik). Dari hasil analisis data, hampir pada semua komponen 

yang dinilai, guru sudah merumuskan RPP dengan baik. Walaupun demikian, terdapat 

beberapa komponen penting yang perlu diungkapkan di sini karena terdapat beberapa orang 

guru yang belum mampu merumuskan secara maksimal, antara lain merumuskan indikator, 

tujuan pembelajaran, dan penilaian secara otentik.  

Berdasarkan data yang diperoleh, belum semua guru mampu menurunkan indikator 

berdasarkan KD secara maksimal. Ketika merumuskan indikator, mereka belum memahami 

syarat-syarat sebuah indikator yang baik. Indikator yang baik hendaknya memenuhi kriteria 

Kompetensi Dasar (KD) dan indikator pencapaian kompetensi. Indikator yang baik 

mengikuti aturan berikut. 

a. Memperhatikan ketercapaian KD; merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap,  

pengetahuan,  dan  keterampilan  yang  terkait  muatan  pelajaran. 

b. Indikator pencapaian merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh 

perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan.  

c. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, satuan pendidikan, dan 

potensi daerah. Indikator digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. Dalam 

merumuskan indikator perlu memperhatikan beberapa hal di bawah ini. 

1) Keseluruhan indikator memenuhi tuntutan kompetensi yang tertuang dalam kata kerja 

yang digunakan dalam KI-KD.  

2) Indikator dimulai dari tingkatan berpikir mudah ke sukar, sederhana ke kompleks, 

dekat ke jauh, dan dari konkret ke abstrak (bukan sebaliknya). 

3) Indikator harus mencapai tingkat kompetensi minimal KD dan dapat dikembangkan 

melebihi kompetensi minimal sesuai dengan potensi dan kebutuhan peserta didik. 

4) Indikator harus menggunakan kata kerja operasional yang sesuai (Kemendikbud, 

2013c:134).   

Begitu juga dengan tujuan pembelajaran yang dirumuskan, kurang sesuai dengan 

kriteria tujuan pembelajaran yang baik. Tujuan pembelajaran yang dinyatakan dengan baik 

hendaknya dimulai dengan menyebut Audience (peserta didik) untuk siapa tujuan itu 

dimaksudkan. Tujuan itu kemudian mencantumkan Behavior atau kemampuan yang harus 

didemonstrasikan dan Condition seperti apa perilaku atau kemampuan yang akan diamati. 

Akhirnya, tujuan itu mencantumkan Degree, keterampilan baru itu harus dicapai dan diukur, 

yaitu dengan standar seperti apa kemampuan itu dapat dinilai (Kemendikbud, 2013b: 137). 

Selanjutnya, komponen yang perlu diperhatikan adalah rumusan penilaian. Penilaian 

yang digunakan hendaknya penilaian otentik terdiri dari berbagai teknik penilaian. Pertama, 

pengukuran langsung keterampilan peserta didik yang berhubungan dengan hasil jangka 

panjang pendidikan seperti kesuksesan di tempat kerja. Kedua, penilaian atas tugas-tugas 

yang memerlukan keterlibatan yang luas dan kinerja yang kompleks. Ketiga, analisis proses 

yang digunakan untuk menghasilkan respon peserta didik atas perolehan sikap, pengetahuan, 
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dan keterampilan yang ada. Dalam rangka melaksanakan penilaian otentik yang baik, guru 

hendaknya memahami secara jelas tujuan yang ingin dicapai. Untuk itu, guru hendaknya 

bertanya pada diri sendiri, khususnya berkaitan dengan: (1) sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan apa yang akan dinilai; (2) fokus penilaian yang akan dilakukan, misalnya, 

berkaitan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan; dan (3) tingkat pengetahuan apa 

yang akan dinilai, seperti  penalaran, memori, atau proses (kemendikbud, 2013b: 79). 

Efektivitas Pelaksanaan Pembelajaran 

Berdasarkan data temuan tiga komponen pelaksanaan pembelajaran (kegiatan awal, 

kegiatan inti, dan kegiatan akhir) diperoleh nilai rata-rata 87,87 dengan peringkat baik. 

Artinya, hasil penilaian terhadap pelaksanakan pembelajaran diperoleh temuan yang 

dikategorikan telah baik dalam melaksanakan proses pembelajaran. Walaupun demikian, 

masih perlu beberapa perbaikan dan penyempurnaan pada hal-hal tertentu untuk memperoleh 

hasil yang maksimal dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Kegiatan ini dapat 

dilakukan dengan memberikan pendampingan kepada setiap guru dalam melaksanakan 

proses pembelajaran sehingga dapat saling bertukar pikiran dan memberikan kontribusi yang 

lebih baik dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. 

Kurikulum 2013 menggunakan modus pembelajaran langsung (direct instructional)  

dan tidak langsung (indirect instructional). Pembelajaran langsung adalah pembelajaran yang 

mengembangkan pengetahuan, kemampuan berpikir, dan keterampilan menggunakan 

pengetahuan siswa melalui interaksi langsung dengan sumber belajar yang dirancang dalam 

silabus dan RPP. Dalam pembelajaran langsung siswa melakukan kegiatan mengamati, 

menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan. Pembelajaran 

langsung menghasilkan pengetahuan dan keterampilan langsung, yang disebut dengan 

dampak pembelajaran (instructional effect).  

Pembelajaran tidak langsung adalah pembelajaran yang terjadi selama proses 

pembelajaran langsung yang dikondisikan menghasilkan dampak pengiring (nurturant 

effect). Pembelajaran tidak langsung berkenaan dengan pengembangan nilai dan sikap yang 

terkandung dalam KI-1 dan KI-2. Hal ini berbeda dengan pengetahuan tentang nilai dan sikap 

yang dilakukan dalam proses pembelajaran langsung oleh mata pelajaran Pendidikan Agama 

dan Budi Pekerti serta Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pengembangan nilai dan 

sikap sebagai proses pengembangan moral dan perilaku, dilakukan oleh seluruh mata 

pelajaran dan dalam setiap kegiatan yang terjadi di kelas, sekolah, dan masyarakat. Oleh 

karena itu, dalam proses pembelajaran kurikulum 2013, semua kegiatan intrakurikuler dan 

ekstrakurikuler baik yang terjadi di kelas, sekolah, dan masyarakat (luar sekolah) dalam 

rangka mengembangkan moral dan perilaku yang terkait dengan nilai dan sikap 

(Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014). 

Paparan di atas menjelaskan bahwa untuk memaksimalkan proses pembelajaran baik 

pembelajaran langsung maupun tidak langsung dapat dilakukan dengan menggunakan 

pendekatan pembelajaran yang tepat. Kemendikbud memberikan acuan bahwa dalam 

menerapkan kurikulum 2013 di kelas dapat diterapkan dengan pendekatan saintifik. Oleh 

sebab itu, upaya perbaikan demi perbaikan hendaknya terus dilakukan. Berdasarkan temuan 

sebelumnya diperoleh bahwa pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013 di SD sudah dapat 

berjalan dengan baik walaupun tentunya masih perlu perbaikan terutama penyempurnaan 
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penerapan pembelajaran langsung dan tidak langsung dalam kurikulum 2013 di SD. 

Sehingga, peserta didik tidak hanya menguasai tentang pengetahuan dan keterampilan, akan 

tetapi diharapkan mampu memperbaiki sikap untuk selanjutnya. 

Efektivitas Penilaian Pembelajaran 

Pemberlakuan kurikulum 2013 menekankan pada pembelajaran berbasis aktivitas. 

Oleh sebab itu, penilaiannya lebih menekankan pada penilaian proses, yaitu aspek sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan (Kemendikbud, 2013c:113). Untuk itu, dalam  mengukur dan 

menilai tingkat pencapaian Kompetensi Dasar (KD) perlu dilakukan serangkaian kegiatan 

untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar 

peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga menjadi 

informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Dalam Permendikbud Nomor 104 

Tahun 2014 dijelaskan bahwa penilaian hasil belajar oleh guru adalah proses pengumpulan 

informasi/ bukti tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam kompetensi sikap spiritual 

dan sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara terencana dan 

sistematis, selama dan setelah proses pembelajaran. Penilaian hasil belajar dilakukan 

berfungsi untuk memantau kemajuan belajar, memantau hasil belajar, dan mendeteksi 

kebutuhan perbaikan hasil belajar siswa secara berkesinambungan. 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap guru SD yang mengimplementasikan kurikulum 

2013 diperoleh informasi bahwa hampir sebagian besar guru SD masih mengalami kesulitan 

dalam melakukan penilaian yang menekankan pada penilaian proses baik pada aspek sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan atau kesulitan dalam melakukan penilaian otentik. Hal ini 

diperoleh dari rekapitulasi hasil observasi terhadap penilaian di SD. Nilai rata-rata yang 

diperoleh adalah 64,78 dengan kategori cukup. Artinya, guru masih kesulitan dalam 

menerapkan penilaian otentik teutama yang berkaitan dengan pembuatan rubrik penilaian, 

pedoman kunci jawaban, dan pedoman penskoran. Oleh sebab itu, guru perlu diberi 

pemahaman terkait penilaian otentik dalam bentuk pengalaman menganalisis penilaian 

pembelajaran yang telah dikembangkan. Hal ini dilakukan dengan terus berupaya melakukan 

pendampingan yang berkesinambungan kepada guru agar lebih memahami dan dapat 

mengaplikasikan penilaian secara maksimal.  

Keterpakaian Buku Guru dan Buku Siswa 

Hasil analisis keterpakaian buku guru dan buku siswa melalui wawancara kepada 

tujuh responden dengan dua aspek analisis (isi buku dan keterpakaian buku) diperoleh 

gambaran bahwa keterpakaian buku guru dan siswa dapat membantu dalam pembelajaran. 

Nilai rata-rata yang diperoleh dalam keterpakaian buku guru dan buku siswa adalah 85,99 

dalam peringkat baik. Akan tetapi, perlu disadari bahwa buku guru dan buku siswa yang telah 

diterbitkan oleh Kemendikbud tidak serta merta dapat mengayomi seluruh kepentingan 

peserta didik dalam setiap satuan pendidikan. 

Kemendikbud menegaskan di setiap halaman depan buku guru dan buku siswa 

dengan pernyataan “Disklaimer” tentang penggunaan buku guru dan siswa dalam 

pembelajaran. Berikut ini pernyataan Kemendikbud dalam “disklaimer”nya: “Buku ini 

merupakan buku yang dipersiapkan pemerintah dalam rangka implementasi kurikulum 2013. 

Buku guru dan buku siswa ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan dipergunakan dalam tahap awal penerapan 
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kurikulum 2013. Buku ini merupakan “dokumen hidup” yang senantiasa diperbaiki, 

diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman. 

Masukan dari berbagai kalangan diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku ini” 

(Kemendikbud, 2013a:14). 

Berdasarkan pernyataan di atas, guru hendaknya tidak sepenuhnya hanya 

menggunakan satu buku sumber saja dalam pembelajaran, akan tetapi hendaknya 

menggunakan sumber yang lebih bervariasi atau mengembangkannya. Kalaupun hanya 

menggunakan buku sumber yang diterbitkan oleh Kemendikbud (2013a:15), guru hendaknya 

lebih mengembangkan materi yang ada pada buku tersebut mengingat bahwa materi yang ada 

pada buku baru dalam tahap standar minimal. Oleh sebab itu, kepiawaian guru dalam 

mengembangkan materi pembelajaran mutlak diperlukan dalam rangka menciptakan proses 

pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013 dan memaksimalkan proses 

pembelajaran secara optimal. 

 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa simpulan yang 

diperoleh, antara lain:  

1. Perencanaan pembelajaran tematik terpadu dalam rangka implementasi kurikulum 2013 di 

SD kabupaten Pasaman Barat telah dirumuskan dengan baik. Artinya, guru sudah dapat 

merumuskan RPP sesuai dengan ketentuan yang ada dalam format RPP. Hal ini diperoleh 

berdasarkan hasil telaah perencanaan pembelajaran yang dirumuskan. Rata-rata yang 

diperoleh adalah 74,8 dengan kategori baik. Berdasarkan data tersebut diperoleh bahwa 

kemampuan guru sudah baik dalam merumuskan perencanaan pembelajaran dalam hal ini 

merumuskan RPP. Walaupun demikian, perlu diberikan bimbingan dan pendampingan 

lebih lanjut terutama dalam merumuskan indikator, tujuan pembelajaran, dan penilaian. 

2. Pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu dalam rangka implementasi kurikulum 2013 di 

SD kabupaten Pasaman Barat telah terlaksana dengan baik. Hal ini juga diperoleh 

berdasarkan telaah hasil pelaksanaan pembelajaran yang telah dilakukan. Rata-rata 

pelaksanaan pembelajaran yang diperoleh adalah 87,87 dengan kategori baik. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembelajaran sudah baik dilakukan 

dalam upaya menciptakan pembelajaran langsung dan tidak langsung di kelas. 

3. Penilaian pembelajaran tematik terpadu dalam rangka implementasi kurikulum 2013 di SD 

kabupaten Pasaman Barat telah dilakukan dengan cukup baik. Pernyataan ini diperoleh 

dari hasil telaah penilaian pembelajaran yang dilakukan. Rata-rata yang diperoleh dari 

penilaian yang telah dilakukan tergolong rendah yaitu 64,78 dengan kategori cukup. 

Berdasarkan data tersebut diperoleh bahwa penerapan penilaian dalam pembelajaran 

tematik terpadu yang telah dilaksanakan sudah cukup baik dilakukan. Walaupun demikian, 

hendaknya terus dilakukan bimbingan dan pendampingan lebih lanjut sebagai upaya 

perbaikan di masa yang akan datang. 

4. Keterpakaian buku guru dan buku siswa pembelajaran tematik terpadu dalam rangka 

implementasi Kurikulum 2013 di SD kabupaten Pasaman Barat mendapat respon positif. 

Hal ini diperoleh dari sebaran jawaban responden terhadap pelaksanaan pembelajaran 

terutama yang berhubungan dengan penggunaan buku tematik terpadu kurikulum 2013 
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yang digunakan ketika proses pembelajaran. Rata-rata sebaran jawaban responden adalah 

85,99 dengan kategori sangat baik. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa 

responden memberikan tanggapan yang sangat baik terhadap penerapan pelaksanaan 

pembelajaran tematik terpadu di SD, khususnya di kabupaten Pasaman Barat. 

Melihat temuan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa hal yang 

perlu direkomendasikan, antara lain:  

1. Bagi pemerintah dalam hal ini Kemendikbud, hendaknya terus memantau dan 

melaksanakan pelatihan implementasi kurikulum 2013 di SD secara terprogram dan 

berkesinambungan terutama pada aspek penilaian pembelajaran agar dapat 

memaksimalkan penerapan kurikulum 2013 di SD. 

2. Bagi kepala sekolah, hendaknya terus mendorong dan mengarahkan para guru di sekolah 

yang dipimpinnya untuk menerapkan pembelajaran tematik terpadu dalam rangka 

implementasi kurikulum 2013 agar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas 

baik dalam hal perumusan RPP, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian, maupun 

penggunaan buku guru dan buku siswa dalam pembelajaran. 

3. Bagi guru, hendaknya terus memahami dan menerapkan pembelajaran tematik terpadu 

sebagai implementasi kurikulum 2013 di kelas dengan baik. Ketika menerapkannya perlu 

diperhatikan dengan baik terutama yang menyangkut dengan penilaian. Sebelum guru 

menerapkan penilaian, perlu diberikan pelatihan khusus bagaimana cara menilai yang baik 

dalam implementasi kurikulum 2013 di kelas sehingga dapat mencapai tujuan yang 

diharapkan secara maksimal. 

4. Bagi peneliti lain, hendaknya dapat mengembangkan penelitian lebih lanjut mengenai 

penerapan pembelajaran tematik terpadu dalam rangka implementasi kurikulum 2013. Hal 

ini berguna untuk meningkatkan pemahaman dan memberikan masukan terhadap 

penyempurnaan pelaksanaan proses pembelajaan tematik terpadu yang lebih baik di masa 

yang akan datang. 
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Abstract 

Hypermedia learning is one of appealing method for user base-on web, Hypermedia was 

widely being used for the presentation of information. Hypermedia also being e-learning 

popular during a few decade in the world. Hypermedia is very interesting, complex and 

flexible for support students knowledge in education particulary on higher education. A 

previous research recommend that investigated how the effect of hypermedia learning 

environtment on middle school students motivation, attitude and science knowledge, It was 

found that the students had significantly increased their knowledge from pretest and posttest 

and improve of what the students had learned after two weeks. Based on th purpose of this 

study, The grant research procedure of this study collected by experiment study. The method 

of study using quantitative research method that was used anacova SPSS-21 program.The 

participants was 311 college students in Primary Echool Education Teacher/PGSD Education 

Science Semarang State Uniersity. The result of this research show that hypermedia learning 

with three model navigation system is positively significant to users‟ performance  (γ= -

0.156, p< 0.01), there are significant differences of users‟ performance related to hypermedia 

learning with three navigation system of (F=7.961,p<0.01). It mean that navigation system of 

hypermedia with model linier, global and advance effected by user performance. 
 

Keywords: hypermedia learning,technology, navigation system, learning, user performance 

 

 

INTRODUCTION 

  Educators are still reluctant to use some of the information technology-based 

instructional media expecially in Indonesia, this is because the level of difficulty in the 

development of the media. In addition to other work that requires concentration relative 

isolation, the use of computer-based media technology in the elementary school is still a 

major obstacle in the country of Indonesia.  So, is the use of multimedia such as hypermedia 

is still a foreign thing in the Indonesian education. The level of difficulty in systems 

development, technical constraints, lack of facilities and infrastructure constraints as well. 

Among primary school students are also experiencing a similar thing with their ability to use 

computer media is still very minimal. Thus, so requires a study that concentrates on the 

development of instructional media such as text-based hypermedia. Nowadays, the 

development and advancement of information technology goes very fast (Ezziane, Z.,2007).  

  Along with the development of information technology, storage and delivery of data 

is getting cheaper and better quality, better individuals, institutions, and governments 

involved to make efforts to utilize the information technology development. Even in the 
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world of education in Indonesia, it is time to take advantage of the information technology. 

Especially with the online school program, all the components required educational 

institutions to prepare themselves by setting up infrastructure to take advantage of the 

information technology development. The information technology will provide added value 

in the learning process. This relates to the increasingly high demand for science and 

technology information that is not obtained in all school environments . 

  At this time the actors of education in Indonesia has begun to realize that the use of 

information technology-based media becomes very important. With a wide range of benefits 

for their learning process is always more willing to use it. With a variety of training 

organized by various organizations of teachers become more eager to always improve its 

ability to manage, develop information technology based media. Governments are also 

increasingly concerned to improve the infrastructure facilities in the field of information 

technology. A variety of the latest in hardware technology spread to school. This indicates 

that the government is increasingly concerned with the development of information 

technology media, especially in area of education in Indonesia . 

 The main problems of student that using the students usually have not intersting using 

media for their learning. It because the media that used by teacher was not familiar for 

students. Expecially in school village, The teacher just used simple media for learning. 

Hypermedia learning is one of interesting media that can solve the big learning problem in 

the classroom. 

The purpose of this study is to investigate the impcat of users‟ performance for students 

during use hypermedia in several condition, The condicition of hypermedia choosed based on 

navigation system. A previous research recommend that investigated how the effect of 

hypermedia learning environtment on middle school students motivation, attitude and science 

knowledge (Min Liu, 2005), It was found that the students had significantly increased their 

knowledge from pretest and posttest and improve of what the students had learned after two 

weeks. The result of the study is new product of hypermedia that implementated in college 

student area, exactly in Education faculty Semarang State University Indonesia. Therefore 

this study is the first implementation over there. The purpose of hypermedia production is 

can be the one of altenative learning method in college students level. That is really different 

between conventional learning method, The main target of developing hypermedia is how to 

looking fo the best solution for learning result progress. Another study describe that web 

based learning system can be adapted to learnes needs and styles of students (Alomyan H, 

2004). Navigation system is very important for media learning expecially for web base 

learning, It will be easier for website users if the navigation designed by the programmer is 

structured and directed and it is in line with the purpose of website media development. 

Based on the previous study, the success of teaching media development  based on 

hypermedia constitutes  the development  of software that is inseparable from the navigation 

system presented. 

Hypermedia learning is great contribution for learning in student environtment. The one 

point of this study is new product of hypermedia that focused on navigation system it 

implementated in college student area, exactly in Education faculty Semarang State 

University Indonesia. Therefore this study is the first implementation over there. The purpose 
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of hypermedia development is can be the one of altenate learning method in college students 

level. That is really different between conventional learning method, The main target of 

developing hypermedia is how to looking fo the best solution for learning result progress. 

Another study describe that web based learning system can be adapted to learnes needs and 

styles of students (Alomyan H, 2004)
.
 

  

LITERATURE REVIEW 

Hypermedia System 

 Hypermedia learning environment provides a lot of non linear and dynamic 

information represented as text, graphics, animation, audio and video (Jacobson, 2008).  In 

Hypermedia learning system, User perform better than novices because of their deeper 

understanding of the subject matter. the development of hypermedia systems. Developtment 

of hypermedia system is one of step other individual difference elements, such as gender 

differences, cultural background, and cognitive styles (Sherry Y. Chen, Jing Ping Fan and 

Robert D. Macredie, 2011). 

Multimedia Learning System 

 Multimedia defined in multiple way, depending upon one‟s perspective. Typical 

definitions include the following, Multimedia is the use of multiple forms of media in a 

presentation, Multimedia is the combined use of several media, such as movies, slides, music, 

and lighting, especially for the purpose of education or entertainment, Multimedia is 

information in the form of graphics, audio, video, or movies. A multimedia document 

contains a media element other than plain text, Multimedia comprises a computer program 

that includes text along with at least one of the following: audio or sophisticated sound, 

music, video, photographs, 3D graphics, The commonality among these definitions involves 

the integration of more than one medium into some form of communication. Most 

commonly, though, this term now refers to the integration of media such as text, sound, 

graphics, animation, video, imaging, and spatial modeling into a computer system. Children 

cognitive theory of multimedia learning draws on dual coding theory, cognitive load theory 

and constructivist learning theory. It is based on the following each working memory store 

has a limited capacity, humans have separate systems for representing verbal and non-verbal 

information, consistent with Paivio's (1986) dual-code theory, meaningful learning occurs 

when a learner selects relevant information in each store, organizes the information in each 

store into a coherent representation, and makes connections between corresponding 

representations in each store (Mayer, 1997). 

Electronic Learning (E-Learning ) 

 Advancement of Information and Communication Technology (ICT) have removed 

barriers in education. ICT application in learning area is more widely known by the term e 

learning, which is now an integral part in improving the quality of education. In several 

literature e learning is is a generic term for all technologically supported learning using an 

array of teaching and learning tools as phone bridging, audio and video tapes, 

teleconferencing, satellite transmissions, and the more recognized web-based training or 

computer aided instruction also commonly referred to as online courses. (Onno 

W.Purbo,2002)
.
. E-learning is learning system based on (analog/digital) that accomodate 
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from all of learning tehnology domain like desgn, developing, utilization, management, and 

valuation for manage learning environtment. The aims is how to build learning process in 

learners. E-learning can also using several electronic technology like communication 

technology and information in recourcing learning management, teaching system, media 

exploiting, learning design system, learning strategy, learning system developing, and 

learning evaluation in expection to rekursive step in learners. E-learning is not only learning 

using internet, But actually e-learning including computer based learning (CBL), computer 

based training (CBT), web based learning (WBL), web based training (WBT), virtuali 

classroom, Course Management System (CMS), and digital collaboration.  

 E-learning is also defined as learning content distributing process through all of 

electronic media such as internet, intranet, broadcast satellite, audio or video wireless, 

interactive television, also CD ROM. Teaching and learning material that is delivered 

through this media combines some interactive learning keyword aspects, those are text, 

graphic, animation, audio, and video. All the five senses are used during the  learning 

experience which is different to that in conventional learning. Conventional learning depends 

to the teacher, and the teacher seems to know everything. But the main focus of e-learning is 

students. Student has to stand alone at some specific time and be responsible for his learning. 

By e-learning student is forced to take an active role when learning. Student can choose the 

time, material whenever and up to them. Moreover the student can learn the difficult material 

over and over until he understands. The advantages of e-learning are saving teaching  time 

and learning process, reducing travel costs, saving the cost of education as a whole 

(infrastructure, equipment, books), reaching a wider geographical area, training students 

more independent in acquiring knowledge (Darin Hartley E, 2001). 

Navigation System. 

The empirical research in the area of user navigation is limited, fortunatelly we can 

favorably draw from study and theory in the area of human computer interaction (HCI) and 

interface design, cognitive, psychology, information science, hyphertext theory and 

information design. (david&Jean,2000). The results of this study point out significant 

differences in the use and effects of the three navigation models. Finally, the implications for 

designing effective hypermedia-based content are discussed. (Chao,Yang&Chiang,2006). 

There are three forms of navigation mechanism which are commonly combined in 

information systems spatial, semantic and social. The spatial model provides a good 

infrastructure to build on, but we should consider how semantic structure aids the individual 

in navigation and orientation, and how it forms a basis for many means of social interaction. 

The three types of navigation are distinct yet collectively interlink the issues of form and 

use.(Douris&Calmers,2011). 

The navigation system is very important thing for student using hypermedia system. 

Succesfully user to using hypermedia depend on navigation system that developed. The 

hypermedia navigation system is like a road map to all the different areas and information 

conteined with hypermedia system based-on website. Using navigation system in hypermedia 

page by page, menu by menu, link by link, content by content can help user to more easily. 

There are three type of navigation system in information system based-on website, (a) 

Advance Navigation,its mean that The structure of the hypermedia naviation is built from 
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general to specific. This provides a clear, linier path to all the pages from anywhere on the 

system, (b) Global Navigation, Global navigation shows the top level sections/pages of the 

system. It is available on each page and lists the main content sections/pages of the system. 

(c) Linier Navigation, would the links with the text of the  pages, linking to other pages 

within the system. (David&Jean, 2000). 

David and Jean,2000 in another study found that there are eight type of navigation 

system,  The types of navigation system are (1) Text Links, Text links are words (text) which 

are surrounded by the anchor set of tags to create clickable text which takes the visitor to 

another page within the system, a downloadable document from the system, or to another 

system on the Internet. (2) Breadcrumbs, Breadcrumb navigation shows the user  the path 

within the system to the page they are currently on. (3) Navigation Bar, a navigation bar is 

the collection of system navigation links all grouped together. A navigation bar can be 

horizontal or vertical. (4) Tab Navigation, is where the system navigations links appear as 

tabs, similar to the tabs user use in a binder to divide the contents into sections, (5) Sitemap, 

is a page within the system that lists all the sections and pages that are contained within the 

system.  

A traditional sitemap provides navigation for user should they get lost, a shorter path to 

the different areas of the system for those who know what exactly they are looking for and a 

means for the search engines to find all the pages within the system. (6) Dropdown Menu, is 

a style of system navigation where when the vuser places their mouse over a menu item, 

another menu is exposed. A dropdown menu can include a flyout menu or see the next item. 

A dropdown menu system can create accessibility issues and a problem as far as the search 

engines not being able to read the links in the menu, but if constructed properly, these issues 

can be overcome. (7) Flyout Menu, is constructed similar to the dropdown menu. When the 

user places their mouse over a link, another menu flys out, usually to the right, from the link 

where the mouse is placed. Flyout menus face the same challenges as dropdown menus but if 

constructed properly, they can be accessible and readable by the search engines.(8) Named 

Anchors, Named anchors are the type of links that take user directly to a spot on the current 

page or on another system page. 

User Performance 

 The result of study in learning environtment determined by advance media learning, 

reciprocally using hypermedia learning will be sucess if the system running well. The 

definition of user performance is the result of implementation hypermedia learning that 

including navigation system. On the other hand, the result of study can be analys after 

implementation, so that the research question of this study can answered. Chao, Yang & 

Chiang (2006) found in their study that special for high school students, the navigation model 

with a hierarchical structure was superior to the other two models in terms of both the 

efficiency and effectiveness of browsing. The point out significant differences in the use and 

effects of the three navigation models and be implications for designing effective 

hypermedia-based content.  Regarding to developing of navigation system of hypermedia 

learning, another study describe that navigation system can be significantly increase for user 

performance. The design of navigation system can effect user performance, engagement, 

performance an dintentions to use hypermedia system based-on website. (Webster & Ajuha, 
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2006). Based on th purpose of this study, The grant research procedure of this study collected 

by three studies. As seen in figure 2, the current study consists of three studies.  

 The users‟ performance measurements taken by answer the questions (with a lower 

time representing higher performance) and the number of questions answered correctly 

during the formal search. The time taken to answer the questions was determined by the back 

end program and was reverse coded for analyses. The instrument used to measure the 

performance of the participants on the topic on hypermedia learning. The test are 15 

multiple-choice test with 4 answer that taken from Indonesian Curriculum of Primary School 

teacher education on science education subject. The test will be developed in two types of 

identical achievement tests to control the experimental effect. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

The design of Hypermedia Learning 

 

 

  

Fig.1 : Design of Hypermedia Model 1 

  

Fig. 2 : Design of Hypermedia Model 2 and 3 
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The researcher conducted an orientation in order to design this study within two 

semesters prior to the  development of  a hypermedia system. The orientation was also 

intended to establish a good relationship between  the students and the lecturer and to know 

the objective of the research directly. The researcher  worked in the field to collect data, 

explain the purpose, objectives, background, benefits and  did some measurement. He also 

explained (guarantee) the confidentiality of the source data collected, after that the next 

measurement tools were distributed with an explanation how to fill. The participants 

generally responded very positively and enthusiastically during the data collection process. 

 Users' performance was measured by the value of learning outcomes using 

hypermedia. As the interpretation of values in general, a high value (value = 100) describes  

capability and low value (value = 0) illustrates inability. Students were grouped into three, 

each using a hypermedia learning with different systrem navigation. The first group used 

linier hypermedia (model 1), the second group used global hypermedia (model 2), and a third 

group used hypermedia advance (model 3). The mean score of the Users' performance in 

each group before use hypermedia learning (user-ability) were; first model group x  = 59.12, 

second model group x = 61.92, and  third model group x = 62.38, the three of them  interpret a 

moderate performance. 

 

Fig. 3 : Histogram performance of User ability 

  

 The students following the learning process using hypermedia showed a different 

User‟s performance. Group one used  measurable linier hypermedia by x  = 60.33 ± 14.48, 

group two used measurable linear hypermedia by x  = 65.00   17.60, and group three used 

measurable advanced hypermedia by x  = 70.35   17.59 (see table 8). Evaluation to know the 

Users‟ performance differences of the students among the hypermedia groups was done with  

Ancova (table 11). The result was Fvalue = 9.009 with pvalue < 0.0001 which  p < 0.05 showed 

a significant result. Thus, it shows that the navigation system of the learning hypermedia 

affected the users‟ performance. 

Table 1 : The Summary of  LSD Users’ performance Test 
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 User Performance of Student using  advanced  navigation system of hypermedia 

learning is smaller than students using the global navigation system (Model 3 < Model 2), 

smaller than students using global navigation system ((Model 3 < Model 1), and global 

navigation system is smaller than linier navigation system (Model 2 < Model 1). These 

findings support the hypothesis that there are differences navigation system hypermedia in 

user performance. Thus, the hypothesis is accepted. 

In summary, based on the result of analyst data strongly clearly that all of hypothesis is 

accepted. The model 3 (advance model) as the most advanced product of navigation system 

that developed this study founded well-to-do good alternate media based on website for 

improve user performance learning using hypermedia. 

 

DISCUSSION 

 The application of the hypermedia as e-learning media in the different groups of 

navigation system yields different result in users performance. Students who used 

hypermedia group 3 or advanced model in design and display perform the best among the 

other two groups. This finding is supported by McDonald and Stevenson‟s study in the 

effectiveness of navigation tools and domain expertise in relation to navigation performance 

in a hypermedia learning system. Conceptually, the difference among the navigation system 

models can be described as follows: (1) Simple navigation model (model 1) has very simple 

navigation so that the respondents are not interested in searching the hypermedia. This claim 

is proven by the result of  users‟ performance score which is not high. This happens because 

the students do not experience a detailed process of learning, (2) Standard model has more 

advantavantages than the simple model since it has links which connect from one material to 

the others.  

The links help the respondents access the materials easily. Each learning material is 

well presented with a hyperlink so that the respondents can access all of the material. The 

users of this navigation model will be more focused on one material because one page only 

presents one material. The changing of the material will be managed by the provided 

hyperlink. (3) Model 3 or advance model is a featured model of this study. It is a combination 

model between model 1 and model 2. The clarity of the material in this model is more 

focused and conceptual because each of the material is seperated with a menu in the learning 

content. The findings of the study show that there is a significant difference in the users‟ 

performance, the users will not be lost if the navigation system is well organized and 

managed or vice versa. Moreover, the score achievement in users‟ performance increase 

significantly in the model group.  

 

CONCLUSION AND RECOMMENDATION 

The conclusion of analyst data for experiment study that using hypermedia as media learning 

for college students can be explained follow : 

a. hypermedia learning is positively significant to users‟ performance  (γ = - 0.156, p <  

0.01). 

b. There are significant differences of users‟ performance related to hypermedia learning 

system (F = 7.961, p < 0.01). 
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The above conclusions agree to the importance of hypermedia learning on learning based 

web, it is easy however to accept the conclusions of the study as the use of web in learning is 

generally known to have good influence. Yet, the conclusions of the study highlight that the 

navigation system of hypermedia learning can be  a media for other variables to achieve 

users‟ performance. Hence,  in accordance with the development of programming techniques 

and advances in digital technology, it is recommended to create and  manage Users' 

performance, in fact it can be expanded to manage other variables. It will be beneficial if this 

study is researched with different mediations.  
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Abstrack 

Almost all of state university have dormitory in their collages, even the goverment also 

supports that program well by allocating funds for bulding the dormitory. Unfortunately, the 

dormitory rends to be for living only rather than a place to develop the student‟ss capability 

and character building. Activities in dormitory is only to form the extracurricullum or to 

spend their times. After being a positioned as the head of dormitory, there are many potencial 

resources could be developed in order to build character and enterpreneurship of the students, 

including support for the activity. Research in 2013 shows that the first periode of habitual 

activity in developing vocasional skill is only 27% by calculating all of the students who 

actively took a part in the activity. It increased in second periode 82% and eventually 94% in 

the third periode. Based on the monitoting by the researcher on March 2015 or 1,5 years after 

the ended of the research, there is 38% remaining students who already have 

enterpreneurship spirit. The descent occurs because the writer is not being the head of 

dormitory anymore. So that, enterpreneur spirit is not built proprerly yet. 
 

Key words : vocational skill, habitual 

 

 

PENDAHULUAN 

Pada era globalisasi dan AFTA 2015, di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, 

perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS), pesat sekali, seiring 

dengan hal tersebut perkembangan kebutuhan juga meningkat, sedangkan lapangan kerja 

semakin sempit karena manusia terus berkembang sehingga terjadi persaingan ketat dalam 

memperoleh lapangan kerja terutama bagi manusia yang tidak mempunyai skill 

(kecakapan). Memberikan ekstrakurikuler dengan menggalakkan Life skill (kecakapan 

hidup) adalah salah satu solusi yang dapat mempersiapkan mahasiswa sebagai calon anggota 

masyarakat untuk menghadapi AFTA. 

Life skill (kecakapan hidup) adalah  kecakapan  yang  dimiliki  seseorang untuk  

berani  menghadapi  problema  hidup  dan  kehidupan  dengan  wajar  tanpa merasa  

tertekan,  kemudian  secara  proaktif  dan  kreatif  mencari  dan  menemukan solusi untuk 

mengatasinya, Tim BBE (2003). Pendidikan  berorientasi  life  skill  (kecakapan  hidup)  di  

Indonesia  baru diusulkan oleh tim BBE mulai tahun 2002, salah satu diantaranya adalah 

kecakapan kejuruan   (vocational skill). Bangsa Indonesia  yang merupakan bahagian 

integral dari masyarakat dunia yang memiliki nilai religius, life skill masih harus ditambah 

lagi dengan akhlak artinya kesadaran diri berpikir rasional. Akhlak harus menjadi kendali 

setiap tindakan seseorang, inilah pentingnya pembentukan jati  diri dan kepribadian. 

Mahasiswa S1 PGSD berasrama adalah calon guru SD, oleh sebab itu perlu di 

membelajarkan diri bagaimana mengembangkan life skill di SD. Menurut Tim BBE (2003) 

mailto:sitimasula85@yahoo.co.id
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pola pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup di   SD   dapat   dilakukan   dengan   4   cara:   

(1)   reorientasi   pembelajaran,   (2) pengembangan   budaya   sekolah   agar   lebih   kondusif   

terhadap   life   skill,   (3) pengembangan  manajemen  sekolah,  dan  (4)  pengembangan  

hubungan  sinergis dengan  masyarakat.  yaitu:  kecakapan  berpikir  (thinking  skill),  

kecakapan  sosial (social skill), kecakapan akademik (academic skill), kecakapan keahlian 

kejuruan (vocational  skill),  dan  kecakapan  dalam  hal  pengenalan  diri  (self  awarenes). 

Keseluruhan dari kecakapan tersebut dikenal dengan nama kecakapan hidup dan kehidupan 

(life skill). Tim BBE (2002). 

Pembentukan  vocational  skill  (keterampilan  kejuruan)  adalah  keahlian dalam  

bidang  tertentu,  dalam  penelitian  ini  keahlian  yang  diharapkan  adalah memanfaatkan   

lingkungan   sebagai   tempat   usaha   berbagai   bidang   misalnya peternakan,   perikanan,   

pertanian,   dan   industry.   Vocasional   perlu   dilatihkan sebagai bekal untuk berwira usaha 

atau melatih peserta didik. Salah satu contoh kecakapan kejuruan seperti yang diajukan 

oleh Deutch (2000). Tentang pusat teknologi bioproses akan memberikan sumber-sumber 

yang berarti  untuk  memberi  latihan  bagi  mahasiswa  yang  mencari  pekerjaan  dalam 

bidang   parmasi   dan   proses   bioindustri,   itu   juga   mendorong   penelitian   dan 

pembangunan bisnis. Mengingat pentingnya vocational skill, maka penulis mengemukakan 

masalah untuk dibahas adalah; Bagaimana pengembangan vocational skill melalui 

pembiasaan bagi mahasiswa S1 PGSD berasrama?. 

 

METODOLOGI 

Penelitian dilaksanakan bagi mahasiswa S1 PGSD berasrama yang bertempat di UPP 

III PGSD FIP UNP. Jumlah mahasiswa 100 orang, jenis penelitian adalah penelitian 

pengembangan dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pengolahan data secara 

kuantitatif digunakan untuk mengetahui hasil pelatihan vocational skill yang dicapai 

mahasiswa, sedangkan kualitatif untuk mengetahui tingkat keseriusan mahasiswa, dan 

melihat sejauh mana pengaruh vocational skill terhadap kenyataan hidup dilihat dari kondisi 

latar belakang ekonomi orang tua, dan pengaruhnya terhadap mata pelajaran di kampus.     

 Gambar berikut ini menunjukkan skema hubungan antara kenyataan hidup, 

kecakapan hidup (life skill) dan mata pelajaran, anak panah dengan  garis putus- putus 

menunjukkan alur rekayasa kurikulum. 

 

Kehidupan 

Nyata 

 Life skill  Mata 

Pelajaran 

  
 

Gambar 2: Hubungan Ke hidupan  Nyata, Kecakapan Hidup dan Mata 

Pelajaran. Tim BBE (2002.b). 
Keterangan: Menunjukkan arah dalam pengembangan kurikulum 

Menunjukkan arah kontribusi hasil pembelajaran 

 

Pendidikan  kecakapan  hidup  (life  skill)  menjadi  sebuah  visi  pendidikan dalam 

mengubah pola pembelajaran untuk menjadikan manusia lebih berkualitas.Pola  pendidikan  

di  SD  yang  diarahkan  kepada  pembentukan  life  skill  sangat mungkin dilaksanakan 

untuk semua jenjang kelas, sebab tidak mengubah sistem kurikulum yang ada, tidak 
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menambah beban mata pelajaran baru hanya mengubah orientasi pembelajaran . Tim BBE 

(2003). Demikian juga halnya yang dikemukakan oleh Mukhlas (2004) 

“Penerapan kecakapan hidup di sekolah dapat dilakukan pada setiap jenjang 

pendidikan mulai dari Sekolah Dasar (SD), sampai pada tingkat Perguruan Tinggi, hanya 

persetase dan jenis serta tuntutan kegiatannya yang berbeda-beda”.  

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, 

data yang diperoleh akan direduksi dan dikalkulasi, sesuai pendapat. Menurut Gay 

(2006:201) pendekatan ”kualitatif merupakan suatu pendekatan yang proses penelitiannya 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan, serta perilaku yang dapat 

diamati dari orang-orang atau sumber informasi”. Sedangkan untuk melihat keberhasilan 

proses pembelajaran dengan pendekatan kualitatif didukung oleh data  kuantitatif yang 

dikonfersidalam bentuk persentase. 

Pola pelaksanaan kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler dengan proses pembiasaan 

memperhatikan 4 faktor yang mempengaruhi: (1) reorientasi kegiatan, (2) pengembangan 

budaya kerja, (3) manajemen pendidikan, dan (4) hubungan sinergi dengan masyarakat. 

(Zulkarnaini:2004). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Hasil penelitian berupa penanaman konsep vocational skill (kecakapan kejuruan) 

terhadap mahasiswa S1 PGSD berasrama, menunjukkan bahwa mahasiswa sesungguhnya 

mempunyai banyak potensi diri yang belum terbina dengan baik, bahkan potensi yang dia 

miliki terkadang tanpa dia sadari, apabila potensi tersebut dirangsang dia akan berkembang 

melebihi yang diharapkan, dan salah satu cara merangsangnya pada awalnya adalah dengan 

finansial, sehingga mahasiswa merasa ada keuntungan terhadap pribadinya sehingga dia jadi 

bersemangat. 

 Secara perlahan bakat dan minat mahasiswa berkembang dengan baik, mahasiswa 

mulai terbiasa memanfaatkan waktu senggang, bahkan ada yang beranggapan bahwa 

kegiatan vocational skill adalah sebagai hiburan bagi mereka karena sambil beraktifitas para 

mahasiswa dapat bersenda gurau, dan apa yang dihasilkannya dapat dinikmati bersama. 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap-tahap pembiasaan adalah: 

1. reorientasi pembelajaran, yaitu melakukan analisis kurikulum untuk mengetahui konsep 

materi yang cocok dengan vocational skill). Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan 

vocational yang mendukung kegiatan kurikulum, sehingga hasil kerja mahasiswa 

berfungsi ganda dan mahasiswa. 

2. Pengembangan budaya kerja dengan motto “belajar bukan untuk sekolah tapi untuk 

hidup, belajar bukan untuk ujian tapi untuk memecahkan masalah, budaya kerja dapat 

mengembangkan disiplin diri dan rasa tanggungjawab, pengembangan motivasi belajar, 

dan pengembangan rasa kebersamaan. 

3. Manajemen pendidikan mempunyai prinsip kemandirian, tranparansi, kerjasama, 

akuntabilitas, dan sustainbilitas. 

4. Hubungan sinergi dengan masyarakat maksudnya adalah: Orang tua ikut menentukan 

keberhasilan anaknya, dengan mendukung kegiatan-kegiatan sekolah yang dilakukan 

bersama guru dan teman-temannya. 



PROCEEDING 
Scientific Forum-Faculty of Education Department of Science Education (FIP-JIP) and The International Seminar 

Gorontalo, 09 – 11 September 2015 

 

 204 

Dari temuan kegiatan vocational skill tersebut, maka dapat disimpulkanbahwa kegiatan 

vocationalskill dapat menumbuhkan jiwa entrepreneurship pada diri mahasiswa. Seperti yang 

dikemukakan oleh Sripong (2015) bahwa: “She said most enterpreneurs want vocational 

school and Universities to be more connected to industries increase opportunity for students 

to intern in enterprises as most university graduates lack pract cal skills when entering the 

job market”. Dengan demikian konsep-konsep vocational skill dirasa sangat penting 

diperoleh mahasiswa, disamping dapat mendukung kegiatan kurikulum, juga mempunyai 

dampak pengiring yang banyak dan berarti dalam kehidupan mahasiswa tersebut dimasa 

yang akan datang.     

Kegiatan penanaman konsep vocational skill melalui proses pembiasaan dilaksanakan 

dalam tiga tahap yaitu: tahap awal (periode pertama) proses pembiasaan dalam kegiatan 

pengembangan vocational skill, hanya 27% saja mahasiswa ikut aktif dalam kegiatan, pada 

periode kedua meningkat menjadi 82%, dan pada tahap akhir (periode ketiga) naik menjadi 

94%. Hasil pemantauan pada bulan Maret 2015 atau setelah 1,5 tahun penelitian berakhir, 

masih ada 38% mahasiswa yang sudah mempunyai jiwa enterpreneurship. Penurunan ini 

terjadi karena kesibukan tugas akhir. Pembelajaran dewasa ini mengutamakan pembentukan 

karakter, maka dengan penanaman konsep kecakapan hidup salah satunya vocational  skill 

dapat membentuk membentuk beberapa karakter pada diri siswa dan mahasiswa, seperti 

disiplin, tanggungjawab dan lain-lain. 
 

SIMPULAN DAN SARAN 

          Simpulan yang dapat dikemukakan dari penelitian adalah: pengembangan vocational 

skill melalui proses pembiasaan, dilakukan dengan kegiatan 4 tahap yaitu: (1) Reorientasi 

kurikulum, (2) pengembangan budaya kerja, (3) manajemen pendidikan, dan (4) hubungan 

sinergi dengan masyarakat dan tahap pembiasaan yang dilakukan melalui 3 tahap yaitu; (1) 

tahap awal dengan hasilm yang diperoleh 27% aktif dari 100 orang jumlah mahasiswa, (2) 

tahap inti kegiatan 82% aktif, (3) tahap akhir kegiatan 94% aktif. Kegiatan perlu selalu 

dikontrol agar berkesinambungan, sampai tertanam jiwa entrepreneurship pada diri 

mahasiswa. Penanaman konsep Kecakapan hidup termasuk vocational skill dapat membentuk 

karakter pesertanya seperti disiplin dan rasa tanggung jawab. 

        Diharapkan seluruh Perguruan Tinggi melaksanakan kegiatan penanaman konsep life 

skill salah satunya vocational skill, agar pada masanya nanti setelah mahasiswa selesai kuliah 

dan menjadi anggota masyarakat, tidak canggung, dan dapat menjadi generasi penerus yang 

tangguh. Pendidikan Kecakapan Hidup yang salah satunya adalah vocational skill , dapat 

dikembangkan pada setiap jenjang pendidikan dengan tuntutan yang berbeda-beda. 
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Abstract 

The purpose of this paper is directed to give attention to the importance of maintaining 

educational institutions in order to develop a national cultural roots as well as answering the 

challenges of globalization and modernization. The values of the local community wisdom 

has been present since long time in the past, grow and become part of the way of life and 

manifest in various forms of activity. In the face of AEC (Asian Economic Community), the 

public will be faced with even blasted between the practices of local communities and the 

flow of globalization. Empowering the various forms and activities of local knowledge must 

not be forgotten moreover abandoned. Instead it should be understood, practiced, maintained 

to filter cultural influences that do not fit and even tend to undermine local culture. MEA 

presence is not to be avoided or may be feared but it must be faced, answered and solved 

when on its way to meet a variety of problems or gaps. In practical terms, someone who 

utilize local wisdom to know how to observe, measure natural surroundings, identifying, 

validating andsolving the problems.Therefore, it is necessary for education, especially among 

teachers at the basic education in level Primary Education provides the basic foundation for 

introducing etnopedagogy, as a practical study aimed to explore, implement, manage to 

transform local knowledge into aspects of knowledge, skills and attitudes learners. Through 

the practice of this reinforcement, learners are expected not to lose the identity of their 

excellence local culture.  
 

Keywords: etnopedagogy, local wisdom 

 

 

PENDAHULUAN 

Perhatian dari berbagai kalangan termasuk ahli dan pakar pendidikan dalam beberapa 

tahun terakhir telah memberikan perhatian yang besar terhadap pentingnya menjaga institusi 

pendidikan agar tetap dapat menjaga akar kebudayaan nasionalnya. Upaya tersebut salah 

satunya  dengan menggali dan menemukan nilai-nilai kearifan lokal (local wisdom) serta 

mengembangkan proses etnopedagogi secara alami. UNESCO secara tegas menyatakan 

keprihatinan terhadap kepunahan aspek tradisional dan menfokuskan pada kegiatan 

pengembangan dan dukungan terhadap berbagai aktivitas (meliputi praktek-praktek 

tradisional serta permainan dan olahraga tradisional) yang menjadi bagian cara hidup dari 

masyarakat adat.  

Kearifan lokal juga diartikan sebagai pandangan hidup dan pengetahuan serta berbagai 

strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam 

menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Dalam konteks sekarang, 

karena desakan modernisasi dan globalisasi kearifan lokal berorientasi pada (1) 

keseimbangan dan harmoni manusia, alam, dan budaya; (2) kelestarian dan keragaman alam 

dan kultur; (3) konservasi sumber daya alam dan warisan budaya; (4) penghematan sumber 

mailto:ganes.dikdas@gmail.com
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daya yang bernilai ekonomi; (5) moralitas dan spiritualitas. Tema-tema orientasi seperti itu 

sangat relevan bagi cita-cita, paradigma, dan perencanaan pembangunan berkelanjutan 

(Geriya, 2004).   

Menyinggung muatan kompetensi dasar jenjang pendidikan dasar (SD/MI) dalam 

kurikulum 2013 atau kurikulum nasional, diantaranya terdapat kompetensi  yang 

menghendaki adanya “kemampuan menjelaskan kelestarian fisik, budaya, dan peninggalan 

berharga masyarakat serta perubahan dalam aspek geografis ekonomi, budaya dan politik”. 

Guna mencapai kompetensi ini, tentu kiranya relevan bila disajikan secara kontekstual 

dengan memanfaatkan berbagai dimensi kebudayaan yang ada di lingkungan di mana siswa 

tinggal, temasuk di dalamnya berbagai muatan unsur kearifan lokal sebagai keunggulan 

masing-masing daerah. Guru sebagai pengembang kurikulum, selanjutnya ditantang dapat 

menerjemahkan ke dalam praktek pembelajaran di sekolah. Melalui otoritas yang dimiliki, 

guru dapat melakukan berbagai pengembangan diantaranya berupa bahan ajar yang 

berorientasi pada kajian etnopedagogi dengan menghadirkan nilai-nilai local genius maupun  

social capital.  

 

PEMBAHASAN 

Kajian Etnopedagogik 

Dalam praktek dunia pendidikan, ide/gagasan mengenai pentingnya muatan kearifan 

lokal menjadi basis pendidikan dan proses pembudayaan. Berkaitan dengan hal tersebut, 

Alwasilah (2009) menawarkan konsep etnopedagogi yang memandang pengetahuan atau 

kearifan lokal (local knowledge, local wisdom) sebagai sumber inovasi dan keterampilan 

yang dapat diberdayakan demi kesejahteraan masyarakat. Kearifan lokal sendiri merupakan 

koleksi fakta, konsep, kepercayaan, dan persepsi masyarakat mengenai ihwal dunia sekitar. 

Dalam tataran praktis, tahapannya mencakup bagaimana cara mengamati dan mengukur alam 

sekitar, menyelesaikan masalah, dan memvalidasi informasi. Kesimpulannya, kearifan lokal 

merupakan proses bagaimana aspek pengetahuan tersebut disimpan, diterapkan, dikelola dan 

diwariskan kepada generasi berikutnya.  

Sebagai bentuk pendidikan berbasis kearifan lokal, kajian etnopedagogi memiliki 

tujuan untuk merekonstruksi/memperbaiki keadaan sosial dan budaya melalui upaya 

pelestarian nilai-nilai budaya sehingga dapat menghindarkan dari kehilangan jatidiri dan 

unsur identitas nasional. Sebagai contoh, bila dikaitkan dengan pembelajaran IPS, kajian 

etnopedagogi tentu sangat relevan bila digali, dikembangkan dan dikemas ke dalam 

kurilulum dan pembelajaran sebagai wahana pewarisan nilai, pengembangan personal, 

kemampuan akademik dan kompetensi peserta didik. Berkaitan dengan hal tersebut, Sapriya 

(2007) mengemukakan diantara pengembangan materi atau bahan ajar IPS meliputi analisis 

konsep, analisis isi (content), analisis keterampilan proses, analisis masalah, analisis 

kekhususan daerah, dan analisis pendekatan penemuan (inquiry). Khusus terhadap model 

analisis kekhususan daerah, lebih lanjut, Sapriya (2007) menegaskan bahwa materi IPS 

berdasarkan kekhususan daerah yaitu sumber materi dan pembahasan IPS dapat digali 

berdasarkan kemampuan dan kekayaan daerah dengan segala aktivitasnya. Dengan demikian 

lingkungan sekitar dapat dimanfaatkan siswa untuk mencobakan segala pengetahuan IPS 
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yang sedang dipelajari. Untuk mengoptimalkan materi pembelajaran yang bersumber dari 

kekhususan daerah, ada baiknya disesuaikan dengan dimana siswa tinggal. 

Zuriah (2012) menambahkan bahwa kajian etnopedagogi bertujuan agar pembahasan 

etnopedagogi membawa kembali kepada pengenalan berbagai macam budaya dalam segala 

aspek kegunaan dan esensinya dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara, dari sisi lain, 

Khusinov et al (2015) menambahkan pandangannya mengenai etnopedagogi, yaitu sebagai 

ilmu tentang pengalaman hidup orang, tentang pendidikan anak, etika, dan standar 

lingkungan dan aturan dari perilaku generasi muda dalam lingkungan alam dan sosialnya. 

Orang-orang adalah sumber yang unik dan sumber yang tak akan habis-habisnya untuk 

menggali nilai-nilai spritual. 

Menurut Alwasilah (2009), etnopedagogi adalah praktek pendidikan berbasis kearifan 

lokal dalam berbagai ranah serta menekankan pengetahuan atau kearifan lokal sebagai 

sumber inovasi dan keterampilan yang dapat diberdayakan demi kesejahteraan masyarakat 

dimana kearifan lokal tersebut terkait dengan bagaimana pengetahuan dihasilkan, disimpan, 

diterapkan, dikelola dan diwariskan. Lebih lanjut, Alwasilah (2009) merinci bahwa kearifan 

lokal memiliki ciri (1) berdasarkan pengalaman, (2) teruji setelah digunakan berabad-abad, 

(3) dapat diadaptasikan dengan kultur kini, (4) padu dengan praktik keseharian masyarakat 

dan lembaga, (9) lazim dilakukan oleh individu maupun masyarakat, (6) bersifat dinamis, dan 

(7) sangat terkait dengan sistem kepercayaan.  

Khusainov & Galinov (2014) menjelaskan bahwa cerita rakyat, tradisi, upacara, adat 

istiadat, norma dan aturan yang mengatur perilaku anak dalam memelihara lingkungannya 

akan dapat membantu terhadap pendidikan budaya ekologi di sekolah. Menurutnya, hal 

tersebut merupakan dasar atau basis dari etnopedagogi. Khusinov et al (2015) menguatkan 

bahwa etnopedagogi diyakini dapat membantu memecahkan masalah dengan menggunakan 

kerangka kerja secara praktis dan metode terbaik dalam pendidikan dan pelatihan lingkungan 

terhadap generasi muda, yang telah dikembangkannya oleh orang-orang yang berbeda selama 

berabad-abad. Lebih rinci, ditegaskan bahwa pengetahuan mengenai etno-pedagogi, etno-

psikologi dan etno-ekologi dari karakterstik siswa adalah dasar dari pendidikan proses dalam 

sekolah dengan mengikuti dari karakter nasional.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakasanakan di Republik Tatarstan, Khusinov 

(2015) memaparkan bahwa diketahui bahwa masalah pembentukan budaya lingkungan yang 

dialami siswa, dalam aspek pedagogis etnis terkandung muatan lingkungan, ilmu 

pengetahuan, pendidikan sejarah, dan sosial-politik. Karenanya, hal ini menjadi penting 

untuk ikut membentuk terhadap identitas nasional para siswa, menciptakan landasan konsep 

dalam pembentukan budaya ekologi siswa, serta untuk mengidentifikasi kemungkinan untuk 

mengintegrasikan ilmu alam dan lingkungam dengan budaya spritual masyarakat. Dneprov 

dan Krasinikov (2015) menyampaikan hasil ekspedisinya di negara Siberia mengenai 

berbagai warisan etnopedagogi seperti berbagai aktivitas dan properti bangunan heritage 

yang perlu diidentifikasi agar dapat dikembangkan dan dipelihara.  
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Pendidikan Berbasis Unggulan Lokal 

 Unggulan lokal (local genius) adalah kekayaan potensi yang dapat dikembangkan 

yang merupakan khasanah kehidupan yang dewasa ini belum diberdayakan secara optimal 

bahkan tidak sedikit ditinggalkan. Menurut Engkoswara (2007), unggulan lokal atau 

kandungan lokal adalah kondisi dan kekuatan yang ada dilokasi atau daerah tertentu yang 

satu sama lain berbeda tetapi masih dalam keutuhan nasional dan global, bhineka tunggal ika, 

misalnya Jepara terkenal dengan ukiran, Malang terkenal dengan Apelnya, dan keunggulan-

keunggulan lokal lainnya.  

 Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global adalah pendidikan yang 

memanfaatkan keunggulan lokal dan kebutuhan daya saing global dalam aspek ekonomi, 

budaya, bahasa, teknologi informasi dan komunikasi, ekologi, dan lain sebagainya, yang 

kesemuanya bermanfaat bagi pengembangan kompetensi peserta didik. Upaya mengenalkan 

hal yang terdekat pada anak, menurut McMurry (Bisland &Milner:2009) dapat diawali 

dengan memperkenalkan konsep sejarah dan geografi berupa keluarga dan komunitas terlebih 

dahulu, baru kemudian menuju wilayah tempat anak tinggal, negara dan bangsa. 

 Beberapa landasan utama pengembangan pendidikan berbasis keunggulan lokal, 

diantaranya bersumber dari keadaan daerah yang terdiri dari lingkungan alam, lingkungan 

sosial, lingkungan budaya, kebutuhan daerah. Lebih rinci, aspek pengembangan keunggulan 

lokal tersebut sebagai berikut. Pertama, lingkungan alam. Unsur yang terkandung 

didalamnya terdiri dari (1) lingkungan hidup mencakup tumbuhan, hewan, dan manusia, (2) 

lingkungan tak hidup serta peristiwa-peristiwa (fisis dan biologis) yang terjadi di 

dalamnya,mencakup tanah (daratan), air (sungai, danau, dan laut), dan udara. Sementara 

lingkungan tak hidup dijadikan sebagai tempat hidup tanaman, hewan, dan manusia. 

Berikutnya, bila dilihat dari peta geografisnya lingkungan alam mencakup pantai, dataran 

rendah, dataran tinggi, dan pegunungan/gunung. 

Kedua, lingkungan sosial. Lingkungan ini mencakup dan menjelaskan bagaimana 

hubungan timbal balik (interaksi) antar manusia sesuai dengan peraturan-peraturan yang 

berlaku di lingkungan tersebut, serta adanya sistem kemasyarakatan yang dikembangkan agar 

terwujud suatu bentuk kehidupan yang saling mengakui keberadaan masing-masing anggota 

dengan layak, baik sebagai individu maupun kelompok. 

Ketiga, lingkungan budaya. Lingkungan ini mencakup segenap aspek budaya yang 

dimiliki masyarakat di suatu daerah tertentu, termasuk di dalamnya antara lain berupa 

kebiasaan-kebiasaan, adat-istiadat, aturan-aturan yang umumnya tidak tertulis (misalnya tata 

krama, tata cara pergaulan dengan orang tua sendiri atau orang lain yang usianya lebih tua, 

teman sebaya dan tetangga, serta dapat berupa nilai-nilai hasil karya manusia sebagai hasil 

penggunaan teknologi tradisional dan modern, simbol atau penampilan berlambang misalnya 

upacara adat/istiadat, bahasa daerah serta kesenian daerah (misalnya tarian-tarian daerah). 

Keempat, kebutuhan daerah. Meliputi segala sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat di 

suatu daerah, khususnya untuk kelangsungan hidup dan peningkatan taraf kehidupan 

masyarakat dan disesuaikan dengan potensi daerah yang bersangkutan. Selain itu, terkait 

dengan usaha bagaimana melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah, 

meningkatkan kemampuan dan keterampilan di bidang tertentu sesuai dengan perekonomian 
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daerahnya. Selanjutnya, aspek-aspek keungulan lokal ini pada gilirannya diharapkan dapat 

menjadi modal sosial yang berguna bagi peningkatan kualitas hidup masyarakatnya.  

Secara garis besar, modal sosial dapat diibaratkan sebagai pelumas yang sangat 

menentukan bagi terbangunnya kerjasama antar individu atau kelompok atau menentukan 

bagi terbangunnya suatu prilaku kerjasama kolektif. Dalam modal sosial, senantiasa tidak 

terlepas pada tiga elemen pokok, yaitu (1) kepercayaan/trust yang meliputi: kewajaran, sikap 

egeliter, toleransi, dan kemurahan hati; (2) jaringan sosial/social network yang mencakup 

partisipasi, resiprositas, solidaritas, kerjasama; (3) norma/norms berupa nilai-nilai bersama, 

norma, dan sanksi, serta aturan-aturan.  Ketiga modal sosial berikut aspek-aspeknya 

merupakan elemen yang ada atau seharusnya ada dalam kehidupan sebuah kelompok sosial, 

baik itu komunitas, suku bangsa.   

 

Strategi Pendidikan dan Budaya Menghadapi MEA 

 Masyarakat Ekonomi Asean (MEA/AEC (Asean Economic Community) 2015 

merupakan proyek yang disiapkan bagi seluruh anggota ASEAN yang ditujukan untuk 

meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN. Konsekuensinya, lalu lintas 

barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja terdidik dari masing-masing Negara akan mengalir 

deras secara bebas dan terbuka. Beberapa langkah strategis pemerintah dalam menghadapi 

MEA diantaranya (1) penguatan daya saing ekonomi, (2) program ACI (Aku Cinta 

Indonesia), (3) Penguatan sekstor UKM, (4) perbaikan infrastruktur, (5) peningkatan kualitas 

Sumber Daya Manusia, (6) reformasi kelembagaan dan pemerintahan.  

 Dalam menghadapi MEA yang akan diterapkan diakhir tahun 2015, perbedaan 

pendapat mengenai sejauhmana kesiapan Indonesia sangat beragam. Ada yang optimis 

dengan menyiapkan berbagai strategi namun ada pula yang pesimis dan khawatir, berbagai 

peluang dan kesempatan akan diambil alih oleh pendatang atau negara lain. Bagi sebagia 

yang optimis, MEA merupakan kesempatan untuk meningkatkan dan memperbaiki diri, 

memperkuat keunggungan dan keistimewaan untuk siap dan mampu memenangkan 

persaingan. Sebaliknya, sebagian masyarakat yang meragukan kesiapan Indonesia 

berpendapat bahwa bahwa “Indonesia Belum Siap”. Menurutnya, yang dilakukan Indonesia 

baru melakukan sosialisasi, kalaupun ada yang sudah dilakukan hasilnya belum optimal. 

Terlepas dari siap atau tidak siap, diterapkan MEA akan membuat dan memaksa 

setiap negara untuk masuk dalam pusaran persaingan, bukan hanya ekonomi melainkan juga 

menyatukan aspek sosial dan budangya. Karena itu, hal yang menjadi tuntutan dan mendesak 

untuk disiapkan adalah bagaimana dunia pendidikan menyiapkan strategi pengembangan 

manusia yang terarah dan  berkelanjutan melalui penguatan jatidiri bangsa agar tidak lupa 

diri sekaligus  mampu membangun kerjasama untuk peningkatan kualitas praktek 

pendidikan.  

Terkait dengan usaha tersebut, maka upaya penguatan  terhadap berbagai bentuk dan 

aktivitas kearifan lokal tidak semestinya diabaikan dan ditinggalkan. Sebaliknya perlu 

dipahami, dipraktekan, dipelihara untuk menyaring pengaruh budaya yang tidak sesuai dan 

bahkan cenderung merusak tatanan budaya lokal. Sebagai contoh, bagi masyarakat Bali 

dengan identitas budaya yang sudah mendunia dan dikenal baik di bidang pariwisata 

internasional, justru harus terus dipelihara, dijaga dan dilestarikan. Potensi budaya Bali 
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dengan segala keunggulan dan kearifan lokalnya justru menjadi modal dalam menghadapi 

persaingan yang diberlakukan MEA. Kearifan lokal justru mampu dijadikan aset berharga 

untuk bersaing dan bertahan di tengah arus dan persaingan yang dipastikan akan semakin 

ketat.  

Pemahaman terhadap MEA tetap harus bijak dan proporsional. Kehadiran MEA tidak 

menjadikan kita sebagai masyarakat yang latah, terbawa arus dan gelombang apalagi 

tercerabut dari akar identitas dan jatidiri bangsa. Karena itu, maka menjadi penting kiranya 

untuk memproteksi berbagai keunggulan lokal dan hak-hak komunitas lokal.       

 

PENUTUP 

 Untuk menciptakan pengalaman belajar dan praktek yang baik dalam pembelajaran 

khususnya di sekolah dasar, guru dapat memfasilitasi para siswanya untuk terlibat aktif dan 

berpartisipasi penuh terhadap lingkungannya,baik  fisik, sosial maupun budayanya. Kualitas 

pembelajaran sendiri sangat ditentukan oleh kapasitas seorang guru, yaitu sejauhmana dapat 

menawarkan kesempatan kepada siswanya dengan serangkaian aktivitas dan pengalaman 

belajar yang bermakna, menantang, terintegrasi, berbasis pada nilai, aktif, mengembangkan 

kemampuan  berpikir dan tentunya menyenangkan. Melalui praktek etnopedagogi, guru dapat 

menggali dan memperkenalkan tema yang relevan seperti bagaimana menciptakan 

keseimbangan dan harmonisasi antara manusia dengan alam dan budaya, pelestarian 

kekayaan alam dan warisan keragaman budaya, dan lain sebagainya. Upaya tersebut dapat 

dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya bagaimana menciptakan skenario pembelajaran 

yang mengakomodir berbagai kearifan lokal untuk terciptanya proses pembudayaan sekaligus 

sebagai sarana pemberdayaan.  

 Terkait dengan tantangan MEA di akhir tahun 2015, praktek etnopedagogi diharapkan 

dapat menjadi salah satu dari sekian alternatif strategi pendidikan dan budaya untuk 

membentuk kepribadian dan identitas nasional. Dengan menengok kembali sejumlah 

keunggulan lokal yang dimiliki, baik lingkungan alam, sosial, budaya maupun kebutuhan 

daerah, para generasi muda diharapkan dapat menatap ke depan dengan optimis, memiliki 

kepribadian, unggul dan kompetitif.   
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Abstract 

This study aims to determine whether thew hole language approach can improve third grade 

students speaking ability in SDN Rawamangun11, East Jakarta.  The subjects ofthis study 

there Rawamagun third grade students of SDN 11, East Jakarta, amount 22 people. The 

method used in this study is a model of action research Kemmiss and Taggart. The data 

collection was done by using triangulation. These results prove that the whole approach may 

improve the ability to speak the langauge third grade students of SDN Rawamangun11, East 

Jakarta. These results indicate that the whole language approach can be used as an effort to 

improve their speaking ability class III primary school. Therefore, teachers need to develop a 

whole language approach to learning the language so that they can develop their speaking 

ability. 
 

Keywords: whole language approach,  ability to speak, elementary school students. 

 

 

PENDAHULUAN 

 Bahasa memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Dengan 

berbahasa manusia dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesamanya.  Dengan bahasa 

manusia bisa mengungkapakan ide, perasaan dan pendapatnya kepada orang lain. Dengan 

bahasa pula manusia bisa memahami perkembangan  ilmu pengetahuan dan tekhnologi.  

Sejak lahir, manusia telah memiliki naluri untuk berkomunikasi. Banyak tahapan dan cara 

yang dilalui seorang bayi untuk berkomunikasi mulai dari hanya menggunakan gerakan, 

suara tangisan, sampai bisa mengucapkan kata-kata. kemampuan bahasa anak berkembang 

terus menerus dengan mempelajari dan menyimak kosa kata baru yang didengar serta belajar 

untuk mengucapkannya. Hal ini terus berlanjut melalui didikan dalam lingkungan keluarga, 

kemampuan bahasa anak terus berkembang hingga anak dapat berbicara secara baik dan siap 

untuk bersosialisasi dengan teman sebayanya.  

 Salah satu keterampilan berbahasa adalah berbicara.  Berbicara memegang peranan 

yang  penting dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi yang lebih efektif adalah melalui 

berbicara. Berbicara membantu siswa untuk bertukar informasi, bertanya, menyampaikan ide, 

bercerita serta berkomunikasi dengan orang lain secara efektif dan efisien. Oleh sebab itu, 

kemampuan ini harus dilatihkan kepada siswa. 

Kenyataan di lapangan kemampuan berbahasa ini belum dilatihkan secara maksimal di 

sekolah-sekolah. Berdasarkan pengamatan proses pembelajaran di SDN Rawamangun 11 

Jakarta Timur, peneliti menemukan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia di dalam kelas 

tidak dikemas secara menyeluruh atau terpadu. Hasilnya pembelajaran cenderung hanya 

mengedepankan kemampuan baca, tulis, dan menghitung (calistung) dibandingkan 

kemampuan berbicara. Pendekatan yang digunakan pada umumnya masih menggunakan 

pendekatan yang berpusat pada guru, sehingga dalam pembelajaran anak terlihat jenuh dan 

mailto:gustiyarmi@ymail.com
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kurang bersemangat. Selain itu posisi belajar siswa tidak berubah-ubah. Semua siswa duduk 

menghadap kedepan papan tulis sehingga pembelajaran cenderung monoton dan kurang 

memberikan kesempatan kepada anak untuk berinteraksi dengan teman-temannya.   

Metode yang digunakan guru pun lebih banyak  ceramah sehingga anak lebih banyak 

distimulasi kemampuan mendengarnya saja.  Akibatnya adalah perkembangan bahasa pada 

siswa tidak  terstimulasi  dengan baik. Hal ini dapat terlihat dengan jelas ketika siswa diminta 

mengemukakan pendapat. Hanya siswa tertentu saja yang berani berbicara. Demikian halnya 

dengan bertanya, hanya siswa tertentu saja yang bertanya. Hal yang sama ketika dalam 

diskusi kelompok, ada siswa yang hanya diam, ada yang asyik dengan kesibukan sendiri, ia 

tidak mengambil bagian dalam diskusi teman-temannya. Bahkan lebih parah lagi masih ada 

siswa kelas 3 yang tidak berani berbicara sama sekali..  

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian guna mengatasi permasalahan yang ada di SDN Rawamangun 11, Jakarta Timur 

dengan menggunakan pendekatan pembelajaran yang efektif yang memadukan semua 

keterampilan dalam mempelajari bahasa, yaitu: menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. 

Pendekatan pembelajaran yang peneliti anggap cocok untuk mengatasi masalah ini adalah 

dengan menerapkan pendekatan bahasa terintegrasi (whole language).  

Sehubungan dengan hal ini, peneliti tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui 

apakah pendekatan whole language dapat mengatasi masalah yang ada di SDN Rawamangun 

11, Jakarta Timur yaitu keterampilan berbicara anak dapat ditingkatkan. Jadi, yang menjadi 

fokus penelitian ini adalah kemampuan berbicara siswa kelas III SD  dan pendekatan whole 

language dengan rumusan masalahnya: “Bagaimana meningkatkan kemampuan berbicara 

melalui pendekatan whole language pada siswa kelas III SDN Rawamangun 11, Jakarta 

Timur ? dan Apakah dengan menerapkan pendekatan whole language dapat meningkatkan 

kemampuan berbicara siswa kelas III SDN Rawamangun 11, Jakarta Timur?  

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pengertian Kemampuan Bebicara 

Berbicara secara umum dapat diartikan sebagai suatu penyampaian maksud (ide, 

pikiran, isi hati) seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan sehingga 

maksud tersebut dapat dipahami oleh orang lain. Pengertian berbicara secara khusus banyak 

dikemukakan oleh para pakar.Tarigan mengemukakan bahwa berbicara adalah kemampuan 

mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan 

serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. (1981:15) Dari kutipan ini dapat 

dideskripsikan bahwa berbicara merupakan sebuah aktivitas yang tidak hanya melibatkan 

organ bicara anak melainkan juga psikologi anak karena ketika seorang anak berbicara maka 

secara tidak langsung ia sedang mengekspresikan dirinya seperti imajinasinya tentang suatu 

hal. Berdasarkan teori-teori para ahli yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan beribicara adalah kemampuan mengungkapkan maksud, ide, gagasan, pikiran 

secara lisan sehingga dapat dipahami oleh orang lain. Agar penyampaian pesan dapat 

dipahami oleh orang lain, maka pembicara harus memperhatikan aspek kebahasaan dan aspek 

non kebahasaan. 
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Pentingnya Kemampuan Berbicara  

Kemampuan berbicara merupakan salah satu kemampuan berbahasa yang penting 

dikuasai oleh setiap orang. Adapun pentingnya kemampuan berbicara terkait dengan fungsi-

fungsi bahasa. Adapun fungsi tersebut adalah fungsi ekspresi, fungsi informasi, fungsi 

persuasi, dan fungsi entertaiment.  

Jika dideskripsikan, fungsi ekspresi adalah fungsi bahasa untuk mengungkapkan 

perasaan seperti benci, senang, kesal, marah yang dialami penutur kepada yang orang lain. 

Fungsi informasi adalah fungsi bahasa untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Fungsi 

persuasi adalah fungsi bahasa untuk mengajak seseorang untuk melakukan atau tidak 

melakukan sesuatu secara lisan. Terakhir adalah fungsi entertaiment, fungsi bahasa ini adalah 

untuk menghibur seseorang atau membuat orang lain senang. 

Metode Pembelajaran Berbicara yang Baik dalam Membantu Perkembangan Bahasa 

Anak. 

Ngalimun dan Alfulaila mengatakan bahwa Prinsip penyusunan bahan pembelajaran  

bahasa dan sastra di sekolah adalah keterpaduan.(2014 : 39). Artinya, keempat keterampilan 

berbahasa (menyimak, berbicara, membaca, dan menulis) dikembangkan secara bersama dan 

terpadu. Hal ini berarti pembelajaran bahasa harus disajikan dengan pendekatan yang utuh 

(whole).  Tujuan dari prinsip keterpaduan dalam bahasa ini tidak lain karena masing-masing 

keterampilan berbahasa adalah saling berkaitan satu dengan yang lain. Misalnya 

keterampilan membaca dikaitkan dengan berbicara. Dalam penyajiannya, bisa dilakukan 

dengan siswa diminta untuk membaca bahan bacaan sederhana, kemudian siswa diminta 

untuk menceritakan kembali isi bacaan tersebut. Hal ini tidak saja melatih perkembangan 

kosa kata dan perkembangan pragmatik anak, namun juga melatih keberanian anak dalam 

berbicara.     

Hakikat Pendekatan Whole Language 

Menurut Weaver, whole language merupakan hasil penelitian dari berbagai macam 

disiplin ilmu diantaranya adalah teori pemerolehan bahasa, budaya keaksaraan, 

psikolinguistik, psikologi perkembangan dan kognitif, antropologi dan ilmu pendidikan 

(1990 : 3-4). 

Dari berbagai disiplin ilmu ini lahirlah pendekatan whole language yang memberikan 

pemahaman baru dalam mengajarkan bahasa yang lebih utuh kepada anak karena anak 

diajarkan bagaimana memahami bahasa secara lebih bermakna dan mengembangkan seluruh 

kemampuan bahasa anak seperti mendengar, berbicara, membaca dan menulis dengan cara 

yang lebih menyenangkan. 

Pendekatan whole language merupakan sebuah pendekatan yang memberikan 

pembelajaran berbahasa secara lebih menyeluruh dengan mengintegrasikan segala aspek 

dalam pembelajaran bahasa (membaca, menulis, menyimak, berbicara). Hal ini dikarenakan 

dalam pendekatan whole language antara satu kemampuan dengan kemampuan lainnya 

saling terkait dan membentuk sebuah fondasi yang membangun sebuah kemampuan yang 

utuh. Seperti antara kemampuan mendengar dan kemampuan berbicara saling berkaitan 

karena ketika anak mendengar maka ia pun tengah menyimpan kosakata yang akan ia 

gunakan untuk berbicara.  
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Menurut Goodman ada beberapa karakteristik pendekatan whole language menurut para ahli 

antara lain :1)Whole language adalah sebuah pandangan positif tentang pembelajar,2)Whole 

language memberikan penegasan tentang peran guru dalam proses pembelajaran, 3) Whole 

language memandang bahasa sebagai pusat pembelajaran,4) Whole language menerapakan 

kurikulum ganda. (2014 : 66-73) 

 

Ciri-ciri Kelas yang Menerapkan Pendekatan Whole Langauge 

Goodman mengemukakan ada tujuh ciri yang menandakan kelas whole language diantaranya 

adalah: Kelas yang menerapkan whole language penuh dengan barang cetakan, siswa belajar 

melalui model atau contoh, siswa bekerja dan belajar sesuai dengan tingkat 

perkembangannya, siswa berbagi tanggung jawab dalam pembelajaran, siswa terlibat secara 

aktif dalam pembelajaran bermakna, siswa berani mengambil risiko dan bebas 

bereksperimen, siswa mendapat balikan (feed back)  positif baik dari guru maupun temannya. 

(2014 : 58) 

Jadi, sebuah sekolah atau guru dikatakan sudah menerapkan pembelajaran dengan 

pendekatan whole language apabila sudah diterapkan ciri-ciri di atas. Kelas tidak bersih dari 

tulisan, tetapi siswa bisa mengakses buku-buku atau alat-alat tulis di dalam kelas. Guru juga 

harus jadi model bagi siswa dalam berbahasa, selain itu juga siswa harus terlibat secara aktif 

dalam pembelajaran. 

Pendapat di atas diperkuat oleh ahli lain tentang strategi pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan Whole Language.  Setiap pendekatan memiliki ciri khas masing-

masing karena hal ini berkaitan dengan tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Berikut beberapa 

strategi dalam penerapan pendekatan whole language yang mendukung kondisi belajar 

sehingga siswa dapat mengembangkan kemampuan bahasanya secara utuh menurut 

Cambourne, 1) Immertion, 2) Demonstration, 3) Expectation, 4) Responsibility, 5) 

Employment, 6) Approximation, 7) Feedback.(1995 :  184-187) 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data empirik tentang kegiatan berbicara 

menggunakan pendekatan whole language yang dapat meningkatkan kemampuan berbicara 

pada siswa kelas III Sekolah Dasar. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan (action research). Penelitian tindakan 

merupakan penelitian yang bertujuan untuk memperbaiki efektivitas dan efisiensi praktik 

pendidikan, yang menurut Skerrit seperti dikutip Putrawan dan Akbar (2000: 31),  termasuk 

dalam tipe penelitian tindakan technical. Dengan demikian, penelitian tindakan merupakan 

suatu cara untuk melakukan perbaikan praktik-praktik pembelajaran di kelas atau praktik-

praktik  pendidikan  di  sekolah.   

Dalam penelitian tindakan terdapat dua aktivitas yang dilakukan secara simultan, 

yaitu aktivitas tindakan (action) dan aktivitas penelitian  (research) (Tim Pelatih PTK UNY, 

1999: 29). Kedua aktivitas tersebut dapat dilakukan oleh orang yang sama atau oleh orang 

yang berbeda bekerjasama secara kolaboratif. Mengacu pada pendapat tersebut, maka 

penelitian tindakan ini digolongkan sebagai penelitian tindakan kolaboratif, sehingga 

pelaksanaan penelitiannya mengupayakan adanya kerjasama yang baik antara peneliti dan 
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guru SD sebagai pelaksana aktivitas tindakan dan anggota peneliti lain sebagai observer 

aktivitas penelitian.  

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode classroom action 

research (Penelitian Tindakan Kelas). Disain intervensi tindakan/rancangan siklus penelitian 

ini menggunakan model Kemmis and Taggart. Adapun prosedur kerja dalam penelitian 

tindakan menurut Kemmis and Taggart pada dasarnya merupakan suatu siklus yang meliputi 

tahap-tahap: (a) perencanaan (plan), (b) tindakan (act), (c) observasi (observe), dan (d) 

refleksi  (reflect), kemudian dilanjutkan dengan perencanaan ulang (replanning), tindakan, 

observasi, dan refleksi untuk siklus berikutnya, begitu seterusnya membentuk suatu spiral. 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa Kelas III SDN Rawamangun 11 Pagi Jakarta 

Timur yang sedang mengikuti mata pelajaran Bahasa Indonesia, berjumlah 22 orang. Peran 

peneliti dalam penelitian tindakan ini adalah sebagai pemimpin perencanaan (planner 

leader). Sebagai pemimpin perencanaan tindakan dalam penelitian ini, maka pada 

prapenelitian, peneliti melakukan pengamatan terhadap pembelajaran Bahasa Indonesia pada 

siswa SDN Rawamangun 11 Pagi Jakarta Timur, kemudian membuat perencanaan tindakan 

yang didiskusikan dengan guru dan anggota peneliti lain sebagai kolaborator. 

 Tindakan dalam penelitian dianggap berhasil apabila 80% dari jumlah siswa 

menunjukan peningkatan kemampuan berbicara dengan mencapai persentase skor 80. 

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa penelitian ini merupakan penelitian tindakan 

yang dilaksanakan untuk mengetahui peningkatan kemampuan berbicara menggunakan 

pendekatan whole language. Untuk itu data dibedakan dalam dua jenis, yaitu: (1) data 

pemantauan tindakan (action), dan (2) data penelitian (research). Data pemantauan tindakan 

(action) merupakan data yang digunakan untuk mengontrol kesesuaian pelaksanaan tindakan 

dengan rencana. Sementara data penelitian (research) adalah data tentang variabel penelitian, 

yakni kemampuan berbicara siswa SD Kelas III.  Data yang terkumpul digunakan untuk 

keperluan analisis data penelitian sehingga diperoleh gambaran peningkatan kemampuan 

berbicara  dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. 

Adapun sumber data pemantau tindakan adalah pembelajaran pada mata pelajaran 

Bahasa Indonesia pada siswa SD. Sementara sumber data penelitian adalah siswa kelas III 

SDN Rawamangun 11 Pagi Jakarta Timur yang sedang menempuh mata pelajaran Bahasa 

Indonesia. 

Instrumen yang digunakan untuk pemantauan tindakan pada dasarnya adalah 

instrumen yang digunakan untuk pengamatan tentang tindakan yang dilakukan dalam 

penelitian ini. Instrumen ini berbentuk lembar observasi dan catatan lapangan. Sementara 

instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian merupakan instrumen tes 

peforment atau kinerja untuk keterampilan berbicara. 

Adapun teknik yang digunakan dalam menjaring data tentang pemantauan tindakan 

adalah nontes, yakni dengan menggunakan pengamatan (observasi). Sebagaimana telah 

dikemukakan bahwa pengamatan dilakukan oleh kolaborator. Pengamatan dilakukan secara 

langsung dengan dibantu menggunakan camera dan handycam.  

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menjaring data penelitian (research) 

adalah tes keterampilan berbicara (praktek). Tes digunakan untuk menjaring data tentang 

kemampuan berbicara siswa. Untuk menguji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi. 
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Triangulasi dilakukan dengan sumber, yaitu membandingkan apa yang dilakukan informan 

dengan pendapat orang lain 

Analisis data penelitian dilakukan dengan menggunakan analisis sebagaimana 

dikemukakan Miles dan Huberman, yakni melalui tahapan: (1) reduksi data, (2) display data, 

serta (3) kesimpulan, verifikasi, dan refleksi. Pada tahap reduksi data, data-data yang telah 

terkumpul dideskripsikan, dipilah-pilah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, 

menyeleksi data yang relevan dan data yang tidak relevan. Pada tahap display data, data-data 

yang relevan disajikan dalam bentuk tabel atau diagram.  

 

DESKRIPSI DAN TEMUAN PENELITIAN 

1. Siklus 1 

Pada siklus 1 dilakukan 2 kali pertemuan. Pada pertemuan pertama ini siswa dibagi 

menjadi beberapa kelompok.  Setelah melakukan kegiatan awal pembelajaran, guru 

mendemonstrasikan dan memberikan kepada  tiap-tiap kelompok sebuah cerita bergambar 

tentang “persahabatan Ruri dan Ayu”. Guru memberikan waktu 10 menit untuk tiap-tiap 

anggota kelompok membacakan cerita tersebut secara bergiliran dan teman-teman yang lain 

menyimak cerita tersebut.   

Berikutnya guru mempersilahkan siswa untuk memberikan komentar tentang sikap 

tokoh dalam cerita yang telah dibacakan.Untuk menstimulasi kemampuan berbicara dan 

berpikir siswa, guru mengajukan beberapa pertanyaan. Misalnya pertanyaan yang diajukan  

adalah “bagaimana pendapat kalian tentang karakter tokoh yang ada dalam cerita”. Beberapa 

siswa memberikan pendapat mereka tentang cerita tersebut. Pertanyaan yang diajukan guru 

adalah pertanyaan yang menantang, artinya yang dapat mengembangkan kemampuan 

berbicara siswa. 

Kegiatan dilanjutkan dengan bermain games memasang puzzel potongan gambar 

tentang cerita yang telah dibaca. Sebelum bermain puzzsel, guru meminta siswa untuk 

mengamati dengan seksama gambar-gambar seri yang adalah dalam cerita tersebut (ada 7 

gambar dengan latar cerita yang berbeda-beda). Guru meminta siswa untuk memperhatikan 

dengan baik dan menghafal latar cerita dari masing-masing gambar tersebut karena 

permainan puzzel berkaitan dengan menceritakan kembali latar cerita dari gambar yang ada 

dalam cerita.   

Guru meminta siswa untuk menutup buku cerita yang meraka baca, kemudian guru 

memimpin kegiatan bermain menyusun puzzel.Masing-masing kelompok harus bekerja sama 

untuk menyusun puzzel, setelah itu setiap kelompok harus menceritakan kembali latar 

belakang cerita dari gambar yang telah tersusun utuh.  

Pertemuan keduasiklus 1 dilaksanakan pada hari Seni, 24 November 2014. Kegiatan 

dimulai dengan guru mempersilahkan masing-masing siswa untuk memilih salah satu buku 

yang ia sukai yang tersedia di pojok baca yang ada di dalam kelas. Adapun buku-buku yang 

disediakan dipojok baca berisikan berbagai macam buku-buku seperti: (buku IPA, IPS, 

Matematika, PKn, kesenian, kamus dan buku ilmu pengetahuan lainnya).   

Guru memberikan kekebasan kepada siswa untuk membaca dan memahami topik 

yang ia sukai dari buku yang disediakan. Setelah 10 menit, guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk menceritakan kembali isi bacaannya dengan menggunakan kata-kata 
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sendiri. Dalam kegiatan menceritakan kembali isi bacaan, guru akan mengamati aspek 

keberanian siswa untuk mencari tahu siapa saja siswa yang berani untuk berbicara 

Pada saat tindakan atau proses pembelajaran peneliti bersama observer melakukan 

pengamatan  dan di akhir siklus dilakukan penilaian atau pengukuran terhadap kemampuan 

berbicara siswa.Berdasarkan catatan observasi pada waktu kegiatan pembelajaran dan dengan 

menilai keterampilan berbicara siswa, tim peneliti melakukan diskusi dan evaluasi. Diskusi 

dan evaluasi mengenai pelaksanaan pembelajaran dan hasil keterampilan berbicara pada 

siklus I bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peningkatan keterampilan berbicara siswa 

Adapun perolehan nilai berbicara pada siklus I adalah sebagai berikut: 

Tabel  3. Nilai Berbicara Siswa  Siklus I 

No. Nilai Banyaknya siswa Persentase 

1. ≥ 80 3 13% 

2.   < 80 19 87% 

Jumlah 22 100,00% 

 

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa nilai siswa dalam berbicara masih rendah, 

yakni siswa yang memperoleh nilai ≥ 80  barumencapai 3  orang atau 13 % dari seluruh 

siswa. Berdasarkan perolehan nilai pada siklus I, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: (1) 

kemampuan siswa dalam berbicara masih rendah. Dengan demikian, maka penelitian 

tindakan kelas perlu dilanjutkan ke siklus berikutnya sampai memenuhi target yang 

diharapkan. 

2. Siklus II 

Perencanaan tindakan pada siklus II dalam penelitian ini disusun berdasarkan masalah 

yang hendak dipecahkan, yaitu upaya meningkatkan kemampuan berbicara pada siswa kelas 

III SDN 11 Rawamangun Jakarta Timur. Berdasarkan analisis dan refleksi terhadap capaian 

hasil penelitian pada siklus , maka dilakukan beberapa perbaikan pada tindakan di siklus 2. 

Pertemuan pertama siklus 2 dilakukan pada hari Senin 24 November 2014. Pada 

pertemuan pertama siklus II ini, kegiatan diawali dengan berdoa kemudian guru 

mengkondisikan kelas untuk siap belajar yaitu merapihkan tempat duduk, serta memeriksa 

kehadiran siswa. Selanjutnya guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari 

yaitu tentang “penggunaan kalimat perintah”. Kegiatan dilaksanakan dengan siswa diminta 

untuk membacakan sederet kalimat perintah yang ada di dalam buku pegangan 

siswa.Kemudian guru memberikan penjelasan kepada siswa tentang kalimat perintah (ciri-ciri 

kalimat perintah, dan penggunaan kalimat perintah). 

      Guru memberikan beberapa contoh kalimat perintah beserta contohnya agar siswa 

lebih paham. Setelah siswa memahami tentang kalimat perintah, guru membagi siswa dalam 

4 kelompok untuk bermain kuda bisik.dengan dengan jumlah masing-masing anggota 

kelompok 5 orang, ada 2 kelompok berjumlah 6 orang.  Guru menjelaskan kepada siswa 

tentang aturan bermain kuda bisik. Setelah siswa memahami aturan bermain, selanjutnya 

siswa bermain kuda bisik tentang kalimat perintah. 

Guru mempersilahkan siswa duduk kembali pada tempat masing-masing, kemudian 

guru memberikan kepada kepada masing-masing 2 orang siswa mendapat 1 kata tentang 
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kalimat perintah, yang nantinya kedua siswa harus membuat kalimat tentang kata tersebut 

dan mempraktikannya dalam bentuk dialog. (hal ini dilakukan oleh masing-masing siswa 

dengan teman sebangkunya). 

Siswa membuat kalimat perintah dan mempraktikannya didepan kelas dengan 

bermain peran sederhana (seorang berperan sebagai yang memberi perintah dan yang seorang 

sebagai pelaksana).  

Setelah kegiatan mempraktikan kalimat perintah ini selesai, siswa dan guru merapihkan 

perlengkapan yang telah digunakan. Guru memberikan umpan balik berupa tanya jawab 

tentang kegiatan yang telah dilakukan, selanjutnya guru menutup pelajaran dan siswa 

isitrahat.  

Pertemuan kedua siklus II dilakukan pada tanggal 26 November 2014. Dalam 

pertemuan ini, siswa akan membuat kerajinan sederahan yaitu membuat bingkai foto, 

kemudian masing-masing siswa diminta untuk menceritakan kembali langkah-langkah 

membuat bingkai foto tersebut. Seperti biasa sebelum memulai kegiatan, guru mengawali 

dengan berdoa, kemudian guru mengkondisikan kelas untuk siap belajar.  Selanjutnya guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari yaitu tentang “menjelaskan 

petunjuk membuat bingkai foto”.   

Guru memulai kegiatan dengan membagi siswa dalam 5 kolompok dengan jumlah 

anggota kelompok 4-5 orang. Selanjutnya guru mendemonstrasikan kepada siswa beberapa 

peralatan dan bahan yang digunakan dalam membuat bingkai foto, seperti: gunting, lem, 

kertas berwarna, potongan kardus, isolasi, dan foto. Kemudian guru menjelaskan sekali lagi 

kepada siswa bahwa kegiatan yang kita lakukan hari ini adalah “menceritakan langka-

langkah membuat bingkai foto”. Guru mengingatkan kepada siswa untuk memperhatikan 

dengan baik demonstrasi yang dilakukan guru di depan kelas, yaitu membuat bingkai foto. 

Selanjutnya guru mempersilahkan masing-masing siswa untuk maju ke depan untuk 

menceritakan kembali dengan kata-kata sendiri tentang kegiatan yang baru saja ia lakukan, 

yaitu menceritakan kembali langkah-langkah membuat bingkai foto.   

Dari hasil analisis dan rpenilaian terhadap kemampuan berbiacar siswa pada siklus 2 

diperoleh hasil kemampuan berbicara siswa. 

Adapun perolehan nilai berbicara pada siklus II adalah sebagai berikut: 

Tabel  4. Nilai Siswa Berbicara Siklus II 

No. Nilai Banyaknya siswa Persentase  

1. < 80                          2  10 % 

2. ≥ 80 20  90 % 

Jumlah 22 100,00% 

 

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa nilai siswa dalam berbicara sudah 

melampaui target yang telah ditetapkan, yakni banyaknya siswa yang memperoleh nilai ≥ 

sudah mencapai  20 orang atau sudah melebihi target  80% . 

 Apabila dilihat kenaikan penilaian dari siklus I sampai siklus II, maka akan terlihat 

seperti pada tabel berikut ini. 
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Tabel 6. Perolehan Nilai Berbicara Persiklus 

No. Nilai Siklus ke- Persentase 

1. ≥ 80 I 13 % 

2. ≥ 80 II 90 % 

 

Pada tabel di atas, terlihat bahwa persentase kenaikan nilai berbicara dari siklus I ke 

siklus II mencapai 77%.  

Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa kemampuan siswa dalam berbicara 

setiap siklusnya terjadi peningkatan. Peningkatan kemampuan berbicara terjadi karena 

melalui pendekatan whole language, siswa melakukan kegiatan berbahasa secara terpadu, 

siswa terlibat secara aktif, pembelajaran meyenangkan karena dipadukan dengan kegiatan 

yang menarik seperti membat puzzel. Pada siklus II, siswa dapat memanfaatkan buku-buku 

yang ada di kelas, siswa juga dilatih untuk brbicara dengan pancingan pertanyaan dari guru. 

Selain itu pembelajaran juga menyenangkan karena dipadukan dengan kegiatan yang 

menarik, yaitu membuat binngkai foto  

 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan temuan di atas, terlihat bahwa dengan menggunakan pendekatan whole 

language dalam pembelajaran berbicara dapat meningkatkan kemampuan berbicara siswa 

dari siklus ke siklus. Persentase kenaikan nilai berbicara dari siklus I ke siklus II mencapai 

77%.  

Ketercapaian peningkatan skor berbicara karena guru melaksanakan pembelajaran 

menggunakan pendekatan whole language.   Pendekatan whole language menyebabkan siswa 

belajar bahasa dari keseluruhan ke bagian-bagian, belajar dimulai dari hal-hal yang konkret 

ke abstrak, sehingga berdampakpada kekuatan dari dalam yang memotivasi siswa untuk 

belajar.  

Guru harus memperhatikan lingkungan kelas agar belajar bahasa melalui pendekatan 

whole language dapat berhasil secara optimal, antara lain: suasana  belajar di sekolah seperti 

suasana belajar di rumah, lingkungan dipenuhi dengan bahasa yang ditulis oleh guru dan 

siswa, fokus penekanan pada topik dan tema, pengelompokan bersifat luwes dan seringkali 

dibentuk berdasarkan minat siswa, kelas mendorong terciptanya kerjasama dan kolaborasi, 

guru sebagai fasilitator, guru memberi kesempatan pada siswa untuk menentukan pilihan, 

guru menekankan pentingnya mencoba dan mengambil hal-hal yang penuh tantangan. 

    Di samping itu, siswa juga dipersiapkan untuk sering merencanakan kegiatan 

belajar mereka sendiri, siswa memilih topik menurut selera mereka, siswa sering membantu 

siswa lain baik dalam aktivitas membaca maupun menulis. Siswa menggunakan bahasa untuk 

mempelajari tentang bahasa mereka, dan siswa didorong untuk lebih banyak berpartisipasi 

dalam kegiatan diskusi.  
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KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa 

pendekatan whole language dapat meningkatkan kemampuan beribicara siswa kelas III SDN 

Rawamangun 11 Pagi, Jakarata Timur.  

Berdasrkan hasil dan kesimpulan penelitian di atas dapat dikemukakan saran-saran 

sebagai beikut: 

1. Untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa, guru dapat menerapkan   pendekatan 

whole languge 

2. Dalam pembelajaran berbicara guru harus lebih banyak melatih siswanya praktek berbicara 

secara kontekstual dan kontiniu. 
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  KELAS V SDN 27 TIBAWA KABUPATEN GORONTALO 

 

 

Hakop Walangadi 

PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan UNG 

hakop58@g.mail.co.id 

 

 

Abstrak 

Penerapan penggunaan media peta dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa kelas V 

SDN 27 Tibawa Kabupaten Gorontalo bertolak dari kenyataan dilapangan  bahwa kurang 

akuratnya penggunaan media peta dalam pembelajaran peta lingkungan setempat dan masih 

banyak siswa yang masih rendah hasil belajarnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah bagaimanakah proses penggunaan media peta yang tepat dalam pembelajaran dan 

apakah penggunaan media peta dalam pembelajaran, pokok bahasan peta lingkungan 

setempat dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SDN 27 Tibawa Kabupaten 

Gorontalo. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan proses 

penggunaan media peta dan hasil belajar siswa di kelas V SDN 27 Tibawa Kabupaten 

Gorontalo. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah pembelajaran 

dengan menggunakan media peta. Teknik dan prosedur pengumpulan data dalam penelitian 

ini  terdiri dari sumber data yang diperoleh dari hasil observasi guru dan siswa, wawancara, 

dan tes. Jenis data dalam penelitian ini adalah data yang berupa data kualitatif dan kuantitatif. 

Data kualitatif bersumber dari observasi dan wawancara sedangkan data kuantitatif diperoleh 

dari hasil tes belajar siswa. Observasi dilaksanakan pada saat pembelajaran berlangsung, 

sedangkan wawancara dilaksanakan pada akhir pembelajaran tujuannya adalah untuk 

mengetahui kesulitan siswa dalam mengikuti pembelajaran yang disajikan oleh guru.  

Penelitian ini terdiri dari tiga siklus yakni siklus I, siklus II, dan siklus III. Dalam setiap 

siklus terdiri dari beberapa tahap yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan 

refleksi. Hasil penelitian menunjukan bahwa ada peningkatan yang berarti, baik pada aktifitas 

guru maupun siswa. Dimana siklus I penerapan penggunaan media peta yang dilakukan oleh 

guru dikualisifikasikan kurang (K), pada siklus II meningkat karena penggunaan media peta 

yang dilakukan oleh guru sudah mengikuti langkah-langkah pembelajaran dengan 

menggunakan media peta dan dikualisifikasikan (B), dan pada siklus III  keberhasilan proses 

penggunaan media peta dikulisifikasikan sangat baik (SB) karena semua indikator dalam 

penggunaan media peta terlaksana sepenuhnya. Begitu pula hasil belajar siswa pada setiap 

siklus meningkat dari siklus I, siklus II, dan siklus ke III. Kesimpulan dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan media peta dalam pembelajaran peta lingkungan setempat dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa di kelas V SDN 27 Tibawa Kabupaten Gorontalo.  
 

Kata kunci : Penggunaan media peta, hasil belajar 

 

PENDAHULUAN  

Mata pelajaran IPS di Sekolah Dasar merupakan perwujudan dari satu pendekatan 

interdisipliner dari pelajaran ilmu-ilmu sosial. IPS mengkaji seperangkat peristiwa, konsep 

dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Melalui mata pelajaran IPS, peserta didik 

diarahkan untuk dapat menjadi warga Negara Indonesia yang demokratis, dan bertanggung 

jawab, serta warga dunia yang cinta damai. 

mailto:hakop58@g.mail.co.id
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Dalam Depdiknas (2007) secara khusus mata pelajaran IPS bertujuan agar peserta didik 

memiliki kemampuan sebagai berikut : (1) mengembangkan konsep yang berkaitan dengan 

kehidupan masyarakat dan lingkungannya, (2) memiliki kemampuan dasar untuk berpikir 

logis dan kritis, rasa ingin tahu, inquiri, memecahkan masalah dan keterampilan dalam 

kehidupan sosial, (3) memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 

kemanusiaan, (4) memiliki kemampuan berkomunikasi, kerja sama dan kompetisi dalam 

masyarakat yang majemuk di tingkat lokal, nasional dan global. Namun kenyataannya 

menunjukkan  bahwa upaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa khususnya pada mata 

pelajaran IPS di SD belum optimal. 

Hasil observasi terhadap hasil belajar IPS siswa kelas V SDN 27 Tibawa Kabupaten 

menunjukkan bahwa pada pokok bahasan Peta Lingkungan Setempat hanya mencapai 50% 

dari 15 siswa. Salah satu penyebab menurunnya hasil  belajar siswa pada mata pelajaran IPS 

adalah adanya penggunaan media peta yang kurang akurat dalam pembelajaran. Untuk 

memecahkan masalah tersebut maka dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar perlu 

memperhatikan sistem sarana dan pra sarana, khususnya media peta harus benar-benar 

digunakan secara optimal dalam proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa di SDN 27 Tibawa Kabupaten Gorontalo. 

Menurut Nasution (2005: 197) Pada usia muda anak-anak hanya dapat belajar efektif 

berdasarkan benda-benda dan peristiwa yang sebenarnya. Kemudian gambar-gambar juga 

menjadi efektif setelah anak belajar menghubungkan gambar dengan dunia nyata. Gambar-

gambar sangat memperluas situasi stimulus untuk dipelajari. Gambar-gambar dapat 

menyatakan hal-hal yang sering sukar disampaikan dengan kata-kata, namun gambar sendiri 

sering hanya bermakna bila disertai oleh keterangan lisan. 

Oleh karena itu, dilakukan penelitian dalam bentuk penelitian tindakan kelas (PTK) 

dengan judul “Penerapan Penggunaan Media Peta Dalam Upaya Meningkatkan Hasil Belajar 

Siswa Kelas V SDN 27 Tibawa Kabupaten Gorontalo”. 

 

KAJIAN PUSTAKA  

Penggunaan Media Peta Lingkungan Setempat 

Peta  merupakan suatu kebutuhan yang mendasar dalam era globalisasi. Peta 

merupakan alat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, agar peta dapat bermanfaat pada 

pemakai, paling tidak peta diperlukan dua syarat yaitu: harus bermutu dan ada pemakai atau 

pembaca Yulmadia Yulir dalam Yaba (2006: 62). Dengan demikian peta dapat diterima oleh 

orang sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh dan terpadu tentang suatu daerah 

kepada orang lain. Dalam  membaca peta, orang harus memahami dengan baik simbol-simbol 

yang ada dalam peta. 

Tidak  dapat disangkal bahwa banyak pakar praktisi seperti perencana, sejarahwan, 

ahli ekonomi, pakar pertanian, dan  sebagainya telah menyadari betapa pentingnya peta. 

Misalnya, peta yang berskala besar yang menggambarkan detail suatu daerah yang sempit, 

dapat mencerminkan bentuk lahan, aliran, vegetasi, pola pemukiman, jalan-jalan, keadaan 

geologi, dan banyak detail lainnya. Semua ini  memungkinkan  adanya saling hubungan yang 

diperlukan untuk perencanaan dan pelaksanaan suatu pekerjaan secara ilmiah. 
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Menurut Amir (2008) peta menunjukan informasi pada seluruh  muka bumi 

menunjukan generalisasi dan hubungan timbal-balik dari pola permukaan bumi secara luas. 

Menurut Yaba (2006: 63) Peta berfungsi sebagai alat yang dapat memberikan informasi 

kepada kita untuk : 1) Mengetahui letak/lokasi suatu wilayah/kawasan, 2) Mengetahui posisi 

kita dimana berada, 3) Mengetahui keadaan sosiografis suatu daerah, 4) Mengetahui panjang, 

lebar dan luas suatu daerah, 4) Mengetahui keadaan fisiografis suatu daerah.  Selain  hal 

tersebut diatas peta juga dapat digunakan sebagai sarana untuk memberikan informasi 

melalui penerangan di suatu terutama wilayah-wilayah administratif, baik untuk keperluan 

warga sipil maupun TNI atau militer. 

Penggunaan media peta di SD dalam proses pembelajaran mata pelajaran IPS 

dilaksanakan secara efektif dan efisien artinya dalam proses pembelajaran guru lebih 

dominan menggunakan peta topografi, sedangkan peta tematik kurang diajarkan.  Dalam 

mengajarkan peta pada siswa SD,  guru semata-mata hanya menginginkan peserta didik 

mengetahui kenampakan alam seperti daratan, pegunungan, sungai, dan lain-lain. Sedangkan  

gambaran tentang keadaan penduduk dan persebarannya guru hanya menggunakan metode 

ceramah tanpa menggunakan peta, akibatnya terjadi verbalisme dan kekacauan makna dalam 

pembelajaran. Selain itu guru sebagai subjek dalam pembelajaran cuma monoton dan kurang 

menanamkan pengertian tentang peta seperti siswa kurang menguasai keterampilan untuk 

menggunakan peta dan kurang mampu untuk membuat peta sendiri. 

 Salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa yaitu lingkungan sekolah 

seperti kelengkapan sarana dan pra sarana belajar. Sungguhpun penggunaan   peta sudah  

mulai diaplikasikan di SD namun penggunaannya belum maksimal. Dengan menggunakan 

peta  dalam pembelajaran berarti guru telah menggunakan metode untuk mengaktifkan siswa 

khususnya dalam pembelajaran IPS.  Selain itu penggunaan peta dalam pembelajaran dapat 

memudahkan guru dalam menyajikan  informasi dan memudahkan siswa dalam menerima 

materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. 

Dengan menggunakan peta dalam pembelajaran akan dapat meningkatkan motivasi 

seperti keinginan siswa untuk belajar dan aktivitas siswa seperti tercermin pada kegiatan 

siswa untuk membuat dan menggunakan peta dalam belajar karena anak tidak akan berada 

dalam tahap berpikir abstrak atau hanya menghayalkan apa yang diajarkan. Apabila motivasi 

dan aktivitas sudah tercapai maka hasil belajar akan tercapai pula sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. 

Menurut Koesmini (1998 : 30) beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya 

permasalahan yang bersifat situsional dalam pembelajaran IPS yaitu : a) Kurangnya 

penguasaan materi IPS oleh guru, b) Kurangnya penguasaan penggunaan alat-alat 

pembelajaran bagi guru, c) Kurangnya penguasaan metode pembelajaran oleh guru, d) 

Rendahnya motivasi belajar siswa, e) Kurangnya kepedulian orang tua terhadap pendidikan 

anaknya. 

Merujuk  pada faktor permasalahan di atas maka salah satu faktor menurunnya hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran IPS adalah kurangnya penggunaan media peta dalam 

pembelajaran. Untuk  memecahkan masalah itu tidaklah semudah yang kita bayangkan 

karena faktor penyebab munculnya masalah itu sendiri bersifat situsional. 
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Lebih lanjut Koesmini (1998) menguraikan tentang merosotnya hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran IPS disebabkan oleh berbagai faktor yaitu faktor guru/pendidik, 

kelengkapan sarana dan pra sarana termasuk didalamnya buku paket, buku penunjang, 

penggunaan media pembelajaran, faktor dari anak itu sendiri (keluarga). 

Hasil Belajar 

Setiap kegiatan belajar akan berakhir dengan hasil belajar. Dalam proses pembelajaran, 

guru mengharapkan semua siswanya dapat memperoleh hasil belajar yang maksimal. Indriani 

(2013: 35) menyatakan bahwa hasil belajar dapat diartikan sebagai pemahaman dan 

penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan nilai sikap siswa setelah mengalami proses 

pembelajaraan. Hasil belajar ini diukur dengan nilai yang diperoleh oleh siswa.  

Dalam sistem pendidikan nasional rumusan tujuan pendidikan, baik tujuan kurikuler 

maupun tujuan instruksional, kita menggunakan klasifikasi hasil belajar dari Benjamin 

Bloom yang pada garis besarnya membagi menjadi 3 ranah yaitu ranah kognitif, ranah 

afektif, ranah psikomotorik. 

 

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian adalah 

penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas terdiri dari 4 langkah, yakni persiapan, 

pelaksanaan, observasi, evaluasi dan refleksi. Fokus dalam penelitian ini adalah hasil belajar 

siswa dalam pembelajaran IPS dengan menggunakan media peta lingkungan setempat. 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN 27 Tibawa Kabupaten Gorontalo.  Subjek penelitian 

ini adalah guru dan siswa kelas V SDN 27 Tibawa Kabupaten Gorontalo dengan jumlah 

siswa 15 siswa, terdiri dari 8 laki-laki dan 7 perempuan. Pengumpulan data dilakukan dengan 

cara observasi, tes, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis. Analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisi data deskriftif. Analisi data menurut 

Milles ( Hafid, 2007: 9) adalah merangkum secara akurat data denga benar. Data yang 

dianalisi adalah aspek siswa terdiri atas aktivitas dan hasil.  

Indikator keberhasilan dalam penelitian ini dapat dilihat dari 2 segi, yakni sebagai 

berikut: 

a. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru telah terlaksana seluruhnya dan 

berkualisifikasi Baik (B) yang tertera pada pedoman observasi, maka indikator 

keberhasilan proses tersebut dinyatakan berhasil. 

b. Siswa dikatakan mencapai ketuntasan belajar apabila nilai yang diperoleh siswa 

mencapai atau lebih dari nilai yang ditetapkan sebagai KKM pada mata pelajaran IPS 

yaitu ≥ 70, dengan ketuntasan klasikal 70%. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada proses pembelajaran di siklus I, menunjukan bahwa dari 15 siswa yang 

mendapatkan nilai 85-100 dengan kategori sangat baik sebanyak 0 siswa, siswa yang 

mendapatkan nilai 70-84 dengan kategori baik sebanyak 3 siswa atau 20 %, siswa yang 

mendapatkan nilai 55-69 dengan kategori cukup sebanyak 4 siswa atau 26,6%, dan siswa 

yang mendaptakan niai 46-54 dengan kategori kurang sebanyak 5 siswa atau 33,3%, dan 
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siswa yang mendapatkan nilai 0-45 dengan kategori sangat kurang sebanyak 3 siswa atau 

20%. 

Berdasarkan pencapaian hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS di kelas V 

mengalami peningkatan dibanding dengan hasil dokumen belajar awal siswa, dimana dari 15 

siswa hanya 2 siswa saja yang hasil belajarnya memperoleh skor  ≥70 dengan persentase 

keberhasilan 13,3%. Namun pada siklus I terlihat peningkatan menjadi 3 orang siswa yang 

mendapatkan skor ≥70 dengan persentase keberhasilan 20%.  

Temuan penelitian tentang keberhasilan guru menggunakan media peta dalam 

pembelajaran peta lingkungan setempat diperoleh data bahwa ada beberapa indikator yang 

belum terlaksana sepenuhnya sehingga indikator keberhasilan proses dari aspek guru 

dikualisifikasi Kurang (K). Kekurangan tersebut diantara adalah: (1) guru belum maksimal 

dalam mempersiapkan media peta yang digunakan dalam pembelajaran, (2) penyampaian 

indikator pembelajaran kurang jelas, (3) dalam proses mengamati dan menganalisis peta guru 

kurang maksimal melaksanakannya karena tidak melibatkan siswa, dan (4) dalam kegiatan 

menggambar peta, guru kurang maksimal dalam membimbing siswa. 

Adapun hasil observasi siswa yang diamati pada saat pembelajaran berlangsung adalah 

sebagai berikut: (1) siswa belum mampu mengetahui konsep pembelajaran yang dibawakan 

oleh peneliti, (2) siswa belum mampu menjelaskan pengertian peta, jenis-jenis peta, manfaat 

peta dan menentukan batas-batas wilayah propinsi yang ditunjukkan pada peta, (3) siswa 

belum mampu menemutunjukan lokasi pada peta, dan (4) siswa belum mampu menggambar 

peta dengan baik. Bedasarkan hasil penelitian pada siklus I tersebut, maka penelitian perlu 

dilajutkan pada siklus II. 

Pada pelaksanaan siklus II, hasil tes yang diberikan menunjukan bahwa dari 15 siswa 

yang menjadi subyek penelitian terlihat bahwa siswa yang mendapatkan nilai 85-100 dengan 

kategori sangat baik sebanyak 3 siswa atau 20%, siswa yang mendapatkan nilai 70-84 dengan 

kategori baik sebanyak 8 siswa atau 53,3 %, dan siswa yang mendapatkan nilai 55-69 dengan 

kategori cukup sebanyak 4 siswa atau 26,7%. Hasil belajar siswa meningkat secara 

signifikan, dimana siswa telah mencapai pada tingkat keberhasilan yang diinginkan 

sebagaimana merujuk pada indikator keberhasilan dimana siswa 70% yang mendapatkan 

nilai ≥70. Dimana pada siklus II ini siswa yang mendapatkan nilai ≥70 sebanyak 73,3% 

Berdasarkan hasil observasi yang diamati dalam proses pembelajaran, hasil observasi 

aspek guru dikualisifikasikan Baik (B), hal inik dikarenakan guru telah melakukan hampir 

seluruhnya langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan media peta di dalam proses 

pembelajaran. 

Sedangkan hasil observasi aspek siswa yang diamati oleh observer adalah sebagai 

berikut: (1) siswa telah memahami konsep pembelajaran yang dibawakan oleh peneliti, (2) 

siswa sudah dapat menjelaskan pengertian peta, jenis-jenis peta, manfaat peta dan 

menentukan batas-batas wilayah propinsi yang ditunjukkan pada peta, (3) siswa sudah 

mampu menemutunjukan lokasi pada peta, dan (4) siswa mampu menggambar peta dengan 

baik.  

Peningkatan yang dicapai pada siklus II ini dikarenakan adanya perbaikan-perbaikan 

kesalahan yang dilakukan pada siklus I. Adapun perbaikan yang dilakukan oleh guru antara 

lain: (1) mempersiapkan media peta yang digunakan lebih maksimal, (2) menyajikan  materi 
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pembelajaran dengan sangat baik, (3) pembimbingan yang dilakukan oleh guru dalam 

menangani siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran sudah bagus. 

Berdasarkan peningkatan yang telah dicapai pada siklus II, maka pelaksanaan telah 

berhasil. Namun, peneliti masih merasa perlu untuk melajutkan ke siklus III dengan tujuan 

untuk menguji lebih jauh tingkat keberhasilan penggunaan media peta dalam meningkatkan 

hasil belajar.  

Pada siklus III ini, hasil belajar siswa meningkat secara signifikan, dimana siswa telah 

mencapai pada tingkat keberhasilan yang diinginkan sebagaimana merujuk pada indikator 

keberhasilan dimana siswa100% yang mendapatkan nilai ≥70. Dimana pada siklus III ini 

siswa yang mendapatkan nilai ≥70 sebanyak 100%. Pada siklus pertama hasil belajar siswa 

yang mendapatkan nilai ≥70 sebanyak 20%, pada siklus II meningkat 53,3% menjadi 73,3% 

dan pada siklus III ini meningkat lagi 26,7% menjadi 100%. Hal ini dikarenakan guru sudah 

maksimal dalam menerapkan penggunaan media peta dalam pembelajaran pokok bahasan 

peta lingkungan setempat dengan baik. 

Berdasarkan hasil observasi dan hail tes siswa pada siklus III, terlihat peningkatan yang 

cukup signifikan dibandingkan dengan siklus I dan siklus II. Keberhasilan guru dalam 

melaksanakan proses pembelajaran dengan menerapkan langkah-langkah pembelajran 

dengan menggunakan media peta dikualisifikasikan Sangat Baik (SB), karena guru telah 

melaksanakan seluruh rangkaian kegiatn pembelajaran dengan menggunakan langkah-

langkah pembelajaran dengan menggunakan media peta. 

Sedangkan hasil observasi siswa yang diamati oleh observer adalah sebagai berikut: (1) 

siswa telah memahami konsep pembelajaran yang dibawakan oleh peneliti, (2) siswa sudah 

dapat menjelaskan pengertian peta, jenis-jenis peta, manfaat peta dan menentukan batas-batas 

wilayah propinsi yang ditunjukkan pada peta, (3) siswa sudah mampu menemutunjukan 

lokasi pada peta, dan (4) siswa mampu menggambar peta dengan baik. 

Dengan melihat indikator keberhasilan yang ditetapkan maka penelitian ini telah 

berhasil. Oleh karena itu, penelitian tidak dilajutkan ke siklus berikutnya. Maka diperoleh 

kesimpulan bahwa penggunaan media peta dalam pembelajaran IPS pokok bahasan peta 

lingkungan setempat dapat eningkatkan hasil belajar siswa kelas V SDN 27 Tibawa 

Kabupaten Gorontalo. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari siklus I, siklus II dan siklus III, maka dapat 

disimpulkan bahwa Penggunaan media peta dapat meningkatkan hasil belajar pada mata 

pelajaran IPS siswa kelas V SDN 27 Tibawa Kabupaten Gorontalo. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, disampaikan saran sebagai berikut. 

1. Pada penelitian ini, penggunaan media peta dapat meningkatkan hasil belajar kognitif 

dan afektif siswa, sehingga diharapkan guru  melaksanakan penelitian lebih lanjut 

untuk mengukur hasil belajar psikomorik.  

2. Penggunaan media peta pada penelitian ini hanya berfokus pada lingkungan setempat, 

perlu dikembangkan lebih lanjut untuk penggunaan peta lainnya. 
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Abstract 

The problem statement in this research was how the Using of the Gorontalo Dialect in the 

Fourth Grade at SDN 4 Telaga Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo? The aim of the 

research was to implementation the Using of the Gorontalo Dialect in the Fourth Grade at 

SDN 4 Telaga Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo. Based on the result of study pointed 

out that the using of Gorontalo dialect looked go down, the phenomenon showed at the 

learning process (intern) because of the less of the meeting time (only one time a week) or 

two times in thirty minutes, less of the literature, and there were not the professional teacher. 

Outside of the learning process (extern) the communication between students, students and 

the teacher, domination of Indonesian Language. The conclusion of this studyis the presence 

of the indications for Gorontalo regional languagesas a means of better communication 

between students and students, students and teacher swill gradually disappear. 
 

Keywords: Gorontalo Language 

 

 

PENDAHULUAN 

Bahasa merupakan alat komunikasi setiap manusia. Dengan bahasa hubungan antara 

manusia dengan manusia yang lain akan semakin akrab dan lebih baik lagi. Melalui bahasa 

manusia bisa menyampaikan isi pikiran dan perasaan kepada orang lain baik secara lisan 

maupun secara tertulis. 

Bahasa berperan penting dalam proses komunikasi karena merupakan alat yang 

digunakan manusia dalam berkomunikasi dengan sesamanya, atau dalam menyampaikan 

pesan kepada orang lain, karena tanpa bahasa upaya untuk merubah sikap, pendapat, dan 

perilaku orang lain tidak dapat diwujudkan. 

Fungsi bahasa yang kita ketahui yaitu sebagai alat komunikasi sehari-hari. Di dalam 

fungsi bahasa (dalam Salha Umar 2008:9), mengemukakan didalam kedudukan sebagai 

bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi (1) lambang kebanggaan kebangsaan, (2) 

lambang identitas nasional, (3) alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya, 

dan (4) alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang 

sosial budaya dan bahasanya kedalam kesatuan kebangsaan Indonesia. Bahasa sebagai alat 

perhubungan antar warga, budaya dan antar daerah juga memilih fungsinya, seperti halnya 

dengan bahasa Indonesia. 

Penggunaan bahasa daerah mengupayakan pemeliharaan bahasa. Apabila dalam 

keluarga menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar, maka bahasa daerah akan 

terpelihara keberadaannya. Lainnya jika keluarga tidak menggunakan bahasa daerah maka 

proses pewarisan penggunaan bahasa ini tidak berlangsung sehingga upaya memelihara 

bahasa daerah tidak terjadi dan akhirnya memberikan peluang yang lebih besar untuk 
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punahnya bahasa tersebut supaya bahasa daerah tidak akan punah maka dewasa ini berupaya 

untuk melestarikan bahasa daerah sebagai salah satu mata pelajaran di SD yang dikenal 

dengan mata pelajaran muatan lokal (mulok). Bahasa daerah tersebut adalah antara lain 

bahasa daerah Gorontalo. 

Gorontalo sebagai salah satu daerah di wilayah Indonesia, yang memiliki bahasa 

daerah tersendiri yaitu bahasa daerah Gorontalo yang berfungsi sebagai salah satu lambang 

kebanggaan sekaligus identitas masyarakat Gorontalo. Berarti setiap warga Gorontalo dimana 

pun yang berada di muka bumi ini, setidaknya mengunakan bahasa daerah Gorontalo. Bahasa 

daerah Gorontalo disamping digunakan oleh masyarakat Gorontalo, saat ini sudah 

terakomodir dalam pembelajaran yang dikenal dengan mata pelajaran Mulok. 

Di SDN 4 Telaga telah melakukan hal itu, namun pada kenyataannya belum 

memenuhi harapan, oleh karena itu masih banyak mengalami beberapa kendala misalnya saja 

ketika pembelajaran berlangsung maupun di luar pembelajaran hanya menggunakan 

pengantar bahasa Indonesia, sementara waktu yang digunakan dalam pembelajaran tersebut 

hanya sedikit (1x pertemuan) dalam seminggu (2x35 menit). Di samping itu, belum terdapat 

guru yang khusus membelajarkan pelajaran mulok, Sehingga pembelajaran tersebut tidak 

efektif. 

Sesuai hasil pengamatan penulis pada saat melaksanakan PPL II di SDN 4 Telaga 

belum terpikirkan atau tindakan untuk mencari solusi, di samping itu pula upaya-upaya lain 

belum terealisir. Semua pihak berharap baik sekolah, guru maupun penulis agar penggunaan 

bahasa daerah Gorontalo sebagai alat komunikasi baik pada saat pembelajaran berlangsung 

maupun diluar kondisi tersebut digunakan, semaksimal mungkin. 

 

KAJIAN TEORI  

Pengertian Bahasa 

Poepoprodjo (dalam Sobur 2006:273) menjelaskan bahwa hakikat bahasa adalah 

bahasa tutur. Begitu mulanya. Bahasa membahas dalam bahasa tutur, tidak dalam bahasa 

tulis, didengar, tidak dilihat. Bahasa terlepas dari proses pelaksanaannya begitu dibahasa 

tuliskan. Bahasa tulis kehilangan daya ekspresif ketimbang bahasayang diucapkan. Dengan 

ditulis bahasa memang dilestarikan,tetapi bahasa pun menjadi lemah. 

Menurut Ensiklopedia Indonesia (dalam Sobur 2006:274) mengatakan kata „bahasa‟ 

berarti“ alat untuk melukiskan sesuatu pikiran, perasaan atau pengalaman; alat ini terdiri dari 

kata-kata. Dalam perhubungan antara manusia dan manusia dipakai orang bahasa (kata-kata) 

itu sebagai simbol (lambang) yang objektif untuk memaparkan sesuatu pikiran atau perasaan 

yang subjektif”. Dilihat dari sudut ilmu-ilmu sosial, bahasa adalah dasar komunikasi 

antarmanusia. Tanpa bahasa, perhubungan antar manusia seperti ini tidaklah mungkin. 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (dalam Pateda:3) mengatakan bahasa adalah 1). 

Sistem lambang bunyi yang arbiter, yang pergunakan oleh para anggota suatu masyarakat 

untuk bekerja sama, berinteraksi dan mengidentifikasi diri, 2). Percakapan (perkataan) yang 

baik, tingkah laku yang baik, sopan santun. 

Menurut Alisjahbana (dalam Pateda:3) bahasa adalah ucapan pikiran dan perasaan 

manusia dengan teratur dengan memakai alat bunyi. 
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Secara umum bahasa didefinisikan sebagai lambang. Bahasa adalah alat komunikasi 

yang berupa sistem lambang bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia. Sebagaimana kita 

ketahui, bahasa terdiri atas kata-kata atau kumpulan kata. Masing-masing mempunyai makna, 

yaitu hubungan abstrak antara kata sebagai lambang dengan objek atau konsep yang diwakili 

kumpulan kata atau kosakata itu oleh ahli bahasa disusun secara alfabetis, atau menurut 

urutan abjad,disertai penjelasan artinya dan kemudian dibukukan menjadi sebuah kamus atau 

leksikon (Nella Hutasoit, 2012). 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulan bahwa bahasa adalah alat komunikasi 

yang berupa sistem lambang bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia. Dan bahasa 

menghubungkan antara manusia yang satu dengan makhluk lainnya untuk menyampaikan 

suatu informasi melalui kerja sama, berinteraksi dan mengidentifikasikan diri masing-

masing, secara lisan maupun tulisan. 

Fungsi Bahasa 

Menurut Santoso, dkk (dalam Faisal 2010:7) mengemukakan bahwa bahasa sebagai 

alat komunikasi yang memiliki fungsi sebagai berikut: 

1. Fungsi informasi, yaitu untuk menyampaikan informasi timbal-balik antar anggota-

angota masyarakat. 

2. Fungsi ekspresi diri, yaitu untuk menyalurkan perasaan, sikap, gagasan, emosi atau 

tekanan-tekanan perasaan pembaca. 

3. Fungsi adaptasi dan integrasi, yaitu untuk menyesuaikan dan membaurkan diri dengan 

anggota masyarakat, melalui bahasa seorang anggota masyarakat sedikit demi sedikit 

belajar adat istiadat, kebudayaan, pola hidup, perilaku dan etika masyarakatnya.  

4. Fungsi kontrol sosial. Bahasa berfungsi untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang 

lain. Bila fungsi ini berlaku dengan baik, maka semua kegiatan sosial akan berlangsung 

dengan baik pula. Dengan bahasa seseorang dapat mengembangkan kepribadian dan 

nilai-nilai sosial kepada tingkat yang lebih berkualitas. 

Adapun fungsi bahasa yang dijelaskan (dalam Salha 2007:3-4) menyatakan fungsi dan 

bahasa yaitu:Fungsi mata pelajaran bahasa dan Sastra Indonesia dalam KBK adalah (1) 

sarana pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, (2) sarana peningkatan pengetahuan dan 

keterampilan dalam rangka pelestarian dan pengembangan budaya, (3) sarana peningkatan 

IPTEK dan seni, (4) sarana penyebarluasan pemakaian bahasa Indonesia untuk berbagai 

keperluan, (5) sarana pengembangan penalaran, dan (6) sarana pemahaman beragam budaya 

Indonesia melalui kesusastraan Indonesia. 

Bahasa pada dasarnya lebih dari sekadar alat untuk menyampaikan informasi, atau 

mengutarakan pikiran, perasaan, atau gagasan, karena bahasa juga berfungsi: 

1. Untuk tujuan praktis: mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. 

2. Untuk tujuan artistik: manusia mengolah dan menggunakan bahasa dengan seindah-

indahnya guna pemuasan rasa estetis manusia. 

3. Sebagai kunci mempelajari pengetahuan-pengetahuan lain, di luar pengetahuan 

kebahasaan. 

Fungsi bahasa selain sebagai alat komunikasi atau sarana untuk menyampaikan 

informasi atau mengutarakan pikiran, perasaan, atau gagasan, juga berfungsi sebagai : 

1. Sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri. 
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2. Sebagai alat komunikasi. 

3. Sebagai alat berintegrasi dan beradaptasisosial. 

4. Sebagai alat Kontrol Sosial (Dewi Sofia, 2012). 

 

Pengertian Bahasa Daerah 

Bahasa daerah adalah suatu bahasa yang dituturkan di suatu wilayah dalam sebuah 

negara kebangsaan, apakah itu pada suatu daerah kecil, negara bagian federal atau provinsi, 

atau daerah yang lebih luas. 

Bahasa-bahasa daerah atau minoritas" adalah bahasa-bahasa yang: 

1. Secara tradisional digunakan dalam wilayah suatu negara, oleh warga negara dari negara 

tersebut, yang secara numerik membentuk kelompok yang lebih kecil dari populasi 

lainnya di negara tersebut. 

2. Berbeda dari bahasa resmi (atau bahasa-bahasa resmi) dari negara tersebut (Anonim, 

2012). 

 

Fungsi Bahasa Daerah 

Bahasa daerah diidealkan memiliki sejumlah fungsi juga. Fungsi-fungsi itu adalah:  

- Alat komunikasi intra etnis. 

- Sarana menunjukkan keakraban. 

- Sarana menunjukkan identitas daerah dan kebanggaan daerah.   

Dengan fungsi-fungsi itu, diharapkan bahasa daerah dipakai secara murni dalam 

ranah keluarga, ketetanggaan dan kekariban (antar anggota etnis yang sama), ranah adat, dan 

ranah agama (I Made Sutama, 2012). 

Menurut (Khusnul Khotimah dan Ariyanty Thalib, 2012) dalam kedudukannya 

sebagai bahasa daerah sendiri, maka bahasa daerah sendiri berfungsi sebagai: 

- Sebagai lambing kebanggan daerah. 

- Lambang identitas daerah. 

- Alat penghubung di dalam keluarga dan masyarakat daerah. 

 

Pengertian Bahasa Daerah Gorontalo 

 Bahasa daerah Gorontalo adalah bahasa daerah yang digunakanoleh orang Gorontalo 

dan penutur lainnya, yang dipelihara dan dikembangkan sebagai pengembang kebudayaan 

Gorontalo dan tata kemasyarakatan Gorontalo. (Perda Provinsi Gorontalo, 2005). 

 

Fungsi Bahasa Daerah Gorontalo 

 Bahasa daerah Gorontalo mempunyai fungsi antara lain berikut ini : 

- Lambang kebanggaan dan identitas daerah. 

- Merupakan alat komunikasi dan ekspresi keluarga dan masyarakat. 

- Sebagai media kebudayaan. daerah Gorontalo. 

- Sebagai bahasa yang dapat memperkaya perbendaharaan bahasa Indonesia. (Perda 

Provinsi Gorontalo, 2005). 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa
http://id.wikipedia.org/wiki/Negara_kebangsaan
http://id.wikipedia.org/wiki/Negara_bagian
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Federalisme&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
http://pendidikanmatematika2011.blogspot.com/search/label/Khusnul%20Khotimah
http://pendidikanmatematika2011.blogspot.com/search/label/Ariyanty%20Thalib


PROCEEDING 
Scientific Forum-Faculty of Education Department of Science Education (FIP-JIP) and The International Seminar 

Gorontalo, 09 – 11 September 2015 

 

 233 

Tata Bahasa Daerah Gorontalo 

 Tata bahasa daerah Gorontalo memiliki beberapa bagian yang menerangkan 

penggunaan bahasa Gorontalo yaitu: 

- Fonologi 

 Fonologi yaitu kesatuan bunyi yang terkecil dalam bahasa tertentu yang dapat 

membedakan makna. fonologi memiliki beberapa bagian antara lain: 

a. Fonem  dan Huruf   d. Perhitungan dalam Penyukuran 

b. Glotal Stop    e. Konsonan Serapan 

c. Bunyi Antara     f. Ejaan. 

- Morfologi  

 Morfologi yaitu subdisiplin linguistik yang mengkaji bentuk kata.  Morfologi 

memiliki beberapa bagian antara lain: 

a. Imbuhan:Sisipan, gabungan, konfiks, dan klitika. 

b. Proses Pengimbuhan. (Pateda 2006:1-13) 

 

Tujuan Penggunaan Bahasa Daerah Gorontalo 

- Menjamin kelestarian, kesinambungan pemakaian bahasa dansastra Gorontalo serta 

ejaannya; 

- Mengembangkan kebudayaan daerah sebagai bagian dari kebudayaan nasional: 

- Memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa dan sastra Gorontalo sertaejaannya. (Perda 

Provinsi Gorontalo, 2005). 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Gorontalo, tepatnya di SDN 4 Telaga Desa 

Hulawa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo.  

Penelitian ini akan direncanakan selama tiga bulan sejak penyusunan proposal 

penelitian, input data, pengolahan data, analisis data, hingga penulisan laporan penelitian ini.  

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka bentuk penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, tujuannya adalah menggambarkan kondisi 

yang ada pada situasi tertentu saat penelitian dilakukan. 

Berdasarkan uraian di atas tentang alasan peneliti memilih metode deskriptif, melalui 

hal tersebut telah ditegaskan bahwa peneliti sebagai instrument utama sekaligus pengumpul 

data. Selain itu peneliti memiliki peran seabagai pengamat partisipan dan pengamat penuh. 

Sedangkan partisipan penuh adalah Guru pelaksanaan pembelajaran dan siswa kelas IV SDN 

4 Telaga. Dengan demikian status peneliti adalah informan yang mengumpulkan data dari 

pelaksanaan tahap perancanaan sampai tahap analisa dan refleksi. 

1. Sumber Data  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari berbagai sumber informasi 

sebagai berikut: 

- Informan atau nara sumber terdiri dari, guru sebagai wali kelas, dan siswa sesuai 

dengan masalah yang diteliti. 
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- Tempat dan peristiwa yaitumengamati proses belajar mengajar yang dilakukan oleh 

wali kelas dan siswa di dalam kelas sesuai situasi dan kondisi lingkungan sekolah serta 

aktifitas siswa dalam proses belajar mengajar maupun di lingkungan sekolah, di luar 

proses belajar mengajar. 

- Arsip yaitu surat-surat penting yang relevan dengan objek penelitian meliputi data 

tentang guru mengajar. 

2. Jenis Data 

- Data hasil Observasi dan wawancara bersama Guru kelas dengan mitra 1 (kepala 

sekolah). 

- Data hasil pengamatan kegiatan belajar mengajar. 

- Data hasil belajar siswa. 

- Data informan balikan dari siswa (hasil wawancara peneliti bersama siswa). 

Prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian deskriptif ini adalah 

Observasi dan wawancara dengan menggunakan instrument berikut dibawah ini. 

1. Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung penggunaan bahasa daerah 

Gorontalo dalam proses pembelajaran dan di luar pembelajaran oleh guru. 

2. Tes digunakan untuk memperoleh data penggunaan bahasa daerah Gorontalo guru dan 

siswa. 

3. Wawancara dilakukan pada saat siswa selesai melakukan pembelajaran. Prosedur 

pelaksanaan wawancara dilakukan melalui tanya jawab dengan siswa untuk mengetahui 

sejauh mana penguasaan bahasa daerah Gorontalo dalam kehidupan sehari-hari baik 

oleh guru maupun siswa. 

4. Dokumentasi berupa rekaman untuk mendapatkan data penggunaan bahasa daerah 

Gorontalo dari siswa dan guru melalui rekaman Tipe Recoderatau handy cam. 

Analisis data dilaksanakan secara bartahap dan berkesinambungan pada sebelum, saat 

dan akhir pembelajaran yang dilaksanakan secara kualitatif dengan memperhatikan data yang 

diperoleh dari pelaksanaan observasi dan wawancara.  

Adapun data yang dianalisa dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Hasil pengamatan (Observasi) dianalisa secara deskriptif untuk mengetahui situasi 

pembelajaran. 

2. Hasil tes kognitif yang diperoleh melalui tes akhir dianalisa secara deskriprif untuk 

mengetahui pencapaian hasil belajar. 

3. Respon siswa terhadap metode pembelajaran yang dilakukan dianalisa secara 

deskriptif. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Secara keseluruhan yang diamati oleh peneliti adalah penggunaan bahasa daerah 

Gorontalo baik sacara interen maupun eksteren. Dari faktor interenwaktu yang digunakan 

dalam proses pembelajaran hanya satu kali pertemuan dalam seminggu, saat proses 

pembelajaran bahasa yang digunakan guru didominasi bahasa Indonesia, di samping itu siswa 

pada saat berkomunikasi baik sesamanya maupun dengan guru lebih banyak menggunakan 

bahasa Indonesia. 
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 Dilihat dari faktor eksteren dalam penggunaan bahasa daerah Gorontalo pada siswa 

kelas IV SDN 4 Telaga antara lain di luar jam pelajaran komunikasi yang dilakukan hampir 

tidak terjadi komunikasi dalam bahasa daerah Gorontalo baik antara siswa dengan siswa 

maupun siswa dengan guru.  

 Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, bahwa siswa kelas IV SDN 4 

Telaga sebagian besar belum bisa menggunakan bahasa daerah Gorontalo. 

 Sebelum melakukan pengamatan proses pembelajaran peneliti membagikan angket 

kepada siswa, ini bertujuan untuk menilai perkembangan penggunaan bahasa daerah 

Gorontalo oleh siswa. Hasil yang diperoleh melalui angket yakni dilihat dari kriteria selalu, 

sering, kurang, kadang dan tidak pernah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1 di 

bawah ini: 

Tabel 1. Persentase Hasil Angket Penggunaan Bahasa Daerah Gorontalo 

No  

 

KRITERIA 

Selalu Sering Kurang Kadang Tidak Pernah 

1. 
2 

(7,69%) 

20 

(76,92%) 
- 

2 

(7,69%) 
- 

2. 
1 

(3,84%) 

2 

(7,69%) 

1 

(3,84%) 

9 

(34,61%) 

1 

(3,84%) 

3. 
3 

(11,53%) 

10 

(38,46%) 

2 

(7,69%) 

1 

(3,84%0 

6 

(23,07%) 

4. - 
4 

(15,38%) 

3 

(11,53%) 

10 

(38,46%) 

17 

(65,38%) 

5. 
3 

(11,53%) 

4 

(15,38%) 

5 

(19,23%) 

1 

(3,84%) 

10 

(38,46%) 

6. 
3 

(11,53%) 

2 

(7,69%) 

6 

(23,07%) 

2 

(7,69%) 

9 

(34,61%) 

7. - 
3 

(11,53%) 

3 

(11,53%) 
- 

17 

(65,38%) 

 

 Tabel 1. menunjukkan bahwa yang menggunakan bahasa daerah Gorontalopada soal 

nomor satu (1) kriteria selalu memperoleh hasil 7,69% atau 2 orang, 76,92% atau 20 orang 

yang memilih kriteria sering, 7,69% atau 2 orang yang memilih kriteria kadang. Sedangkan 

soal nomor dua (2) dengan kriteria selalu memperoleh hasil 3,84% atau 1 orang, 7,69%  atau 

2 orang yang memilih kriteria sering, 3,84% atau 1 orang yang memilih kriteria kurang, 

34,61% atau 9 orang memilih kriteria kadang, 3,84% atau 1 orang yang memilih kriteria 

tidak pernah. Soalnomor tiga (3) pada kriteria selalu memperoleh hasil 11,53% atau 3 orang, 

38,46% atau 10 orang yang memilih kriteria sering, 7,69% atau 2 orang yang memilih 

kriteria kurang, 3,84% atau 1 orang yang memilih kriteria kadang, 23,07% atau 6 orang yang 

memilih kriteria tidak pernah. Pada Soal nomor empat (4) pada kriteria seringmemperoleh 

hasil 15,38% atau 4 orang, 11,53% atau 3 orang yang memilih kriteria kurang, 38,46% atau 

10 orang yang memilih kriteria kadang, 65,38% atau 17 orang yang memilih kriteria tidak 

pernah. Yang memilih kriteria selalu memperoleh hasil 11,53% atau 3 orang, 15,38% atau 4 

orang yang memilih kriteria sering, 19,23% atau 5 orang yang memilih kriteria kurang, 
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3,84% atau 1 orang yang memilih kriteria kadang, 38,46% atau 10 orang yang memilih 

kriteria tidak pernah ditujukkan pada soal nomor lima (5). Sedangkan pada soal nomor enam 

(6) yang memilih kriteria selalu memperoleh hasil 11,53% atau 3 orang, 7,69% atau 2 orang 

yang memilih kriteria sering, 23,07% atau 6 orang memilih kriteria kurang, 7,69% yang 

memilih kriteria kadang, 34,61% atau 9 orang yang memilih kriteria tidak pernah. Pada soal 

nomor tujuh (7) yang memilih kriteria sering 11,53% atau 3 orang, 11,53% atau 3 orang yang 

memilih kriteria kurang, 65,38% atau 17 orang yang memilih kriteria tidak pernah. 

 Berdasarkan hasil pada tabel 1. di atas menunjukkan bahwa hampir tidak ditemukan 

dalam proses komunikasi penggunaan bahasa daerah Gorontalo antara siswa dan siswa, siswa 

dengan guru tidak ditemukan. Dangan demikian penggunaan bahasa daerah Gorontalo 

cenderung berkurang. 

Tabel 2. Penggunaan Bahasa Daerah Gorontalo Saat Pelaksanaan Proses Pembelajaran 

Mengacu Pada  Tiga Aspek 

 

No 

 

Nama Siswa 

Pengucapan PilihanKata 
Struktur 

Kalimat Jlh 

Sko

r 

Persenta

se 

% 

Ket 
M 

K

M 

T

M 
M 

K

M 

T

M 
M 

K

M 

T

M 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 

1. Rivaldi I   √   √   √ 3 33.33 TM 

2. Wahyu S.   √   √   √ 3 33.33 TM 

3. Kasman  √    √   √ 4 44.44 KM 

4. Talib K   √   √   √ 3 33.33 TM 

5. Zulkifli  √    √   √ 4 44.44 KM 

6. Wildan √     √   √ 5 55.55 KM 

7. Sandriyanto  √   √    √ 6 66.66 M 

8. Moh. Zur  √    √   √ 4 44.44 KM 

9. Gilang S  √  √     √ 4 44.44 KM 

10. Pebriyanto   √   √   √ 3 33.33 TM 

11. Nurahim √   √    √  8 88.88 M 

12. Taufik  √    √   √ 4 44.44 KM 

13. Rizki  √    √   √ 4 44.44 KM 

14. Fahrul A  √   √    √ 4 44.44 KM 

15. Agus P  √    √   √ 4 44.44 KM 

16. Andini P.  √    √   √ 5 55.55 KM 

17. Inang S  √    √   √ 4 44.44 KM 

18. Eva N.  √    √  √  5 55.55 KM 

19. Putri N.P  √    √   √ 4 44.44 KM 

20. Zulaeha U √    √   √  7 77.77 M 

21. Revalina H   √   √   √ 3 33,33 TM 

22. Anisa N √     √   √ 5 55.55 KM 

23. Angel H          - - - 

24. Merlinda          - - - 

25. Nur Moh          - - - 

26. Tiara T  √    √   √ 4 44.44 KM 

Jumlah (%) 
(4) 

17.40 

(14) 

60.87 

(5) 

21.7 

(2) 

8.70 

(3) 

13.04 

(18) 

78.26 
- 

(3) 

13.04 

(20) 

86.96 
   

  

Berdasarkan tabel 2. di atas yakni dari 26 siswa dilihat dari kriteria pengucapan 

memperoleh hasil 17,40% atau 4 orang yang mampu, 60,87% atau 14 orang yang kurang 

mampu,21,7% atau 5 orang yang tidak mampu. Untuk kriteria pilihan kata memperoleh hasil 



PROCEEDING 
Scientific Forum-Faculty of Education Department of Science Education (FIP-JIP) and The International Seminar 

Gorontalo, 09 – 11 September 2015 

 

 237 

8,70% atau 2 orang yangmampu, 13,04% atau 3 orang yang kurang mampu, 78,26% atau 18 

orang yang tidak mampu. Dan untuk kriteria struktur kalimat tidak memperoleh hasil, 

13,04% atau 3 orang yang kurang mampu, 86,96% atau 20 orang yang tidak mampu. 

Peneliti mendapatkan data yaitu dari 26 yang hadir 23 siswa yang memperoleh 

nilai13.04 % atau 3 siswa dengan kriteria mampu, 65.21% atau 15 siswa dengan kriteria 

kurang mampu, 21.73 % atau 5 siswa dengan kriteria tidak mampu. 

Dengan demikian bahwa penggunaan bahasa daerah Gorontalo pada siswa kelas IV 

SDN 4 Telaga Kecamatan TelagaKabupaten Gorontalo, belum efektif.  

Setelah data dijelaskan secara satu-persatu atau secara keseluruhan agar bisa 

memperoleh hasil yang diharapkan maka digunakan rumus sebagai berikut: 

 Jumlah skor capaian  

Nilai=     X 100 

          Jumlah skor maksimum 

Keterangan: 

Nilai    : Hasil yang dicapai siswa 

Jumlah Skor Capaian  : Pencapaian Hasil/Nilai yang diperoleh 

Jumlah Skor Maksimum       : Jumlah skor yang paling tinggi 

  

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan bahasa daerah 

Gorontalo cenderung menurun. Fenomena ini terlihat pada saat proses pembelajaran (interen) 

maupun diluar proses pembelajaran(eksteren)baik komunikasi antara siswa dengan siswa 

maupun anatara siswa dengan guru. Faktor interen yang dimaksud yakni dilihat dari segi 

jadwal pembelajaran dalam seminggu hanya satu kali pertemuan, dilihat dari segi buku 

penunjang sangat terbatas, saat guru menyampaikan materi lebih didominasi bahasa 

Indonesia, dibandingkan dengan penggunaan bahasa daerah Gorontalo cenderung menurun 

karena tidak dibiasakan sejak anak atau siswa masuk sekolah. 

 Pateda (dalam Haris 2001:70) mengemukakan bahwa proses komunikasi bergantung 

antara lain pada situasi lingkungan dan situasi pendengar. bahasa dapat berkembangan karena 

adanya interaksi sosial.  

Tak heran apabila sesuatu bahasa lebih banyak dipakai maka bahasa itu akan 

berkembang. Sebaliknya bahasa yang tidak banyak dipakai kosa katanya akan terdesak oleh 

pemakaian bahasa yang lebih dominan. Bila hal ini belangsung terus maka kepunahan suatu 

bahasa dapat terjadi. 

 Dilihat dari faktor eksteren yakni berhubungan dengan kegiatan di luar proses 

pembelajaran baik antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penggunaan bahasa daerah Gorontalo di kelas IV  SDN 4 Telaga tidak 

efektif. Hal ini didukung oleh hasil keseluruhan dari penggunaan bahasa daerah Gorontalo 

bersama siswa dengan persentase padaaspek pengucapan,kriteriamampu mendapatkan hasil 

17,40% atau 4 orang, kriteria kurang mampu dengan hasil 60,87% atau 14 orang, dan kriteria 

tidak mampu21,7% atau 5 orang. Untuk persentase pada pilihan kata mendapatkan hasil  

8,70% atau 2 orang kriteria mampu, kriteria kurang mampu dengan hasil 13,04% atau 3 

orang, dan kriteria tidak mampu 78,26% atau 18 orang. Persentase hasil struktur kalimat 
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untuk kriteria kurang mampu 13,04% atau 3 orang, dan kriteria tidak mampu mencapai 86,96 

% atau 20 orang.  

 Menurut Keraf (dalam Faisal 2010:4) bahwa “Apa yang dalam pengertian kita sehari-

hari disebut bahasa itu meliputi dua bidang yaitu: bunyi yang dihasilkan oleh alat-alat ucap 

dan arti atau makna yang tersirat dalam arus bunyi tadi; bunyi merupakan getaran yang 

bersifat fisik yang merangsang alat pendengar kita, serta arti atau makna adalah isi yang 

terkandung di dalam arus bunyi yang menyebabkan adanya reaksi itu”. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Untuk menjawab rumusan masalah yang disampaikan pada bab I yakni Bagaimanakah 

Penggunaan Bahasa Daerah Gorontalo Pada Siswa Kelas IV SDN 4 Telaga Kecamatan 

Telaga Kabupaten Gorontalo? Maka dapat disimpulkan bahwa; 

1. Dilihat dari segi interen penggunaan bahasa daerah Gorontalo pada siswa kelas IV SDN 

4 Telaga karena minimnya waktu yang digunakan dalam pembelajaran (satu kali 

pertemuan) pada komunikasi antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru cenderung 

menggunakan bahasa Indonesia. Dilihat dari segi eksteren antara siswa dengan siswa, 

siswa dengan guru hampir tidak terjadi komunikasi dalam bahasa daerah Gorontalo. 

2. Ada indikasi bahwa penggunaan bahasa daerah Gorontalo sebagai alat komunikasi baik 

antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru berangsur-angsur akan hilang.  

Melihat kesimpulan di atas maka penulis menyarankan; 

1. Untuk penggunaan bahasa daerah Gorontalo pada siswa kelas IV SDN 4 Telaga jadwal 

proses pembelajaran perlu ditingkatkan dalam seminggudua kali pertemuan, demikian 

pula buku sumber sebagai penunjang lebih lengkap, di samping itu perlu adanya guru 

khusus mata pelajaran  bahasa daerah Gorontalo atau guru yang profesional khusus 

untuk itu. 

2. Saat di luar proses pembelajaran semestinya sekolah mewajibkan dalam keseharian 

baiksiswa, guru dan karyawan di dalamnya menggunakan bahasa daerah Gorontalo 

sebagai alat komunikasi agar kesadaran berbahasa tercermin pada sikap, perasaan 

memiliki bahasa yang pada gilirannya akan menimbulkan kemauan untuk ikut membina 

dan mengembangkan bahasa tersebut. 

3. Sebagai orang tua siswa di lingkungan keluarga dalam keseharian semestinya saat 

berkomunikasi dengan anak dan keluarga menggunakan bahasa daerah  Gorontalo 

sebagai alat komunikasi sehari-hari hal ini akan mendukung kemampuan anak dalam 

mengikuti mata pelajaran bahasa daerah Gorontalo di sekolah tersebut. 
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Abstract 

The aim of professionalism as educators need long process to get experiences in teaching in 

the school, It is need learning practice for prospective educators in order to achieve all 

competencies. “PPL (Praktik Pengalaman Lapangan)” is one of process to get bachelor as the 

candidate of teacher in Indonesia for be a profesionals bachelor, International PPL program is 

an effort for Semarang State University to achieve rorld class university. In the future, 

Education should going to improve skill, method, learning from another country. Knowledge 

transfer from them is important thing to improve quality of education system in Indonesia. 

There are similarity and difference method between Indonesian and malaysian. It was impact 

of different method and policy between two countries.The difference provision is the one of 

cause why the education system is different like the process of make lesson plan, it called 

RPP.  Based on students experiences among teaching in Malaysia, They got the new 

experiences that did not accepted in their country like new teaching method, education 

system, technology media. It also can improve the students attitude, interesting for developt 

education in their country. 
 

Keyword : PPL, transnational, curriculum, transfer knowledge 

 

  

PENDAHULUAN  

Universitas Negeri Semarang (Unnes) merupakan salah satu lembaga pendidikan 

tinggi yang fungsinya adalah menyiapkan calon guru dan tenaga kependidikan yang 

professional. Calon guru profesional dalam melaksanakan tugas profesi kependidikan 

dituntut untuk mampu menunjukkan keprofesionalannya yang ditandai dengan penguasaaan 

kompetensi akademik kependidikan dan kompetensi penguasaan substansi atau bidang studi 

sesuai bidang ilmunya. Kompetensi calon guru yang dimaksud meliputi empat lingkup, yaitu 

pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. 

Pencapaian keprofesionalan sebagai pendidik membutuhkan pengalaman yang tidak 

instan dalam mengajar di lapangan. Oleh karena itu diperlukan suatu praktik mengajar bagi 

calon pendidik dalam rangka pencapaian seluruh kompetensi. Praktik Pengalaman Lapangan 

(PPL) inilah yang menjadi suatu ajang latihan bagi mahasiswa program pendidikan yang 

diselenggarakan oleh lembaga tinggi untuk mempersiapkan lulusan S1 kependidikan agar 

menguasai kompetensi guru secara utuh. Mata kuliah Praktik Pengalaman Lapangan 

merupakan bagian integral dari kurikulum pendidikan tenaga kependidikan berdasarkan 

kompetensi yang termasuk di dalam program kurikulum Unnes. Oleh karena itu Praktik 

Pengalaman Lapangan wajib dilaksanakan oleh mahasiswa kependidikan Unnes.  

Program PPL Antar Bangsa merupakan salah satu upaya Universitas Negeri 

Semarang untuk mencapai World Class University. Program ini diselenggarakan dengan 
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bekerja sama dengan Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) Malaysia beserta sekolah 

mitranya, dengan Universitas di Tailand. Untuk PPL PGSd dilaksanakan di Malaysia. 

Program PPL Antar Bangsa ini, sudah dilakukan sejak tahun 2013 sampai sekarang. Tahun 

2015 ini adalah angkatan ketiga. Pelaksanaan PPL antar bangsa ( PPL AB) diikuti oleh lima 

fakultas yaitu FIP, FBS, FMIPA, FIK, FE dengan jumlah mahasiswa sebanyak 15 mahasiswa 

setiap angkatan. Di ketiga angkatan tersebut Jurusan PGSD selalu berpartisipasi 

mengirimkan mahasiswanya mengikuti kegiatan tersebut. 

Sekolah Kebangsaan Methodist Tanjong Malim  Perak Malaysia. beralamat di Jalan 

Slim, 35900 Tanjong Malim, Perak, merupakan salah satu sekolah mitra Universiti 

Pendidikan Sultan Idris, yang menjadi tempat pelaksanaan PPL Antar Bangsa mahasiswa 

PGSD Universitas Negeri Semarang. 

 

LANDASAN TEORI 

Hakikat Program PPL 

Program Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) dapat dikatakan muara dan aplikasi 

dari seluruh materi yang diterima mahasiswa jurusan kependidkan atau calon guru selama 

mengikuti pembelajaran di bangku kuliah. PPL menurut Zainal Asri (2010) adalah kegiatan 

pelatihan bagi mahasiswa untuk menerapkan berbagai pengetahuan, sikap, keterampilan 

dalam proses pembelajaran secara utuh dan terintegrasi dalam situasi nyata. Sedangkan A. 

Kadir Munsyi (dalam Zainal, 2010) mempunyai pendapat bahwa PPL adalah kegiatan dalam 

bentuk latihan mengajar yang dilaksanakan secara terbimbing untuk mendapatkan 

keterampilan dalam memberikan pelajaran dan ditempuh dalam waktu tertentu sebagai syarat 

untuk memenuhi suatu program. Berdasarkan pengertian PPL diatas maka hakikat dari PPL 

itu adalah diilakukan seseorang (mahasiswa atau calon guru) secara terbimbing, bersifat 

latihan yang diperagakan dalam mengajar, bertujuan untuk mendapatkan keterampilan 

mengajar dan salah satu syarat untuk memenuhi suatu program. Walaupun sifatnya berupa 

latihan, hakikat dari PPL adalah mengajar. Secara umum tujuan dari PPL itu adalah untuk 

melatih mahasiswa atau calon guru agar memiliki kemampuan memperagakan kinerja dalam 

situasi nyata dalam kegiatan belajar mengajar maupun tugas-tugas keguruan lainnya dengan 

tujuan khusus Mengenal lingkungan fisik dan non-fisik (administratif, akademik dan sosial- 

psikologis) sekolah,memiliki penguasaan berbagai keterampilan dasar mengajar, menerapkan 

berbagai kemampuan  profesional keguruan secara utuh dan terpadu dalam situasi nyata dan 

mengembangkan kompetensi pembelajaran bidang studi yang menjadi spesialisasinya. 

 

Transfer Knowledge antar bangsa  

Dalam era globalisasi sekarang ini tidaklah cukup bagi seorang calon pendidik bangsa 

untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan pengalaman yang memadai di dalam negeri, 

transfer ilmu pengetahuan antar negara merupakan sesuatu yang saat ini mutlak dibutuhkan 

bagi seorang calon sarjana. Transfer Knowledge adalah kegiatan sukarela (proses) untuk 

menyebarkan pengetahuan yang dimilikinya dari satu orang ke orang lain atau kelompok lain 

dalam sebuah organisasi (Hansen, Nohria, & Tierney, 1999).  Pada pengertian lain transfer 

knowledge merupakan proses untuk memindahkan pengetahuan dari individu yang disebut 

sebagai sumber pengetahuan (kontributor pengetahuan) ke penerima pengetahuan, yang 
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nantinya pengetahuaan tersebut akan digunakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh 

penerima pengetahuan. Fokus dan tujuan utama mencari komunikasi pengetahuan antara 

individu, kelompok, atau organisasi dengan sedemikian rupa, yaitu diharapkan agar penerima 

pengetahuan (a) memiliki pemahaman kognitif, dalam arti memperoleh pengetahuan melalui 

aktivitas mengingat, menganalisis, memahami, menilai, maupun mengkomunikasikan 

pengetahuan tersebut, (b) memiliki kemampuan untuk menerapkan pengetahuan, atau (c) 

menerapkan pengetahuan. Keberadaan transfer knowledge antar bangsa merupakan kegiatan 

memindahkan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh bangsa tertentu kepada 

bangsa lain yang bertujuan mendapatkan pengetahuan satu sama lain sehingga dapat 

dipergunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan serupa antar negara yang 

bersangkutan. 

 

PPL Antar Bangsa 

PPL antar bangsa adalah program praktik mengajar yang dilakukan antar negara yang 

bersangkutan dengan tujuan membentuk mahasiswa praktikan agar menjadi calon tenaga 

kependidikan profesional yang memiliki pengalaman mengajar di luar negeri, sehingga dapat 

mengembangkan prinsip-prinsip pendidikan yang berdasarkan kompetensi, meliputi 

kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, sosial serta dapat menerapkannya sebagai 

pengembangan kualitas diri menjadi calon pendidik, maupun kualitas pembelajaran setelah 

menjadi pendidik. 

 

PEMBAHASAN 

Pelaksanaan PPL UNNES dan PPL di Malaysia 

Di Universitas negeri semarang (UNNES) terdapat dua program PPL yaitu PPL 

reguler dan PPL antar bangsa. PPL reguler merupakan program latihan mengajar seperti 

halnya umumnya praktik mengajar kebanyakan, yang dilaksanakan di sekolah mitra UNNES. 

Sedangkan PPL antar bangsa adalah program latihan mengajar yang dilkasanakan di luar 

negeri. Selama ini UNNES menempatkan PPL antar bangsa di dua negara yaitu di Malaysia 

dan Thailand. Tulisan ini akan membahas tentang perbedaan program PPL reguler dengan 

PPL antar bangsa yang telah di laksanakan UNNES di Malaysia. 

Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan di sekolah ini terbagi menjadi dua tahap 

yaitu PPL I dan PPL 2. Pelaksanaan PPL I mencakup observasi kondisi fisik sekolah, sarana 

dan prasarana sekolah, serta pengenalan warga sekolah, sedangkan PPL 2 dilaksanakan 

selama  dua bulan mencakup (1) pengajaran mikro di kampus (2) pengajaran model (3) 

pengajaran terbimbing (4) pengajaran mandiri (5) melaksanakan ujian PPL (6) melaksanakan 

tugas yang diberikan guru pamong berkaitan dengan pengajaran (7) mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler (melaksanakan piket harian) (8) menyusun laporan PPL. Program PPL yang 

dilaksanakan tersebut tidak berbeda dengan pelaksanan PPL di UNNES. 

Pelaksanaan program PPL UNNES di awali dengan pembekalan PPL kepada para 

mahasiswanya. Untuk PPL reguler itu dilakukan berupa pengarahan dan  micro teaching di 

jurusan masing-masing. Aktivitas yang dilakukan pada micro teaching ini diawali dengan 

membuat rencana pelaksanaan pembelajaran dan nanti di simulasikan dengan rombel belajar 

yang dibimbing oleh dosen pendamping. Setelah selesai melakukan micro teaching maka 
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mahasiswa diantar ke sekolah mitra oleh dosen pembimbing untuk diserahkan sepenuhnya 

kepada sekolah mitra.  

Pembekalan pada program PPL antar bangsa dilaksanakan dua tahap yaitu 

pembekalan di kampus UNNES dan pembekalan di kampus mitra yaitu di Universiti 

Pendidikan Sultan Idris (UPSI) Perak Malaysia. Pembekalan yang dilakukan di Unnes berupa 

pengarahan persiapan keberangkatan, orientasi tentang negara dan kampus mitra tujuan, serta 

micro teaching. Micro teaching yang dilakukan adalah lintas jurusan dikarenakan mahasiswa 

yang mengikuti program tersebut merupakan perwakilan dari tiap-tiap jurusan yang di tunjuk 

seperti PGSD, Pendidikan Bahasa Inggris, Seni musik, dan lain sebagainya. Micro teaching 

ini di pandu langsung oleh pusat PPL Unnes.  

Pembekalan berikutnya dilaksanakan di kampus mitra. Pembekalan tersebut ditangani 

oleh pensyarah (dosen) dari UPSI yang dilakukan selama satu hari. Pembekalan tersebut 

berupa orientasi tentang sekolah yang akan dituju, budaya dan adat istiadat malaysia, serta 

pengenalan dengan perwakilan sekolah mitra. Pihak sekolah mitra turut hadir dalam tahap 

pembekalan tersebut. Di sini mahasiswa, pensyarah (dosen) kampus mitra dan perwakilan 

dari sekolah mitra berdiskusi membahas program yang akan dilaksanakan pada saat 

mahasiswa melakukan praktik latihan mengajar.  

Tahap selanjutnya yaitu penerjunan mahasiswa ke sekolah mitra. Penerjunan PPL 

antar bangsa dilakukan oleh Pensyarah dari UPSI dengan didampingi oleh perwakilan dari 

Pusat PPL UNNES. Pelaksanaan penerjunan sangat sederhana, yaitu para mahasiswa 

diterima di sekolah, kemudian mahasiswa praktikan diberi penjelasan tentang kondisi 

sekolah, diperkenalkan dengan guru pembimbing yang nantinya akan membimbing praktikan 

selama proses latihan mengajar, kemudian diajak berkeliling di lingkungan sekolah tersebut.  

 Setelah pelaksanaan penerjunan mahasiswa mengawali kegiatan di sekolah mitra 

dengan melakukan pengamatan atau observasi. Pelaksanaan observasi di sekolah tidak jauh 

berbeda dengan pelaksanan pengamatan di UNNES, yaitu mencakupi pengamatan fasilitas 

sekolah, sarana prasarana sekolah, jumlah murid, serta tentunya pengamatan kegiatan belajar 

mengajar di kelas. Pada kegiatan pembelajaran sekolah mahasiswa mengamati guru yang 

sedang mengajar dan nantinya di tuangkan dalam bentuk laporan. Yang membedakan adalah 

ketika melakukan pengamatan kurikulum yang digunakan di sekolah, ternyata sangat berbeda 

dengan kurikulum di Indonesia. Kalau di Indonesia menggunakan kurikulum 2013 dan KTSP 

sedangkan di Malaysia menggunakan kurikulum Besepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan 

Kurikulum Standart Sekolah Rendah (KSSR). Untuk sekolah dasar di Indonesia guru 

menggunakan sistem guru kelas, sedangkan di Malaysia guru menggunakan sistem mata 

pelajaran sehingga di sana guru mengajar per mata pelajaran. 
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Tahap selanjutnya yaitu persiapan proses pembelajaran. Pada program PPL reguler 

praktikan membuat dan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dan kemudian di 

konsultasikan dengan guru pembimbing dan juga dosen pembimbing. Selain itu praktikan 

juga menyiapkan media yang nantinya akan digunakan ketika proses mengajar. Program PPL 

antar bangsa juga membuat dan menyusun lesson plan atau disini biasa disebut RPP. 

Pembuatan lesson plan pada PPL AB tidak serumit dengan PPL Reguler karena kurikulum 

yang digunakan di Malaysia lebih sederhana dari pada di Indonesia. Lesson plan yang di buat 

berupa lembaran pokok pembelajaran yang nantinya setiap pagi harus di mintakan tanda 

tangan kepada guru besar (kepala sekolah) di sekolah tersebut. Tentunya penyusunan lesson 

plan juga dengan bimbingan guru pembimbing. 

Dalam tahap berikutnya yaitu tahap megajar. Pada PPL reguler dilaksanakan dengan 

mengajar terbimbing dan mengajar mandiri dan di akhiri dengan ujian. Pada PPL antar 

bangsa juga dilaksanakan dengan mengajar terbimbing dan mengajar mandiri. PPL reguler di 

tuntut untuk pembelajaran aktif, inovatif, dan menyenangkan. Dalam proses mengajar di PPL 

reguler di tuntut untuk menggunakan media yang inovatif, dan juga model pembelajaran 

inovatif seperti STAD dan lain-lain. Sedangkan pada proses mengajar di PPL antar bangsa 

lebih sederhana. Hal ini dikarenakan kurikulum di Malaysia lebih sederhana. Yang terpenting 

pada proses pembelajaran anak dapat menerapkan tentang pendidikan karakter dan paham 

tentang materi yang di sajikan. Di Malaysia memang pendidikan karakter lebih maju dari 

pada Indonesia. Namun untuk intelegensi Indonesia lebih unggul dalam hal tersebut. 

Di samping itu pada PPL antar bangsa terdapat tahap refleksi pada setengah 

perjalanan selama proses pelaksanaan program PPL. Refleksi ini berupa pemaparan laporan 

sederhana yang telah di laksanakan. Laporan tersebut di paparkan kepada koordinator 

pensyarah (dosen) pembimbing dan dilakukan secara bersama-sama dengan mahasiswa lain. 

Kemudian koordinator pensyarah pembimbing memberikan masukan kepada mahasiswa 

tersebut. Tujuan refleksi ini adalah agar proses latihan mengajar menjadi lebih baik. 

Tahap selanjutnya adalah ujian. Program PPL reguler di uji oleh dosen pembimbing 

dan guru pembimbing. Dosen pembimbing dan guru pembimbing atau guru pamong adalah 
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orang yang berhak memberikan nilai kepada mahasiswa PPL. Sedangkan untuk program PPL 

antar bangsa tidak ada ujian PPL. Nilai di berikan pada proses selama melaksanakan latihan 

mengajar dari awal sampai akhir. Yang memberikan nilai pada program PPL antar bangsa 

adalah guru pembimbing. Sedangkan pensyarah dari UPSI hanya memantau proses 

berlangsungnya program tersebut. Untuk program latihan mengajar oleh mahasiswa Malaysia 

lebih rumit dari PPL antar bangsa yang telah dilakukan. Latihan mengajar oleh mahasiswa 

Malaysia dilangsungkan selama satu semester dan tahap pelaporanya juga lebih rumit. Hal ini 

dikarenakan untuk mendapat gelar sarjana di Malaysia lebih sulit dari Indonesia. 

Tahap yang terakhir adalah tahap pelaporan. Tahap pelaporan pada PPL reguler dan 

PPL antar bangsa tidak jauh berbeda. Laporan pada PPL reguler adalah pelaporan pada 

semua tahap yang telah dilakukan ketika melaksanakan proses PPL.  

Dari urian di atas kita dapat mengetahui bahwa program PPL antar bangsa dan PPL 

reguler mempunyai persamaan dan perbedaan. Perbedaan ini muncul disebabkan karena 

sistem pendidikan di Indonesia dan di Malaysia tidak sama.  Bekal selama perkuliahan di 

kampus Unnes tidak bisa semuanya dilakukan di Malaysia, karena bekal tersebut diberikan 

untuk sistem pendidikan di Indonesia. Lebih-lebih masalah teknis seperti penyusunan 

rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Walaupun demikian tetap ada persamaanya, 

dikarenakan hakikat belajar dan pembelajaran itu mempunyai arti yang sama. 

 

Kekuatan dan Kelemahan Pelaksanaan Program PPL di Malaysia  

Berdasarkan pengalaman beberapa mahasiswa yang secara langsung mengikuti 

pelaksanaan PPL di Malaysia dapat dideskripsikan bahwa di sekolah latihan, praktikan tidak 

hanya melakukan observasi mengenai lingkungan fisik dan administrasi di sekolah, tetapi 

juga berdiskusi dengan guru pamong mengenai pelaksanaan pembelajaran di kelas untuk 

praktik nantinya. Selain itu, praktikan juga mengobservasi bagaimana kelangsungan proses 

pembelajaran di kelas yaitu di Sekolah Kebangsaan Methodist Tanjong Malim dengan ikut 

masuk ke kelas bersama guru pamong dan melakukan observasi mengenai pembelajaran 

yang berlangsung. Umumnya pembelajaran di Sekolah Kebangsaan Methodist Tanjong 

Malim ini berlangsung dengan baik.  

Kekuatan dari pembelajaran yang dilaksanakan di sana adalah siswa diharuskan 

menerapkan topik yang mereka pelajari secara langsung dalam bentuk teks lisan ataupun 

tulisan sehingga mereka lebih memahami apa yang mereka pelajari dan apabila ada beberapa 

kesalahan yang dilakukan siswa, guru dapat segera mengoreksi sehingga siswa dapat belajar 

secara langsung dari kesalahan tersebut dan tak mengulanginya di kemudian hari.  

Kendala yang dirasakan oleh peserta PPL antar bangsa adalah kendala bahasa yaitu 

antara bahasa Melayu dan bahasa Indonesia, sering terjadi salah pemahaman apa-apa yang 

diucapkan oleh siswa. di samping itu komunikasi antar mahasiswa harus terjalin dengan baik 

agar kekompakan dalam kelompok mahasiswa berjalan baik, sebab satu orang berbuat 

kesalahan berakibat merugikan anggota kelompok yang lain.  
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PENUTUP 

PPL bertujuan mempersiapkan tenaga pendidik yang handal dengan memberikan 

kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman belajar di bidang 

kependidikan secara langsung di sekolah, dan merupakan wahana untuk membentuk untuk 

calon guru yang memiliki pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap, yang diperlukan bagi 

profesinya, serta mampu menerapkannya dalam penyelenggaraan pendidikan dan 

pembelajaran di sekolah maupun di luar sekolah.  

Dari hasil pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan yang di lakukan di Malaysia 

memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi mahasiswa, karena mereka mendapatkan 

pengalaman mengajar di luar negeri yaitu di negara Malaysia tepatnya di SK Methodist 

Tanjong Malim Perak. Pengalaman tentang sistem pendidikan yang agak berbeda, sarana 

prasarana yang berbeda, menjadikan para mahasiswa lebih arif, lebih berkreasi, untuk 

mengembangkan pendidikan di daerah masing-masing. 

Program Praktik Pengalaman Lapangan yang dilaksanakan lebih kurang dua bulan 

tentu saja belum cukup untuk mendalami lmu-ilmu dan keterampilan-keterampilan yang 

dimodelkan oleh guru-guru pembimbing di sekolah latihan.  Saran yang diberikan adalah 

agar Pusat pengembangan PPL lebih memberikan waktu terkait pembekalan PPL, karena 

diketahui beberapa mahasiswa ada yang belum memahami benar apa yang akan dilakukan 

pada saat PPL di sekolah latihan . 
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Abstract 

The purpose of this study is to improve the elementary school students‟ writing skill after 

participating in the process of learning English by using flashcards media. This study was 

conducted in elementary school in the Labschool of  PGSD  in Setia Budi Street, South 

Jakarta. This study is action  research  by using  cycle model of Kemmis and Mc.Taggart. 

The cycle model that were included in this study are planning, action, observing  and 

reflection. The result of the study showed that in the first cycle the percentage of the student 

passing the standard  grade of 66 or what is usually known as minimal completeness criteria 

is 41.2% with the lowest grade is 50 and the highest grade is 85. The second  cycle through 

show a significant improvement with the percentage of the student passing the  minimal 

completeness criteria  is 70.6% with the lowest grade is 60 and the highest grade is 97. Thus, 

the results of the data showed that by using flashcard media in the process of learning English 

could give a significant impact for the students‟ writing skills use flashcards media as well as 

motivated students to participate study English in the class. 
 

Key words: writing skill, word pictures, flashcard media, English subject 

 

 

INTRODUCTION  

Background 

learning the English language  person is expected to have four language skills, namely 

listening, speaking, reading, and writing. Each skill is closely related to other skills. Through 

listening someone will be able to speak after that can be read and then can acquire writing 

skills. The  four language skills are  motivation to improve students' English writing skills 

better so that students can acquire the language skills that can be utilized in everyday life in 

society. Obviously the success of students in the mastery of language skills will also provide 

added value for the student, Writing skill does not come automatically, but must go through 

training and practice are many and regular. Writing skills can also grow with  help of a 

teacher. 

Writing skills in English lessons at primary school students in particular PGSD 

Laboratory Setiabudi, South Jakarta is still low. Problems faced by teachers in learning 

English is the implementation of learning activities that are less varied and lack of 

instructional media used by teachers. While the problems by students is the lack of training 

provided by the teacher as well as difficulty learning foreign languages, especially in English 

writing. The existence of such media to be complete at the presentation of learning writing 

skills. Media were used as visual media in the pouring symbol message communication needs 

to be understood. Flashcard media actually contained in primary schools Laboratory PGSD 

South Jakarta Setiabudi already exists but is still less attractive to students. Flashcard is 

mailto:herlinanoldy@yahoo.com
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basically a learning media in the form of a picture card or postcard size about 25x30 cm. 

Flashcard media in addition to the advantages of portability and practical, the media serves as 

a focal point in the dish clarify ideas quickly forgotten. So the presence of the media to be 

complete towards the presentation of learning writing skills. Mastery of writing skills 

students need the right media so that the mastery of writing skills become quickly and easily. 

Therefore, flashcard media into selected media to improve the mastery of writing skills of 

primary school students, especially in the Laboratory PGSD Setiabudi, South Jakarta. 

 

THEORETICAL  

Writing Skill 

Writing Skill does not come automatically, but must go through training and practice 

regularly. Writing is a skill that language is used to communicate indirectly, and not face to 

face with another person. A. Pinter (2006: p.74), says that writing is a complex skill 

progressing from the level of copying familiar word and phrases to developing an awareness 

of text structures, genres, the process of drafting and editing, and writing for an audience. 

According to Tarigan (1988: p.21) by writing degrade or depict symbols chart depicting a 

language that can be understood by a person so that others can read and understand the chart 

symbols. Writing is an important medium to express themselves personally, to communicate 

and to find meaning. The needs are growing by the development of new media for 

communication. Therefore practice, and practice writing remains an important part and a 

central part in language teaching. 

Meanwhile, according Akhadiah (1999, p.2) et al. writing is a complex ability that 

requires some knowledge and skills. By writing, authors are encouraged to continue to learn 

actively. Inventor and writer become problem solvers rather than simply be tapping 

information from others. The author will be easier to solve the problem, which explicitly 

analyze it in the context of a more concrete. Writing activities planned will familiarize us to 

think and speak in an orderly manner. Writing skills are considered the most difficult skill 

because it involves the ability or mastery of grammar, vocabulary, and spelling. Also 

required thinking ability or skill mix words into meaningful sentences. In addition to the 

complicated sentence structure and contents of a clear, punctuation is also important in 

writing English. Writing, as well as three other language skills, is a process of development. 

Writing requires experience, time, opportunity, training, specific skills, and the direct 

teaching of becoming a writer. Writing demanding ideas logically structured, expressed 

clearly, and laid out attractively. 

To write a topic, the author should think, connect the various facts, compare, and so 

on. Thinking is a mental activity. When authors think, in the minds of writers raised a series 

of picture of something that is not present in practice. This activity is uncontrolled happen by 

itself and without awareness. Higher activity conscious, arranged in order of interconnected, 

and aim to arrive at a conclusion. Think the latter type of activity is called reasoning 

activities. The process of reasoning is reasoning or thought process to obtain a conclusion in 

the form of systematic knowledge. Each type of literature has diverse objectives, which 

inform or instruct, convince or urgent, entertaining or fun, express or express their feelings 

and emotions fiery Hugo Hartig argued that the purpose of writing; the purpose of the 
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assignment, altruistic purpose, persuasive purpose, informational purpose or the purpose of 

illumination, self-expressive purpose, creative purpose, problem solving purpose. From the 

above opinion, it can be concluded that writing has a purpose to inform or instruct, convince 

or urgent, entertaining or fun, express or express their feelings and emotions in order to be 

understood by others people. 

 

Benefits of Writing Skill 

Writing is one of language skills play an important role in human life. Writing skills 

are a hallmark of the educated or literate nation. With writing, people can express thoughts 

ideas to achieve its goals and objectives. Writing is very important for education because it 

allows students to think. Writing also can encourage us to think critically, allows the author 

to understand the relationship of ideas in writing, deepen the responsiveness or perceptions, 

solve problems, and were able to add to the experience of writing. 

According Akhadiah, et al. (1999; h.12) many benefits of writing activities, namely: 

(1) A person can recognize his ability and potential. The author can determine the extent to 

which knowledge of a particular topic. To develop the topic, the writer must think to gain 

knowledge and experience; (2) The author can develop a variety of ideas. With writing, the 

author was forced to reason, the connection between, and compare the facts to develop a 

range of ideas; (3) The author more absorbing, search for, and control of information related 

to the topic written. Writing activities can broaden the theoretical writing about the facts 

related; (4) The author can be trained in organizing ideas systematically and explicitly 

expressed. Thus, the authors can explain the problems that the original is still vague; (5) The 

author may review and assess ideas more objectively; (6) The author would easily solve the 

problem, namely by analyzing explicitly in the context of a more concrete; (7) Authors are 

encouraged to learn actively. Inventor and writer become problem solvers, not just to be 

bugging information from others; (8) The activities planned will familiarize write writer 

thinks and speaks in an orderly manner. 

Elementary school students are in the age range 7-11 years including the fourth grade 

students that is based on the classification of elementary school students are in the concrete 

operational. Characteristics of fourth grade primary school students can be seen also from the 

development of the language because the language used every day by students in social life. 

Sunarto revealed that language plays an important role in social life. Language development 

is influenced by many factors, among others, is the child's age, family situation, the level of 

intelligence, family socioeconomic status, and physical condition of his health, especially 

children. Pity (2007: p. 26), Writing is a skill that is complex because it requires the ability to 

spell, structure and use of vocabulary. In studying the writing should be adapted to the age 

and level of kemamppuan students in using English. 

Writing guided or guided writing can be a discourse or a short dialogue with some 

words are omitted. Students are asked to write to complete the omitted portions. This activity 

is also referred to as Fill-in exercises. Substitution writing sentences can be written back, but 

there is a part that was replaced with something similar based on real situations. Vocabulary 

can be increased especially those that are common knowledge. Free writing is an activity that 

requires a mastery of vocabulary and grammar are sufficient. In addition, this event is an 
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opportunity for students to be able to use the English language has been learned. Although 

this activity is free writing activities, but teachers still need to provide direction and support 

appropriate levels of English language development of students. write quickly using the timer 

as the timer without stopping to collect ideas, form sentences, checking grammar, reduce or 

strike something. One way to look at the assessment of writing skills can be through a list or 

grid that can be dedicated to mengerahui strengths and weaknesses of the student in writing. 

That is because in accordance with the level of development and abilities Elementary School 

fourth grade students were able to meet the category of related ideas, consistent focus, logical 

sequence of ideas, appropiate length, paragraph unity, syntax, vocabulary, spelling, 

punctuation, neatless and appearance. 

 

Instructional Media 

Basically that into all forms and channels that can be used in a process of presenting 

the information can be regarded as a medium. According Indriana media is a tool of 

communication channels So in the process of presenting the information and communication 

needs good media distribution processes in order to achieve good. According to Dina (2011: 

p.13) word comes from the Latin media, which is the plural form of the word medium. 

Literally, media means an intermediary, ie an intermediary between the message source (a 

source) to the message receiver (a receiver). Some of the things that go into the media is a 

film, diagrams, print, video, and so forth. Gerlach & Ely (2011: p.5) said that if the media is 

understood broadly human, material or events that establish the conditions that enable the 

pupils to acquire knowledge, skills or attitudes. In this sense teachers, textbooks and school 

environment is a medium. 

 

Media Flashcard 

Flashcard is a graphical media that promotes the sense of sight. This media is media 

that presents visual symbols, numbers, ideas by word and image. According Indriana is a 

flashcard learning media in the form of a picture card size approximately the size of a 

postcard or 25x30 cm. Meanwhile, according to Scrivener (2010; p.349) "flashcards ELT is 

jargon for pictures (or diagrams, words, etc) that you can show to students, typically 

something you can hold up when standing in front of the whole class. In other words, 

flashcards is jargon ELT for pictures (or diagrams, words, etc.) which you can show to 

students, usually something that can be kept by you until now stood in front of the whole 

class. 

Techniques use flash card basically depends on the creativity of teachers in applying 

it. According to Scrivener (2011 : p.45 )there are several types of flashcard use them "as 

prompts for guessing games, games definition, descriptions of games, etc. For example, one 

person in a team has a picture of a person, the which they describe. Then the other students 

are shown a pile of seven pictures (including the original one) and have to work out the 

which picture was described. In other words, flashcards can be used as a guide for guessing 

games, the definition games, picture games, and others. For example, one person on the team 

has a picture of a person, then they portray or describe the image he had. Then another 
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student showed a pile of seven images (including the original) and must work where the 

image is portrayed. 

 

RESEARCH METHODOLOGY 

This study aims to improve the skills of writing skills in grade IV SDS Laboratory 

PGSD Setiabudi, South Jakarta. In this study, the medium used is a flashcard. The subjects 

were students of class IV Laboratory SDS PGSD Setiabudi, South Jakarta. Class Action 

Research was conducted in the fourth grade Laboratory Setiabudi, South Jakarta. The 

approach used in this study is a model of classroom action research (PTK) Kemmis S and 

Taggart R, with a cycle model that includes four phases consisting of Planning (planning), 

Action (action), Observation (experience), and Reflection (reflection ). The next step is to 

prepare all devices that will be used during the study, such as creating a learning device, 

Learning, Student Worksheet for each meeting, and several other instruments such as sheet 

tests, observation, analysis, interview, field notes and flashcard media. 

Model Intervensi PTK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.1 PTK Intervention Model Developed By Kemmis and Mc. Taggart 
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The data used is qualitative data, in the form of primary data and secondary data. The 

data obtained primary data directly from observations and interviews. Obtained secondary 

data from documentation that of the institution or organization concerned as additional data. 

Data and resources include research results, the results in the form of English writing skills 

test scores and learning through flashcard learning media in the form of results of observation 

and questionnaires both for activities of teachers and students.  Source data is subjected to 

teachers and all students in grade IV SDS Laboratory PGSD Setiabudi South Jakarta were 17 

students consisting of 6 female students and 11 male students at odd semster 2014-1015. The 

data used in this study is the result of the test writing skills in students and data monitoring in 

this action research is the activity of teachers and students in the process of learning English 

language education takes place using flashcard learning media. 

Data Collection  

The collection of data through observation and tests. Observation is used to collect 

data on the learning process. This type of observation is used direct observation through 

sheets of observations made by the observer, determines the extent to which the 

implementation of the action plan that has been designed Sesua. Mechanical tests used in 

data collection is shaped test writing skills spur on Curriculum Education Unit in the fourth 

grade English class the second semester. 

The instrument used was a structured observation sheet consisting of three formats: 1) 

observation sheets teacher teaching; 2) sheets  of student writing assessment; 3) The test is 

used to collect the data capabilities of students. This study also uses field notes written by the 

observer for the implementation of learning, either a shortage or that need to be repaired or 

maintained. 

Data analysis 

To see the validity and reliability of data using techniques triagulasi as data collection 

is combining of various data collection techniques and data sources that already exist. Then 

check by a colleague who performed to assess honestly. To compare the writing skill in every 

cycle and the end results of all research activities In this study conducted with the guidelines 

triagulasi observation, interviews and field notes. Membercheck carried out by repeating the 

outline of what is revealed by informants at the end of the interview to ensure diproleh back 

data from interviews and mengkoresi when there is an error and increase if there are some 

drawbacks. 

Interpretation of the results of the analysis are activities that compare the results of 

analysis of previous data with the criteria for success to be achieved to determine the increase 

writing skills through the medium of flashcard do with the skill of writing the final test 

results of each cycle results. If seen an increase writing skills in the end of each cycle then an 

increase only to learn that the success of teaching and learning. Criteria for successful 

learning English using flashcard media, if the final score of the observation sheets of has 

exceeded the average value of the data monitoring that is 80% action and research data if at 

least 70% of the number of students has exceeded the average value of the class. If the result 

of writing skill has not reached the desired target then do the second cycle. 

Results data is displayed in a bar chart. And from the diagram can be seen the results 

obtained percentage of each cycle. Data activity of students in learning activities analyzed 
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since the beginning of the study were assessed and managed by the observer through the the 

records field. 

 

DISCUSSION 

English learning activities in the writing skill that is rarely done by teachers and 

learning is considered quite difficult. The assumption resulted writing skills possessed by the 

students never trained more intense. The constraints of writing skills in grade IV can be seen 

from the rush to write without listening more carefully back and not focus when listening to 

the material that is spoken by the teacher or a native speaker. this affects less pahamnya to 

the words that have been spoken. So that students are not writing the word correctly. 

This table shows that the result of the collection of data about the writing skill fourth 

grade students is still low. Of the 17 students only 5 students who scored in the top 66, 12 

other people score below 66. The minimum target expected by the researchers is the number 

of students who scored above 66 as much as 70%. Based on observations on these data, it is 

necessary intervention measures to improve the writing skills of students fourth grade. 

Planning Cycle I 

In the first cycle of researchers focused on what is going to be done in the 

implementation of the action. The preparation of researchers in the planning of action is to 

prepare materials or teaching materials are arranged in a lesson plan (RPP) that learning 

through the media flashcard. Then the teaching and learning activities begins with preparing 

the materials and tools needed for learning flashcard media. Researchers prepare the material 

that will be delivered to students in the form of flashcard and do a little game for learning to 

become more attractive again. To observe the implementation of learning researchers 

compiled class action observation sheet that teachers and students in learning through 

flashcard media to be used by observers as a reference in conducting research and 

observation of actions performed teacher as researcher. 

Learning activities done using flashcard media, such as drawing tools and vocabulary 

in English. The images on the flashcard adapted to the material to be taught, ie professions. 

Teacher Flashcards shown here in the form of picture cards A4-sized paper that can be 

viewed by all students in the classroom. In this figure also includes teachers of English 

vocabulary. In learning the teacher will show the flashcard while demonstrating the 

pronunciation of English vocabulary right of the image. Once students begin to understand 

the pronunciation of English vocabulary correctly, then the teacher to show flashcard quickly 

and the students pronounce English vocabulary of the picture. The aim is to facilitate students 

in reading and writing English vocabulary recall correctly by looking at the pictures. 

Beginning stages 

Activities carried out at this stage is the implementation of activities that have been 

designed at the planning stage action. To start learning, first teacher greetings, so orderly and 

conditioning classes before starting the learning activities, students pray together and ask the 

teacher student attendance. Then the teacher provides materials, tools, and resources the 

lesson well. Furthermore, teachers deliver the learning objectives that must be controlled and 

inform student learning activities to be undertaken students. 

 



PROCEEDING 
Scientific Forum-Faculty of Education Department of Science Education (FIP-JIP) and The International Seminar 

Gorontalo, 09 – 11 September 2015 

 

 254 

Stages of Core 

Teachers do apersepsi of electronic appliances. In this activity students observe first 

power point that is displayed in the classroom. Teachers asked about electronic objects in the 

house by using the English language. Teachers issued a flashcard of electronic equipment in 

the form of images and vocabulary of the English language to say a few words in the picture 

and the students are asked to observe carefully and repeat the words flashcard display in the 

picture with the vocabulary and correct pronunciation. Once students can pronounce 

vocabulary correctly, the teacher accelerate featuring vocabulary and students were asked to 

recall the writing of English vocabulary in the flashcard correctly. The goal is to train 

students remember how to read and write English vocabulary flashcard contained in easily. 

Teachers hold a game that divides students into four groups, each group consisting of 

four people. Students shared images and asked to write and attach the names of the electronic 

equipment in accordance with the drawing. It aims to determine the extent of students' 

understanding about the names of the electronic equipment in the English language as well as 

the accuracy of writing. At first ttahap students arrange the words of electronic equipment 

using proper English as refigerator, rice cooker, iron, oven, and television. In this activity, 

students look up and find the letter that corresponds with the vocabulary learned earlier in the 

group and write the vocabulary they had found a piece of paper that has been provided. 

Final stages of 

In the final stage of learning, the student with the teacher concludes back material that 

has been studied earlier by mentioning again English vocabulary existing electronic 

equipment around the school like a fan, dispenser, laptop and LCD. After that, the teacher 

provides questions as feedback. Teachers give homework so that students can repeat the 

material at home and close the learning. 

Observations Cycle I 

observation of the study during learning activities take place from the beginning until 

the end of the lesson learning at each meeting observer using sheets monitors the actions of 

20-point declaration. In addition to the observation sheet observer also make field notes 

containing the advantages and disadvantages of learning activities that take place. The 

purpose of this field notes is as a reflection of the researcher to correct the next cycled 

learning activities. Observation on the results of students' writing skills is done by providing 

as many as 10 questions test questions stuffing is done individually. Of the test questions to 

get the data, the number of students who score 50-59 amounted to 4 students with a 

percentage of 23.5%, a score of 60-69 amounted to 6 students with a percentage of 23.3%, a 

score of 70-79 amounted to 4 students with a percentage of 23 , 5%, a score of 80-89 

amounted to 3 students with a percentage of 17.6%. 

Reflection Actions 

the research conducted learning process observed by the observer, then both 

researchers and observers together through reflection. In the event of a reflection debriefing 

between the observer with researchers and discuss the advantages and disadvantages of 

researchers. Results of action research which has shown that the observations of researchers 

in conducting learning by using flashcard media amounted to 85%, the value of student 

observations using flashcard media amounted to 82.5%, and the value of students' writing 
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skills by 58.8%. Based on the results of the actions that have been carried out by researchers 

through tindakkan English language learning about Electronic Appliances in the first cycle, 

and the results showed the results achieved do not meet the expected results. In the first 

cycle, the teacher has not implement all the aspects contained in the teachers' ability 

assessment tool, there are things that still have not been passed and implemented to the 

fullest, that the teacher has not convey the purpose of learning, still have not been able to 

master the class and the class looks awkward so rowdy and students look do not understand 

the concept of flashcard. Flashcard also looks less bulky is not in accordance with the theory 

that requires flashcard flashcard of 25x30 cm. Besides seeing the results of the observation 

act of learning in the first cycle, there are still some students who have not been motivated to 

develop their own concepts and less capable of critical thinking in the learning process. 

Students also are not orderly, creative and vibrant in the course. Likewise, the value of 

students' writing skills, which reached 58.8%. 

 

Cycle II 

Action Planning 

Based on the results of the first cycle and look at the problems that have not been 

resolved, namely: the teacher has not implement all the aspects contained in the teachers' 

ability assessment tool, there are things that still have not been passed and implemented to 

the fullest, that the teacher has not convey the purpose of learning, still have not been able to 

master classes and class looks awkward so rowdy and students understand the concept looks 

less flashcard. Besides seeing the results of observation of action learning in the first cycle, 

there are still some students who have not been motivated to develop their own concepts and 

less capable of critical thinking in the learning process. Students also are not orderly, creative 

and vibrant in the course. Seeing these things, the activities to be carried out on the second 

cycle should be better than the first cycle, in which the action plan on the second cycle refers 

to the previous cycle. 

In the second cycle, the teachers prepare teaching aids such as flashcard more 

interesting than the previous cycle. The preparation of researchers in the planning of action is 

to prepare materials or teaching materials are arranged in a lesson plan that learning through 

the media flashcard. Then for melaksankaan teaching and learning activities that begins with 

preparing the materials and tools needed for learning flashcard media. Researchers prepare 

the material that will be delivered to students in the form of flashcard and do a little game for 

learning to become more attractive again. The images on the flashcard adapted to the material 

to be taught, ie hobbies. 

Implementation the Action 

Actions taken in the second cycle is done with planning are made based on 

discussions held by the researcher and observer, so that the action taken goal in learning 

English become better so that the writing skills of students be increased. Learning activities 

undertaken are as follows: 
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cycle II 

Beginning stages  

Activities carried out at this stage is the implementation of activities that have been 

designed at the planning stage action. To start learning, first teacher greetings, so orderly and 

conditioning classes before starting the learning activities, students pray together and ask the 

teacher student attendance. Then the teacher provides materials, tools, and resources the 

lesson well. Furthermore, teachers deliver the learning objectives that must be controlled and 

inform student learning activities to be undertaken students. 

Stages of Core 

Teachers do apersepsi about hobbies. In this activity students observe first power 

point that is displayed in the classroom. The teacher asks students about indulgence and what 

activities they like to do in your free time in the English language. Teachers issued a 

flashcard of indulgence in the form of images and vocabulary of the English language to say 

a few words in the picture and the students are asked to observe carefully and repeat the 

words flashcard display in the picture with the vocabulary and correct pronunciation. 

Once students can pronounce vocabulary correctly, the teacher accelerate featuring 

vocabulary and students were asked to recall the writing of English vocabulary in the 

flashcard correctly. The goal is to train students remember how to read and write English 

vocabulary flashcard contained in easily. Students are required to move forward the class to 

write down vocabulary contained in the flashcard on the board. In the first stage the students 

construct words using various craze proper English as gardening, playing football, swimming 

and watching tv. 

 

 

 

Grafik 1 

Nilai Hasil Writing Skill Bahasa Inggris 

 

Data Analysis 

Data Writing Skill 

This data is obtained based on the value of activities carried out writing skills of 

students after each cycle completed and based on the range of the score writing skills. Such 

data is as follows: 

a. I cycle data obtained an average grade is 65. Students who attended were as many 

as 17 students. Students who score 50-59 amounted to 4 people with a percentage of 23.5%, a 
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score of 60-69 amounted to 6 students with a percentage of 32.3%, a score of 70-79 

amounted to 4 students with a percentage of 23.4%, totaling a score of 80-89 3 students with 

persetase 17.6%. 

b. Data obtained the second cycle the average grade is 76.8%. Students who attend as 

many as 17 students. Students who score 60-69 amounted to 5 students with a percentage of 

29.4%, a score of 70-79 amounted to 3 students with a percentage of 17.6%, a score of 80-89 

amounted to 4 students with persetase 23.5%, totaling a score of 90-99 4 students with a 

percentage of 23.5%, a score of 100 numbered 1 students with a percentage of 5.9%. 

 

 

 

 

Graph 2 

Observations Teachers and Students Through Media Interpretation  

 Results Analysis and Discussion 

 

Based on the results of research and data that has been held on every Tuesday in the 

aspect of learning English Writing Skill in class IV Laboratory SDS PGSD Setiabudi, South 

Jakarta for approximately 1 month at 4 meetings, at the end of the second cycle the average 

writing skills of students by 76 , 8%. The number of students who scored above 65 as many 

as 12 people from 17 students altogether. In other words, based on the percentage of 76.8% 

of the number of students in the class has exceeded the expected targets in the study, which is 

getting value ≥ 66. 

Factors supporting the achievement of the indicators of achievement of this research 

is more optimal learning activities in aspects of English writing skills are carried out through 

the media flashcard. Besides activities that support students in learning activities such as 

dialogue partners, and activities that play with flashcards. Of course these activities that 

support students more easily understand the material being studied. This is not out of the 

efforts of teachers in developing innovation and creativity in formulating the design and the 

process of learning through media flashcard and can be seen at the time of teaching and 
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learning takes place. More students seemed enthusiastic in implementing the learning. Of 

course this affects the focus of the students, especially in the writing process. 

Based on the results of studies using flashcard media can improve the writing skills of 

fourth grade students SDS Laboratory PGSD Setiabudi, South Jakarta in the subjects of 

English, so the hypothesis action considered successful because the data obtained by 

observation or observation of the teacher and student actions carried out by the observer 

through the sheet monitors actions flashcard media utilization of each cycle in the first cycle 

of data obtained a total score of monitoring of teachers is 34, an average of 3.4 with a 

percentage of 85% and a total score of monitoring of students is 33, the average percentage 

of 3.3 to 82.5%. While in the second cycle of data obtained a total score of monitoring of 

teachers is 38, an average of 3.8 with a percentage of 95% and a total score of monitoring of 

students is 37, the average of 3.7 with a percentage of 92.5%. The level of students' abilities 

are not the same, there are students who receive an explanation quickly and understand the 

subject matter, there are also students who are slow to accept and understand the subject 

matter, so that the group activities there are groups that work fast and some that require 

additional time to work. Based on the results of the study limitations mentioned above do not 

affect the value and spirit of the students in the implementation of learning activities through 

the medium of writing skills flashcard. This shows that students made significant progress in 

writing skills. 

 

CONCLUSION 

The results showed that the writing skill in English language learning through the 

media flashcard able involving intellectual abilities, social and emotional in an integrated 

manner so that raises the potential of students, designing analysis, able to work together, and 

be able to solve problems independently. More students enjoy learning and following study 

with passion, enthusiasm and joy, so that the writing skills expected results can be achieved. 

From the results of the analysis of the percentage of each research increased from 

prapenelitian students who scored ≥66 50.2%, at the end of the first cycle obtained at 65% 

and at the end of the second cycle obtained an increase to 76.8%. Results writing skills in this 

second cycle has exceeded the specified target is 70%. Based on observations conducted 

observer data obtained demonstrated success in improving writing skills and increased 

activity of teachers and students in the learning process through the media flashcard is for 

teachers by 85% and 82.5% of students at the I. cycle on the second cycle increased to 95 % 

to 92.5% for teachers and students. 

It can be concluded that the media flashcard able to improve the writing skills of 

fourth grade students SDS Laboratory PGSD Setiabudi, South Jakarta because not only 

writing skills increase, but the attitude of the students is also increasing for example be easier 

to manage and faster response in capturing the material presented. Ways to improve the 

writing skills of students in primary schools in English language learning is to utilize the 

flashcard media. If the flashcard media imanfaatkan optimally then the value of writing skills 

students will increase, but it should also be supported with a pleasant atmosphere, but still 

can be conditioned by teachers such as adding the games lightly. Flashcard media must also 

be adapted to the social conditions of students and active students in the study group. In 
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selecting the study group recommended to place students who have the intellectual high and 

low in one group in order to avoid the intellectual gap between groups. Action research can 

also create variations in learning so that students do not get bored quickly to the learning 

process. Students can exchange their knowledge and experience with the formation of groups 

so as to create conditions conducive and pleasant. The success of a learning best be achieved 

if teachers can pick and approaches, models, techniques, good tactics and a diverse media 

that can be tailored to the needs and characteristics of students. 
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Abstract 

PBL is a teaching approach that uses real-world problems as a context for students to learn 

critical thinking and problem solving, as well as to acquire the essential knowledge and 

concepts of the subject matter. Based on the results of observations of science teaching in the 

V Grade Elementary School 1 Pojok Tulungagung regency, was found,  facts-facts, among 

others: (1) The teacher made learning science only with lectures and provide drill questions, 

(2) active participation in the classroom when learning science is dominated by some good 

student active in asking and answering questions the teacher, (3) students do not get a chance 

to actively acquire knowledge and solve problems, such as direct observation of the object or 

group discussions, (4) Activities which student do only read, listen to and work matter, (5) the 

linkage between the subject matter with the student's skills in solving problems in everyday 

life has not been considered. As a result the student learning result is low. Data obtained 

average student learning result only reach 58,70 with only achieve mastery class 37,04%, 

while the KKM (Minimum completeness criteria) specified is 70. Order to improve upgrade 

science learning by applying the necessary repairs PBL learning model.  This research aimed 

to describe (1) the application of PBL model to improve science learning in the V Grade In 

Elementary School 1 Pojok Subdistrict Campurdarat Tulungagung Regency, (2) the activity 

of V grade students in the elementary school 1 Pojok Subdistrict Campurdarat Tulungagung 

Regency for PBL learning modesl, (3) student learning result V Grade In Elementary School 

1 Pojok Subdistrict Campurdarat Tulungagung Regency applied the PBL models This 

research uses qualitative descriptive approach. This type of research used in this study is 

action research. This class action type of research using participatory collaborative model. 

The data was collected using observation, testing, documentation and field notes. The 

instrument used for data collection are observation sheets preparation of lesson plans, 

observation sheet PBL model execution, observation of student activity sheets, test questions, 
and field record sheets. The research showed that the use of PBL learning model for 

improving science teaching fifth grade students of elementary school 1 Pojok Subdistrict 

Campurdarat Tulungagung Regency of demonstrated success in the application of the model 

PBL teachers, in the first cycle is 83,35 and increased to 96,5 in the second cycle. Increase 

student activity, the first cycle and the second cycle was obtained 73,11 into 88,42. Learning 

result also increased from an average of 83.31 in the first cycle to an average of 94,06. The 

conclusion of the research showed that the application of PBL moel can improve upgrade 

student learning outcomes and activities in the Elementary School 1 Pojok Subdistrict 

Campurdarat Tulungagung Regency. 
 

Keywords: Learning Science, Model Problem Based Learning (PBL) 
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PENDAHULUAN  

 Interaksi antara guru dan siswa diperlukan agar tercapai tujuan pembelajaran IPA. 

Suasana belajar mengajar yang diharapkan adalah menjadikan siswa sebagai subjek yang 

berupaya menggali sendiri, memecahkan sendiri masalah-masalah dari suatu konsep yang 

dipelajari, sedangkan guru lebih banyak bertindak sebagai motivator dan fasilitator. Guru 

hendaknya memilih metode pembelajaran yang tepat sehingga pembelajaran lebih menarik 

dan siswa lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. 

SD Negeri Pojok 1 merupakan salah satu Sekolah Dasar  di Kecamatan Campurdarat 

Kabupaten Tulungagung.  Berdasarkan observasi yang dilakukan  hari selasa,  tanggal 22 

Oktober 2013, pada pembelajaran IPA materi “Gaya” ditemukan fakta yang kurang 

menggembirakan yaitu  (1) Guru melakukan pembelajaran IPA hanya dengan ceramah dan 

memberikan drill soal, (2)  Keaktifan di dalam kelas saat pembelajaran IPA didominasi oleh 

beberapa orang siswa saja baik aktif dalam bertanya maupun menjawab pertanyaan guru, (3) 

Siswa belum mendapatkan kesempatan untuk aktif memperoleh pengetahuan maupun 

memecahkan masalah, misalnya pengamatan objek secara langsung maupun diskusi 

kelompok, (4) Kegiatan yang dilakukan siswa hanya meliputi membaca, mendengarkan dan 

mengerjakan soal, (5) Keterkaitan antara materi pelajaran dengan keterampilan siswa dalam 

memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari- hari belum diperhatikan.  

Sementara hasil kajian terhadap data nilai yang berasal dari dokumen guru diperoleh 

fakta masih banyak siswa yang mendapatkan nilai di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) yang ditentukan sekolah sebesar 70. Hasil evaluasi siswa yang dilakukan pada 

kegiatan akhir pembelajaran menunjukkan bahwa siswa yang mencapai  nilai antara 75-100 

yaitu  9  siswa (33,33%), yang mencapai nilai antara 50-75 ada 13 siswa (48,15%), dan  yang 

memperoleh nilai di bawah 50 ada 5 siswa (18,51%). 

Permasalahan-permasalahan di atas menunjukkan bahwa pembelajaran IPA di kelas V 

SDN Pojok 1 masih belum maksimal. Kurang maksimalnya pembelajaran IPA siswa kelas V 

di SDN Pojok 1 perlu diberikan alternatif pemecahan masalah, antara lain berupa: (1) model 

pembelajaran yang menempatkan guru sebagai fasilitator dan motivator dalam pembelajaran, 

(2) model pembelajaran yang tidak hanya mengaktifkan sebagian siswa tetapi juga seluruh 

siswa, (3) model pembeljaran yang mampu menuntun siswa untuk mengkaitkan konsep yang 

dipelajarinya dengan keterampilannya dalam memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-

hari, (4) model pembelajaran yang tidak hanya mengharapkan siswa hanya sekedar 

mendengarkan, mencatat, kemudian menghafal materi pelajaran, akan tetapi siswa aktif 

berpikir, berkomunikasi, mencari dan mengolah data, menyimpulkan dan (5) model 

pembelajaran yang dapat meningkatkan pemahaman daya ingat siswa tentang konsep yang 

dipelajari sehingga siswa dapat menerapkannya dalam kondisi nyata di kehidupan sehari-hari 

dan menumbuhkan pola pikir kritis. 

Berdasarkan uraian di atas salah satu cara untuk membangkitkan aktivitas siswa 

dalam pembelajaran yaitu dengan menerapkan model pembelajaran yang tepat, yaitu 

Problem Based Learning (PBL) atau pembelajaran berbasis masalah. Dalam pembelajaran ini 

terdapat aktivitas pemecahan masalah yang berasal dari dunia nyata, yaitu permasalahan-

permasalahan yang dapat ditemukan di sekitar siswa yang akan membuat belajar menjadi 

lebih bermakna. 
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Pembelajaran berbasis masalah (PBL) dimaksudkan untuk memberikan ruang gerak 

berpikir yang bebas kepada siswa untuk mencari konsep dan menyelesaikan masalah. Dengan 

menggunakan pendekatan PBL siswa tidak hanya sekedar menerima informasi dari guru saja, 

akan tetapi  guru sebagai motivator dan fasilitator yang mengarahkan siswa agar terlibat 

secara aktif dalam seluruh  pembelajaran dengan diawali pada masalah yang berkaitan 

dengan konsep yang dipelajari. Diterapkannya Problem Based Learning  ini diharapkan dapat 

membangun suasana pembelajaran yang semula berpusat pada guru menjadi berpusat pada 

siswa, sehingga dapat mendorong siswa lebih berminat untuk mempelajari mata pelajaran 

IPA dan siswa dapat memperoleh pengetahuan yang lebih bermakna sehingga dapat  

meningkatkan hasil belajar siswa. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan Model Problem Based 

Learning  (PBL) guna meningkatkan pembelajaran IPA Kelas V di SDN  Pojok 1 Kecamatan 

Campurdarat Kabupaten Tulungagung. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berarti:  

Bagi guru, meningkatkan pengetahuan dan pengalaman tentang penelitian tindakan kelas 

dapat menambah pengetahuan tentang model pembelajaran Problem Based Learning (PBL). 

Bagi kepala sekolah, memiliki guru yang kreatif dan terampil menggunakan model 

pembelajaran yang sesuai dengan konsep yang diajarkan sehingga dapat mempercepat 

penguasaan dan pemahaman konsep siswa. Bagi  teman sejawat, menambah pengetahuan, 

pengalaman, keterampilan, dan bekal dalam merancang dan melaksanakan perbaikan 

pembelajaran untuk mempersiapkan diri ketika menjalani profesi keguruan kelak. Bagi 

program studi S1 PGSD Jurusan KSDP, dapat dijadikan sebagai salah satu sumber untuk 

mengembangkan kegiatan keilmuan dan pendidikan. 

 

METODE  

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas (PTK) dengan model 

kolaboratif partisipatoris. PTK merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar 

berupa sebuah tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara 

bersama (Arikunto, 2008:3). Pada penelitian ini, peneliti terlibat langsung dalam 

merencanakan tindakan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Penelitian ini mengacu pada 

rancangan penelitian model Kemmis dan Taggart yang terdiri dari empat tahap; (1) 

perencanaan tindakan, (2) pelaksanaan tindakan, (3) pengamatan (observasi), dan (4) refleksi. 

Adapun desain PTK yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan model Kemmis 

dan Mc Taggart. Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan dalam 2 siklus. Hal ini 

didasarkan pada kompetensi dasarnya, yaitu ” Menjelaskan pesawat sederhana yang dapat 

membuat pekerjaan lebih mudah dan lebih cepat”. Pada siklus I pertemuan 1 membahas 

tentang pesawat sederhana jenis tuas/pengungkit. Selanjutnya pada siklus 1 pertemuan 2 

membahas tentang pesawat sederhana jenis bidang miring dan roda berporos. Sedangkan 

pada siklus 2 pertemuan 1 membahas tentang pesawat sederhanajenis katrol dan siklus 2 

pertemuan 2 menggolongkan berbagai alat rumah tangga yang termasuk jenis katrol, bidang 

miring, tuas/ pengungkit dan roda berporos. Masing-masing siklus terdiri dari empat 4  tahap 

yaitu: (1) menyusun rencana tindakan; (2) melaksanakan tindakan; (3) melakukan observasi; 

(4) melakukan refleksi.  
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Analisis data yang digunakan dalam penelitian bersifat deskriptif kualitatif. Data yang 

terkumpul selanjutnya akan dianalisis secara dekriptif, baik deskriptif kualitatif maupun 

kuantitatif. Data kualitatif berupa catatan observasi, dokumen foto, catatan lapangan akan 

dianalisis kualitatif dengan tahapan pemaparan data, penyerdehanaan data, pengelompokkan 

data sesuai fokus masalah, pemaknaan, dan penyimpulan hasil analisis. Sedangkan data yang 

yang terdapat pada format pengamatan penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP), data format pengamatan aktivitas guru ketika mengajar, pengamatan aktivitas siswa, 

serta data tentang hasil belajar (kognitif) berupa nilai (score) pada materi pesawat sederhana, 

dianalisis secara kuantitatif melalui  analisis prosentase dan analisis rata-rata.  

 

HASIL 

Adapun hasil penelitian tentang 1) Pelaksanaan pembelajaran dengan 

menggunakan model Problem Based Learning dibahas sebagai berikut: 

Penerapan model Problem Based Learning  pada mata pelajaran IPA dengan materi 

“pesawat sederhana” yang dilaksanakan dua siklus yang tiap siklus terdiri dari dua pertemuan 

dapat dilihat pada tabel 1 dan 2 berikut. 

Tabel 1 Hasil observasi penerapan model PBL siklus I 

 

 

 

ASPEK YANG DIAMATI 

Skor 

Pertemuan  

1 

Pertemuan  

2 

Tahap 1 Mengorientasikan siswa pada masalah 3 3 

Tahap 2. Mengorganisasikan siswa untuk belajar 2 3 

Tahap 3. Membimbing siswa menemukan penjelasan 

dan pemecahan masalah  
3 3 

Tahap 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya  2 2 

Tahap 5. Menganilisis dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 2 2 

NILAI AKHIR 80 86,7 

 

Tabel 2 Hasil observasi penerapan model PBL siklus II 

 

 

 

ASPEK YANG DIAMATI 

Skor 

Pertemuan  

1 

Pertemuan  

2 

Tahap 1 Mengorientasikan siswa pada masalah 3 3 

Tahap 2. Mengorganisasikan siswa untuk belajar 3 3 

Tahap 3. Membimbing siswa menemukan penjelasan 

dan pemecahan masalah  
3 3 

Tahap 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya  3 3 

Tahap 5. Menganilisis dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 3 3 

Nilai Akhir 100 100 

 

3) Aktivitas belajar siswa selama menggunakan  model Learning Cycle dapat dilihat 

pada tabel 2 dan 3 berikut. 
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Tabel 3 Hasil observasi Aktivitas Siswa Siklus I 

 

No. 

 

Aspek Penilaian 

Skor 

Pertemuan  

1 

Pertemuan  

2 

1. Mengemukakan pertanyaan  60,5 71,6 

2. Menjawab pertanyaan  67,9 71,6 

3. Diskusi memecahkan masalah  61,7 85,2 

4. Mengemukakan ide  61,7 79,1 

5. Menyajikan hasil karya  70,4 91,4 

                   Rata–rata aktivitas belajar siswa  66,44 79,78 

 

Tabel 4 Hasil observasi aktivitas siswa siklus II 

 

No. 

 

Aspek Penilaian 

Skor 

Pertemuan  

1 

Pertemuan  

2 

1. Mengemukakan pertanyaan  85,2 95,1 

2. Menjawab pertanyaan  77,8 83,9 

3. Diskusi memecahkan masalah  96,3 96,3 

4. Mengemukakan ide  74,1 79,0 

5. Menyajikan hasil karya  93,8 100 

                   Rata–rata aktivitas belajar siswa  85,98 90,86 

 

Dari data tabel di atas pada aspek mengemukakan pertanyaan pada siklus I 

mendapatkan 66,5 dan pada siklus II mendapatkan skor 90,15, aspek menjawab pertanyaan 

mendapatkan skor 69,75 dan 80,85 pada siklus II, aspek diskusi memecahkan masalah 

mendapatkan  skor 73,45 dan  96,3 pada siklus II, sedangkan pada aspek mengemukakan ide 

mendapat skor 70,4 dan 76,55 pada siklus II, dan yang terakhir aspek menyajikan hasil karya 

mendapatkan skor 80,9 dan 96,9 pada siklus II. Model PBL dapat meningkatkan aktivitas 

belajar siswa dari siklus I ke siklus II, dengan peningkatan sebesar 15,5. 

3) Hasil belajar siswa, selama menggunakan  model PBL pada mata pelajaran IPA kelas IV 

SDN Pojok I Tulungagung, diperoleh bahwa hasil belajar siswa pada siklus I dan siklus II 

telah mengalami peningkatan. Untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa dapat dilihat pada 

tabel 5 dan 6 berikut. 

Tabel 5 Hasil belajar siswa siklus I 

No Kode siswa Skor Rata-rata Keterangan 

Petemuan 

1 

Pertemuan 

2 

1. SN 10 25 17,5 Tidak tuntas 

2. AEA 85 100 92,5 Tuntas 

3. AZB 100 100 100 Tuntas 

4. AGA 100 100 100 Tuntas 

5. AF 34 100 67 Tidak tuntas 

6. BRS 83 60 71,5 Tuntas 

7. EM 83 100 92,5 Tuntas 
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8. FAF 85 85 85 Tuntas 

9. LAR 100 90 95 Tuntas 

10 MSOV 70 60 65 Tidak tuntas 

11. MAS 84 100 92 Tuntas 

12. MAE 50 90 70 Tuntas 

13. MZT 70 100 85 Tuntas 

14. MEA 100 85 76 Tuntas 

15. MZA 67 75 71 Tuntas 

16. NAP 100 90 95 Tuntas 

17. PM 100 100 100 Tuntas 

18. PNO 100 75 87,5 Tuntas 

19. RDP 83 75 79 Tuntas 

2. SOP 83 100 91,5 Tuntas 

21. SW 83 100 91,5 Tuntas 

22. UGIS 100 100 100 Tuntas 

23. US 100 100 100 Tuntas 

24. UC 85 100 92,5 Tuntas 

25. WLE 100 80 90 Tuntas 

26. ZNH 50 100 75 Tuntas 

27. MNB 
50 85 

67,5 Tidak 

Tuntas 

 Jumlah 2065 2375 2249,5  

 Rata-rata  76,48 87,96 83,31  

 

Tabel 6 Hasil belajar siswa siklus II 

No  KODE SISWA SKOR Rata-rata  

 Keterang

an 

Petemuan 

1 

Pertemuan 

2 

1. SN 67 71 69 Tidak tuntas 

2. AEA 70 100 85 Tuntas 

3. AZB 100 100 100 Tuntas 

4. AGA 100 100 100 Tuntas 

5. AF 100 100 100 Tuntas 

6. BRS 85 86 85,5 Tuntas 

7. EM 100 100 100 Tuntas 

8. FAF 90 86 88 Tuntas 

9. LAR 100 100 100 Tuntas 

10 MSOV 70 90 75 Tuntas  

11. MAS 100 100 100 Tuntas 

12. MAE 100 100 100 Tuntas 

13. MZT 100 100 100 Tuntas 

14. MEA 100 100 100 Tuntas 
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15. MZA 100 86 93 Tuntas 

16. NAP 100 100 100 Tuntas 

17. PM 100 100 100 Tuntas 

18. PNO 100 100 100 Tuntas 

19. RDP 85 86 85,5 Tuntas 

2. SOP 100 100 100 Tuntas 

21. SW 100 100 100 Tuntas 

22. UGIS 90 100 95 Tuntas 

23. US 85 100 92,5 Tuntas 

24. UC 70 100 85 Tuntas 

25. WLE 100 86 93 Tuntas 

26. ZNH 100 100 100 Tuntas 

27. MNB 100 86 93 Tuntas 

 Jumlah 2375 2606 2539,5  

 Rata-rata  87,96 96,52 94, 06  

 

 Berdasarkan tabel diatas pada tindakan siklus I diperoleh rata-rata hasil belajar 83,31 

dengan rincian 21 siswa tuntas dan 6 siswa lainnya belum tuntas. Tingkat keberhasilan pada 

siklus I sebesar  77,8% dengan kategori sangat baik. Pada siklus II diperoleh rata-rata 94,06 

dengan rincian 26 siswa tuntas dan 1 siswa belum tuntas. Tingkat keberhasilan pada siklus II 

sebesar 96,3% dengan kategori sangat baik. 

 

PEMBAHASAN 

1)  Penerapan Pembelajaran IPA dengan Model Problem Based Learning materi 

“Pesawat Sederhana” 

Sesuai dengan tahapan model Problem Based Learning, tahapan pertama yaitu 

mengorganisasikan masalah pada siswa, berdasarkan hasil temuan pengamatan penerapan 

model Problem Based Learning pada pembelajaran IPA siswa kelas V SDN Pojok 1 

Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung pada tahap mengorientasi masalah pada 

siswa, siklus I memperoleh skor 100%  dan pada siklus II memperoleh skor sebesar 100%. 

Pada tahap ini siswa digiring untuk memberikan tanggapan berupa pertanyaan terhadap 

suatu permasalahan dari suatu gambar yang berhubungan langsung dengan kehidupan nyata.  

Selanjutnya siswa dituntut untuk memberikan alasan dari jawaban atau pendapatnya 

tersebut. Hal ini sesuai denggan pendapat Nurhadi (2004:57)   bahwa ,”... pembelajaran 

berdasarkan masalah dengan mengorganisasikan pembelajaran di sekitar pertanyaan dan 

masalah yang kedua-duanya secara sosial penting dan secara pribadi bermakna untuk siswa. 

Mereka mengajukan situasi kehidupan nyata yang autentik, menghindari jawaban sederhana, 

dan memungkinkan adanya berbagai macam solusi untuk situasi itu”.  

Selanjutnya yakni tahap mengorganisasikan siswa untuk belajar yaitu mengarahkan 

cara siswa belajar. Setelah ditemukan suatu permasalahan yang berasal dari tanggapan siswa 

atas gambar yang disajikan maka selanjutnya siswa dibantu untuk mendefinisikan dan 

mengorganisasikan tugas belajar yakni mengerjakan LKS yang berhubungan dengan 
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permasalahan tersebut. Pada tahap mengorganisasikan siswa untuk belajar ini siklus I 

memperoleh skor  83% pada siklus II meningkat menjadi 100%. Dalam hal ini siswa belajar 

berkelompok dengan anggota yang heterogen dan adil sesuai tingkat kecerdasannya. Ini 

sesuai dengan pendapat muslich (2008:50) bahwa pemahaman siswa tentang sesuatu, yang 

terbangun ketika terjadi peristiwa belajar, akan lebih baik apabila ia berinteraksi dengan 

teman-temannya.  

Kemudian membimbing menemukan penjelasan dan pemecahan masalah yaitu 

mengarahkan siswa saling bekerjasama dalam pemecahan masalah pada kelompoknya. Pada 

tahap membimbing menemukan penjelasan dan pemecahan masalah pada siklus I 

memperoleh skor 100% sedangkan pada siklus II menjadi 100%.  

Tahap selanjutnya yakni mengembangkan dan menyajikan hasil karya yaitu dengan 

memberikan kesempatan kepada siswa untu menyajikan hasil diskusinya dalam pemecahan 

masalah di depan kelas dan kelompok yang lain diberi kesempatan pula untuk menanggapi 

atau memberi jawaban yang lain secara bergantian. Penerapan pembelajaran model Problem 

Based Learning tahap mengembangkan dan menyajikan hasil karya pada siklus I 

memperoleh skor 67%, dan siklus II meningkat menjadi 100%.  

Tahap terakhir yakni menganalisis dan megevaluasi proses pemecahan masalah yaitu 

guru melakukan evaluasi dan refleksi terhadap proses pemecahan masalah. Pada siklus I 

pada tahap menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah ini memperoleh skor 

67%, dan meningkat di siklus II menjadi 100%.  

2) Aktivitas Siswa Selama Pembelajaran dengan Model Problem Based Learning 

(PBL) 

Berdasarkan hasil temuan aktivitas belajar siswa kelas V SDN Pojok 1 Kecamatan 

Campurdarat Kabupaten Tulungagung setelah diterapkan model pembelajaran Problem 

Based Learning dapat dilihat bahwa untuk semua tahapan model PBL pada aktivitas siswa 

mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II. Pada aspek mengemukakan pertanyaan 

siklus I tingkat keberhasilan mencapai 66,05 dan meningkat pada siklus II dengan 90,15. 

Pada aspek menjawab pertanyaan siklus I 69 dan pada siklus II mengalami peningkatan 

menjadi 80,85. Selanjutnya pada aspek diskusi memecahkan masalah pada siklus I tingkat 

keberhasilan mencapai 73,45 sedangkan pada siklus II meningkat menjadi 96,3. Kemudian 

pada aspek mengemukakan ide pada siklus I tingkat keberhasilan mencapai 70,4 sedangkan 

pada siklus II meningkat menjadi 76,55. Adapun pada aspek menyajikan hasil karya pada 

siklus I tingkat keberhasilan mencapai 80,9, dan meningkat menjadi 96,9 pada siklus II.  

3) Hasil Belajar Siswa Selama Diterapkan  Model Problem Based Learning (PBL) 

Setelah diterapkan model pembelajaran Problem Based Learning  pada pembelajaran 

IPA materi pesawat sederhana, hasil belajar siswa kelas V SDN Pjok 1 Kecamatan 

Campurdarat Kabupaten Tulungagung mengalami peningkatan. Hal ini terbukti bahwa pada 

siklus I pertemuan 1 nilai rata-rata hasil belajar IPA kelas V 76,48, meningkat pada 

pertemuan 2 menjadi 87,96. Sedangkan pada siklus II pertemuan 1, nilai rata-rata hasil 

belajar siswa mencapai 87,96 , dan meningkat menjadi 96,52  pada pertemuan 2. Sehingga 

secara keseluruhan nilai rata-rata hasil belajar siswa pada siklus I mencapai 79,69, kemudian 

meningkat menjadi 94,06 pada siklus II. 
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Ketuntasan belajar siswa juga mengalami peningkatan, yakni pada siklus I pertemuan 

ke-1 ketuntasan klasikal 77,78% dengan kriteria baik (B), pada siklus I pertemuan ke-2 

ketuntasan klasikal 88,89% dengan kriteria sangat baik (A), pada siklus II pertemuan ke-1 

ketuntasan klasikal 96,29% dengan kriteria sangat baik (A), dam pada siklus II pertemuan 

ke-2 ketuntasan klasikal mencapai 100% dengan kriteria sangat baik (A). Secara klasikal 

sudah dinyatakan tuntas belajar karena mencapai >75% dari jumlah siswa yang mempunyai 

daya serap minimal 70.  Jadi, penerapan Problem Based Learning terbukti dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SDN Pojok 1 Kecamatan Campurdarat Kabupaten 

Tulungagung pada pembelajaran IPA materi pokok “Pesawat Sederhana”. 

 

PENUTUP 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti dalam menerapkan Problem 

Based Learning (PBL) pada siswa kelas V SDN Pojok 1 Kecamatan Campurdarat 

Kabupaten Tulungagung, dapat disimpulkan  Penerapan  Problem Based Learning (PBL) 

dapat meningkatkan pembelajaran pada mata pelajaran IPA siswa kelas V SDN Pojok 1 

Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung. Hal tersebut dilihat dari skor rata-rata 

yang diperoleh yaitu pada siklus I sebesar 83,35 dan pada siklus II meningkat menjadi  96,5. 

Penerapan model pembelajaran Problem Based Learning dapat meningkatkan aktivitas 

belajar siswa. Aktivitas belajar siswa sesuai dengan model pembelajaran PBL ada lima 

aspek yaitu mengemukakan pertanyaan, menjawab pertanyaan, diskusi memecahkan 

masalah, mengemukakan ide, menyajikan hasil karya. Aktivitas belajar siswa kelas V SDN 

Pojok 1 Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung setelah diterapkan model 

pembelajaran PBL  pada mata pelajaran IPA materi “Pesawat Sederhana” pada siklus I 

tingkat keberhasilan sebesar 73,11 yang masuk pada kategori baik (B), sedangkan pada 

siklus II meningkat mencapai 88,42 yang masuk dalam kategori sangat baik (A). Penerapan 

model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. Hasil belajar siswa kelas V SDN Pojok 1  Kecamatan Campurdarat Kabupaten 

Tulungagung diterapkan model pembelajaran PBL  pada mata pelajaran IPA materi 

“Pesawat Sederhana” dapat dianalisis bahwa pada siklus I ketuntasan klasikal 83,31 dengan 

kriteria sangat baik (A), dan meningkat pada siklus II ketuntasan klasikal mencapai 94,06 

dengan kriteria sangat baik (A). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Problem Based Learning (PBL) 

berdampak baik terhadap aktivitas siswa dalam belajar dan dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa kelas V SDN Pojok 1 Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung, maka 

disarankan agar dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah, Problem Based Learning 

(PBL) dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif bagi guru untuk meningkatkan 

pembelajaran khususnya pada mata pelajaran IPA di SD. Bagi seorang guru bila ingin 

menggunakan model Problem Based Learning (PBL) dalam pembelajaran  harus lebih 

ditekankan pada eksperimen. Kelemahan dalam penelitian ini yaitu  peneliti tidak 

melaksanakan tahap eksperimen, maka sebaiknya bila ada peneliti malakukan pembelajaran 

model Problem Based Learning (PBL) sebaiknya jangan melupakan tahap eksperimen 

didalam model Problem Based Learning (PBL). 
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Abstrak 

Tujuan jangka panjang penelitian ini  ialah terciptanya paket model psikoedukasi Piranti olah 

pikir-emosi dalam bentuk CD yang siap diterapkan oleh para guru dalam  rangka 

menumbuhkembangkan cinta budaya bangsa siswa Sekolah Dasar. Tujuan jangka pendek 

penelitian ini adalah tersusunnya model yang tertuang dalam bentuk CD serta informasi 

tentang pengaruh penerapan model psiko-edukasi Piranti olah pikir-emosi terhadapcinta 

budaya bangsa siswa Sekolah Dasar di Indonesia. Pada tahun pertama,melakukan rancang 

bangun model psikoedukasi Piranti olah pikir-emosiyang dapatmenumbuh kembangkan 

karakter cinta budaya bangsa siswa Sekolah Dasar di Indonesia.Pada tahun kedua, di 

samping publikasi, peneliti melakukan kegiatan eksperimen untuk menguji pengaruh model 

psikoedukasi Piranti olah pikir-emosi terhadap variabel Cinta budaya bangsa di 3 wilayah 

yang dapat mewakili kerakteristiksiswa SD di Indonesia.Hasil penelitian ini  bermanfaat bagi 

guru untuk melaksanakan program pembelajaran berbasis karakter yang komprehensif secara 

klasikal dalam rangka menumbuh kembangkan karakter cinta budaya bangsa siswa Sekolah 

Dasar di Indonesia. Dalam penggunaannya, disamping guru dapat melakukan tindakan 

layanan bimbingan yang berdasar pada kurikulum yang dipersiapkan secara lengkap, guru 

dapat melakukan upaya sendiri dengan cara dan langkah yang dianjurkan dalam panduan 

pembelajaran berbasis pendidikan karakter ini.  
 

Kata kunci: Cinta, budaya, Model, Olah  pikir-emosi. 

 

 

Dalam satu dekade belakangan ini, nurani kita digelisahkan oleh maraknya aksi 

kekerasan yang terjadi di berbagai lapis dan lini masyarakat. Aksi-aksi vandalisme dan 

premanisme dengan berbagai macam bentuk dan variannya menjadi fenomena tragis yang 

amat mudah disaksikan di atas panggung sosial negeri ini. Perkara-perkara sepele yang 

seharusnya bisa diselesaikan dengan cara yang arif dan dewasa tak jarang dituntaskan di atas 

ladang kekerasan yang berbuntut darah dan air mata. Dalam keadaan semacam itu, nilai-nilai 

kearifan dan keluhuran budi yang dulu dimuliakan dan diagung-agungkan sebagai karakter 

dan jatidiri bangsa seperti telah memfosil ke dalam ceruk peradaban.  

Kekerasan agaknya telah menjadi “budaya baru” dan sulit dihilangkan dari negeri ini. 

Jalan penyelesaian masalah berbasiskan kejernihan nurani dan kepekaan akal budi telah 

tertutup oleh keangkuhan dan kemunafikan. Kekuatan fisik (okol) lebih dikedepankan 

ketimbang akal. Tawuran antarkampung berujung maut, mudah emosi hanya gara-gara 

senggolan dalam pentas dangdut. Bentrok antara petugas Satpol PP dan warga tak terelakkan 

hanya lantaran kesalahpahaman. Ormas berbasis primordialisme sempit pun tak jarang ambil 

peran membuat keributan dan keresahan warga di ranah publik. Belum lagi aksi para preman 

yang mempertontonkan tindakan fasis dan brutal di tengah-tengah keramaian penduduk. 
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Pembakaran, perusakan, dan penganiayaan pun marak terjadi di berbagai tempat. Budaya 

kekerasan agaknya benar-benar telah berada pada titik nazir peradaban, sehingga 

menenggelamkan karakter “genuine” bangsa ini yang telah lama ditahbiskan sebagai bangsa 

yang cinta damai, santun, ramah, dan berperadaban tinggi. 

Hal yang menyedihkan, budaya kekerasan dinilai juga telah bergeser ke dalam ranah 

dunia pendidikan kita. Hal ini dapat dilihat pada perilaku-perilaku para pelajar. Tas yang 

mereka tenteng ke sekolah bukannya sarat dengan buku-buku teks bermutu, tetapi penuh 

dengan benda tajam. Gunting, obeng, tang, belati, atau benda-benda tumpul lainnya tak 

jarang memenuhi tas mereka. Bukan untuk praktik keterampilan vokasional, melainkan untuk 

“memuaskan” naluri dan budaya agresivitas mereka. Persoalan pribadi antarpelajar sering 

kali membesar menjadi pertaruhan gengsi dan nama baik sekolah, sehingga tawuran massal 

antarpelajar tak bisa dihindarkan. Mereka tidak lagi mempertontonkan kesantunan dan 

kearifan dalam melakukan rivalitas di bidang keilmuan dan intelektual, tetapi bersaing 

memperlihatkan kepiawaian memainkan pentungan dan senjata tajam. Kaum remaja-pelajar 

kita, khususnya yang hidup di kota-kota besar, tidak lagi akrab dengan nilai-nilai kearifan 

dan keluhuran budi, tetapi lebih suka menggauli kekerasan, pesta, dan seks bebas. 

Maraknya perilaku anomali sosial di kalangan kaum remaja-pelajar kita belakangan ini 

sejatinya tidak lahir begitu saja. Ia lahir di tengah situasi peradaban yang dinilai jauh dari 

persoalan-persoalan moral dan budi pekerti. Dunia pendidikan yang seharusnya menjadi 

benteng yang kokoh bagi para pelajar dari gerusan aksi kekerasan dan vandalisme dinilai 

telah mengalami kemandulan. Pendidikan tidak diarahkan untuk “memanusiakan manusia” 

secara utuh dan paripurna, tetapi lebih diorientasikan untuk mempertahankan jargon dan 

kepentingan kekuasaan semata. Pendidikan karakter yang notabene bisa dioptimalkan sebagai 

media yang strategis untuk mengembangkan, menyuburkan, dan mengakarkan nilai-nilai 

keluhuran budi dan kemanusiaan justru dikebiri dan disingkirkan melalui proses pendidikan 

yang serba dogmatis, indoktrinatif, dan instruksional. Selama mengikuti proses pendidikan, 

anak-anak bangsa negeri ini hanya sekadar menjadi objek dan “tong sampah” ilmu 

pengetahuan yang serba pendiam dan penurut, sehingga kehilangan daya kreatif dan sikap 

kritis. 

Suasana pembelajaran yang kurang kondusif telah membuat cakrawala berpikir peserta 

didik menyempit dan mengarah pada sikap-sikap fasisme, bahkan menyuburkan mental 

penyamun/perompak/penggusur yang menghambat kemajuan bangsa. Erat berhubungan 

dengan itu, timbullah suatu ketidakwajaran dalam relasi sikap terhadap kebenaran. Mental 

membual, berbohong, dan perilaku semu, seolah-olah semakin meracuni kehidupan kultural 

bangsa. Kejujuran dan kewajaran selalu dikalahkan. Keserasian antara yang dikatakan dan 

yang dikerjakan semakin timpang. Sikap-sikap fasis yang menafikan keluhuran akal budi 

tampaknya sudah menjadi fenomena yang mewabah dalam masyarakat kita.  

Aksi-aksi kekerasan makin marak terjadi ketika selubung reformasi terbuka pada tahun 

1998. Setiap orang merasa mendapatkan angin segar untuk menuntaskan kebebasan yang 

selama ini terpasung. Seperti terbebas dari sekapan rezim yang represif dan menekan, warga 

masyarakat terbuai dalam euforia reformasi yang memungkinkan mereka bebas berbuat dan 

berkehendak sesuai dengan selera dan kepentingannya. Ruang-ruang publik pun jadi ingar-
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bingar. Pada titik peristiwa dan momen tertentu, ratusan, bahkan ribuan massa mengusung 

slogan-slogan demonstratif dan meneriakkan yel-yel tertentu untuk membakar emosi massa.  

Sejauh tidak diikuti dengan tindakan anarkhi, brutal, atau destruktif, gerakan 

demonstrasi secara besar-besaran dan masif sekalipun masih bisa ditolerir dan dimaklumi. 

Bentuk-bentuk penyampaian pendapat di muka umum seperti itu tetap perlu dihormati dan 

dihargai sebagai hak setiap warga negara untuk mengekspresikan aspirasinya. Namun, 

kenyataan menunjukkan bahwa demonstrasi yang berlangsung pasca-reformasi tak jarang 

diwarnai dengan perilaku bakar membakar, perusakan, vulgar, dan destruktif.Bahkan, 

fasilitas-fasilitas publik yang telah dibangun dengan susah-payah pun sering jadi sasaran 

amuk dan amarah. Nilai-nilai kesantunan, keramahan, dan kearifan telah menguap dan 

berubah menjadi sikap-sikap kanibal yang menodai keluhuran budi manusia sebagai makhluk 

yang bermartabat.  

Hampir empat belas tahun era reformasi bergulir, negeri ini bukannya mendapatkan 

jalan terang menuju bangsa yang beradab dan berbudaya, melainkan justru makin tersungkur 

ke dalam kubangan dekadensi moral dan involusi kultural. Bangsa ini menjadi demikian 

gampang kalap dan rentan terhadap konflik dan kekerasan. Jika kondisi semacam itu terus 

berlangsung, bukan tidak mungkin budaya kekerasan yang amat tidak menguntungkan bagi 

kemajuan peradaban bangsa itu makin mengakar ke dalam jiwa dan kepribadian anak-anak 

bangsa. 

Lebih dari itu, apabila dicermati secara mendalam, sistem pendidikan di Indonesia 

secara umum masih dititikberatkan pada kecerdasan kognitif. Hal ini dapat dilihat dari 

orientasi sekolah sekolah yang ada masih disibukkan dengan ujian, mulai dari ujian midle, 

ujian akhir hingga ujian nasional. Ditambah latihan-latihan soal harian dan pekerjaan rumah 

untuk memecahkan pertanyaan di buku pelajaran yang biasanya tak relevan dengan 

kehidupan sehari hari para siswa.  

Saatnya para pengambil kebijakan, para pendidik, orang tua dan masyarakat senantiasa 

memperkaya persepsi bahwa ukuran keberhasilan tak melulu dilihat dari prestasi angka 

angka. Hendaknya institusi sekolah menjadi tempat yang senantiasa menciptakan 

pengalaman pengalaman bagi siswa untuk membangun dan membentuk karakter unggul. 

Pada kenyataannya, permasalahan pendidikan bangsa ini tidak pernah selesai, ada 

berbagai gejala yang negatif dalam dunia pendidikan ini, mulai dari perkelahian antar siswa, 

siswa yang terlibat kasus narkoba, sampai siswa yang memperkosa temannya sendiri, dan 

masih banyak lagi permasalahan pendidikan yang sedang berlangsung. Hal ini ditambah 

dengan berbagai persoalan yang terjadi pada lulusan pendidikan yang terjebak pada 

pengangguran atau para pelaku korupsi intelek yang menjadi-jadi. Fenomena kriminalitas 

yang terjadi dalam realitas kehidupan semuanya hampir bersentuhan dengan pendidikan. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Avip Saefullah bahwa lembaga pendidikan di 

Indonesia ternyata gagal berperan sebagai pranata sosial yang mampu membangun karakter 

bangsa Indonesia sesuai dengan nilai-nilai normatif kebangsaan yang dicita-citakan. Justru, 

yang terbangun saat ini adalah perilaku-perilaku elite negeri yang bertolak belakang dengan 

nilai sosial dan kehendak masyarakat. Lebih parah lagi, model perilaku paradoksal inilah 

yang berkembang menjadi spirit nasional dan terkesan menjadi karakter bangsa. Saefullah 

menilai bahwa lembaga pendidikan di Indonesia tidak mampu menegakkan nilai-nilai 

http://kabar-pendidikan.blogspot.com/2011/05/artikel-pendidikan-konsep-pendidikan.html


PROCEEDING 
Scientific Forum-Faculty of Education Department of Science Education (FIP-JIP) and The International Seminar 

Gorontalo, 09 – 11 September 2015 

 

 274 

demokratis dan menyiapkan masyarakat yang kritis dengan basis pengetahuan dan 

kompetensi. Akumulasi dari perilaku itu kemudian juga membuat kemunduran bangsa, baik 

dari segi pembangunan ekonomi maupun pengembangan kualitas sumber daya manusianya 

(http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian).  

Lebih dari tiga dasawarsa pendidikan berjalan apa adanya dengan out-put yang 

seadanya bahkan terkesan pendidikan kita telah mencetak manusia intelektual, alim tapi 

kurang bermoral. Dengan kata lain, bangsa kita saat ini sedang mengalami krisis moral baik 

di tingkat penguasa maupun rakyat. Sementara itu bila dicermati lebih mendalam, pendidikan 

agama, budi pekerti, dan Pancasila yang dilakukan sejak sekolah dasar hingga perguruan 

tinggi, bahkan pendidikan Pancasila yang juga telah ditatarkan pada pejabat tinggi negara, 

pegawai negeri pada segala tingkatan hingga organisasi kemasyarakatan, ternyata gagal 

membawa masyarakat kita ke arah yang lebih baik dalam hal membentuk karakter bangsa. 

Sulitnya memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); sulitnya mencari pimpinan 

sebagai panutan, dibiarkannya berbagai pelanggaran hak asasi manusia, rendahnya 

sensitivitas sosial dan lingkungan seperti eksploitasi sumber daya alam yang cenderung 

mengabaikan dampak sosial dan lingkungan, dan sisi negatif lainnya, merupakan beberapa 

contoh yang tidak dapat dielakkan dalam kehidupan masyarakat kita. 

Apabila dikaitkan dengan pembangunan karakter bangsa, pendidikan bisa diartikan 

secara lebih sempit sebagai suatu cara membangun dalam berkehidupan bersama. Dalam 

skala tataran antar komunitas, tanpa melihat etnis, suku, agama, ras dan sebagainya, 

berkehidupan bersama berarti telah sepakat secara sadar untuk melakukan ikatan bagi 

anggotanya menjadi suatu komunitas yang dilakukan dalam wilayah yang pasti dan sah, serta 

diakui komunitas masyarakat lainnya. Dari sudut pandang inilah kemudian timbul berbagai 

teori tentang bangsa dan negara. Karakter bangsa muncul dari komunitas-komunitas yang 

memiliki ikatan dan aturan yang jelas. Dalam hal ini pendidikan berperan penting 

membangun persamaan persepsi antar komunitas sehingga terjalin komunitas yang memiliki 

karakter yang jelas dan kuat. Jika pendidikan gagal dalam membangun persepsi antar 

komunitas maka yang akan terjadi adalah perpecahan dan perbedaan serta akan memudarkan 

nilai-nilai kebangsaan dan akan berdampak pada hilangnya karakter bangsa.  

Kondisi bangsa sudah sedemikian rapuh, masyarakat Indonesia seperti kehilangan jati 

diri sementara pendidikan belum mampu bahkan dianggap gagal dalam membangun karakter 

bangsa. Akan tetapi, sebenarnya dan pada hakikatnya, hanya pendidikanlah yang merupakan 

jalan tercepat yang dapat membangun kembali karakter kebangsaan ini, hanya saja 

pendidikan yang telah berlangsung selama ini perlu ada peninjauan atas keberhasilan dan 

kekurangannya. Out-put pendidikan selama ini tidak semuanya dalam kondisi yang baik, 

sehingga dibutuhkan pembenahan dan perbaikan pada sisi-sisi yang lemah, perlu ada 

reorientasi atas visi pendidikan nasional. Sehingga bisa dikatakan bahwa krisis karakter 

kebangsaan saat ini menjadi tanggungjawab sepenuhnya dunia pendidikan. 

Peneliti mengajukan konseptual tentang kemungkinan efektifnya penerapan Model 

Piranti Olah Pikir Emosi (Model POP-E) Hambali, 2012 dipadukan dengan teori regulasi 

emosi (Tim dan Power,1999) sebagai model pasikoedukasi untuk membantu proses 

menumbuhkembangkan karakter cinta budaya bangsa siswa Sekolah Dasar. Penelitian ini 

dimaksudkan untuk mengembangkan  Model Piranti Olah Pikir Emosi (Model POP-E)  untuk 
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diterapkan di sekolah guna membantu karakter cinta budaya bangsa siswa Sekolah Dasar. 

Cinta budaya bangsa seperti gotong royong, saling menghormati satu sama lain, tanpa 

memandang asal suku dan latar belakang keluarga serta ras dan agama merupakan bagian 

dari pengembangan karakter anak negeri yang hidup dalam sebuah negara pluralis yang 

terkenal memiliki ragam kultur yang baik. Nama model psikoedukasi yang dikembangkan 

dalam hal ini  Model Piranti Olah Pikir Emosi (Model POP-E). Permasalahan umum  

penelitian ini ialah; Apakah model psikoedukasi Model Piranti Olah Pikir Emosi (Model 

POP-E) layak dan efektif untuk membantu mengembangkan karakter cinta budaya bangsa.  

Masalah yang bersifat umum tersebut selanjutnya dijabarkan.  

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk melihat efektifitas model psikoedukasi Model 

Piranti Olah Pikir Emosi (Model POP-E) untuk membantu mengembangkan kesadaran 

multicultural siswa Sekolah Dasar.  

Sesuai dengan Taksonomi Bloom bahwa ada 3 aspek dominan yang harus 

dikembangkan dalam diri setiap individu yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik. Pendidikan 

karakter akan mengenalkan individu kepada nilai-nilai serta norma kedalam wilayah kognitif. 

Kemudian nilai-nilai serta norma tersebut secara bertahap akan diarahkan untuk dihayati dan 

diresapi kedalam wilayah afektif siswa. Sedangkan di dalam pengejawantahan di dalam 

pribadi siswa, disetiap harinya siswa akan menerapkan di dalam masyarakat dimana siswa 

mampu berinteraksi dan bersosialisasi secara langsung. Proses kontak serta interaksi inilah 

yang akan menuntun aspek psikomotorik siswa untuk menerapkan nilai yang telah difahami 

dalam wilayah kognitif dan afektif.  

Di dalam mendedikasikan pendidikan karakter ini diperlukan suatu sistem penanaman 

nilai-nilai karakter yang meliputi komponen-komponen pengetahuan, kesadaran atau 

kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai luhur baik terhadap diri sendiri 

maupun terhadap orang lain. Dalam pendidikan karakter di sekolah perlu dilibatkan semua 

komponan stakeholders, termasuk komponen-komponen pendidikan itu sendiri, seperti 

kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, penanganan atau pengelolaan sekolah, serta 

ethos kerja seluruh lingkungan sekolah. 

Melalui pendidikan karakter anak akan terlatih untuk bersikap mandiri. Kemandirian 

anak di sekolah dapat ditunjukkan melelui sikap anak untuk berusaha dalam mengerjakan 

suatu pekerjaan yang baik dan benar sesuai dengan kapasitas yang ada dalam dirinya. 

Kemampuan berusaha yang dimaksudkan adalah perolehan kemampuan yang mencakup 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang direfkleksikan dengan adanya nilai tambah dari 

keadaan sebelumnya. Latar belakang perolehan kemampuan berusaha adalah sebagai upaya 

belajar yang dilakukan pada waktu sebelum menjadi warga belajar yang melakukan usaha 

sendiri. Di samping itu faktor pengalaman dalam pekerjaan akan sangat berperan dalam 

melaksanakan suatu pekerjaan, sebab pengalaman itu sendiri. 

Tujuan pendidikan adalah untuk pembentukan karakter yang terwujud dalam kesatuan 

esensial si subyek dengan perilaku dan sikap hidup yang dimilikinya. Menurut Foerster 

(dalam Zainuddin, 2010), karakter merupakan sesuatu yang mengualifikasi seorang pribadi. 

Karakter menjadi identitas yang mengatasi pengalaman kontingen yang selalu berubah. Dari 

kematangan karakter inilah, kualitas seorang pribadi diukur. 
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METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini, diterapkan desain penelitian randomized controlled trials design 

(RCTs). Dengan rancangan tersebut, peneliti melakukan uji coba sistematisdengan 

menggunakan Model Piranti Olah Pikir-Emosi (POP-E)sebagai variabel bebas secara 

sistematis dan logis, mengamati pengaruhnya terhadap variabel tergantung yaitu cinta budaya 

bangsa, memperkecil kemungkinan terjadinya kontaminasi pengaruh variabel yang lain 

dengan cara membuat kelompok kontrol, serta melakukan random assignment terhadap calon 

partisipan yang ada dan menentukan kelompok-kelompok yang menerima perlakukan 

(treatment) berbeda.  Di samping menghadirkan kelompok kontrol, peneliti melakukan uji 

coba di sejumlah tempat sebagai upaya untuk meningkatkan validitas eksternal. Tempat yang 

dipilih untuk melaksanakan eksperimen juga memiliki karakteristik yang sama, sehingga 

perbedaan yang terjadi dalam eksperimen bukan akibat perbedaan tempat. Sebuah desain 

dipilih atas dasar seberapa potensi yang dimiliki oleh desain untuk dapat memberikan hasil 

yang paling akurat terkait dengan validitas internal sekaligus menghindari adanya potensi 

sumber yang menyebabkan validitas internal rendah. Oleh karena itu, potensi-potensi tersebut 

menjadi pertimbangan utama yang dapat mengarahkan peneliti memilih sebuah desain, 

(Jaddad & Enkin MD,2007). 

Dalam penelitian ini, metodedesain eksperimen dengan RCTsdipilih karena (a) 

penentuan kelompok-kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dilakukan secara acak, 

sementara pemilihan partisipan secara acak memiliki potensi untuk menhindarkan 

ekseprimen dari adanya kematangan partisipan dalam hal variabel cinta budaya bangsa, (b) 

kelompok eksperimen diberikan perlakuan pendekatan pendidikan karakter Rational Emotive 

Behavior Therapy yang menggunakan model Piranti Olah  Pikir-Emosi (POP-E Model) 

sedangkan kelompok kontrol diberikan perlakuan pendekatan bimbingan Rational Emotive 

Behavior Therapy yang tidak menggunakan model Piranti Olah Pikir- Emosi (POP-E Model) 

yang berarti dalam desain telah disediakan kelompok kontrol sebagai upaya peningkatan 

validitas internal, (c) sebelum dan sesudah diberikan perlakuan, kelompok (baik kontrol 

maupun eksperimen) diberikan pretes dan posttest. Untuk meningkatkan validitas 

internaldalam penggunaan desain ini dilakukan langkah-langkah antara lain dipilih kelompok 

partisipan penelitian yang relative memiliki karakteristik yang sama, dilakukan teknik 

randomized partisipantterhadap kelompok partisipan. Sebelum dimasukkan ke dalam 

kelompok eksperimen maupun kontrol, partisipan diberikan tes awal sebagai upaya melihat 

karakteristik terkait variabel cinta budaya bangsa sebelum eksperimen dilakukan.  

Penelitian yang menggunakan rancangan RCTs ini memilah format teknik pendidikan 

karakter menjadi dua kategori yaitu teknik pendidikan karakter dengan memasukkan pesan 

virtual (vitual message) dan teknik pendidikan karakter tradisional dengan menjadikan pesan-

pesan verbal dan pesan imaginal (imaginal message) sebagai metode utama baik dalam olah 

pikir, maupun perilaku. Sementara itu variabel bergantung terdiri atas cinta budaya bangsa 

(ranah kognitif, emosi dan tingkah laku.   

RCTs adalah salah satu alat penelitiaan paling sederhana, kuat, dan bersifat 

revolusioner. Pada intinya, RCTs adalah studi di mana orang dialokasikan 'secara acak' untuk 

menerima salah satu dari beberapa perlakuan. Orang-orang yang masuk terlibat dalam RCTs 

disebut partisipan. Orang yang masuk dalam kriteria partisipan tidak harus orang yang 
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memang sudah sakit dan bermasalah, bahkan orang sehat dapat dimasukkan sebagai 

partisipan tergantung apa yang hendak diuji-cobakan. Sedangkan materi dalam  RCTs dapat 

berupa tindakan bervariati (tergantung peneliti) termasuk tindakan perlakuan olah pikir, 

emosi dan perilaku maupun jenis variabel lainnya. 

RCTs adalah termasuk dalam kategori eksperimen karenapara peneliti dapat 

mempengaruhi jumlah dan jenis perlakuan atau intervensi. Hal iniberbeda dengan penelitian 

jenis lain seperti observasi, dimanaperistiwa dalam observasi tidak dipengaruhi olehpara 

peneliti.  Secara ringkas dapat dijelas bahwa RCTs adalah penelitian kuantitatif perbandingan 

dimana dua  atau lebih jenis intervensi diberlakukan kepada partisipan dimana partisipan 

terlibat dan masuk kedalam kelompok secara acak. Karena RCTs digunakan untuk 

membandingkan dua atau lebih intervensi, RCTs dianggap sebagai studi komparatif. 

Biasanya, salah satu intervensi dianggap sebagai 'kontrol' perbandingan, dan kelompok 

peserta yang menerima disebut kelompok eksperimen. Inilah sebabnya mengapa RCTs 

disebut sebagai percobaan acak terkontrol. Kelompok kontrol ini bisa dikenakan padanya 

cara-cara konvensional, atau tidak ada perlakuan sama sekali. Sedangkan kelompok lain 

disebut sebagai kelompok eksperimen. Dalam hal ini kelompok eksperimen adalah kelompok 

yang menerima pendidikan karakter REBT model POP-E, sedangkan kelompok kontrol 

adalah kelompok partisipan yang menerima pendidikan karakter REBT cara-cara 

konvensional. 

Ada 4 elemen dasar yang terkandung dalam RCTs ini ialah: (1) pengacakan, (2) sayap 

ganda saling tidak tahu, (3) pengendalian (kontrol) dan (4) pengukuran sebelum dan sesudah 

eksperimen (Jaddad & Enkin MD,2007).  

Randomized  adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh peneliti dimana orang-

orang yang dipilih sebagai partisipan diambil secara acak di setiap tingkatan. Pengambilan 

acak ini ditujukan kepada sekelompok populasi yang sebelumnya diketahui memiliki karakter 

sama sesuai dengan variabel apa yang menjadi pusat perhatian dalam eksperimen.  

Double Blinde adalah sebuah cara peneliti untuk mengurangi degradasi validitas 

internal akibat adanya harapan-harapan, baik oleh pelaksana (dalam hal ini guru pelaksana) 

maupun oleh partisipan sendiri karena mereka mengetahui secara pasti tujuan apa yang ingin 

dicapai oleh peneliti. Double Blinde berarti peneliti menempatkan dua kelompok guru 

dimana satu diberi tugas untuk menerapkan model yang dikembangkan, dan satu lagi 

diberikan tugas untuk menerapkan model yang memang sudah lazim dilaksanakan, yang 

masing-masing tidak mengetahui kalau dirinya kontrol ataukah eksperimen. Di samping itu, 

peneliti juga merahasiakan siapa pelaksana perlakuan standar (konvensional) dan siapa 

pelaksana model baru yang sedang dicobakan. Kerahasiaan tetap dalam batas dimana 

perlakuan diberikan secara klasikal.  

Pengendalian atau kontrol adalah upaya untuk mengendalikan dan mengontrol 

pengaruh-pengaruh eksternal diluar pengaruh model yang dicobakan. Dalam penelitian ini, 

kontrol dilakukan dengan membentuk dua kelompok (kelas) yang dimasukkan padanya 

partisipan yang acak. Kepadanya diberikan perlakuan pendidikan karakter REBT model 

konvensional, dimana model tersebut memang telah berjalan selama ini dan dilaksanakan 

oleh para guru di sekolah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, para partisipan kelompok 

kontrol tidak mengetahui kalau mereka adalah kelompok pembanding.  



PROCEEDING 
Scientific Forum-Faculty of Education Department of Science Education (FIP-JIP) and The International Seminar 

Gorontalo, 09 – 11 September 2015 

 

 278 

Premeasurement-postmeasurement yaitu pemberian instrumen skala cinta budaya 

bangsa kepada seluruh partisipan, baik yang masuk dalam kategori kelompok eksperimen 

maupun kelompok kontrol. Mereka diukur alat yang sama sebelum dan sesudah eksperimen. 

Pengukuran sebelum dan sesudah eksperimen ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh langsung yang ditimbulkan oleh perlakuan Model POP-E kepada peningkatan cinta 

budaya bangsa. Perbedaan yang bersifat meningkat antara sebelum perlakuan dan setelah 

perlakuan, atau tes akhir lebih tinggi dari pada tes awal, merupakan indikator yang memberi 

pengertian bahwa model yang dicobakan adalah efektif. Disamping itu, pengukuran sebelum 

dan perlakuan juga diberikan kepada kelompok partisipan yang masuk dalam kategori 

kontrol.  

Penerapan teknik yang dimaksudkan dalam hal ini ialah upaya penemuan teknik 

pendidikan karakter yang dapat meningkatkan keefektifanpencapaian hasil berupa 

peningkatan cinta budaya bangsa. Teknik yang dimaksud dalam pengembangan ini ialah 

teknikModel POP-Eyang secara khusus dirancang untuk seting pendidikan karakter melalui 

pendekatan Rational Emotive Behavior Therapy. Penerapan teknik dilaksanakan dengan 

menyunsun skenario rencana tindakan kongkrit teknik untuk pendidikan karakter melalui 

pendekatan (Rational Emotive Behavior Therapy). Menetapkan tindakan yang telah disusun, 

observasi, membuat analisis dan menilai keefektifan dan menyusun rekomendasi berikutnya. 

Uji keefektifan dilaksanakan dengan metode penelitian eksperimen dengan menggunakan 

desain eksperimenRandomized Controlled Trials Design, analisis uji beda (t-student).  

 

HASIL PENELITIAN 

Budaya Kerjasama 

            Siswa kelas 3 di SD Magetan, siswa  senang sekali,dan ketika ditanya perlunya kerja 

sama ,anak –anak menjawab serempak pekerjaan lebih mudah.Setelah ditanya agar anak-

anak menceriterakan kembali isi tayangan,tidak ada yang berani,tetapi cerita bersama –

sama.Adapun tanggapan guru mengatakan siswa senang dan menikmati.Guru juga 

menceriterakan tayangan budaya kerja sama dapat diterima siswa,dan siswa sangat antusias 

serta konsentrasi dalam melihat tayangan video dengan tema tadi.Siswa kelas 3 SDN 

Malang,siswa senang sekali,ketika ditanya perlunya kerja sama anak menjawab pekerjaan 

menjadi ringan dan lebih mudah serta cepat selesai.Ketika ditanya untuk menceritakan 

kembali ada siwa yang cerita,orang-orang yang sedang melakukan sesuatu dengan cara 

bekerja sama agar pekerjaan lebih mudah dan lebih ringan.Tanggapan guru tayangan video 

ini dapat diterima siswa dan mampu menceriteran kembali isi dari video tadi.Siswa SD kelas 

3 Surabaya ,siswa memahami isi tayangan,dan senang dengan isi tayangannya.guru bertanya 

bolehkah kita bersikap egois ,tidak peduli,siswa menjawab serentak tidak boleh.Tanggapan 

guru terhadap tayangan tadi siswa antusias dan serta siswa mampu menceriterakan lagi isi 

video tadi. 

Budaya Tolong Menolong 

   Siswa SDN Magetan, siswa memahami video yang ditayangkan, dan senang dengan isi 

tayangan. Budaya tolong menolong perlu sekali diterapkan sejak dini khususnya kelass 

rendah.Guru bertanya perlukah kaita peduli terhadap teman-teman kita yang perlu bantuan, 

siswa serentak  menjawab perlu sekali.Ketika ada orang menolong,dengan cara bagi 



PROCEEDING 
Scientific Forum-Faculty of Education Department of Science Education (FIP-JIP) and The International Seminar 

Gorontalo, 09 – 11 September 2015 

 

 279 

hasil,tetapi tiba-tiba kudanya diambil paksa,siswa sontak merasa sedih.Tanggapan guru siswa 

antusias menyimak tayangan video tadi.Untuk SDN malang,siswa memahi isi tayangan dan 

senang melihatnya.Siwa merasa perlu budaya tolong menolong dilakukan,apalagi ada teman 

yang butuh pertolongan.Guru bertanya siapa siswa yang berani menceritakan lagi,siswa 

berani dan bersemangat.Tanggapan guru tayangan ini bisa menarik motivasi siswa.Untuk 

SDN Surabaya sama dengan SDN Malang,hanya siswa lebih antusias saat mengulas isi 

tayangan. 

Budaya Sopan Santun 

         Di SDN Magetan,siswa telah memahami isi video dan senang sekali.Menurut siswa 

budaya sopan santun perlu diterapakan dalam kehidupan kita.Siswa bisa menceriterakan isi 

video,setelah makan tidak dirapikan,waktunya belajar malah tidur ini namanya tidak 

sopan.Guru bertanya lagi,apalagi,kita harus patuh dan sopan kepada orang tua.Tanggapan 

guru siswa antusias, karena videonya sesuai dengan pengalamannya.SDN Malang,siswa 

memahami isi tayangan,dan budaya sopan santun perlu dirapkan dalam kehidupan kita.Guru 

bertanya pada siswa siswa menjawab, kita harus sopan santun  dengan siapa saja dan 

dimanapun tempatnya, dan kita tidak boleh menghina teman,tidak boleh sombong dan harus 

saling menghormati.Tanggapan Guru,siswa senang dan antusias mengikutinya.SDN 

Surabaya intinya sama, mereka antusias ketika diajak diskusi isi tayangan tadi. 

Budaya Semangat Kerja 

    Di SDN Magetan,siswa memahami isi video dan senang sekali.Guru bertanya apa yang 

kalian simpulkan isi video tadi,siswa menjawab,untuk meraih cita-cita harus semangat 

belajar. Ketika guru menyuruh siswa menceriterakan kembali siswan tidak berani.Untuk 

SDN Malang,siswa memahami isi ceritera video dan senang sekali.SDN Surabaya,siswa 

antusias dan ingin tayangan diulang lagi.Tanggapan Guru, siswa merasa senang melihat 

video pendidikan karakter semangat juang.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Pembentukan Karakter cinta budaya bangsa siswa sangat efektif melalui cerita yang 

ditayangkan dilayar video.Disini siswa dikenalkan : (1).Tentang arti hidup bersama orang 

lain yang sesuai dengan kaidah nilai, etika orang banyak (masyarakat).(2).Tentang arti hidup 

bersama orang lain yang tidak sesuai dengan kaidah nilai, etika orang banyak 

(masyarakat).(3).Memilah dan memilih contoh tindakan bersama orang lain yang sesuai dan 

yang tidak sesuai dengan kaidah nilai, etika orang banyak (masyarakat).(4).Mengidentifikasi 

pikiran irrasional atau pikiran yang tidak  menyesuaikan diri, keyakinan, atau self-talk yang 

tidak dapat menyesuaikan diri (maladaptive).(5).Memahami dan menghayati pentingnya 

tindak-an yang sesuai dengan kepentingan diri sendiri dan orang lain.(6).Kepercayaan diri 

sendiri tentang arti hidup bersama orang lain.(7).Kercayaan diri setiap orang yang harus 

dibangun terkait tentang arti hidup bersama orang lain.(8).Membuat perbandingan antara 

kepercayaan diri sendiri dengan kepercayaan diri setiap orang lain atas arti hidup bersama 

orang. 

 

 



PROCEEDING 
Scientific Forum-Faculty of Education Department of Science Education (FIP-JIP) and The International Seminar 

Gorontalo, 09 – 11 September 2015 

 

 280 

DAFTAR RUJUKAN 

Hambali, 2012. Sekolah Hanya Fokus IQ, EQ dan SQ Terlewatkan, (online), 

(http://www.koranpendidikan.com/?pilih=news&aksi=lihat&id=231) 

Jaddad & enkin. Melejitkan IQ, IE, dan IS. Depok: Inisiasi Press. 

Sarlito Wirawan, 1997. Psikologi Remaja. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 

Sia, Tjundjing, 2001. Hubungan Antara IQ, EQ, dan QA dengan Prestasi Studi Pada Siswa 

SMU. Jurnal Anima Vol.17 no.1. 

Sri, Lanawati, 1999. “Hubungan Antara Emotional Intelligence dan Intelektual Quetion 

dengan Prestasi Belajar Siswa SMU”. Tesis Master: Fakultas Psikologi Universitas 

Indonesia. 

Syah, Muhibbin, 2000. Psikologi Pendidikan dengan Suatu Pendekatan Baru. Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya. 

www.educationplanner.org, diakses pada tanggal 10 Agustus 2010. 

www.antaranews.com/.../mendiknas-penerapan-pendidikan-karakter- diakses pada tanggal 10 

Agustus 2010. 

Zainuddin, HM. 2010. Membentuk Karakter Anak melalui Pendidikan IPS. Malang: 

Penerbit Universitas Negeri Malang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.koranpendidikan.com/?pilih=news&aksi=lihat&id=231


PROCEEDING 
Scientific Forum-Faculty of Education Department of Science Education (FIP-JIP) and The International Seminar 

Gorontalo, 09 – 11 September 2015 

 

 281 

PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH 

UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA 

  

 

I Gede Margunayasa 

Jurusan PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha 

anugram@gmail.com   

 

 

Abstract 

Learning tools that was developved by researcher including lesson plan, learning material, 

and learning media based on problem, and set of assesment on students‟ critical thinking 

ability. The research procedure using 4D model, such as define, design, develop, and 

deseminate. The subject in this research was the tearchers, students, experts in content, 

experts in media, and experts in design. Meanwhile, the object was lesson plan, students‟ 

worksheet, learning material, media, and the assesment. The instrument that was used in 

collecting the data such as learning tools analysis format, interview guidance, critical 

thinking ability test, questionnairre, experts judgement format, structure analysis format, and 

observation guidance. The data that was gained on this research was qualitative data and 

quantitative data. Descriptive analysis and inferensial analysis were used to analyse the 

qualitative data and quantitative data. The development of learning tools based on problem 

give a significant contribution in improving the students‟ critical thinking ability in 

formulating the problems, giving arguments, doing deduction, doing induction, doing 

evaluation, and doing the decision.  
 

Key words: learning tools, problem, critical thinking ability 

 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan adalah proses pelatihan dan pengembangan pengetahuan, keterampilan, 

pikiran, karakter dan seterusnya, khususnya lewat persekolahan formal (Sagala, 2007 : 1). 

Pendidikan bukanlah semata–semata merupakan untuk dapat menyiapkan individu untuk 

dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya melainkan lebih diarahkan pada upaya 

pembentukan dan kesediaan melestarikan lingkungan dalam jalinan yang selaras. Adapun 

komponen-komponen yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan adalah : (1) komponen 

guru, (2) komponen peserta didik, (3) komponen pengelolaan dan (4) komponen pembiayaan. 

Keempat faktor tersebut saling keterkaitan dan sangat menentukan maju mundurnya suatu 

pendidikan.  

Guru adalah komponen yang sangat menentukan dalam keberhasilan suatu 

pendidikan. Hal ini memang wajar, sebab guru merupakan ujung tombak yang berhubungan 

langsung dengan siswa sebagai subjek dan objek belajar. Bagaimanapun bagus dan idealnya 

kurikulum pendidikan, bagaimana lengkapnya sarana dan prasarana pendidikan dan 

bagaimana kuatnya antusias peserta didik, tanpa diimbangi dengan kemampuan guru, maka 

semuanya akan kurang bermakna. Guru diharapkan dapat menunjukkan kepada siswa tentang 

bagaimana cara mendapatkan pengetahuan (cognitive), sikap dan nilai (affektif) dan 

keterampilan (psikomotor). Dengan kata lain tugas dan peran pendidik yang utama adalah 

terletak aspek pembelajaran.  
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Untuk dapat melaksanakan pembelajaran yang baik, seorang guru terlebih dahulu 

mempersiapkan perangkat pembelajaran. Dalam KBBI (2007: 17), perangkat adalah alat 

perlengkapan, sedangkan pembelajaran adalah proses, cara, perbuatan menjadikan orang atau 

makhluk hidup belajar. Sehingga perangkat pembelajaran adalah alat atau perlengkapan yang 

digunakan sehingga seseorang dapat belajar. Menurut Zuhdan, dkk (2011: 16) perangkat 

pembelajaran adalah alat atau perlengkapan untuk melaksanakan proses yang memungkinkan 

pendidik dan peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran. Perangkat pembelajaran 

menjadi pegangan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran baik di kelas, laboratorium 

atau di luar kelas. Dalam Permendikbud No. 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses 

Pendidikan Dasar dan Menengah disebutkan bahwa penyusunan perangkat pembelajaran 

merupakan bagian dari perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran dirancang 

dalam bentuk silabus dan RPP yang mengacu pada standar isi. Selain itu, dalam perencanaan 

pembelajaran juga dilakukan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian, dan 

skenario pembelajaran.  

Berdasarkan hasil analisis awal terhadap perangkat pembelajaran yang digunakan 

oleh guru-guru SD di beberapa sekolah di Kota Singaraja dapat diketahui bahwa guru-guru 

sudah mempersiapkan perangkat pembelajaran baik berupa silabus, RPP, dan LKS. 

Perangkat-perangkat pembelajaran tersebut sudah menerapkan model-model pembelajaran 

inovatif, seperti penerapan kooperatif STAD, pembelajaran berbasis masalah, dan lain-lain. 

Akan tetapi, model pembelajaran tersebut hanya tertulis saja di komponen RPP sedangkan 

dalam kegiatan pembelajaran di RPP tetap seperti pembelajaran konvensional. Begitu juga, 

dalam melaksanakan pembelajaran guru cenderung konvensional, tidak menerapkan 

pembelajaran inovatif seperti yang tercantum di RPP.  

Perangkat yang seperti itu tentunya tidak baik bagi pencapaian hasil belajar siswa, 

apalagi mencapai kemampuan yang lebih tinggi seperti kemampuan berpikir kritis. Berpikir 

kritis adalah proses terorganisasi yang melibatkan proses mental yang menyangkut di 

dalamnya pemecahan masalah, pengambilan keputusan, menganalisis, dan aktivitas inkuiri 

ilmiah (Ennis, 1985). Berpikir kritis menggunakan dasar menganalisis argumen dan 

memunculkan wawasan terhadap tiap-tiap makna dan interpretasi. Pola berpikir ini dapat 

mengembangkan penalaran yang kohesif, logis, dapat dipercaya, ringkas dan meyakinkan 

(Ennis, 1985).  

Pendidik berkewajiban untuk mengkondisikan pembelajaran agar siswa mampu 

mengembangkan kecerdasan dan kemampuan berpikir kritisnya. Terkait dengan itu, maka 

cara terbaik bagi anak didik untuk mempelajari IPA dengan menghadapkan mereka dengan 

masalah yang menantang dan menggugah pikirannya. Salah satu model pembelajaran yang 

mampu untuk itu adalah model pembelajaran berbasis masalah. Proses pembelajaran dimulai 

setelah siswa dikonfrontasikan dengan struktur masalah real sehingga dengan cara itu siswa 

mengetahui mengapa mereka harus mempelajari materi ajar tersebut. Melalui problem based 

learning para siswa akan belajar cara menggunakan suatu proses interaktif dalam 

mengevaluasi sesuatu yang mereka ketahui, mengidentifikasi apa yang perlu mereka ketahui, 

mengumpulkan informasi, dan berkolaborasi dalam mengevaluasi suatu hipotesis 

berdasarkan data yang telah mereka kumpulkan. Dalam hal ini guru lebih berperan sebagai 
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tutor dan fasilitator ketika siswa menggali dan menemukan hipotesis, serta dalam mengambil 

kesimpulan. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai melalui tulisan ini adalah 

menghasilkan dan menguji perangkat pembelajaran IPA, yang meliputi RPP IPA dengan 

menerapkan model pembelajaran berbasis masalah, LKS berorientasi pembelajaran berbasis 

masalah, materi IPA berorientasi pembelajaran berbasis masalah, media pembelajaran  

berorientasi pembelajaran berbasis masalah, dan perangkat penilaian kemampuan berpikir 

kritis. 

 

METODE 

Alur kegiatan yang dilakukan dalam pengembangan perangkat pembelajaran IPA 

dengan model pembelajaran berbasis masalah menggunakan model 4D, yaitu Define, Design, 

Develop, dan Diseminate dari Thiagarajan et al. (1974). Define adalah kegiatan 

mengumpulkan berbagai informasi yang diperlukan (needs assessment). Design adalah 

kegiatan merancang produk awal atau draft awal. Develop adalah kegiatan mengembangkan 

produk. Diseminate adalah kegiatan menyebarluaskan atau mempublikasi produk.   

Define adalah kegiatan mengumpulkan berbagai informasi yang diperlukan (needs 

assessment). Analisis kebutuhan (needs assessment) dilakukan melalui studi pustaka dan 

studi lapangan. Studi pustaka dan lapangan dilakukan untuk mengumpulkan berbagai 

infomasi yang dapat digunakan sebagai bahan untuk merancang draft perangkat 

Pembelajaran IPA berbasis masalah. Aspek-aspek yang diselidiki pada studi pustaka adalah 

sebagai berikut. 

1) Analisis standar isi mata pelajaran IPA kelas V SD, meliputi kompetensi inti dan 

kompetensi dasar. Hasil analisis ini berupa konsep-konsep IPA yang penting.  

2) Dari konsep-konsep IPA yang penting tersebut selanjutnya ditentukan label, definisi, 

jenis, serta kedudukan (superordinat, ordinat, dan subordinat). 

3) Berdasarkan analisis konsep di atas dibuat peta konsep yang menggambarkan hubungan 

antar konsep serta kedudukan konsep yang satu terhadap konsep yang lainnya. 

4) Menjabarkan kompetensi dasar menjadi indikator-indikator pencapaian kompetensi pada 

mata pelajaran IPA. 

5) Indikator pencapaian kompetensi ini digunakan untuk merancang butir-butir tes 

kemampuan berpikir kritis. 

6) Analisis tugas menyangkut tentang tugas-tugas yang akan dikerjakan oleh siswa.  

7) Analisis teori dan temuan-temuan penelitian yang berkaitan dengan model pembelajaran 

berbasis masalah.  

Di lain pihak, studi lapangan ini dilakukan pada siswa kelas V SD di Kota Singaraja. 

Aspek-aspek yang diselidiki pada studi lapangan adalah sebagai berikut. 

1) Analisis buku ajar mata pelajaran IPA yang digunakan oleh guru-guru IPA kelas V SD di 

Kota Singaraja. 

2) Analisis RPP yang dibuat dan digunakan oleh guru-guru IPA kelas V SD di Kota 

Singaraja. 

3) Analisis lembar kerja siswa (LKS) pada mata pelajaran IPA yang dibuat oleh guru-guru 

IPA kelas V SD di Kota Singaraja. 
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4) Analisis komponen penilaian dalam mata pelajaran IPA yang dibuat oleh guru-guru IPA 

kelas V SD di Kota Singaraja. 

5) Analisis kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran IPA. Dari hasil analisis 

tersebut akan diperoleh data mengenai kemampuan berpikir kritis yang nantinya 

dikembangkan melalui pengembangan perangkat. 

6) Analisis konteks pembelajaran meliputi analisis lingkungan tempat diterapkannya 

perangkat pembelajaran IPA dengan model pembelajaran berbasis masalah yang 

dikembangkan, meliputi daya dukung pembelajaran seperti laboratorium dan buku-buku 

IPA. 

Pada tahap design dilakukan perancangan draf perangkat, validasi draf oleh ahli, dan 

uji keterbacaan draf. Hasil-hasil yang berupa daftar analisis konsep, indikator pencapaian 

kompetensi, kajian tentang tugas-tugas yang akan dikerjakan siswa, dan kajian tentang 

kemampuan berpikir kritis siswa dan pembelajaran berbasis masalah pada studi pustaka serta 

temuan-temuan yang relevan dengan mata pelajaran IPA, kajian tentang perangkat 

pembelajaran IPA yang digunakan oleh guru-guru IPA di SD, dan konteks pembelajaran 

pada studi lapangan digunakan sebagai bahan untuk merancang draf perangkat pembelajaran 

IPA berbasis model pembelajaran masalah.  

Selanjutnya draf perangkat pembelajaran IPA berbasis model pembelajaran masalah 

yang telah dirancang, divalidasi oleh tiga orang dosen untuk memperoleh masukan-masukan 

dari para ahli. Ahli yang dimaksud meliputi ahli isi, ahli desain, dan ahli media. Pemilihan 

dosen ahli didasarkan atas keahlian dalam bidang konten IPA, dalam bidang desain 

pembelajaran, dan media. Masukan-masukan ini digunakan untuk menyempurnakan draf 

perangkat pembelajaran IPA berbasis model pembelajaran masalah yang dikembangkan.  

 Namun, sebelum perangkat pembelajaran IPA berbasis model pembelajaran masalah 

diterapkan, perangkat tersebut dibaca oleh 10 orang siswa. Tujuannya adalah untuk 

mengetahui persepsi atau interpretasi makna dari tulisan dalam perangkat pembelajaran IPA 

berbasis model pembelajaran masalah tersebut (uji keterbacaan). Tulisan yang menimbulkan 

multiinterpretasi selanjutnya diperbaiki sehingga tulisan dalam perangkat pembelajaran IPA 

berbasis model pembelajaran masalah tersebut tidak menimbulkan interpretasi ganda. 

Sedangkan pada tahap develop dilakukan uji coba terbatas draf perangkat 

pembelajaran IPA berbasis model pembelajaran masalah. Draf perangkat pembelajaran IPA 

berbasis model pembelajaran masalah yang telah direvisi berdasarkan masukan-masukan dari 

para ahli dan hasil uji keterbacaan kemudian diuji coba secara terbatas. Uji coba terbatas ini 

menggunakan rancangan rancangan One-Group Pretest-Posttest Design, karena dilakukan 

pada satu kelompok, tanpa kelompok pembanding (Campbell dan Stanley, 1996). Tahap 

akhir dari pengembangan ini adalah tahap diseminasi. Pada tahap ini, hasil pengembangan 

berupa perangkat pembelajaran IPA berorientasi model pembelajaran berbasis masalah 

disebarluaskan ke seluruh SD yang ada di Kota Singaraja. 

Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data terdiri dari format analisis 

perangkat pembelajaran, pedoman wawancara, tes kemampuan berpikir kritis, angket, format 

expert judgement, format analisis keterbacaan, dan pedoman observasi. Data yang diperoleh 

pada penelitian ini terdiri dari data kualitatif dan kuantitatif. Semua data yang diperoleh pada 

analisis kebutuhan, validasi ahli, dan uji keterbacaan merupakan data kualitatif. Pada uji coba 
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terbatas, data tentang kekurangan-kekurangan dan kendala-kendala yang dihadapi dalam 

mengimplementasikan perangkat pembelajaran berbasis masalah merupakan data kualitatif, 

sedangkan data tentang skor tes kemampuan berpikir kritis merupakan data kuantitatif. Untuk 

menganalisis data kualitatif dan data kuantitatif maka digunakan analisis deskriptif dan 

analisis inferensial. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini belum dilakukan sehingga hasil penelitian secara empiris belum dapat 

dipaparkan. Yang dapat disampaikan oleh penulis adalah secara konseptual bagaimana 

perangkat pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis 

siswa. 

Pembelajaran berbasis Masalah 

 Pembelajaran IPA dengan menerapkan model pembelajaran berbasis masalah, selalu 

diawali dengan penyajian masalah. Proses pembelajaran dimulai setelah siswa 

dikonfrontasikan dengan struktur masalah real, sehingga siswa mengetahui mengapa mereka 

harus mempelajari materi ajar tersebut. Informasi-informasi akan mereka kumpulkan dan 

mereka analisis dari unit-unit materi ajar yang mereka pelajari dengan tujuan untuk dapat 

memecahkan masalah yang dihadapinya. Masalah yang disajikan hendaknya dapat 

memunculkan konsep-konsep maupun prinsip-prinsip yang relevan dengan content domain. 

Melalui model pembelajaran berbasis masalah para siswa belajar bagaimana menggunakan 

suatu proses interaktif dalam mengevaluasi apa yang mereka ketahui, mengidentifikasi apa 

yang perlu mereka ketahui, mengumpulkan informasi, dan berkolaborasi dalam mengevaluasi 

suatu hipotesis berdasarkan data yang telah mereka kumpulkan. Sedangkan, guru lebih 

berperan sebagai tutor dan fasilitator dalam menggali dan menemukan hipotesis, serta dalam 

mengambil kesimpulan. 

Menurut Barrows (1996) dalam tulisannya yang berjudul Problem-Based Learning in 

Medicine and Beyond mengemukakan beberapa karakteristik model pembelajaran berbasis 

masalah sebagai berikut. 

1. Proses pembelajaran bersifat Student-Centered.  

2. Proses pembelajaran berlangsung dalam kelompok kecil. Setiap kelompok biasanya 

terdiri atas 5-8 orang.  

3. Guru berperan sebagai fasilitator atau pembimbing. Guru tidak berperan sebagai 

pemberi ceramah atau pemberi informasi faktual.  

4. Permasalahan-permasalahan yang disajikan dalam pembelajaran diorganisasi dalam 

bentuk dan fokus tertentu dan merupakan stimulus pembelajaran.  

5. Informasi baru diperoleh melalui belajar secara mandiri (self-directed learning).  

6. Masalah merupakan wahana untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalah 

klinik.  

Ada lima tahapan dalam penerapan model pembelajaran berbasis masalah yang 

diuraikan oleh Arends (2004), di mana pembelajaran dimulai dengan guru memperkenalkan 

siswa dengan situasi real dan akhirnya dengan penyajian dan analisis hasil kerja siswa. 

Kelima tahapan itu adalah sebagai berikut.  

1. Orientasi siswa pada masalah 
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Pada saat mulai pembelajaran, guru menyampaikan tujuan pembelajaran secara jelas, 

menumbuhkan sikap positif terhadap pelajaran. Guru menyampaikan bahwa tujuan utama 

dari pembelajaran adalah tidak untuk mempelajari sejumlah informasi baru, namun lebih 

kepada bagaimana menyelidiki masalah-masalah penting dan bagaimana menjadikan 

pebelajar yang mandiri. Guru perlu menyajikan masalah dengan prosedur yang jelas 

untuk melibatkan siswa dalam identifikasi. Pada tahap ini juga presentasi masalah harus 

menarik minat siswa dan menimbulkan rasa ingin tahu.  

2. Mengorganisasikan siswa untuk belajar 

Model pembelajaran berbasis masalah membutuhkan kemampuan kolaborasi di antara 

siswa yang nantinya digunakan untuk menyelidiki masalah secara bersama. Oleh karena 

itu mereka juga membutuhkan bantuan untuk merencanakan penyelidikan dan tugas-

tugas belajarnya. Peran guru adalah membantu siswa mendefinisikan dan 

mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah yang akan 

dipecahkan. 

3. Membantu penyelidikan siswa 

Pada tahap ini guru mendorong siswa untuk mengumpulkan data-data atau melaksanakan 

eksperimen sampai mereka betul-betul memahami dimensi dari masalah tersebut. 

Tujuannya agar siswa mengumpulkan cukup informasi untuk membangun ide mereka 

sendiri. Siswa diajarkan bagaimana menjadi penyelidik yang aktif dan bagaimana 

menggunakan metode yang sesuai untuk masalah yang sedang dipelajari. Setelah siswa 

mengumpulkan cukup data mereka akan mulai menawarkan penjelasan dalam bentuk 

hipotesis, penjelasan dan pemecahan.  

4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 

Pada tahap ini guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan hasil karya 

yang akan disajikan. Masing-masing kelompok menyajikan hasil pemecahan masalah 

yang diperoleh dalam suatu diskusi. Penyajian hasil karya ini dapat berupa laporan, poster 

maupun media-media yang lain. 

5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah 

Tahap akhir ini meliputi aktivitas yang dimaksudkan untuk membantu siswa menganalisis 

dan mengevaluasi proses berpikir mereka sendiri dan di samping itu juga untuk 

mengevaluasi kemampuan penyelidikan dan kemampuan intelektual yang telah mereka 

gunakan. 

 

Kemampuan Berpikir Kritis 

Kemampuan berpikir dapat dikelompokkan menjadi kemampuan berpikir dasar dan 

kemampuan berpikir kompleks (Presseisen dalam Costa, 1985). Kemampuan berpikir 

kompleks dikenal sebagai kemampuan berpikir tingkat tinggi, yang dapat dikategorikan 

menjadi kemampuan berpikir kritis dan berpikir kreatif (Costa, 1985). Berpikir kritis adalah 

proses terorganisasi yang melibatkan proses mental yang menyangkut di dalamnya 

pemecahan masalah, pengambilan keputusan, menganalisis, dan aktivitas inkuiri ilmiah 

(Ennis, 1985). Menurut Sunarya et al., (2001) berpikr kritis adalah suatu aktivitas evaluatif 

(bersifat menilai) untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Adapun indikator-indikator dalam 

kemampuan berpikir kritis ditunjukkan seperti Tabel 02.  
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Tabel 02 Kemampuan dan Indikator Berpikir Kritis 

No Kemampuan berpikir kritis Indikator 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

6 

Merumuskan masalah 

 

 

Memberikan argumen 

 

 

Melakukan deduksi 

 

 

Melakukan induksi 

 

 

 

 

Melakukan evaluasi 

 

 

Memutuskan dan 

melaksanakan 

1. Memformulasikan dalam bentuk pertanyaan 

yang memberi arah untuk memperoleh 

jawabannya. 

2. Argumen dengan alasan yang sesuai 

a. Menunjukkan perbedaan dan persamaan 

b. Argumennya utuh 

3. Mendeduksi secara logis 

a. Kondisi logis 

b. Melakukan interpretasi terhadap  pertanyaan 

4. Melakukan investigasi/pengumpulan data 

a. Membuat generalisasi dari data, membuat 

tabel, dan grafik 

b. Membuat simpulan terkait hipotesis 

c. Memberikan asumsi yang logis 

5. Evaluasi diberikan berdasarkan fakta 

a.  Berdasarkan prinsip atau pedoman 

b.  Memberikan alternatif 

6. Memilih kemungkinan solusi 

a. Menentukan kemungkinan solusi yang akan 

dilaksanakan 

 

Kaitan Pembelajaran Berbasis Masalah dengan Kemampuan Berpikir Kritis 

 Secara garis besar, belajar berdasarkan masalah mengandung komponen mengajukan 

masalah aktual, berfokus pada keterkaitan antar disiplin, melakukan penyelidikan sesuai 

dengan metode sains, menghasilkan produk serta mengkomunikasinnya, dan dalam 

pelaksanaannya siswa melakukan secara berkelompok. Penerapan model belajar berdasarkan 

masalah menghadapkan siswa pada kegiatan orientasi terhadap masalah aktual, membatasi 

masalah, melakukan inkuiri, investigasi, bertanya untuk mendapatkan jawaban atas 

permasalahan yang dihadapi, mengajukan solusi pemecahan terhadap masalah yang dihadapi, 

menyusun laporan, dan menyajikannya. Pada komponen-komponen kemampuan berpikir 

kritis serta indikator-indikatornya tampak bahwa model belajar berdasarkan masalah ini 

mendukung pengembangan kemampuan berpikir kritis. Keterkaitan model pembelajaran 

berbasis masalah dengan kemampuan berpikir kritis dapat dilihat pada Tabel 03. 
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Tabel 03. Keterkaitan model pembelajaran berbasis masalah dengan kemampuan 

berpikir kritis 

No Sintaks 

pembelajaran 

berbasis masalah 

Aspek kemampuan 

berpikir kritis yang 

dikembangkan 

Indikator 

1 

 

 

Orientasi siswa pada 

masalah 
 Merumuskan 

masalah 

 Memberikan 

argumen 

 Memformulasikan dalam bentuk pertanyaan 

yang memberi arah untuk memperoleh 

jawabannya.  

2 

 

Mengorganisasikan 

siswa untuk belajar 
 Melakukan 

deduksi 

 Melakukan interpretasi terhadap pertanyaan 

argumen dengan alasan yang sesuai 

3 Membantu 

penyelidikan siswa 
 Melakukan 

induksi 

 

 Melakukan investigasi/pengumpulan data 

 Membuat generalisasi dari data, membuat 

tabel, dan grafik 

 Membuat simpulan terkait hipotesis 

 Memberikan asumsi yang logis 

4 

 

Mengembangkan 

dan menyajikan hail 

karya 

 Melakukan 

induksi 

 

 Membuat simpulan  

 Memberikan alternatif solusi masalah 

5 

 

 

Menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

 Melakukan 

evaluasi 

 Memutuskan 

dan 

melaksanakan 

 Evaluasi diberikan berdasarkan fakta 

 Berdasarkan prinsip atau pedoman 

 Memberikan alternatif 

 Memilih kemungkinan solusi 

 Menentukan kemungkinan solusi yang akan 

dilaksanakan 

 

Implementasi model pembelajaran berbasis masalah akan memberikan kontribusi 

yang cukup signifikan dalam menumbuhkembangkan kemampuan berpikir kritis siswa, baik 

dalam merumuskan masalah, memberikan argumen, melakukan deduksi, melakukan induksi, 

melakukan evaluasi, maupun memutuskan serta melaksanakan.   

Keterkaitan antara belajar berdasarkan masalah dengan kemampuan berpikir kritis 

didukung oleh pendapat para ahli, di antaranya adalah Ibrahim dan Nur (2000) yang 

menyatakan bahwa pembelajaran berdasarkan masalah dikembangkan untuk membantu siswa 

mengembangkan kemampuan berpikir, pemecahan masalah, dan keterampilan intelektual. 

Arends (2004) mengemukakan bahwa pembelajaran berdasarkan masalah merupakan sebuah 

pendekatan pembelajaran di mana siswa mengerjakan permasalahan yang autentik dengan 

maksud untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri, mengembangkan inkuiri dan 

keterampilan berpikir tingkat lebih tinggi, mengembangkan kemandirian dan percaya diri. 

Johnson (2002) mengemukakan bahwa pembelajaran berdasarkan masalah memberikan 

kesempatan untuk mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Duch et al. (dalam 

Arnyana, 2004) juga mengungkapkan bahwa belajar berdasarkan masalah menyediakan 

kondisi untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan analisis serta memecahkan 

masalah kompleks dari kehidupan nyata.    

Kajian tentang pengaruh model belajar berdasarkan masalah terhadap kemampuan 

berpikir kritis telah banyak diteliti (Arnyana, 2004 dan Citrawathi, 2007. Hasil penelitian 

Citrawathi (2007) mengungkapkan bahwa pembelajaran berdasarkan masalah berbantuan 

teknologi (TI) dapat meningkatkan kualitas perkuliahan dan keterampilan berpikir mahasiswa 
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pada mata kuliah anatomi dan fisiologi manusia. Dalam skala yang lebih luas, hasil penelitian 

Arnyana (2004) juga menyatakan bahwa model pembelajaran problem based learning yang 

dipandu GI memberikan hasil yang paling optimal dalam pencapaian kemampuan berpikir 

kritis siswa pada pokok bahasan ekosistem dibandingkan dengan model pembelajaran 

problem based learning yang dipandu STAD, model pembelajaran langsung yang dipandu 

GI, dan model pembelajaran langsung yang dipandu STAD.  

 

PENUTUP 

Berdasarkan pembahasan yang telah diungkapkan, maka yang menjadi simpulan dari 

tulisan ini antara lain sebagai berikut. Perangkat pembelajaran adalah alat atau perlengkapan 

untuk melaksanakan proses yang memungkinkan pendidik dan peserta didik melakukan 

kegiatan pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang dikembangkan meliputi RPP IPA 

dengan menerapkan model pembelajaran berbasis masalah, LKS berorientasi pembelajaran 

berbasis masalah, materi IPA berorientasi pembelajaran berbasis masalah, media 

pembelajaran  berorientasi pembelajaran berbasis masalah, dan perangkat penilaian 

kemampuan berpikir kritis. Perangkat pembelajaran yang dibuat mengacu pada pembelajaran 

berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah menghadapkan siswa pada kegiatan 

orientasi terhadap masalah aktual, membatasi masalah, melakukan inkuiri, investigasi, 

bertanya untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang dihadapi, mengajukan solusi 

pemecahan terhadap masalah yang dihadapi, menyusun laporan, dan menyajikannya. Dengan 

demikian, pengembangkan perangkat pembelajaran berbasis masalah akan memberikan 

kontribusi yang cukup signifikan dalam menumbuhkembangkan kemampuan berpikir kritis 

siswa, baik dalam merumuskan masalah, memberikan argumen, melakukan deduksi, 

melakukan induksi, melakukan evaluasi, maupun memutuskan serta melaksanakan. 
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Abstract 

This study aims to (1) determine the ability of the teachers to arrange the lesson plan, (2) 

determine the ability of the teachers in the implementation of learning, and (3) determine the 

ability of the teachers in implementing the authentic assessment of curriculum 2013 of grade 

IV No. 4 Banyuasri. This study was a qualitative descriptive research. Data collection 

methods used in the research was the study of documents, observation, and interviews. Data 

were analyzed by using descriptive analysis. The subjects used in this study were the fourth 

grade teachers No. 4 Banyuasri. The object of the research were the planning, 

implementation, and obstacles that faced by the fourth grade teachers in authentic assessment 

based on learning curriculum 2013. The results showed that (1) the understanding of teachers 

toward the lesson plan gained 96% was  very good category, (2) the ability of the teachers to 

arrange the  lesson plan gained 93.9% was very good category, (3) the ability of the teachers 

in implementing the learning was 90.41%,  means very effective, (4) the students‟ point of 

view on the application of scientific approach toward learning based on curriculum 2013 was 

71.77%, means pretty good, (5) the authentic assessment planning of grade IV No. 4 

Banyuasri obtained 87.50% was in the very good category, and (6) the implementation of 

authentic assessment of grade IV No. 4 Banyuasri obtained 93.75% was in the very good 

category. The results showed that the implementation of the curriculum 2013 of grade IV No. 

4 Banyuasri was already well. 
 

Key words: learning, curriculum 2013, elementary school 

 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan adalah salah satu bentuk perwujudan kebudayaan manusia yang dinamis 

dan sarat perkembangan (al-Tabany, 2014). Peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia 

ditandai dengan adanya upaya pemerintah untuk menyempurnakan setiap unsur pendidikan. 

Salah satu unsur pendidikan yang mengalami perkembangan terus menerus adalah kurikulum 

pendidikan nasional. Perubahan kurikulum yang dilakukan pemerintah merupakan suatu 

niatan untuk memperbaiki kualitas pendidikan. Perubahan KTSP menjadi kurikulum 2013 

adalah upaya yang dilakukan pemerintah guna mencapai mutu pendidikan yang optimal. 

Perubahan kurikulum dari KTSP menjadi Kurikulum 2013 mengakibatkan perubahan 

paradigma pada proses pembelajaran. Setiap aktivitas belajar diharapkan dapat membentuk 

sikap dan perilaku mulia dalam diri siswa. Kurikulum memberikan dasar-dasar 

pengembangan kepribadian dan kemampuan profesional, yang akan menentukan kualitas 

insan serta sumber daya manusia yang diperlukan dalam kehidupan dan pelaksanaan tugas 

pekerjaan di masa yang akan datang (Widyastono, 2014). Oleh karena itu, kurikulum yang 

diterapkan akan terus mengalami perkembangan yang didasarkan atas tujuh landasan yaitu 
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landasan filosofis, psikologis, sosial budaya, empiris, yuridis, perkembangan ilmu 

pengetahuan dan  teknologi. 

Kurikulum, pembelajaran, dan penilaian merupakan tiga unsur penting yang saling 

berkaitan dalam pendidikan. Kurikulum adalah bentuk penjabaran tujuan pendidikan yang 

menjadi landasan pembelajaran. Pembelajaran merupakan upaya yang dilakukan guru untuk 

mencapai tujuan yang dirumuskan dalam kurikulum. Penilaian merupakan salah satu 

kegiatan yang dilakukan untuk mengukur dan menilai tingkat pencapaian kurikulum dan 

berhasil tidaknya proses pembelajaran. Penilaian juga digunakan untuk mengetahui kekuatan 

dan kelemahan yang ada dalam proses pembelajaran, sehingga dapat dijadikan dasar untuk 

mengambil keputusan. Oleh sebab itu, di samping kurikulum yang cocok dan proses 

pembelajaran yang benar perlu sistem penilaian yang baik dan terencana. Seorang guru yang 

profesional harus menguasai ketiga unsur tersebut.  

Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) merupakan hal penting yang harus dilakukan 

oleh guru sebelum kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, RPP harus dipersiapkan dengan 

sungguh-sungguh secara cermat dan matang, bukanlah sekadar pemenuhan administrasi 

akademik belaka. Setiap guru di satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara 

lengkap dan sistematis. RPP disusun agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, 

inspiratif, menarik, menyenangkan, menatang, dan dapat memotivasi peserta didik untuk 

berpatisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, 

kemandirian sesuai bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik. 

Prastowo ((2014) menyatakan bahwa rencana pembelajaran menguraikan isi yang diajarkan, 

teknik motivasi yang akan digunakan, materi yang dibutuhkan, langkah-langkah kegiatan, 

serta prosedur penilaian. Perencanaan pembelajaran merupakan tahapan paling awal dan 

penting dalam proses pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan proses memahami 

berbagai dokumen normatif, alternatif buku teks, perkembangan peserta didik, serta 

pendekatan pembelajaran. Hasil pemahaman guru itu dijadikan dokumen aplikatif berupa 

silabus dan RPP yang dijadikan pedoman dalam pembelajaran di dalam kelas.  

Kegiatan pembelajaran yang dirancang dalam RPP perlu memerhatikan metode, 

strategi, dan model pembelajaran agar pembelajaran yang efektif. Menurut Joyce (dalam 

Trianto, 2007), guru dalam mengajar di kelas tentunya harus memiliki kemampuan dalam 

memilih metode, strategi dan model pembelajaran yang menarik bagi siswa. Suyanto dan 

Djihad (2012) menyebutkan bahwa model pembelajaran bisa juga berarti suatu rencana 

mengajar dimana guru, siswa dan bahan ajar tersusun secara sistematis mengenai rentetan 

kegiatan pembelajaran. Model pembelajaran sebagai kerangka konseptual yang 

menggambarkan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar 

untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang 

pembelajaran dan para guru dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran 

dalam bentuk perencanaan pembelajaran. 

Penerapan RPP dalam pembelajaran merupakan proses komunikasi yang dilakukan 

pihak guru sebagai pendidik (Sagala, 2010). Pembelajaran merupakan suatu aktivitas dan 

kombinasi yang kompleks. Hamalik (2012) menyatakan pembelajaran adalah suatu 

kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, 

dan prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran.Pembelajaran 
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mempunyai dua karakteristik yaitu (1) proses pembelajaran melibatkan proses mental siswa 

secara maksimal, bukan hanya menuntut siswa sekedar mendengar, mencatat, akan tetapi 

menghendaki siswa dalam proses berpikir, (2) pembelajaran membangun suasana dialogis 

dan proses tanya jawab terus menerus yang diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan 

kemampuan berpikir siswa, yang pada gilirannya kemampuan berpikir itu dapat membantu 

siswa untuk memperoleh pengetahuan yang mereka konstruksi sendiri. Pembelajaran pada 

kurikulum 2013 di sekolah dasar (SD) menggunakan pendekatan pembelajaran tematik 

integratif. Menurut Prastowo (2013) pembelajaran tematik integratif adalah pendekatan 

pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke 

dalam berbagai tema. Pengintegrasian berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema 

dilakukan melalui beberapa pendekatan. Pembelajaran tematik terintegratif yang diterapkan 

di SD mengacu pada pendekatan saintifik. Pembelajaran dengan pendekatan saintifik 

menurut Kurniasih dan Berlin (2014) adalah proses pembelajaran yang dirancang sedimikian 

rupa agar peserta didik secara aktif dapat mengonstruk konsep, hukum, atau prinsip melalui 

tahapan-tahapan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, 

mengumpulkan data, dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan 

mengomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang ditemukan. Menurut Abidin (2014) 

pendekatan saintifik memiliki komponen proses pembelajaran yaitu: (1) mengamati, (2) 

menanya, (3) mencoba, (4) menalar, dan (5) mengomunikasikan. Proses pembelajaran 

berbasis pendekatan saintifik di antaranya menggali informasi melalui 

observasing/pengamatan, questioning/bertanya, experimenting/percobaan, kemudian 

mengolah data atau informasi, menyajikan data atau informasi, dilanjutkan dengan 

menganalisis, associating/menalar, kemudian menyimpulkan, dan menciptakan dan serta 

membentuk networking/jaringan. Untuk mata pelajaran, materi atau situasi tertentu, sangat 

mungkin pendekatan saintifik ini tidak selalu tepat diaplikasikan secara procedural.  Pada 

kondisi seperti ini, tentu saja proses pembelajaran harus tetap menerapkan nilai-nilai atau 

sifat-sifat ilmiah dan menghindari nilai-nilai atau sifat-sifat nonilmiah.  

Pendekatan saintifik bercirikan penonjolan dimensi pengamatan, penemuan, 

pengabsahan, dan penjelasan tentang suatu kebenaran. Dengan demikian, proses 

pembelajaran harus dilaksanakan dengan dipandu nilai-nilai, prinsip-prinsip, atau kriteria 

ilmiah. Pendekatan pembelajaran ilmiah menekankan pada pentingnya kolaborasi dan kerja 

sama di antara peserta didik dalam menyelesaikan setiap permasalahan dalam pembelajaran. 

Oleh karena itu, guru mungkin menciptakan pembelajaran selain dengan tetap mengacu pada 

Standar Proses. Pembelajarannya diciptakan suasana yang memuat ekplorasi, elaborasi dan 

komfirmasi. Menurut Daryanto (2014), pendekatan saintifik terdiri dari lima tahap yaitu 

mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan membentuk jejaring. Langkah-langkah 

pendekatan ilmiah (scientific approach) dalam proses pembelajaran meliputi menggali 

informasi melalui pengamatan, bertanya, percobaan, kemudian mengolah data atau informasi, 

menyajikan data atau informasi, dilanjutkan dengan menganilisis, menalar, kemudian 

menyimpulkan, dan mencipta. Untuk mata pelajaran, materi, atau situasi tertentu, sangat 

mungkin pendekatan ilmiah ini tidak selalu tepat diaplikasikan secara prosedural namun 

proses pembelajaran harus tetap menerapkan nilai-nilai atau sifat-sifat ilmiah dan 

menghindari nilai-nilai atau sifat-sifat non ilmiah.  
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Unsur lain dalam pembelajaran yang perlu dilakukan adalah penilaian. Perubahan 

kurikulum juga membawa implikasi terjadinya perubahan pada penilaian. Menurut Daryanto 

(2014) penilaian adalah rangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan 

menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara 

sistematis dan berkesinambungan. Hasil penilaian ini dapat menjadi informasi yang 

bermakna dalam pengambilan keputusan. Penilaian yang dilakukan guru di kelas merupakan 

sebuah proses menghimpun fakta-fakta dan dokumen belajar siswa untuk melakukan 

perbaikan program pembelajaran. Penilaian juga dapat memberikan umpan balik kepada 

pendidik agar menyempurnakan perencanaan dan proses pembelajaran. Standar penilaian 

bertujuan untuk menjamin perencanaan penilaian peserta didik sesuai dengan kompetensi 

yang akan dicapai dan berdasarkan prinsip-prinsip penilaian. Penilaian peserta didik 

hendaknya dilakukan secara profesional, terbuka, edukatif, efektif, efisien, dan sesuai dengan 

konteks sosial budaya. Pelaporan hasil penilaian peserta didik dilakukan secara objektif, 

akuntabel, dan informatif.  

Menurut Permendikbud No. 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum, hal-hal 

yang perlu diperhatikan dalam merancang penilaian adalah sebagai berikut. (a) Penilaian 

diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi yaitu KD pada KK-1, KI-2, KI-3 dan KI-

4, (b) Penilaian menggunakan acuan kriteria, yaitu berdasarkan apa yang bisa dilakukan 

peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran, dan bukan untuk menentukan posisi 

seseorang terhadap kelompoknya, (c) Sistem yang direncanakan adalah sistem penilaian yang 

berkelanjutan, dan (d) Hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut. Tindak 

lanjut berupa perbaikan proses pembelajaran berikutnya, program remedi bagi peserta didik 

yang pencapaian kompetensinya di bawah ketuntasan, dan program pengayaan bagi peserta 

didik yang telah memenuhi ketuntasan. Sistem penilaian harus disesuaikan dengan 

pengalaman belajar yang ditempuh dalam proses pembelajaran. Standar penilaian pada 

kurikulum 2013 menggunakan penilaian autentik. 

Penilaian autentik (Authentic Assessment) adalah pengukuran yang bermakna secara 

signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan dan pengetahuan 

(Kemendikbud, 2014). Penilaian autentik bertujuan untuk mengukur berbagai keterampilan 

dalam berbagai konteks yang mencerminkan situasi di dunia nyata di mana keterampilan-

keterampilan tersebut digunakan. Yasri (2013) menjelaskan penilaian autentik memiliki 

relevansi terhadap pendekatan ilmiah dalam pembelajaran sesuai tuntutan kurikulum 2013 

yang mampu menggambarkan peningkatan hasil belajar peserta didik, baik dalam rangka 

mengobservasi, menalar, mencoba, membangun jejaring, dan lain-lain. Menurut 

Permendikbud No. 104 tahun 2014, kurikulum 2013 menerapkan penilaian autentik untuk 

menilai kemajuan belajar peserta didik yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.  

Mengingat kurikulum 2013 penerapannya secara piloting pada tahun 2014, maka guru 

pada sekolah-sekolah (baik SD, SLTP, maupun SLTA) yang dijadikan pilot projek tentu 

mengalami kendala dalam menyusun RPP, pelaksanaan pembelajaran, serta penilaian 

autentik. Demikian pula bagi SD yang dijadikan pilot projek, berbagai permasalahan 

mengenai penyusunan RPP, pelaksanaan, serta penilaian masih banyak mengalami kendala.  

SD No. 4 Banyuasri yang berlokasi di kota Singaraja mulai tahun pelajaran 2014/2015 

dijadikan pilot projek oleh unit pelaksanaan pendidikan (UPP) kecamatan Buleleng 
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pelaksanaan kuriklum 2013. Kelas yang dijadikan pilot projek adalah kelas I dan kelas IV. 

Sebagai sekolah pilot projek, tentu masih banyak permasalahan yang dialami oleh guru, 

kepala sekolah, maupun siswa dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil penelitian Arini, 

dkk (2014) bahwa kemampuan guru dalam menyusun RPP dan penyiapan sarana dan 

prasarana untuk pelaksanaan kurikulum 2013 berrada pada kategori kurang. Bertitik tolak 

dari paparan tersebut, maka perlu dilakukan studi evaluatif terkait dengan kemampuan guru 

dalam melaksanakan kurikulum 2013. Oleh karena itu judul penelitian adalah: Analisis 

Pembelajaran Kurikulum 2013 pada Siswa Kelas IV Sekolah Dasar Nomor 4 Banyuasri. 

 

METODE 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian survey karena dalam pengumpulan data 

mengguanakan metode survey dengan setting yang alamiah. Menurut Sugiyono (2014), 

metode survey digunakan untuk mendapatkan dari tempat tertentu yang alamiah (bukan 

buatan), tetapi peneliti melakukan perlakukan dalam pengumpulan data, misalnya 

mengedarkan angket, tes, wawancara terstruktur, dan sebagainya. Tempat penelitian ini 

adalah di SD No. 4 Banyuasri kecamatan Buleleng tahun pelajaran 2014/2015. Subjek 

penelitian adalah guru kelas IV SD No. 4 Banyuasri. Objek penelitian ini adalah tema 9 yaitu 

Makananku Sehat dan Bergizi. Yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian autentik, 

dan hambatan yang dialami guru kelas IV dalam kurikulum 2013.  

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen, observasi, angket, dan 

wawancara. Instrumen penelitian yang digunakan adalah lembar ceklist dokumen, lembar 

observasi, dan pedoman wawancara. Dokumen yang dimaksud dalam RPP yang dimiliki 

guru kelas IV SD No. 4 Banyuasri. Observasi yang dilakukan dalam penelitian adalah 

observasi pelaksanaan penilaian autentik yang dilakukan guru kelas IV dalam pembelajaran 

kurikulum 2013. Angket disebarkan kepada siswa terkait dengan pelaksanaan pembelajaran. 

Wawancara dilakukan untuk menemukan permasalahan lebih terbuka, agar pihak yang diajak 

wawancara dapat mengeluarkan pendapat dan ide-idenya. Pedoman wawancara dalam 

penelitian ini berisi tentang uraian penelitian yang dituangkan dalam bentuk daftar 

pertanyaan. Data penelitian yang telah terkumpul berupa kemampuan guru dalam menyusun 

RPP, pelaksanaan pembelajaran, perencanaan penilaian autentik, pelaksanaan penilaian 

autentik, dan hambatan yang dialami guru dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian 

autentik dianalisis secara deskriptif kualitatif. Deskripsi kualitatif dimaksudkan deskripsi 

diimbangi oleh analisis dan antaran ke dalam interpretasi. Perhitungan final yang menarik 

dan mudah dibaca (Emzir, 2012). Di samping itu, analisis data juga dilakukan dengan 

deskriptif kuantitatif. Menurut Agung (2014:110), bahwa ”analisis deskriptif kuantitatif ialah 

suatu cara pengolahan data yang dilakukan dengan jalan menyusun secara sistematis dalam 

bentuk angka-angka dan atau persentase , mengenal suatu objek yang diteliti, sehingga 

diperoleh suatu kesimpulan umum”.   

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Hasil penelitian berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013 pada 

siswa kelas IV SD nomor 4 Banyasri dapat disajikan sebagai berikut.  

Pemahaman guru terhadap RPP menurut kurikulum 2013 memperoleh nilai 96% 

berada pada kategori sangat baik. Kemampuan guru dalam menyusun RPP menurut 
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kurikulum 2013, dilakukan dengan menilai RPP yang disusun guru yaitu RPP pada tema 

9/subtema 1: Makananku Sehat dan Bergizi, yaitu rata-rata nilai 93,9% kategori sangat baik.  

Dalam pelaksanaan pembelajaran, kemampuan guru melaksanakan pembelajaran 

mencapai 90.41% berada pada kategori sangat efektif. Penilaian siswa pelaksanaan 

pembelajaran diperoleh hasil 71.77%. Hal ini menunjukan bahwa pembelajaran pendekatan 

saintifik cukup efektif. RPP yang dibuat oleh guru kelas sudah sesuai dengan pembelajaran 

yang dilakukan oleh guru. Berdasarkan hasil dokumentasi, pembelajaran yang dilaksanakan 

dengan RPP yang dibuat oleh guru kelas sudah sesuai.  

Perencanaan penilaian autentik pada kelas IV di SD No. 4 Banyuasri diperoleh hasil 87, 

5 berada pada kategori sangat baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa guru kelas IV sudah 

sangat baik dalam perencanaan penilaian yang dibuat dalam RPP. Pelaksanaan penilaian 

autentik pada kelas IV di SD No. 4 Banyuasri berada pada kategori amat baik dengan nilai 

yang diperoleh sebesar 93,75. Hasil tersebut menunjukkan guru kelas IV sudah amat baik 

dalam pelaksanaan penilaian autentik. Hambatan yang dialami dalam pelakasanaan terletak 

pada jumlah peserta didik, banyaknya penilaian yang harus dilakukan, dan ketersediaan 

waktu. Solusi yang telah dilakukan guru untuk mengatasi hambatan yang dialami baik dalam 

perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian autentik dengan cara mengatur sebaik-baiknya 

semua kegiatan pembelajaran, serta bertukar pengalaman dengan rekan kerja dan tutor.  
 

PEMBAHASAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru kelas IV SD No. 4 Banyuasri sudah 

memahami RPP Kurikulum 2013 dengan kategori sangat baik. Komponen RPP menurut 

kurikulum 2013 yang telah dikuasai dengan sangat baik adalah: 1) identitas 

sekolah/madrasah, mata pelajaran, dan kelas/semester; 2) alokasi waktu; 3) Kompetensi Inti 

(KI), Kompetensi Dasar (KD), indikator pencapaian kompetensi; 4) materi pembelajaran; dan 

6) penilaian. Penguasaan pada komponen media/alat, bahan, dan sumber belajar belum 

maksimal. Pemahaman guru lemah (cukup) pada komponen kegiatan pembelajaran, 

khususnya pada kegiatan pendahuluan. Kemampuan guru kelas IV di SD No. 4 Banyuasri 

dalam menyusun RPP pada kategori sangat baik, guru sudah menyusun RPP sesuai dengan 

komponen-komponen RPP yang telah ditetapkan pada permendikbud nomor 103 tahun 2014. 

Sejalan dengan hasil penelitian Mediastini (2014) RPP yang disusun guru sudah sesuai 

dengan Kurikulum 2013. RPP disusun secara sistematis dengan tujuan agar pembelajaran 

dapat berlangsung terprogram, sistematis, interaktif, inspiratif, menantang, kreatif, menarik 

dan menyenangkan, serta memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Keterampilan 

menyusun RPP merupakan kemampuan praktis guru dalam menyusun komponen-komponen 

RPP. Kemampuan praktis tersebut adalah menulis identitas RPP, menulis KI/KD, 

merumuskan indikator, menyusun materi ajar, merancang media, menulis sumber, menyusun 

skenario pembelajaran, dan merancang penilaian.  

Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang 

dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik 

untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan 

kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta 
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didik. Kegiatan inti menggunakan pendekatan saintifik yang disesuaikan dengan karakteristik 

muatan pelajaran dan peserta didik.  

 Pelaksanaan pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013 sangat efektif. Hal tersebut dapat 

dilihat sesuai dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Kegiatan pembelajaran sudah sesuai 

dengan RPP yang telah di buat oleh guru. Di dalam kegiatan pembelajaran, juga telah 

diterapkan pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013. Guru sudah menerapkan pendekatan 

saintifik dengan baik, yakni sudah melaksanakan lima komponen yang harus dilaksanakan. 

Kelima komponen tersebut meliputi mengamati, menanya, mengumpulkan data, 

menalar/mengasosiasi, dan mengkomunikasikan/membentuk jejaring.   

 Langkah-langkah pendekatan ilmiah dalam proses pembelajaran meliputi menggali 

informasi melalui pengamatan, bertanya, percobaan, kemudian mengolah data atau informasi, 

menyajikan data atau informasi, dilanjutkan dengan menganilisis, menalar, kemudian 

menyimpulkan, dan mencipta. Untuk mata pelajaran, materi, atau situasi tertentu, sangat 

mungkin pendekatan ilmiah ini tidak selalu tepat diaplikasikan secara prosedural namun 

proses pembelajaran harus tetap menerapkan nilai-nilai atau sifat-sifat ilmiah dan 

menghindari nilai-nilai atau sifat-sifat non ilmiah. 

  Pada pembelajaran subtema “Makananku Sehat dan Bergizi” semua jenis penilaian 

kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan keterampilan telah dilakukan guru melalui 

penilaian kinerja, penilaian proyek, penilaian produk, dan portofolio. Penilaian yang 

dilakukan guru selama pembelajaran adalah tes tulis dan penugasan. Penilaian autentik 

mengacu kepada standar penilaian yang terdiri dari pengetahuan melalui tes tulis, tes, lisan, 

dan penugasan. Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa perencanaan penilaian 

autentik pada kelas IV SD No. 4 Banyuasri sangat baik dengan nilai yang diperoleh 87,50. 

Penilaian sudah tercantum dalam RPP dan disesuaikan dengan Permendikbud No. 103 Tahun 

2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dan 

Permendikbud No.104 Tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada 

Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Namun, dalam perencanaan yang dibuat ada 

beberapa penilaian yang tidak dicantumkan dan dikembangkan guru dalam RPP. 

Pelaksanaan penilaian autentik pada kelas IV SD No. 4 Banyuasri sebesar 93,75 dengan 

kategori sangat baik. Pelaksanaan penilaian autentik berpedoman pada perencanaan yang 

telah dibuat. Penilaian dilakukan terhadap proses dan hasil belajar siswa. Penilaian sikap, 

keterampilan dan pengetahuan sudah dilaksanakan guru dengan baik. Penilaian sikap selalu 

dilakukan guru selama pembelajaran subtema “Makananku Sehat dan Bergizi. Penilaian 

sikap dilakukan guru melalui observasi saat siswa melakukan diskusi. Hal ini dipertegas oleh 

pendapat Kurniasih dan Berlin (2014) yang menyatakan observasi merupakan teknik 

penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara 

langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan instrumen yang berisi sejumlah 

indikator.  

Keberhasilan guru dalam melaksanakan pembelajaran kurikulum 2013 dengan sangat 

baik dapat disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut. (1) Guru sudah pernah mengikuti 

pelatihan pelaksanaan kurikulum 2013 yang dilaksanakan oleh pemerintah. (2) Guru belajar 

dari berbagai sumber untuk meningkatkan kompetensi dari tidak tahu menjadi tahu. Menurut 

Al-Tabany (2014) bahwa belajar hakikatnya adalah suatu proses yang ditandai dengan 
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adanya perubahan pada diri sesorang. Perubahan sebagai hasil dari proses belajar dapat 

diindikasikan dalam berbagai bentuk seperti perubahan pengetahuan, sikap dan tingkah laku, 

kecakapan, keterampilan, serta perubahan aspek-aspek lain yang ada pada individu yang 

belajar. Belajar merupakan suatu proses pembentukan dan perubahan yang bersifat permanen 

yang dilakukan seseorang ke arah yang lebih baik yang disebabkan oleh adanya pengalaman 

belajar yang terarah. Belajar dapat dilakukan dengan membaca sendiri dari berbagai sumber 

dan secara berkelompok dengan berbagi pengetahuan. Dengan sering melakukan sharing, 

mengikuti pelatihan, tanggap terhadap informasi, dan belajar terkait kurikulum 2013. (3) 

Adanya pendampingan dari pihak pengawas kepada guru terkait dengan pelaksanaan 

kurikulum 2913. Ternyata melalui pendampingan yang intensif mampu meningkatkan 

kemampuan guru dalam menyusun RPP dan pelaksanaan pembelajaran.  

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: (1) pemahaman guru 

kelas IV SD No. 4 Banyuasri tehadap pelaksanaan pembelajaran (RPP) menurut kurikulum 

2013 memperoleh nilai 96% dengan kategori sangat baik, (2) pemampuan guru dalam 

menyusun RPP diperoleh rata-rata nilai 93,9% dengan kategori sangat baik.  

 Kemampuan guru dalam pembelajaran yaitu 90.41%. Hal tersebut menunjukkan guru 

sudah melaksanakan pembelajaran dengan sangat efektif. Berdasarkan pandangan siswa 

terhadap penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013 

hasil yang diperoleh adalah sebesar 71.77%. Hal tersebut menunjukan pembelajaran 

pendekatan saintifik cukup efektif. Dalam hal ini penerapan pendekatan saintifik dalam 

pembelajaran berdasarkan kurikulim 2013 berhasil diterapkan di Sekolah Dasar No 4 

Banyuasri tahun pelajaran 2014/2015 dengan amat baik. 

Penilaian yang dilakukan guru dalam pembelajaran hasilnya sebagai berikut. (1) 

Perencanaan penilaian autentik pada kelas IV SD No. 4 Banyuasri berada pada kategori 

sangat baik dengan nilai yang diperoleh sebesar 87,5%. Setiap RPP yang dibuat sudah 

mencantumkan penilaian autentik, yakni penilaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan, namun tidak semua jenis penilaian pada setiap kompetensi dirancang dan 

dikembangkan dalam RPP. (2) Pelaksanaan penilaian autentik pada kelas IV SD No. 4 

Banyuasri berada pada kategori amat baik dengan nilai yang diperoleh sebesar 93,75%. 

Penilaian yang dilaksanakan guru sudah berpedoman pada perencanaan yang telah dibuat. 

Penilaian yang dilakukan sudah mampu mengukur kompetensi sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan siswa. Berdasarkan paparan di atas, berarti pelaksanaan kurikulum 2013 di 

kelas IV SD No. 4 Banyuasri sudah berjalan dengan baik. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat dikemukakan beberapa 

saran. (1) Guru diharapkan untuk mengembangkan secara terus menerus pengetahuannya 

terkait pelaksanaan penilaian kurikulum 2013 dan (2) Pelaksanaan kurikulum 2013 ini bisa 

diperluas pelaksanaannya di tingkat gugus atau atau tingkat UPP.  
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Abstrak  

This research special objective is to found the right anti-corruption education development 

pattern through Integrity Canteen for Elementary School students. This study conducted 

qualitative descriptive and quantitative. The data from quisioner were used for headmaster 

and teachers in the research sampel. The data analyzed descriptively, qualitative and 

quantitative data, from teachers and also students. The result of this study obtained data of 

anti-corruption education development in Elementary School by Integrity Canteen, such as : 

(a) integrity value; (b) religion norm value; (c) sportivity; and (d) discipline.  This study show 

that Integrity Canteen as internally process of integrity and discipline Elementary students, at 

the implementation seen that anti-corruption education management weren‟t designed yet 

systematically and systemic through anti-corruption education principals. This research point 

is researcher finding in anti-corruption education within integrated conduction. The 

conclusion of anti-corruption education development in elementary school is important to use 

integrated learning theme in the class and their life in school. Suggestion for this study is the 

important for model development, specification of teacher development, rearrange for 

integrity canteen physically, research on school social life, completing school rule, and the 

development of anti-corruption education handbook at school.  
 

Kata kunci : Pendidikan antikorupsi, Kantin Kejujuran 

 

 

PENDAHULUAN 

Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang ikut bertanggung jawab dalam upaya 

membentuk pribadi positif. Terutama di tingkat sekolah dasar (SD) perilaku-perilaku positif 

perlu dibentuk sejak awal sebagai pondasi dalam membangun jiwa antikorupsi pada anak-

anak sekolah dasar. Salah satu unsur jiwa antikorupsi yang perlu dikembangkan adalah 

kejujuran. Kejujuran merupakan sifat terpuji yang harus dimiliki setiap orang. Sifat kejujuran 

perlu ditanamkan dalam diri seseorang sedini mungkin, karena kejujuran merupakan 

tanggung jawab moral seseorang terhadap nilai-nilai dan norma-norma agama dan 

masyarakat. Penanaman sifat kejujuran di sekolah harus ditekankan sebab tujuan pendidikan 

tidak hanya berujung pada peningkatan kecerdasan intelegensi semata, namun juga harus 

diiringi dengan peningkatan kualitas budi pekerti. Penanaman kejujuran melibatkan tiga pilar 

utama, yakni keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sekolah merupakan lembaga pendidikan 

yang ikut bertanggung jawab dalam upaya membentuk perilaku positif. 

Berdasarkan pengamatan peneliti ketika menjalankan tugas pendampingan PPL 

Mahasiswa di Sekolah Dasar ditemukan masalah-masalah factual berkaitan dengan praktek 

pendidikan antikorupsi. Diantaranya masalah-masalah pendidikan antikorupsi yang 

mailto:imam_nawawi_fipum@yahoo.com
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ditemukan adalah adanya rasa tanggung jawab dan rasa memiliki fasilitas sekolah oleh siswa 

relatif rendah, bahkan ada perilaku yang cenderung merusak fasilitas sekolah, masalah 

kejujuran dalam bertindak, terdapat siswa-siswa dari kelas yang lebih tinggi suka menipu dan 

membohongi adik kelasnya misalnya minta uang, minta mainan, melarang adik kelas 

melintas di depan kelas kakaknya. 

Dalam hal penataan fisik, banyak kelas yang terkesan gersang, bangunan gedung 

tampak bagus tapi bagian dalam dan luarnya terkesan gersang karena miskin aksesoris, poster 

kata-kata bijak yang bernuansa pendidikan nilai kejujuran relatif masih kurang, ada tata tertib 

untuk siswa yang masih belum optimal. Tata tertib bagi guru belum ada, ada kantin kejujuran 

tapi kurang terurus, tempat parkir, mushollah, ruang serba guna, dan perpustakaan sekolah 

yang terlalu kecil sehingga berpotensi untuk melahirkan perilaku yang kurang tertib.  

Ada tata tertib bagi siswa tetapi kurang ditegakkan, sebagian besar di sekolah dasar 

yang peneliti amati tidak memiliki tata tertib bagi guru, tata usaha, kepala sekolah, dan bagi 

orang tua. Di sekitar sekolah banyak penjual jajanan yang menjual jajanan dengan kualitas 

jajanan yang kurang sehat, jajanan yang warna-warni dengan zat pewarna tekstil, penggunaan 

MSG yang berlebihan, saus dengan bahan-bahan atau zat yang tidak sehat, jajanan makanan 

yang mudah terkena debu dan kotoran dari udara dan lainnya banyak yang dibiarkan oleh 

sekolah, sehingga perilaku jajan siswa sekolah dasar  yang kurang baik dan sehat. Hal ini 

tidak sejalan dengan program kantin kejujuran yang menyediakan jajanan yang sehat, bersih 

dan higinis dengan sistem penjajaan yang terlindung dari debu dan kotoran dari udara 

lainnya, serta dengan model yakni siswa mengambil sendiri jajanan yang diminati dan 

membayar sendiri dengan menaruh uang sesuai dengan harga yang ditentukan pada tempat 

uang yang disediakan berdasarkan prinsip kejujuran. 

Pengembangan pendidikan karakter berbasis kantin kejujuran tersebut tentu tidak 

terlepas dari peran berbagai pihak dan kondisi lingkungan sekolah dalam mensosialisasikan 

serta menginternalisasikannya kepada siswa. Pengembangan kantin kejujuran tersebut dapat 

diterapkan dalam rangka menanamkan nilai-nilai kejujuran kepada peserta didik sejak dini. 

Tantangannya kemudian adalah bagaimana mengembangkan karakter siswa berbasis kantin 

kejujuran dengan melestarikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Memelihara dan 

memperkuat nilai-nilai kejujuran tersebut tentulah harus tercermin dalam keseluruhan proses 

penyelenggaraannya.  

Pentingnya pengembangan pendidikan antikorupsi yang berbasis kantin kejujuran di sekolah 

dasar didasari pemikiran bahwa pada hakekatnya manusia dilahirkan dalam keadaan suci dan 

baik, ia dilahirkan dengan potensi menjadi manusia yang berkarak terbaik. Tugas sekolah 

adalah berupaya untuk menjadikan siswa-siswinya menjadi manusia yang berkarak terbaik. 

Mereka diharapkan dapat menjadi manusia yang dapat hidup dengan benar dalam 

hubungannya dengan Tuhan, manusia lain, alam lingkungannya, dan dengan dirinya sendiri. 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan utama pada penelitian ini adalah bagaimana 

mengidentifikasi: (a) Mendeskripsikan pelaksanaan pengembangan pendidikan antikorupsi 

yang berbasis kantin kejujuran bagi siswa Sekolah Dasar Model Tlogawaru Malang; (b) 

Mendeskripsikan masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan pengembangan 

pendidikan antikorupsi yang berbasis kantin kejujuran  di Sekolah Dasar Model Tlogowaru 

Malang; (c) Mendesain panduan penerapan kantin kejujuran terhadap pendidikan antikorupsi 
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siswa Sekolah Dasar Model Tlogowaru Malang; dan (d) Sosialisasi panduan pelaksanaan 

kantin kejujuran terhadap pengembangan pendidikan antikorupsi bagi siswa Sekolah Dasar 

Model Tlogowaru Malang. 

 

METODE 

Peneletian termasuk jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif yang fokuskan pada 

pendidikan antikorupsi di sekolah dasar. Penelitian ini akan memecahkan masalah penelitian 

yang berkaitan dengan: (a) Mendeskripsikan pelaksanaan pengembangan pendidikan 

antikorupsi yang berbasis kantin kejujuran bagi siswa sekolah dasar Model Tlogowaru 

Malang; (b) Mendeskripsikan masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan 

pengembangan pendidikan antikorupsi yang berbasis kantin kejujuran  di sekolah dasar 

Model Tlogowaru Malang; (c)  Mendesain panduan penerapan kantin kejujuran terhadap 

pendidikan antikorupsi siswa sekolah dasar Model Tlogowaru Malang; dan (d) Sosialisasi 

panduan pelaksanaan kantin kejujuran terhadap pengembangan pendidikan antikorupsi bagi 

siswa sekolah dasar Model Tlogowaru Malang. 

Penelitian ini metode penelitian survey karena merupakan upaya pengumpulan 

informasi dari sebagian populasi yang dianggap dapat mewakili populasi tertentu. Metode ini 

bertitik tolak pada konsep, hipotesis dan teori yang bersifat verifikasi terhadap teori yang 

sudah ada. Rancangan penelitian survey ini dipilih karena data yang akan diambil adalah 

informasi tentang pola pengembangan pendidikan karakter yang berbasis kantin kejujuran di 

sekolah dasar Model Tlogowaru Kota Malang. 

Populasi penelitian ini adalah para siswa sekolah dasar Model Tlogowaru Kota 

Malang di kelas awal atau kelas rendah yang meliputi kelas 1, 2, dan 3, dan kelas tinggi yang 

meliputi kelas 4, 5, dan 6. Sampel yang diambil pada masing-masing kelas pararel. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama 

peneliti melakukan penjajakan ke lokasi dalam rangka memperoleh gambaran secara umum 

tentang kondisi obyektif lokasi penelitian yang akan diteliti. Tahap berikutnya adalah 

melakukan eksplorasi, dimana peneliti mengumpulkan data secara lebih mendalam dan 

terarah dengan fokus penelitian serta berusaha mencari sumber-sumber data atau informansi 

yang kompeten yang memiliki pengetahuan, pemahaman serta kepedulian yang tinggi 

terhadap permasalahan yang diteliti. Dalam pengumpulan data, menggunakan teknik 

wawancara mendalam maupun dengan teknik observasi, menggunakan beberapa alat atau 

instrument penelitian. 

 

HASIL 

Berdasarkan hasil survey, diperoleh data tentang pengembangan pendidikan 

antikorupsi di Sekolah Dasar Model Tlogowaru yang meliputi (1) pengembangan nilai sikap 

tanggung jawab anak; (2) pengembangan nilai kejujuran; (3) pengembangan nilai dan norma 

agama; (4) pengembangan nilai sportifitas; dan (5) nilai kejujuran dalam membeli jajanan di 

kantin. 

Selain nilai-nilai tesebut di atas, sekolah juga mengmnangkan nilai dalam visi, misi, 

dan tuuan pendidikan sekolah. Nilai tersebut meliputi nilai keimanan dan ketaqwaan, 

kecerdasan dan ketrampilan, kemandirian, kejujuran, kepedulian, kedisiplinan, kreatifitas, 
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semangat berprestasi, dan berakhlak mulia. Nilai kehidupan keseharian anak adalah 

keteladanan penilaian dan sikap jujur dari guru dan staf sekolah. 

Kantin kejujuran yang digunakan bagi proses internalisasi nilai kejujuran, 

kedisiplinan, dan tanggung jawab serta nilai-nilai positif lainnya dalam kehidupan anak 

adalah dengan dibuatnya tata tertib pengguna kantin kejujuran di sekola. Persentase 

penggunaan tata tertib siswa sebagai fasilitas bagi proses internalisasi nilai-nilai kejujuran di 

masing-masing kelas meliputi: kelas I 98%, kelas II 97%, kelas III 96%, kelas IV 95%, kelas 

V 94%, dan kelas VI 93%. Persentase internalisasi nilai kejujuran tesebut dibgambarkan 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

Kelas I  : Persentase nilai kejujuran 98% 

Kelas II  : Persentase nilai kejujuran 97% 

Kelas III  : Persentase niali kejujuran 96% 

Kelas VI  : Persentase nilai kejujuran 95% 

Kelas V : Persentase nilai kejujuran 94% 

Kelas VI  : Persentase nilai kejujuran 93% 

 

Dalam pelaksanaan tata tertib, tugas guru wajib merasa memberi keteladanan berupa: (1) 

nilai kedisiplinan; (2) nilai kejujuran; (3) nilai tanggung jawab; (4) nilai toleransi; (5) nilai 

sportifitas; (6) nilai mengawasi siswa dalam melaksanakan tugas kebersihan; (7) membina 

siswa tertib membeli jajanan sekolah di kantin kejujuran; dan (8) membuat dan mengisi 

catatan pribadi siswa sikap jujurnya. 

 

Deksripsi Tentang Masalah-masalah yang Berkaitan dengan Pelaksnaan 

Pengembangan Pendidikan Antikorupsi Berbasis Kantin Kejujuran di SD Model 

Tlogowaru Kota Malang 

Proses interaksi nilai-nilai kejujuran pada anak didik, guru, kepala sekolah, dan orang 

tua, nampaknya sampai saatini masih mengalami masalah dalam prakteknya. Beberapa hal 

yang menyebabkan timbulnya permasalahan dalam menciptakan suasana jujur dalam 
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kehidupan sekolah yang berbasis kantin kejujuran, adalah adanya beberapa kelas yang kurang 

melakukan sosialisasi nilai-nilai antikorupsi dan kejujuran yang tercantum dalam visi, misi, 

dan tujuan pendidikan di sekolah. Di beberapa kelas, komitmen warga kelas dalam 

mewujudkan nilai-nilai antikorupsi dan nilai kejujuran cenderung rendah, hal ini dikarenakan 

(1) sekolah masih mengutamakan aspek kognitif; (2) kondisi lingkungan sekolah terutama 

guru masih mengutamakan nilai ekonomi; (3) kurangnya sosialisasi sekolah terhadap 

pentingnya peningkatan pelaksanaan nilai-nilai kejujuran dan antikorupsi dan kecenderungan 

warga sekolah yang kurang peduli terhadap penanaman nilai kejujuran dan antikorupsi. 

Selain penilaian moral tersebut di atas, masih ditemukan fakta bahwa di sekolah 

masih ada sikap dan perilaku “kebohongan” siswa, sikap dan perilaku tersebut adalah tidak 

jujur dalam bertransaksi di kantin kejujuran, tidak jujur dalam mengambil jajanan sekolah 

sesuai tarifnya, kurang berperan serta menjaga keberhasilan kantin sekolah, mencuri jajanan 

kantin, mencuri jajanan teman, dan bolos sekolah. Sehubungan dengantata tertib sekolah 

yang persentasenya masih rendah (34%) data dilapangan membuktikan rendahnya persentase 

sekolah yang memiliki tata tertib untuk kepala sekolah dikarenakan tata tertib untuk seolah 

hanya diketahui oleh Dinas Pendidikan dan tidak disosialisasikan atau dipajang di sekolah 

dan tata tertib untuk guru sama. Dengan rendahnya tata tertib sekolah menyebabkan perilaku 

moral warga sekolah kurang terkontrol. Perilaku tersebut adalah masih adanya warga sekolah 

yang terlambat masuk seklah, suka berbohong, kurang peduli nasihat guru, membandingkan 

sikap dan perilaku guru terhadap dirinya, merendahkan karya guru, menghina hasil kerja 

temannya, tidak mengenakan seragam sekolah, dan membuang sampah sembarangan 

dilingkungan sekolah. 

Selain masalah di atas, masalah-masalah yang di SD adalah masalah kantin sekolah 

yang kotor dan tidak terawat, coretan-coretan di kantin sekolah, sampah yang berceceran di 

sembarang tempat, asesoris dan pajangan jajanan kantin yang kurang tertata dan kurang 

terawat, jajanan kantin yang mengandung zat pewarna bukan makanan, jajanan kantin yang 

terkesan kurang bersih dan kurang higinis, dan di lingkungan kantin sekolah yang 

mengandung zat pengawat makanan. 

Fakta lain yang ditemukan melalui observasi dan wawancara dibeberapa kelas di sekolah 

dasar adalah penyenlenggaraan pendidikan antikorupsi belum dirancang secara sistematis 

dengan prinsip-prinsip pendidikan antikorupsi dalam pendidikan antikorupsi. Berbagai aturan 

uang dikenakan pada siswa cenderung bersifat sepihak yakni kewajiban dan tanggun jawab 

siswa yang ditonjolkan dan terkesan guru dan kepala sekolah sangat mendominasi. Tata tertib 

siswa ada, tata tertib guru ada, namun kurang tampak bagaimana hubungan antara siswa 

dengan guru, antara guru dengan kepala sekolah, antara sekolah dengan orang tua kurang 

tampak. 

PEMBAHASAN 

Temuan penelitain menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan antikorupsi 

berbasis kantin kejujuran di sekolah belum di kelolah dan dilaksanakan secara sistematis. Hal 

ini peneliti menduga karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman pihak sekolah terhadap 

pelaksanaan pendidikan antikorpsi yang berbasis kantin kejujuran. Pelaksanaan pendidikan 

karakter berbasis kantin kejujuran memang dilaksanakan secara terintegrasi, tetapi kurang 

tertprogram dengan baik. Penyelenggaraan pendidikan antikorpusi berbasis kantin kejujuran 
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terkesan kurang dilakukan sesuai dengan landasan teoritik pendidikan antikorupsi. 

menurut peneliti, pendidikan antikorupsi berbasis kantin kejujuran meskipun dilaksanakan 

secara terintegrasi, seharusnya penyelenggaraan pendidikan antikorupsi direncanakan dan 

dilaksanakan secara sistematik. Nilai-nilai kejujuran yang ingin dikembangkan hendaknya 

secara eksplisit ataupun implisit tampak dalam visi, misi, dan tujuan sekolah. Visi, misi, dan 

tujuan pendidikan antikorupsi seharusnya juga dipahami oleh seluruh warga sekolah. Warga 

sekolah tidak hanya memahaminya tetapi juga perlu membangun komitmen bersama untuk 

mencapai visi, misi, dan tujuan pendidikan antikorupsi di sekolah. 

Penyelanggaraan pendidikan antikorupsi, seharusnya dibangun berdasarkan teori 

pendidikan antikorupsi. Tidak sedikit sekolah-sekolah yang cenderung melaksanakan 

pendidikan antikorupsi, misalnya Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan, Pendidikan Akhlak dan Budi Pekerti, namun masih cenderung bersifat 

kognivistik. Praktek pendidikan antikorupsi di sekolah banyak yang terpeleset menjadi yang 

overkognivistik, padahal mestinya tadak demikian. Dalam sebuah teori pembelajaran 

antikorupsi seperti yang dikemukakan Erny Riayana Hadjapamekas (2008) menyebutkan 

tingginya kasus korupsi disebabkan beberapa hal, diantaranya (a) kurang  keteladanan para 

pemimpin, (b) lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan 

perundangan, (c) rendahnya integrasi dan profesionalisme,dan (d) lemahnya keimanan, 

kejujuran, rasa malu, moral, dan etika. 

Anak-anak kita disamping perlu dikembangkan pengetahuan dan wawasan tentang “baik – 

buruk” dan “halal – haram”, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh 

dilakukan, perasaan dan kesadarannya perlu dipertajam dengan aktifitas pembelajaran yang 

menyentuh hati, juga perlu dibiasakan melakukan praktik-praktik kehidupan yang bermoral 

secara nyata dilingkungan sekolah. Persoalan keteladanan juga menjadi masalah yang sangat 

mendasar dalam praktik pendidikan antukorupsi. Suasana pendidikan antikorupsi akan sangat 

kondusif jika di tengah kehidupan sekolah, guru-guru, kepala sekolah, para siswa, orang tua, 

dan berbagai pihak yang terlibat didalamnya “patut diteladani”. Banyak contoh pendidikan 

antikorupsi yang berhasil karena kepala sekolah, guru, dan siswa serta semua pihak 

menjalankan kepemimpinan moral. Kepemimpinan moral itu, menurut Sergiovani (1992) 

ditandai dengan adanya “satunya nilai-nilai yang di yakini dengan ucapan dan perbuatan”. 

Satunya nilai, ucapan dan perbuatan yang konsiten, dengan kepemimpinan moral inilah yang 

akan melahirkan “kharisma”. Jika kepala sekolah, guru, dan siswanya memiliki kharisma 

yang tinggi maka keberhasilan pendidikan antikorupsi diperkirakan berhasil dengan 

gemilang. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. SD Model Tlogowaru Kota Malang, telah menerapkan pengembangan pendidikan 

antikorupsi berbasis kantik kejujuran secara terintegrasi dengan berbagai tema 

pembelajaran di kelas dan praktik kehidupan di sekolah. Namun, pelaksanaan 

pengembangan pendidikan antikorupsi tersebut belum dilakukan secara sistemik, 

sistematik, dan terprogram secara khusus, dan masih belum optimal sesuai prinsip-

prinsip pengembangan pendidikan antikorupsi. Hampir diseluruh kelas yang diteliti tidak 
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memiliki Grand Desaign pengembangan pendidikan antikorupsi secara terprogram. Tata 

tertib disusun secara sepihak dan kurang disosialisasikan keseluruh kelas dan kurang 

adanya komitmen untuk mewujudkannya. Basis nilai-nilai kejujuran dan kedisiplinan 

yang ditawarkan dalam penelitian ini belum sepenuhnya terakomodasi dalam 

pengembangan pendidikan antikorupsi secara optimal. 

2. Masalah-masalah praktik pengembangan pendidikan antikorupsi yang ditemukan dalam 

penelitian ini adalah: (a) pengembangan pendidikan antikorupsi belum dibangun secara 

sitemik dan sistematik sesuai prinsip-prinsip pengembangan pendidikan antikorupsi; (b) 

nilai-nilai kejujuran dan kedisiplinan yang ditawarkan dalam penelitian ini belum 

seluruhnya terakomodasi dalam berbagai tata tertib yang berlaku di sekolah secara 

optimal; (c) visi, misi, dan tujuan pengembangan pendidikan antikorupsi kurang 

tersosialisasikan, komitmen yang rendah dan kurang dilaksanakan seara optimal; (d) 

berbagai tatanan yang diciptakan untuk menunjang pengembangan pendidikan 

antikorupsi di sekolah masih di dominasi oleh guru dan kepala sekolah dan belum 

banyak melibatkan siswa dan orang tua siswa dan cenderung menuntut kewajiban dan 

tanggung jawab serta kurang memperhatikan hak pihak-pihak terkait; (e) berbgai tatanan 

tersebut kurang ditegakkan secara optimal; (f) masih banyak perilaku siswa dan kepala 

sekolah yang kurang sesuai dengan nilai kejujuran dan kedisiplinan; dan (g) diberbagai 

kelas belum begitu banyak yang menerapkan hukuman berdasarkan kesadaran diri dan 

kesadaran kelompok atas berbagai pelaksanaan tata tertib sekolah. 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan sebagai berikut: (1) perlu 

dikembangkan sebuah model pengembangan pendidikan antikorupsi di sekolah dasar yang 

sistemik dan sistematik dengan dukungan berbagai tatanan dan perangkat kantin kejujuran; 

(2) spesifikasi pengembangan pendidikan antikorupsi di sekolah dasar setidak-tidaknya 

mencakup aspek: (a) Gran Desaign pengembagan pendidikan antikorupsi; (b) penataan 

situasi fisik untuk kantin kejujuran; (c) penataan kehidupan sosial di sekolah dasar untuk 

pengebangan pendidikan antikorupsi di sekolah dasar; (f) penyempurnaan tata tertib bagi 

siswa, guru, kepala sekolah, orang tua siswa, dan tenaga adiministratif untuk pengembangan 

pendidikan antikorupsi; (g) program-program kegiatan untuk pengembangan pendidikan 

antikorupsi; (h) model-model pengembangan pendidikan antikorupsi di sekolah dasar yang 

tertuang dalam sebuah buku pedoman pengembangan pendidikan antikorupsi di sekolah 

dasar.; (3) pengembangan buku pedoman pendidikan antikorupsi berbasis kantin kejujuran di 

sekolah dasar perlu dilakukan sebagai tindak lanjut dari produk penelitian, baik penelitian 

hibah Jurusan, Fakultas maupun Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) 

Universitas Negeri Malang (UM). 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model pendidikan karakter dan 

kewirausahaan melalui implementasi pembelajaran di sekolah dasar yang diangkat dari nilai-

nilai budaya lokal, khususnya yang hidup di kampung adat. Tujuan khusus yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah: (a) mengidentifikasi nilai-nilai kearifan dan budaya lokal yang 

hidup di kampung adat; (b) mengembangkan perangkat pembelajaran sekolah dasar yang 

memiliki muatan karakter kewirausahaan yang berbasis nilai-nilai kearifan lokal. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan. Indikator kunci 

keberhasilan penelitian ini adalah bahan ajar, alat dan media pembelajaran, silabus, dan RPP 

pada tiga mata pelajaran pokok yaitu IPS, IPA, dan Bahasa Indonesia. 
 

Kata kunci: karakter; kewirauasahaan, etnopedagogis; 

 

 

PRELIMINARY 

Etnopedagogis is educational practices that utilize local wisdom values as a teaching 

material, in order to develop the personality of students. Local wisdom values include 

cognitive, affective, and psychomotor. It examples are various ways of traditional medicine, 

martial arts, environmental management, agricultures (organic farming), patterns of 

economic behavior, system of governance, calendar systems, and others. Specially on 

affective domain introduce the values of brotherhood, respect for others, mutual cooperation, 

and others. 

Etnopedagogi puts local wisdom as a inspiration source, and also can be recycled into 

a source of innovation and skills to empower the potential of public welfare. Local wisdom 

are a collection of facts, concepts of trust, and the public perception of the surrounding 

world to solve the problems. shortly, local wisdom is how knowledge are generated, stored, 

applied, maintained, and inherited. Local wisdom itself evolved in a long process based on 

proven experience of centuries. 

Local wisdom is defined as wisdom or noble values contained in the local cultural 

treasures in the form of traditions, sayings and life motto (Susanti, 2011). Local wisdom can 

be understood as ideas, values, local views that are wise, full of wisdom and good-value 

embedded and can be implemented by a collection of community members. Meanwhile 

mailto:laksmi@upi.edu
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Sibarani (2013) states that local knowledge is genuine wisdom or knowledge of a society 

which originated from the noble values cultural traditions to regulate social order. 

As cultural products, Sibarani said that cultural tradition contains various matters of 

life and owner community life. Among of local wisdom values, the common or universal is 

the knowledge of behavior to achieve prosperity or welfare and to seek peace or kindness 

(Sibarani, 2013). Local wisdom such as hard work, mutual cooperation, the management of 

the natural environment are basically directed to prosperity; local wisdom such as adherence 

to the norms, positive thinking, uphold decency, honesty, and harmony, and gratitude can be 

classified into local wisdom which aims to build peace. Both if these objectives contained in 

each of indigenous communities. 

Moral and character development of the nation is closely related with improving the 

quality of education development and welfareof the community. Associated with the 

provision of education, the goverment is determined to make education as a major foundation 

in development of the nation character. Basically, local wisdom is  key values that should be 

contained in the character education in a society. With this assumtion, it is possible that local 

wisdom repackaged into learning tools in schools to improve the spirit and morale of 

learners.   

Character and entrepreneurship education based on etnopedagogic is derived from 

local culture in the school environment. In this way, the values of Character and 

entrepreneurial spirit are expected to be imparted to student without incurring the cultural 

gap. In this case, the school has choosen the values superior to improve the quality of the 

personality of the learner as members of society and good citizens without losing his identity 

in the diversity of Indonesian culture. 

 Function of character and entrepreneurship education based onetnopedagogic are 

identifying the values of character and entrepreneurship education that come from the local 

culture or local wisdom in education; developing the potential of learners to be personally 

well behaved and have an entrepreneurial spirit that is consistent between the local culture 

with the demands of life in the vicinity; filterring and counteracting the culture that is 

incompatible with the values of the culture and character of a dignified nation. The goal are 

to develop the potential of the heart or the conscience of learners as human beings and good 

citizens and resilient in facing the challenges of his era without losing his identity as a nation 

of Indonesia; to develop the habits and behavior of students is commendable and in line with 

universal values and cultural traditions of religious nation; to instill leadership and 

responsibility of learners as the next generation; to develop the ability of learners to be 

human to be independence humans, creative, risk-taking, action-oriented, leadership, hard 

work and entrepreneurial spirit; to develop a school culture that conditioning the attitudes and 

behavior of learners towards the formation of the culture and character of the nation as well 

as entrepreneurship. 
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DISCUSSION 

The Trial Integrating Values Etnopedagogi into Learning 

Character education in schools at least include: a) planned in the curriculum and 

school culture development, b) the participation of all parties to give direction and 

exemplary, and c) the development of a meaningful education system perceived by the 

students. Keywords of all of the above is the willingness and intent schools create school 

environments that are conducive to the formation of the character of the students. 

In Training Materials guide Culture and National Character Education and 

Entrepreneurship issued by Puskurbuk Kemdikbud (2010) one of which is proposed is 

through integration into all subjects namely through the scientific learning process. 

Integrating starts from inserting character values and entrepreneurship in Learning 

Implementation Plan (RPP). At the time of execution in the classroom is not taught but 

developed which facilitates for growth and entrepreneurial character: independence, creative 

risk-taking, action-oriented, leadership, and hard work. Thing that is different is the 

packaging. If the packaging in the form of a story, then the story characters come from local 

wisdom. 

The Indigenous Village Cikondang Bandung District found a number of local wisdom 

in the form of a saying about character education and entrepreneurship are as follows: 

1. Upami tanah datar sawahan, tanah lamping kaian, tanah legok balongan 

This means that if you find a flat land make rice, if there is the rugged land planted with 

trees and if there is a lower land and inundated the make a fish pond. Its meaning is 

certainly very deep because it contains advice to work hard. 

2. Pigawe kaliwat wagel 

That is done first then said. That is give examples of past actions should we talk to invite 

others. This proverb meaning good leadership and action-oriented behavior. 

3. Kekep dengdeng papak sarua.  

Meaning that all human beings are equal that sets it apart is the effort and hard work. This 

proverb meaning of self-reliance and hard work. 

4. Pupus awi weton awi. 

This means that if the dead trees will be born anyway bamboo bamboo planted showed 

character will be felt by us alone. Good deeds will be rewarded good and bad deeds will 

be vices as well. In education implies must dare to risk. 

5. Paos henteu kenging dipotong,pondok henteu kenging disambung 

The length should not be cut short and should not be spliced. Meaning it can be 

meaningful must preserve native culture. In character education leadership implies not 

arbitrarily. 

6. Tumut kana piwuruk taat kana piwarang bapa sarta taat kana agama, 

Connotes remain obedient and well-behaved to counsel parents and religious guidance. 

7. Mending ngagaduhan elmu kanggo ngawasa dunya batan ngagaduhan harta kanggo 

ngawasa dunya. 

Better to have the knowledge to grip the world than to have wealth to dominate the world. 

Has meaning to be creative because of the knowledge that we can rule the world. 

8. Laksanakeun lamun tiasa dipigawe 
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Implement if possible. This adage is quite short but can be the key to success and reduce 

unemployment. Entrepreneurial spirit will grow if implementing this adage because it 

does not need a lot of theory; what is able to do then do it without delay. So it is very 

action-oriented. 

9. Akur sakasur, sadapur, sadulur, salembur, sagubernur  

That is to be friendly with all parties, both in the household, in an Environmental villages, 

or nations. This saying implies leadership and also has a braided connection in the 

attempt (Dewi, et al, 2015) 

Proverb that developed in Indigenous Village theortically can be integrated into the 

learning process. Technically, its integration steps in intra-curriculum learning process are as 

follows: 1) formulating the indicators, where values of character education and 

entrepreneurship are selected and adapted to the spiritual attitudes and social attitudes as a 

core competency, 2) designing learning scenarios in order to develop the values of character 

education and entrepreneurship , 3) prepare the necessary resources and tools as well as a 

medium of learning, for example in the form of Student Worksheet (LKS), broadcast media, 

materials that can be used to study, design of visits in the neighborhood school, 4) 

implementing the learning by giving referrals, facilitation, and comment in order to 

strengthen good attitude associated with the values that will be developed, and 5) make an 

assessment aimed to foster attitudes related to values developed. 

Example scenario: 

Learners do an interview with a farmer about the procedure of processing 

environmentally friendly agricultural land. Value that can be developed from the potential of 

learners are self-reliance (and courage), creativity in asking questions, take risks because it 

could be a candidate to be interviewed respondents objected to being interviewed, action-

oriented, ie not only theoretical but tried to do by learners, leadership which can take the best 

decision, and the hard work that is not desperate. 

Implementation of the learning should be active in developing character education 

and entrepreneurship. Learning is designed to study the three domains, namely cognitive, 

affective, and psychomotor contains the value of entrepreneurship. If related to the 

implementation of Curriculum 2013, the values of entrepreneurship can be integrated in the 

core competencies of social attitudes (KI-2) and Core Competence Skills (KI- 4). 

Learning model that charged based character education and entrepreneurship etnopedagogis 

been tested in primary schools around the village of Indigenous Cikondang Bandung 

regency. 

The trial results are limited implementation of character education and entrepreneurship 

models based etnopedagogis can be seen in the following table: 
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 Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances 

 

t-test for Equality of Means 

F Sig. T df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Nilai Equal 

variances 

assumed 

9.317 .004 4.265 34 .000 1.10556 .25923 .57874 1.63237 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  4.265 24.641 .000 1.10556 .25923 .57127 1.63984 

Source: (Dewi, et all : 2015) 

Based on the above test circuit can be concluded that there are significant differences 

in pretest and posttest results subsequent to the learning model chosen in this study. In 

general, the application of this model is effective and reasonably well implemented in the 

school. When students complete the student worksheets did not seem to feel bored or 

lamented. Each student was pleased to be given the task to interview a number of people 

who have a variety of types of work. The enthusiasm of the students during the learning 

process also suggests that the learning process is quite pleasant and able to enhance the 

activity of students in learning. While students are invited to visit the traditional village of 

excitement was palpable. On this field trip activities, students not only invited to know the 

surrounding environment (customary village) but also students are encouraged to move, 

working, and socializing with people and even the environment. 

The learning process with this character education model, the application of scientific 

approaches can be implemented properly. Application of fun learning was implemented, 

students active in fun learning activities designed by teachers who understand about the 

character and values of entrepreneurship in the region. 

With limited testing in the application of these models in other educational 

institutions located around the indigenous villages in the region is a necessity. Thus the 

expanded test is expected to show results corroborate the initial conclusion that the school 

can develop character education and entrepreneurship with values based on etnopedagogis. 

 

Identify the values of Local Wisdom and Culture Indigenous Village Naga 

Kampung Naga is in Neglasari, Salawu, Tasikmalaya. The origin of the word dragon 

is derived from Na escarpment means at the edge of a cliff. Based on the recognition of their 

Naga society is a descendant of grandparents Singaparana or known by the name Sembah 

Dalem Singaparana or there is also a call Grandmother Galunggung. Grandmother 

Singaparana tomb located in the west Kampung Naga. This tomb is considered a shrine 

which is always diziarahi during ceremonies held for all his descendants. 
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Kampung Naga society is very limited that only about 325 people, made up of 106 

heads of household. Many sources say that the people of Kampung Naga prohibit build or 

add to home. In principle they allow to increase the number of houses, but due to Kampung 

Naga residential areas is very limited and they really understand if there are additional 

number of houses will disrupt natural ecosystems (such as reduced wetland, open the 

forbidden forest land, and causing landslides) so they do not build houses new. They are not 

taboo but simply knock on limited land. 

a. Cultural elements Tools and Equipment 

Equipment or fixtures of life is very prominent and distinct from the surrounding 

conditions are building houses made of wood and bamboo. Injuk and roof coverings such 

as reeds, walls, doors, and windows made of wood. For the kitchen door leaf is used 

which branches woven braid chamber so that it can be used as a smoke out of the kitchen 

and to see if there is a fire hazard. 

To use webbing cubicle wall sasag or seseg. Building type stilts with height above 

ground level of about 60 - 90cm. If measured by the type of house, building homes there 

are three types: type 38,76m; 42,95m; and 78,55m. At the end of the roof resembles the 

shape of antlers that are characteristic roof shape Naga village (Sri Sondan, 1991: 65). 

b. Cultural elements Livelihood 

Naga livelihood of people in general is farmed, some have turned to small traders, selling 

agricultural products and crafts, as workers in the city and partly be also the opportunity 

to become civil servants, soldiers and factory workers. 

c. Social Cultural elements 

Kampung Naga social system in addition to adhering to the rules of the local 

government, namely the village, in the neighborhood Dragon also recognizes non-formal 

rule that is adherent to kuncen. Kuncen is traditional authorities and leaders in every 

traditional ceremonies. The terms of a person appointed as kuncen which among other 

men, there is a blood relationship with kuncen earlier, supported by at least three of those 

who got wangsit through a dream. Kuncen addition, there is also a custom Punduh 

responsible for managing the activities of daily community life, lebe in charge of taking 

care of the bodies from the beginning to the end of the burial. 

d. Cultural elements Language 

The language used is Sundanese Kampung Naga society and the many uses of speech or 

verbal language. Kampung Naga society was also able to use the Indonesian language is 

good and true, even some that understanding the English language. 

e. Elements of Art Culture 

Kampung Naga indigenous communities including the poor art. Vocal art that there are 

hymns and rhymes. In their rhymes berbica and stories about Muhammad Ahmad Sheikh 

Abdul Jilani Kodir. Rhyme art forms displayed at the event salvation as birth, shaving, 

circumcision, and marriage. Art tool that characterizes the Dragon is a musical 

instrument flying gembrung. The mechanism in the form of small drums of various sizes. 

Ukura the smallest diameter of about 40 centimeters. Other elements of fly gembrung is 

angklung beans. 

Gembrung fly similar to a tambourine commonly played in kasidahan. 
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Other art is gritty and Rengkong. Art is the art of vocal outs with high notes with the 

number of players made up of four people or more. The players take turns reading the 

lyrics and then sing it. Fill singing outs wawacan or stories taken from the Sundanese. 

f. Cultural elements of Knowledge and Technology 

Kampung Naga is located on the hillside aware of avalanche danger, thus the knowledge 

of environmental governance is quite good. They have a land-use zoning system that is 

known for leuweung karamat, leuweung ban and leuweung claim. 

The use of land in Kampung Naga is very environmentally friendly, all that was visible 

of the buildings they built. Do not use cement or walls or concrete, it is because they 

think that there is a wall / concrete the water absorption will be reduced and will be 

influential on the quality of ground water that can cause flooding. Home building should 

stilts made of wood, bamboo and fibers that extends from west to east so that the sun can 

easily fit in a house shining. The stage house also they know can withstand line 

(earthquake). 

g. Elements of Culture of Religion and Belief 

Kampung Naga population is Muslim, although there is a little more mixed Hindu-

Buddhist tradition. Because in some cases concerning the implementation of traditional 

ceremonies, it appears the syncretism. Regarding philosophy Naga village community 

has a philosophy of life as peaceable and avoid disputes although gets insults should not 

try to dodge fight while still conscious. "Parentah Spry Lakonan, Panyaur Geura 

Temonan, Pamundut Spry Caosan". 

While the traditional ceremonies are often held by people in Kampung Naga ceremony 

including routine four times a year, namely ceremony of Muharram, Mawlid, Eid, and 

Rayagung. At each ceremony the primary purpose is the pilgrimage to the tomb of 

Sembah Dalem Singaparna located near the village. 

From interviews and field observations can be drawn some conclusions about the 

value of entrepreneurship is contained in the pattern of life of residents of Kampung Naga, is 

as follows: 

1. Value of Independence 

Parents in Kampung Naga have done Tenjrag ceremony at the time of the newborn. In 

the ceremony there is a prayer which reads "slave Manggih nu hideng, calm, cageur, 

bageurna, grace salametna, Ageung milikna, long yuswana, easy Ngala rizkina, badagna, 

lembutna, kumacacang kumakar, soup wind kakurungan". Meaning Hideung independent 

meaning in Sundanese. The hope then is supported by parenting parents who already involve 

children for homework help daily at an early age. Like the girls who have started to wash 

clothes since age 7, boys who had gone down to the rice paddies and fields begin when the 

child is sitting in 3rd grade. It is expressed directly by Naga Village children interviewed 

during the middle of cool to play. 

The child's independence proved true when the child / youth is already married. A 

young man Naga villages are required to separate themselves from their parents to own their 

own home, it's why a house in Kampung Naga inhabited only by the head of the family, but 

due to limited areas so it is not possible to establish a new building, then automatically the 

new family must out of the traditional village and build civil life in other areas. 
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Independence is also reflected in the value of the fulfillment of Kampung Naga food 

supply is almost entirely derived from agricultural produce its own citizens.  

2. Value of Creativeness 

Kampung Naga creativity can be seen from their ability to make a variety of works 

woven from bamboo, which is then used as unique souvenirs Kampung Naga. Results of the 

work are: Tray, Besek, Nyiru, trowel, Dingkul, boboko, etc. Besides, there is also a hat or 

sling bag made of woven bark. 

This weaving abilities possessed by most of the residents of Kampung Naga either 

male or female. This expertise is passed on to them since the age of five. 

Naga villagers were able to play a bamboo flute, Karinding, angklung and some 

traditional music instrument other woods which are then staged in a huge celebration of both 

entertainment or religious nuance in which sacred ceremonies. Kampung Naga have two 

performances of music that is both entertaining and attractive which is usually held in the 

wedding party, mass circumcision, welcoming guests, etc. called and Angklung Terebang 

Since, in the event that all citizens cornucopia in one rhythm and free to express themselves 

by dancing or ngibing together. While the musical performances are featured in sacred 

ceremonies with religious nuances called Terebang Gebrung. 

Only the original music Kampung Naga be played and dipertontokan in traditional 

villages, however residents are not restricted to study music instrument or instruments other 

areas of modern music, it's just that the learning process should not take place in the village 

of Indigenous and not for display in the village. 

The ability of Kampung Naga in playing the music of their ancestors handed down by 

instilling their love of traditional music from an early age, so that children love and then learn 

in a professional, the way they do today. 

3. Value Dare to Take Risks 

Due to limited residential land, with only one house must live in a single family head then 

inevitably when there is a new partner must move out of traditional villages, or in other 

words to migrate. 

Went looking for a decent living much do traditional village youth. Habits washed placenta 

baby boy into the river is believed that the boy they dared ventured out traditional village. As 

the placenta of women is usually buried in the side of the house, it is believed that the 

citizens of their daughters remained in Kampung Naga for the future care of the family and 

relatives in the tua.Kepercayaan is no longer valid, because now not only boys -laki which 

may go to a dragon's hometown mencarai school or work, a lot of girls from the village of 

Naga are out and success overseas. 

4. Value of  Action oriented 

The activities of people-oriented action can be seen from the free time is filled with 

weaving. One informant said that the residents of Kampung Naga of the sitting daydreaming 

just better do something of which are weaving bamboo planks into something. Whether male 

or female all look always on the move. Farmed interrupted the men weaving, interrupted 

parenting women weave. 
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5. Value Leadership 

One of the traditional game that is still preserved and is still often played by children 

of Kampung Naga is sodor.Permainan gobag game is usually done when the moon 

purnama.Gobag Sodor is a team game played by children 8-10. In this game, children are 

required to create strategies, learn to work together, socialize with each other, and build 

sportsmanship and competitive nature. The character of a leader began to be built inside the 

children through traditional games. 

6. Value Hard Work 

From the pictures above we can see the hard-working character possessed indigenous 

residents of Kampung Naga. Starting from their children have started to sell their chickens to 

the city, a middle-aged single mother trying to peddle snacks for iftar since a few years ago, 

then a grandmother who has long widow diligently every day to weave in order to increase its 

income, from a few samples representing several generations still running the phrase 

"industrious gawe unggal poe" or in Indonesian means "work diligently every day". 

 

Character Development & Entrepreneurship Learning Tool Based Etnopedagogis 

Kampung Naga Indigenous 

Character education and entrepreneurship models have been tested on a limited basis in 

primary schools in indigenous villages Cikondang Bandung regency, with the results that 

have been presented in the beginning. In the next stage is to conduct more extensive trials 

and the dissemination of some schools and madrasah. 

At this research stage, the broader activities and dissemination trials carried out in schools 

and madrassas around Kampung Naga Indigenous. For that we need an adaptation of material 

values of local wisdom adapted to the values of local wisdom in Kampung Naga 

environment. Schools and madrasah to be targeted is Neglasari SDN 1, SDN Neglasari 2, 

SDN Pondok Waru, Sukaratu MI and MI Sindangsono Tasikmalaya regency. The five 

schools and madrassas are located quite close to Kampong Naga Indigenous. Expected time 

of dissemination are inputs to further refine the learning model that has been developed, 

because these practitioners more familiar with the values of local wisdom in the traditional 

village environment. 

Dissemination process conducted by Focus Group Discussion (FGD) and Mini Workshop for 

teachers who teach in class IV and V of five (5) schools and madrassas that have been 

determined. This activity consists of three parts: the first part, beginning with the exposure of 

the model-based character education and entrepreneurship etnopedagogi in primary school by 

entering the values of local wisdom Indigenous Kampong Naga. Furthermore, the second 

part, the preparation workshop learning tools that incorporate the values of character and 

entrepreneurship based on local wisdom in Kampung Naga. The third part of this activity is 

to conduct the practice of peer teaching by teachers to implement learning models that 

incorporate values-based character and entrepreneurial etnopedagogis. 

In the FGD activities and mini-workshop is pretty much the inputs delivered by the teacher 

participants in improving the implementation of the learning model. One example is to add 

the values of other characters are not revealed during the identification process has a positive 

value and can be delivered to students. While developing learning tools, quite a lot of 
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creativity that is raised by the teachers, especially in preparing lesson plans. An example is 

there are teachers who love storytelling, so incorporate storytelling techniques in the learning 

plan. Surely storytelling about character values contained in Kampong Naga Indigenous. In 

the process of peer teaching practice teachers also provide input to the teachers who are 

implementing the model, giving positive feedback and build that can enhance the learning 

process. 

After the FGD process and mini workshops held, then the teachers agreed to implement this 

model in each class with a period of one month. As of this writing published application of 

learning models still running, so it can not be presented the results of the application of 

learning models in five schools and madrassas in the village of Indigenous Naga. 

 

CONCLUSION 

Indonesia is very rich with indigenous communities who have their peculiarities masisng. 

Communities or indigenous peoples, which is partly formed Indigenous Village, managed to 

survive in the midst of these changes are complex and fast era. The success of communities 

and indigenous villages in maintaining its existence is partly due to the preservation of 

traditional values passed down from generation to generation. These custom values then 

appear as local wisdom. 

Local wisdom that affect the mind, psyche, attitude and behavior of society is one source of 

values for education in school. Especially the schools that grew around the traditional village 

environment. Schools that develop learning system is expected to be an agent of maintenance 

and empowering local wisdom. Therefore, one of the tasks of the school is to formulate the 

values of local wisdom that etnopedagogis into learning tools. 

School success in integrating the values of local wisdom indigenous villages into the 

curriculum and its implementation in the learning process will enrich the mission of 

education in shaping the character and entrepreneurial students. 
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Abstract 

This paper aims to give a clear picture of the teacher as a professional `not an easy profession 

in which a teacher is required to have the expertise, skills, ability in the field of education 

even they should be obtained through education and special training which are relatively 

long. Government by UU RI No. 14 Tahun 2005 has formulated four competences which 

must be owned by a professional teacher namely: pedagogical competence, personal 

competence, professional competence and social competence. In addition, this article also 

aims to know the extent to which teachers' understanding of the four teachers‟ competences 

based on UU RI No. 14 Tahun 2005. Based on the results of the research, it is found that the 

average value of 8 teachers to be sampled is 65, it indicates that some of the teachers lack an 

understanding of the four competences. 
 

Keywords: teacher, professional, competence 

 

 

PENDAHULUAN 

 Profesi guru merupakan sebuah profesi yang membutuhkan sikap tanggung jawab secara 

utuh dalam melaksanakan tugasnnya. Menjadi seorang guru bukanlah hal yang mudah seperti 

yang dibayangkan oleh sebahagian orang. Selain tugas yang penuh dengan tanggung jawab 

juga kompetensi yang harus dipenuhi sebelum menyandang tugas sebagai seorang guru. 

Sebelum seorang guru melaksanakan tugasnya menjadi tenaga pendidik di suatu lembaga 

pendidikan, calon guru tersebut telah melalui rangkaian yang panjang untuk memenuhi 

persyaratan agar dinyatakan menjadi seorang guru. Guru harus melalui proses pendidikan 

untuk memiliki Sertikat sebagai lulusan sarjana kependidikan dan sertifikat sebagai seorang 

guru profesional. Serangkaian proses tersebut telah diatur dalam Undang-undang dan menjadi 

sebuah persyaratan yang harus dipenuhi seorang guru. Namun kenyataannya, ada yang 

beranggapan bahwa dengan bermodalkan penguasaan materi dan mampu menyampaikannya 

kepada siswa sudah cukup untuk menjadi seorang guru. Menguasai dua kemampuan tersebut 

belumlah cukup sebagai dasar untuk menentukan seseorang sebagai guru yang profesional, 

karena guru yang profesional harus memiliki berbagai keterampilan, kemampuan khusus, 

sikap mencintai pekerjaannya, memiliki, dan menjaga kode etik guru, dan lain sebagainya. 

Guru adalah seorang yang memiliki keahlian, keterampilan, dan kemampuan sebagaimana 

filosofi Ki Hajar Dewantara: “Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri 

Handayani.” Filosofi ini menegaskan bahwa tidak cukup hanya dengan menguasai materi 

pembelajaran, namun guru harus mampu mengayomi peserta didik, menjadi contoh atau 

teladan serta selalu mendorongnya untuk lebih baik dan maju. Guru yang profesional harus 

memiliki sikap untuk selalu mengembangkan dirinya, pengetahuannya, mendalami 
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PROCEEDING 
Scientific Forum-Faculty of Education Department of Science Education (FIP-JIP) and The International Seminar 

Gorontalo, 09 – 11 September 2015 

 

 319 

keahliannya, rajin membaca literatur-literatur dengan tidak merasa rugi membeli buku-buku 

atau media pembelajaran yang berkaitan dengan pengetahuan yang digelutinya (Wau, 2015).

  Selain itu, berkaitan dengan kebijakan nasional, pemerintah Republik Indonesia 

berdasarkan UU RI No. 14 Tahun 2005 telah merumuskan empat kompetensi yang harus 

dimiliki oleh seorang guru yang profesional yaitu: kompetensi pedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.  Hal ini jugalah yang seharusnya 

dipahami oleh masyarakat khususnya para guru. Melalui pembahasan dalam artikel ini 

diharapkan para pembaca dapat mengetahui bahwa guru merupakan jabatan yang profesional 

dan mengubah cara pandang atau pola pikir terhadap profesi guru yang selama ini 

menganggap bahwa siapa saja dapat menjadi  seorang guru hanya dengan bermodalkan 

materi namun sesungguhnya terdapat kompetensi-kompetensi lainnya yang harus dimiliki 

oleh seorang guru. Selain itu, artikel ini juga akan menggali sejauh mana pemahaman guru 

terhadap empat kompetensi guru profesional. 

 

PEMBAHASAN 

I. Empat Kompetensi Guru sebagai Jabatan Profesional berdasarkan UU RI No. 14 

Tahun 2005 

Dalam UU RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pada bab I pasal 1 

dinyatakan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku 

yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalan. Dari pengertian tersebut dipahami bahwa suatu pekerjaan yang bersifat 

profesional memerlukan beberapa bidang ilmu yang secara sengaja harus dipelajari dan 

kemudian diaplikasikan bagi kepentingan umum. Pekerjaan profesional memerlukan 

kemampuan dan keahlian khusus dalam melaksanakan profesinya. Guru sebagai pekerjaan 

profesional juga memerlukan kemampuan dan keahlian khusus dalam menjalankan tugasnya 

yang biasa disebut kompetensi guru. Kompetensi guru berupa seperangkat pengetahuan, 

keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh seorang guru agar 

dapat melaksanakan tugas-tugas keprofesionalannya. Dengan penguasaan kompetensi-

kompetensi itu, diharapkan dapat diwujudkan pencapaian tujuan pendidikan nasional.  

 Di dalam UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa 

kompetensi meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Selanjutnya 

di dalam penjelasan undang-undang ini disebutkan bahwa kompetensi pedagogik adalah 

kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik, kompetensi kepribadian adalah 

kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi 

teladan bagi peserta didik. Lebih lanjut dikemukakan bahwa kompetensi profesional guru 

adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam, sedangkan 

kompetensi sosial berarti kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara 

efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua/wali peserta didik, dan 

masyarakat sekitar. Keempat kompetensi tersebut secara teoritis dapat dipisah-pisahkan satu 

sama lain. Namun, secara praktis keempat kompetensi itu tidak mungkin dipisah-pisahkan. 

Keempatnya saling menjalin secara terpadu dalam diri seorang guru. 

Kompetensi Pedagogis adalah seperangkat kemampuan dan keterampilan (skill) yang 

berkaitan dengan interaksi pembelajaran antara guru dan peserta didik dalam kelas. 
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Kompetensi pedagogis ini meliputi kemampuan guru dalam menjelaskan materi, 

melaksanakan metode pembelajaran, memberikan pertanyaan, menjawab pertanyaan, 

mengelola kelas, dan melaksanakan evaluasi. Kompetensi Kepribadian adalah seperangkat 

kemampuan dan karakteristik personal yang memcerminkan realitas sikap dan perilaku guru 

dalam melaksanakan tugas-tugasnya dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi kepribadian 

ini melahirkan ciri-ciri guru yaitu, sabar, tenang, bertanggung jawab, demokratis, ikhlas, 

cerdas, menghormati orang lain, stabil, ramah, tegas, berani, kreatif, inisiatif, dan lain-lain. 

Kompetensi Profesional adalah seperangkat kemampuan dan keterampilan terhadap 

penguasaan materi pelajaran secara mendalam, utuh, dan komprehensif. Guru yang memiliki 

kompetensi profesional tidak cukup hanya memiliki penguasaan materi secara formal, tetapi 

juga harus memiliki kemampuan terhadap materi ilmu lain yang memiliki keterkaitan dengan 

pokok bahasan mata pelajaran tertentu.  

Kompetensi Sosial adalah seperangkat kemampuan dan keterampilan yang terkait dengan 

hubungan atau interaksi dengan orang lain. Artinya, guru harus dituntut memiliki 

keterampilan berinteraksi dengan masyarakat, khususnya dalam mengidentifikasi, 

menganalisis, dan menyelesaikan problem masyarakat. Dalam realitas masyarakat, guru 

masih menjadi sosok elit masyarakat yang dianggap memiliki otoritas moral cukup besar. 

Salah satu konsekuensi agar peran itu tetap melekat dalam diri guru adalah guru harus 

memiliki kemampuan berhubungan dan berkomunikasi dengan orang lain. 

II. Pemahaman Guru Terhadap Empat Kompetensi Guru Sebagai Jabatan Profesional 

Berdasarkan UU RI No. 14 Tahun 2005  

Analisis soal multiple choice yang diberikan kepada 8 orang guru (sample). 

Pertanyaan Benar 

(orang) 

Salah 

(orang) 

1. Di bawah ini yang termasuk empat kompetensi guru 

profesional menurut UU RI adalah... 

6 2 

2. Empat kompetensi guru profesional terdapat pada... 3 5 

3. Kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan guru 

dalam penguasaan materi pelajaran secara luas dan 

mendalam adalah... 

4 4 

4. Kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan guru dalam 

mengelola pembelajaran peserta didik adalah... 

5 3 

5. Kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan guru yang 

mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi 

teladan bagi peserta didik adalah... 

8 - 
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Analisis skor guru terhadap soal multiple choice yang diberikan. 

 
 

                
          

           
 

                                                                       
   

 
 = 65 

KESIMPULAN 

Guru merupakan suatu jabatan profesional dimana dalam  menjalankan tugasnya seorang 

guru harus memenuhi kompetensi-kompetensi yang telah ditetapkan oleh  pemerintah 

khususnya yang tercantum pada UU RI No. 14 Tahun 2005 pasal 10 ayat 1 yang meliputi 

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi 

profesional. Berdasarkan penelitian yang dilakukan juga didapatlah hasil bahwa nilai rata-

rata delapan orang guru yang menjadi sample penelitian adalah 65, hal ini menunjukkan 

bahwa kurangnya pemahaman guru terhadap empat kompetensi tersebut. 
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Abstract 

In recognizing the two dimensional figures, the students appear to have difficulties, do not 

know how to identify the elements of the two dimensional figures, get difficulty to answer 

the question about the two dimensional figure angles, are afraid of any differences with what 

the teacher instructed. To improve the ability to recignize the two dimensional figure angles, 

the teacher should be able to guide students so that they can develop their knowledge based 

on the subject character studied. To overcome this problem, the teacher uses a contextual 

approach, since this approach expects the students to acquire the material and support them to 

make any relationship between the knowledge possessed and the application of everyday life. 

The problem formulation in this study is whether the contextual approach can improve the 

ability to recognize two dimensional figure angle in 2
nd

 class Public Elementary School 66 

Timur City Gorontalo? This research aims to improve the ability to recognize the two 

dimensional figure angle by the contextual approach for the second grade students of Public 

Elementary School 66 Timur City Gorontalo. The method used is a Class Action Research 

(PTK) carried out in the two cycles; each cycle consists of preparatory, implementation, 

monitoring and evaluation, analysis and reflection. The data collection techniques are 

observation, interview, test and documentation. 

The results show that in the first cycle, out of 23 students, there are five students who 

are able to recognize the two dimensional figure angle or 21.74% getting the score of more 

than 70 and 18 students have not been able to recognize the two dimensional figure angle or 

78.26% getting the score of less than 70. In the second cycle, it is obtained 20 students who 

recognize the two dimensional figure angle or 86.96% getting the value of more than 70 and 

3 students who are not able to recognize the two dimensional figure angle or 13.04% getting 

the score of less than 70. Thus, it is concluded that the contextual approach increases the 

ability to recognize the two dimensional figure angle for the second grade students of Public 

Elementary School 66 Timur City Gorontalo. 
 

Keywords: ability,  recognizing the angles, the two dimensional figure, contextual 

 

 

PENDAHULUAN  

Sudut bangun datar kerap kali menjadi suatu hal yang kurang dipahami oleh siswa 

karena sebagian besar siswa mendapat kesulitan mengenal sudut suatu bangun datar. Siswa 

terkadang belum mampu mengenal sudut bangun datar, siswa takut salah menjawab tentang 

banyaknya sudut suatu bangun datar. Untuk meningkatkan kemampuan mengenal sudut 

bangun datar, guru harus mampu membimbing siswa sehingga dapat mengembangkan 

pengetahuannya sesuai dengan mata pelajaran yang dipelajarinya. Dalam hal ini guru harus 

menguasai sepenuhnya materi yang diajarkan dengan menggunakan pendekatan yang 

membantu siswa dalam menguasai materi pembelajaran. 

mailto:alterlasarudin@gmail.com
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 Pendekatan yang membantu siswa dalam menguasai materi pembelajaran antara lain 

pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual merupakan pendekatan yang mengharapkan 

siswa untuk memperoleh materi pembelajaran meskipun sedikit tetapi mendalam serta 

mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapan 

kehidupan sehari-hari. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah kemampuan 

mengenal sudut bangun datar dapat ditingkatkan melalui pendekatan kontekstual pada siswa 

kelas II SDN 66 Kota Timur Kota Gorontalo? Tujuan penelitian adalah untuk meningkatkan 

kemampuan mengenal sudut bangun datar melalui pendekatan kontekstual pada siswa kelas 

II SDN 66 Kota Timur Kota Gorontalo. 

Kemampuan Mengenal Sudut Bangun Datar 

 Menurut Zain (2010:10), kemampuan adalah kesanggupan, kecakapan, kekuatan kita 

berusaha dengan diri sendiri. Sedangkan Sinaga dan Hadiati (2001:34) mendefenisikan 

kemampuan sebagai suatu dasar sesuai dengan sendirinya berkaitan dengan pelaksanaan 

pekerjaan secara efektif. Robin (2007:57) kemampuan berarti kapasitas seseorang individu 

untuk melakukan beragam tugas dalam sustu pekerjaan, Kemampuan (ability) adalah sebuah 

penelitian terkini atas apa yang dapat dilakukan. 

 Dalam kegiatan pembelajaran siswa diarahkan untuk mengenal dengan benar apa 

yang dipelajarinya. Siswa diharapkan mampu mengenal struktur yang benar sesuai dengan 

konteksnya. Melalui mengenal kita dapat ilmu pengetahuan dan pengalaman-pengalaman 

hidup, sebab kegiatan mengenal merupakan bentuk pengembangan kemampuan intelektual. 

Dalam mengenal siswa diharapkan memiliki kegemaran mengenal untuk meningkatkan 

pengetahuan. Siswa dapat menuangkan gagasannya serta menyukai kegiatan mengenal 

seperti sudut bangun datar. Mengenal merupakan proses belajar mengajar yang memerlukan 

ketekunan berlatih, oleh karena itu kemampuan mengenal perlu ditumbuh kembangkan. 

 Mengenal adalah kegiatan yang menuntut adanya latihan dan membutuhkan ketelitian 

serta kecerdasan dalam menyajikan suatu gagasan dan perhatian. Untuk mengenal sudut 

bangun datar, kita haru ketahui bahwa sudut terbentuk ketika dua garis bertemu di sebuah 

titik atau dua sinar yang berhimpit pangkalnya. Pangkal persekutuan itu disebut titik sudut 

dan masing-masing sinar disebut kaki sudut. Untuk memberi nama pada suatu sudut kita 

letakkan sebarang titik pada masing-masing kaki sudut. Kemudian kita beri nama dengan 

huruf capital atau huruf besar pada titik itu. 

1. Segitiga 

                                     C 

 

 

 

                        A                        B    

 

                            Gambar 1 

Gambar 1 di atas berbentuk segitiga dan diberi nama segitiga ABC. Segitiga ABC 

memiliki tiga sisi dan tiga sudut. Titik sisinya yaitu A, B, dan C, sedangkan sudutnya yaitu 

AB, BC, dan CA. Segitiga yang memiliki dua sisi yang sama panjang disebut segitiga sama 

kaki, dan segitiga yang memiliki ketiga sisinya sama panjang disebut segitiga sama sisi. 
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2. Segi empat 

Segi empat yang dibahas pada kelas II sesuai kurikulum SD adalah persegi dan 

persegi panjang. 

 

D                           C                          H                                                  G 

 

 

 

A                            B                          E                                                 F 

        Gambar 2                                                      Gambar 3 

 

Gambar 2 disebut persegi ABCD, persegi tersebut memiliki 4 titik sudut yaitu A, B, 

C, D, dan memiliki 4 sisi yaitu AB, BC, CD, DA. Semua sudut pada persegi berbentuk siku-

siku, sehingga persegi adalah bangun datar yang semua sisinya sama panjang. Gambar 3 

disebut persegi panjang EFGH, persegi panjang memiliki 4 titik sudut yaitu E, F, G, H, dan 

memiliki 4 sisi yaitu sisi EF, FG, GH, HE. Persegi panjang memiliki sepasang-sepasang sisi 

yang sama panjang, yaitu sisi EF sama panjang dengan sisi GH dan sisi FG sama panjang 

dengan sisi HE.  

Jadi kemampuan mengenal sudut bangun datar sangat penting diajarkan di sekolah 

dasar. Kemampuan sudut bangun datar adalah kesanggupan seseorang berusaha dengan diri 

sendiri untuk mampu mengenal dan melatih diri sendiri untuk mengenal sudut bangun datar. 

(http://d/belajar%20mengenal%bangun%datar.html). 

Jenis-jenis sudut lurus 

 Menurut Suharjana (2008:14)  terdapat 4 jenis sudut, yaitu: 

1) Sudut lurus 

                         180
+
 

 

 

2) Sudut siku-siku 

 

 

 

                        90
0
 

 

3) Sudut lancip.  

Sudut lancip lebih dikenal dengan sudut runcing atau tajam, besar sudutnya kurang 

dari 90
0
. 

 

 

             18
0
                                  45

0
                                 33

0
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4) Sudut tumpul. 

Sudut tumpul lebih dikenal dengan sudut rebah atau sudut roboh, besar sudutnya lebih 

dari 90
0
 dan kurang dari 180

0
. 

 

 

 

               117
0
                                                      110

0 

 

 

Hakekat Pendekatan Kontekstual 

 Pendekatan kontekstual merupakan perpaduan beberapa pendekatan dan praktek 

pengajaran yang baik dan sudah dikenal sebelumnya, misalnya pendekatan lingkungan, 

pendekatan konsep, pendekatan nilai, pendekatan pemecahan masalah dan pendekatan 

penemuan. Pada hakekatnya pendekatan kontekstual merupakan respon terhadap pendekatan 

yang telah ada dan popular yaitu behaviorisme yang menenkankan pada konsep stimulus dan 

respon dengan pelatihan yang bersifat driil. 

 Menurut Amri (2010:21) pendekatan kontekstual merupakan metode belajar yang 

membantu semua guru mempraktekkan dan mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan 

situasi yang ada di lingkungan siswa. Pendekatan kontekstual adalah sebuah pembelajaran 

yang terfokus dalam melibatkan siswa secara aktif memperoleh informasi yang dilaksanakan 

dengan mengenalkan mereka pada lingkungan serta terlibat secara langsung dalam proses 

pembelajarannya.  Menurut Sagala (2008:87) pendekatan kontekstual disingkat dengan CTL, 

merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan 

dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara 

pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka. 

 Menurut Wina (2005:109) pendekatan kontekstual atau CTL adalah pendekatan 

pembelajaran yag menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat 

menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata 

sehingga mendorong siswa untuk dapat menerap-kannya dalam kehidupan mereka. Terdapat 

lima karakteristik penting dalam proses pembelajaran yang menggunakan kontekstual yaitu: 

(1) mengaktifkan pengetahuan yang sudah ada, (2) menambah dan memperoleh pengetahuan 

baru, (3) pengetahuan yang diperoleh bukan untuk dihafal tapi untuk diyakini dan dipahami, 

(4) mempraktekkan pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh, (5) melakukan refleksi 

terhadap strategi pengembangan pengetahuan. 

Prinsip Pendekatan Kontekstual 

 Prinsip pendekatan kontekstual menurut Nurhadi (2004:20-21) adalah: 

1. Merencanakan pembelajaran sesuai kewajaran perkembangan mental siswa 

2. Membentuk kelompok belajar yang saling bergantungan 

3. Menyediakan lingkungan yang mendukung 

4. Mempertimbangkan keanekaragaman siswa 

5. Memperhatika kecerdasan majemuk 

6. Menggunakan teknik-teknik bertanya 

7. Menerapkan penilaian autentik 
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Tahapan Pelaksanaan Pendekatan Kontekstual 

 Untuk menggunakan pendekatatan kontekstual, harus memenuhi tahapan 

pelaksanaannya. Ada beberapa tahapan dalam melaksanakan pendekatan kontekstual di 

sekolah, menurut Nurhadi (2004:5) yaitu (1) mengkaji pelajaran yang akan diajarkan kepada 

siswa dengan memilah-milah materi tekstual dan materi-materi yang dapat dikaitkan dengan 

hal-hal yang actual atau riil, (2) mengkaji konteks kehidupan sehari-hari, (3) mimilih materi 

yang tepat dikaitkan dengan konteks kehidupan siswa. 

Menurut Depdiknas (2002:10) langkah-langkah pendekatan kontekstual yakni guru 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan dan merekonstruksi sendiri 

pengetahuan mereka melalui konsep yang diberikan guru dengan mengaitkan pengalaman-

pengalaman nyata. Belajar dalam kelompok, siswa menemukan sendiri konsep yang 

diberikan guru, siswa bertanya tentang hal yang belum diketahui, memberikan contoh dengan 

menggunakan media, siswa menyampaikan kesan dan saran dalam menerima materi dan apa 

yang diperolehnya, guru memberikan penilaian autentik untuk mengukur pemahaman konsep 

dan untuk mengetahui berhasil tidaknya pendekatan pembelajaran yang diterapkan. 

Kelebihan dan Kelemahan Pendekatan Kontekstual 

Kelebihan Pendekatan Kontekstual 

 Menurut Nurhadi (2003:47) dalam pendekatan kontekstual siswa akan lebih percaya 

diri dalam mengungkapkan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka alami dalam 

kehidupan nyata. Dan mereka siap menghadapi masalah-masalah yang biasa munsul dalam 

kehidupan sehari-hari, serta lebih menyenangkan karena siswa tidak jenuh dengan 

pembelajaran yang menoton di dalam kelas. 

Kekurangan Pendekatan Kontekstual 

 Menurut Nurhadi  (2003:47) terdapat beberapa kekurangan dalam pendekatan 

kontekstual yaitu waktu yang digunakan kurang efisien karena masih mengaitkan tema 

dengan materi lain. Bila diterapkan pada kelas kecil seperti kelas I dan kelas II, guru 

kesulitan menciptakan kelas yang kondusif. 

Penerapan Pendekatan Kontekstual dalam Mengenala Sudut Bangun Datar 

 Pendekatan kontekstual berlatar belakang bahwa siswa belajar lebih bermakna dengan 

melalui kegiatan mengalami sendiri dalam lingkungan ilmiah, tidak hanya sekedar 

mengetahui, mengingat dan memahami. Pembelajaran tidak hanya berorientasi target 

penguasaan materi, tetapi lebih pada menemukan sendiri apa yang dipelajarinya. 

 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan dan merekonstruksi 

pengetahuan mereka melalui konsep bangun datar dengan mengaitkan pengalaman-

pengalaman nyata, belajar dalam kelompok dalam hal ini siswa dibagi atas 4 kelompok, 

siswa menemukan sendiri konsep sudut bangun datar yang diberikan guru, siswa 

menanyakan tentang apa yang tidak diketahui, memberikan contoh dengan menggunakan 

media bangun datar, siswa menyampaikan kesan dan saran dalam menerima materi, siswa 

mampu mengikuti pembelajaran dengan tenang dan pembelajaran mudah dimengerti, 

memberikan penilaian yang autentik untuk mengukur pemahaman konsep tentang sudut dan 

untuk mengetahui berhasil tidaknya pendekatan pembelajaran yang diterapkan. 
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 Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah “jika melalui pendekatan kontekstual, 

maka kemampuan mengenal sudut bangun datar pada siswa kelas II SDN 66 Kota Timur 

Kota Gorontalo akan meningkat. Dengan indikator ketercapaian  adalah minimal 75% dari 23 

siswa yang dikenai tindakan memperoleh nilai ketuntasan 70 ke atas. 

Metodologi Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus, setiap siklus melalui 4 tahap yaitu: tahap 

persiapan, tahap pelaksanaan tindakan, tahap pemantauan dan evaluasi, tahap analisis dan 

refleksi. Jika dalam pelasanaan tindakan siklus I tidak mencapai indikator yang diharapkan 

maka akan dilanjutkan pada siklus berikutnya. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, tes 

dan dokumentasi. 

Data dianalisis dengan menggunakan rumus: 

 

                 Jumlah proses yang dilakukan 

Tingkat Kemampuan  =        x 100  

       Jumlah semua proses 

 Dengan interpretasi tingkat kemampuan sebagai berikut : 

  Sangat mampu  : 75  - 100  

  Mampu  : 61 - 74 

  Kurang mampu     :  0 - 60    (Awalluddin, dkk, 2008:1-15) 

 

Hasil Penelitian Tindakan 

 Hasil penelitian pada siklus I diperoleh dari 23 siswa, hanya 5 siswa yang mampu 

mengenal sudut bangun datar atau 21,74% memperoleh nilai minimal 70  dan 18 siswa belum 

mampu mengenal sudut bangun datar atau 78,26% memperoleh nilai di bawah 70. Dari hasil 

analisis tersebut dan sesuai hasil refleksi maka ditetapkan beberapa kelemahan yang 

ditemukan pada pelaksanaan siklus I yaitu:(1) Apersepsi masih kurang maksimal, apersepsi 

harus dilakukan dengan lebih luas sehingga pemikiran siswa lebih terarah kepada apa yang 

akan mereka pelajari, (2) Guru kurang membimbing siswa dalam proses belajar. Untuk itu, 

pada pelaksanaan penelitian selanjutnya guru dalam hal ini peneliti harus lebih 

mengoptimalkan bimbingan kepada siswa dalam pembelajaran. Terutama bimbingan dalam 

kelompok, (3) guru kurang memberi penguatan kepada siswa. Penguatan diperlukan untuk 

menambah kepercayaan diri siswa, (4) kurangnya kemampuan merespon partisipasi siswa 

secara positif, (5) kurangnya penggunaan bahasa yang baku dalam pembelajaran baik bahasa 

tulis maupun bahasa lisan, (6) pembelajaran yang kurang sesuai dengan alokasi waktu yang 

telah ditetapkan, sehingga pada pelaksanaan tindakan selanjutnya, guru harus lebih 

memperhatikan alokasi waktu yang ditetapkan, (7) kurangnya motivasi atau tindak lanjut, 

motivasi dilakukan agar siswa bisa termotivasi untuk belajar, (8) siswa kurang merespon 

penjelasan guru, (9) kurangnya kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah yang 

berhubungan dengan materi, (10) Berinteraksi dalam kelompok pada siswa masih kurang, 

(11) kemampuan menarik kesimpulan pada siswa yang masing kurang optimal, (12) 

kurangnya penggunaan  bahasa yang baik dalam merespon hasil kerja kelompok lain. 
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Berdasarkan hasil analisis dan refleksi tersebut, maka perlu melakukan perbaikan 

terhadap kelemahan-kelemahan yang ditemui pada siklus I, untuk itu penelitian ini dilajutkan 

ke siklus berikutnya yaitu pelaksanaan tindakan siklus II. 

Pada siklus II dari 23 siswa, diperoleh 20 siswa yang mampu mengenal sudut bangun 

datar atau 86,96% memperoleh nilai minimal 70 dan 3 siswa belum mampu mengenal sudut 

bangun datar atau 13,04% memperoleh nilai di bawah 70. Setelah pelaksanaan tindakan 

siklus II, dengan menerapkan pendekatan kontekstual pada materi mengenal sudut bangun 

datar, dan memperhatikan kelemahan-kelemahan dari hasil refleksi siklus sebelumya, maka 

hasil refleksi terhadap pelaksanaan tindakan siklus II telah memenuhi indikator ketercapaian 

yang diharapkan, dan menyimpulkan bahwa tindakan siklus II tidak perlu dilanjutkan ke 

siklus ke III. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pendekatan kontekstual 

meningkatkan kemampuan mengenal sudut bangun datar pada siswa kelas II SDN 66 Kota 

Timur Kota Gorontalo. Hal ini nampak pada siklus I siswa yang mampu mengenal sudut 

bangun datar sebesar 21,74% sedangkan pada siklus II  siswa yang mampu mengenal sudut 

bangun datar sebesar 86,96%. 
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abstract 

Characteristics of learning mathematics is deductive, logical, as the number of formal symbol 

system, structure abstract, symbolism, and a collection of arguments of human reason or 

basic inspiration as well as the activity of thinking. One inhibiting factor in the learning 

process of mathematics that comes from within the learner is emotional factors that can be 

seen from the students' attitudes toward mathematics. Students who experience barriers to 

fulfilling the needs of emotions, may experience "anxiety" (anxiety) towards mathematics. 

Furthermore, we know that the lower the level of anxiety of students towards mathematics 

will be higher student achievement, and the higher the anxiety level of the lower student 

achievement. PMRI use in teaching and learning is expected to create a pleasant learning 

situations that can involve students actively thinking and help students in minimizing anxiety 

towards mathematics. 
 

Keywords: PMRI and Math Anxiety  

 

PENDAHULUAN 

Kecemasan siswa terhadap matematika dikenal dengan math anxiety. Berdasarkan 

Meriam Webster Dictionary yang dikutip dari penelitian yang berjudul overcoming math 

anxiety (dalam Yosef, 2009): “Kecemasan (anxiety) adalah rasa takut yang sangat besar 

terhadap sesuatu yang mengancam dan diikuti dengan respon fisiologis (seperti berkeringat, 

tekanan) dan rasa ragu pada diri sendiri bahwa mampu menghadapi hal yang menakutkan 

tersebut”. Tobias (1978) menggambarkan math anxiety sebagai ”sudden death”, kematian 

mendadak. Kogelman dan Warren (1979) menyebutnya sebagai reaksi penolakan terhadap 

matematika (an adverse reaction to mathematics).  Fiore (1999), Tobias dan Weissbrod 

(1980) memberikan defenisi kecemasan terhadap matematika (math anxiety) sebagai berikut: 

“the panic, helplessness, and paralysis, and mental disorganization that 

arises among people when they are required to solve a mathematical 

problem”   

Selanjutnya Rossnan (dalam Yosef, 2009) menyatakan bahwa kecemasan terhadap 

matematika (math anxiety) merupakan bentuk respon emosional saat pelajaran matematika, 

mendengarkan guru, saat memecahkan permasalahan matematika, dan mendiskusikan 

matematika. Jadi dapat disimpulkan bahwa math anxiety adalah reaksi emosional berupa 

perasaan takut, tegang, dan cemas bila berkaitan dengan matematika, manipulasi angka atau 

bilangan . Penelitian yang dilakukan oleh Godbey (dalam Yosef, 2009) dengan 

judul mathematic anxiety and the underprepared student menyebutkan bahwa terdapat 

beberapa gejala math anxiety. Gejala-gejalanya meliputi rasa mual, badan terasa panas, 

ketegangan yang berlebihan, ketidakmampuan mendengarkan guru, mudah terganggu oleh 
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suara-suara, ketidakmampuan konsentrasi, negatif self-talk, sakit perut, pikiran tiba-tiba 

kosong, dan berkeringat. Menurut Godbey (dalam Yosef, 2009), math anxiety merupakan 

hasil beberapa faktor. Seperti ketidakmampuan menangani frustasi, ketidakhadiran di sekolah 

yang berlebihan, konsep diri yang negatif, sikap orang tua dan guru terhadap matematika, dan 

menekankan pembelajaran matematika dengan drill tanpa pengertian. Math anxiety juga 

dapat disebabkan oleh pengalaman buruk masa lalu yang berkaitan dengan pelajaran 

matematika. Misalnya siswa memiliki pengalaman masa lalu bahwa dirinya selalu dihukum 

berdiri di depan kelas, karena tidak bisa mengerjakan soal matematika.   

Salah satu pembelajaran yang mulai dikembangkan di Indonesia saat ini adalah 

pembelajaran dengan menggunakan konteks dunia riil (dunia nyata). Pembelajaran ini 

dikenal dengan Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI). Pada saat ini, PMRI 

mendapat perhatian dari berbagai pihak, seperti guru dan siswa, orangtua, dosen LPTK 

(teacher educators), dan pemerintah. Beberapa sekolah dasar di Yogyakarta, Bandung dan 

Surabaya telah melakukan ujicoba dan implementasi PMRI dalam skala terbatas.  

Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI) dikembangkan berdasarkan 

pemikiran Hans Freudenthal yang berpendapat bahwa matematika merupakan aktivitas insani 

(human activities) dan harus dikaitkan dengan realitas. Berdasarkan pemikiran tersebut, 

PMRI mempunyai ciri antara lain, bahwa dalam proses pembelajaran siswa harus diberikan 

kesempatan untuk menemukan kembali (to reinvent) matematika melalui bimbingan guru 

(Gravemeijer, 1994), dan bahwa penemuan kembali (reinvention) ide dan konsep matematika 

tersebut harus dimulai dari penjelajahan berbagai situasi dan persoalan “dunia riil” (de 

Lange, 1995).  Dunia riil adalah segala sesuatu di luar matematika, berupa mata pelajaran 

lain selain matematika, atau bidang ilmu yang berbeda dengan matematika, ataupun 

kehidupan sehari-hari dan lingkungan sekitar kita (Blum & Niss, 1989). Dunia riil 

diperlukan untuk mengembangkan situasi kontekstual dalam menyusun materi kurikulum. 

Materi kurikulum yang berisi rangkaian soal-soal kontekstual akan membantu proses 

pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Dalam PMRI, proses belajar mempunyai peranan 

penting. Rute belajar (learning route) di mana siswa mampu menemukan sendiri konsep dan 

ide matematika, harus dipetakan (Gravemeijer, 1997). Sebagai konsekuensinya, guru harus 

mampu mengembangkan pengajaran yang interaktif dan memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk memberikan kontribusi terhadap proses belajar mereka. Penggunaan PMRI 

dalam proses belajar mengajar diharapkan dapat menciptakan situasi belajar yang 

menyenangkan sehingga dapat melibatkan siswa berfikir secara aktif dan membantu siswa 

dalam meminimalkan kecemasannya terhadap matematika. 

PEMBAHASAN 

  Ciri-ciri kecemasan terhadap matematika dapat dilihat dari gejala-gejala secara umum 

yaitu berdasarkan pandangan psikologi dan penelitian bidang pendidikan matematika (Siroj, 

2003). Berdasarkan Philips, Martin, dan Meyer serta Aren dan Smith (dalam Siroj, 2003), 

ciri-ciri kecemasan siswa terhadap matematika tersebut dapat diidentifikasi dari gejala-gejala 

sebagai berikut: sangat berhati-hati, ketergantungan. menghindari tanggapan dari lingkungan, 

kemunduran mengenai proses pemecahan masalah yang kompleks, terlalu takut salah atau 

gagal. penolakan oleh keluarga, sikap permusuha, harapan yang melebihi kemampuan, 
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gejala-gejala secara fisik, tingkah laku kompulsif, tingkah laku menghindari kurang 

menghargai diri sendiri. 

Kecemasan sebagai salah satu ranah afektif memiliki karakter yang sama dengan 

aspek yang lainnya. Hal ini berarti kecemasan matematika bersifat intrinsik dan ekstrensik 

(Siroj, 2003). Artinya kecemasan matematika dapat terjadi akibat pengaruh dari dalam diri 

murid atau pengaruh dari luar murid. Hal ini sesuai dengan pendapat Spielberger dan Xin Ma 

(dalam Siroj, 2003) bahwa kecemasan dapat merupakan sifat (trait anxiety) yaitu 

kecenderungan pada diri individu untuk merasa terancam oleh suatu kondisi yang sebenarnya 

tidak berbahaya, dan kecemasan sebagai suatu keadaan (state anxiety) yaitu suatu perasaan 

cemas yang disebabkan oleh suatu situasi tertentu. 

Kecemasan matematika yang bersifat ekstrinsik atau state anxiety dapat disebabkan 

oleh orangtua atau guru. Seperti yang diungkapkan Puteh (dalam Siroj, 2003), bahwa 

masyarakat Malaysia memandang matematika sebagai ”passport” untuk melanjutkan 

pendidikan atau mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang tinggi pada perusahaan swasta atau 

sebagai pegawai kantor pemerintah. Sehingga orangtua murid di Malaysia menuntut anak-

anak mereka untuk berprestasi baik dalam pelajaran matematika di sekolah. Selanjutnya 

Puteh menyatakan berdasarkan hasil penelitiannya bahwa karena tingginya harapan orangtua 

agar anak-anak mereka memiliki prestasi yang tinggi dalam pelajaran matematika, ternyata 

menimbulkan kecemasan matematika, sedangkan murid merasa sangat tertekan atas harapan 

orangtua mereka yang begitu tinggi.  

Model Math Anxiety 

Strawderman (2004) menyatakan bahwa ada tiga domain (daerah) utama yang 

dilibatkan dalam pengembangan kecemasan terhadap matematika (math anxiety). Ketiga 

domain tersebut adalah; Sosial/domain motivasi (social/motivasional domain), 

intelektual/domain pendidikan (Intellectual/Educational domain) dan psikologis/domain 

emosi (psychological/emotional domain). Diantara ketiga domain ini, secara alami terjadi 

tumpang tindih (overlap) dan batas diantara ketiganya tidak dapat didefinisikan dengan baik. 

Untuk memfasilitasi pengembangan model math anxiety ini, maka domain akan diperlakukan 

seolah-olah berbeda dan didefinisikan dengan baik.  

Kaitan masing-masing domain adalah merupakan suatu kontinum/rangkaian kesatuan 

yang diasumsikan bahwa setiap siswa pada waktu tertentu memilikinya. Karakteristik luar 

biasa dari rangkaian akan diberikan dan dijelaskan selanjutnya. Warna kode setiap 

persekutuan rangkaian sesuai dengan domain.  

Sosial/domain motivasi (social/motivasional domain) dipengaruhi oleh orang-orang 

dari keluarga, teman, dan masyarakat secara keseluruhan. Kontinum yang terkait dengan 

domain ini adalah perilaku (bahavior), karena meskipun pilihan dipengaruhi oleh orang lain, 

akhirnya mereka sendiri yang akan membuat keputusan. Kontinum perilaku terdiri dari 

ketertarikan dan penolakan. Perilaku ini adalah konsekuensi logis dari nilai matematika yang 

dipengaruhi oleh sikap orang lain dan sikap masyarakat pada umumnya.  

Intelektual/domain pendidikan (intellectual/Educational domain) terdiri dari pengaruh 

yang berupa kognitif. Kontinum yang terkait dengan dengan domain ini adalah prestasi 

(achievment), dimana persepsi individu adalah hal yang terpenting. Sukses (success) dan 
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kegagalan (failure), merupakan bagian yang luar biasa dari prestasi, dan evaluasi subjektif 

terhadap penggunaan keterampilan dan konsep matematika.   

Psikologis/domain emosi (psychological/emotional domain) dibentuk oleh kumpulan 

sikap alami. Hal ini sebagian besar terdiri dari sejarah emosi, reaksi terhadap stimulus 

(rangsangan) dan corak budaya (culture). Kontinum yang terkait dengan domain ini adalah 

perasaan (feelings). Kontinum perasaan terdiri dari kepercayaan (confidence)  dan kecemasan 

(anxiety). Diasumsikan bahwa siswa akan merasa menemukan teka-teki untuk berpikir 

matematika sebagai sesuatu yang menyenangkan.  

Ketiga domain dan kontinumnya digambarkan oleh Strawderman (2004) sebagai  

berikut :  

 

Gambar 1. Tiga Domain utama dan kontinumnya 

 Selanjutnya tiga kontinum terdiri dari lingkaran/siklus positif dan negatif. Hal ini 

digambarkan oleh Strawderman (2004) sebagai berikut :  

 

 

Gambar 2. Lingkaran positif  

 

 

Gambar 3. Lingkaran negatif  

Teori hubungan ketiga domain yang saling menguatkan ditunjukan sebagai ilustrasi siklus, 

dalam diagram berikut ; 
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                                                      Gambar 4. Hubungan tiga domain dan siklus 

Dalam lingkaran positif, seorang individu yang sukses dalam pembelajaran matematika akan 

lebih percaya diri dalam situasi yang melibatkan matematika dan mungkin akan melanjutkan 

studi atau menggunakan matematika.  

 

Gambar 5. Model Berbasis Sukses 

Selanjutnya, seseorang yang tertarik dalam pembelajaran matematika akan cenderung lebih 

percaya  diri dalam situasi matematika dan juga akan cenderung lebih berhasil dalam studi. 

Asumsi logis dalam hal ini adalah jika seseorang tidak melanjutkan studi matematika, maka 

ia tidak dapat sukses dalam belajar matematika. 

 

Gambar 6. Model Berbasis Ketertarikan 

Penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi percaya diri seseorang terhadap matematika, 

semakin besar kemungkinannya akan sukses dalam tugas (Betz dalam Strawderman, 2004), 

dan semakin tinggi percaya diri seseorang terhadap pembelajaran dan penggunaan 

matematika, semakin besar kemungkinan dia akan melanjutkan studinya. 

 

Gambar 7. Model Berbasis Keyakinan 

Lingkaran negatif beroperasi dengan jalan yang sama, dengan masing-masing komponen 

memperkuat komponen lainnya. Kegagalan dalam matematika memberikan dugaan penyebab 

math anxiety (Tobias & Weissbrod dalam Strawderman, 2004). Seseorang yang gagal dalam 

matematika, secara logika akan menolak matematika dan akan merasakan kegagalan secara 

nyata. 
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Gambar  8. Model Berbasis Kegagalan 

Reaksi kecemasan terhadap matematika dapat menyebabkan kegagalan dalam matematika 

(Tobias dan Weissbrod dalam Strawderman, 2004). Dalam kenyataannya, seseorang yang 

memiliki kecemasan terhadap matematika yang tinggi, secara nyata tidak dapat memiliki 

kinerja yang baik pada saat ujian, dan tidak dapat belajar matematika di kelas. Kecemasan 

terhadap matematika juga secara langsung berkontribusi terhadap penolakan situasi yang 

membawa pada reaksi kecemasan.  

 

Gambar 9. Model Berbasis Kecemasan 

Sebaliknya, menghindari matematika dapat mengakibatkan kegagalan atau kecemasan 

dengan efek mengejutkan.  

 

Gambar 10. Model Berbasis Penolakan 

Fenomena kecemasan terhadap matematika (math anxiety)  dengan sendirinya hanya menarik 

komunitas pendidikan, karena seseorang yang memiliki math anxiety adalah mereka yang 

menggunakan matematika atau belajar matematika atau keduanya. Tanpa kondisi yang 

mengharuskan menggunakan matematika, tingkat math anxiety tidak konsekuen. 

Diasumsikan bahwa model math anxiety adalah model kecemasan terhadap matematika yang 

dialami oleh orang-orang yang berhubungan langsung dengan matematika, sebagai contoh 

mereka yang dilibatkan secara langsung adalah individu yang mengambil mata pelajaran 

matematika di dalam kelas. Selanjutnya mereka yang akan dilibatkan pada masa yang akan 

datang, matematika sebagai keahlian kerja (Job Skill). Sepanjang seseorang tidak 

membutuhkan matematika, maka math anxiety menjadi tidak penting. 

 

Gambar 11. Dinamika math anxiety 

Dalam domain sosial/motivasi, perpindahan sepanjang kontinum sikap dari tertarik 

menjadi menolak dapat terjadi karena berbagai alasan. Adakalanya secara sederhana seorang 

individu yang berbakat dibidang non-matematika akan memilih untuk menghabiskan waktu 
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dan energi pada subjek dimana mereka berbakat. Seseorang juga dapat memutuskan bahwa 

belajar matematika atau bergelut dengan bidang matematika tidak sesuai untuk mereka. Hal 

ini bisa jadi disebabkan oleh sikap atau keyakinan kelompok sosial ekonomi mereka.  

Dalam domain intelektual/pendidikan, meliputi pengaruh masyarakat. Banyak siswa 

yang berpindah ke lingkaran negatif ketika dalam waktu yang lama mereka merasa tidak 

suskses dalam pembelajaran matematika. Tobias (dalam Strawderman, 2004) menegaskan 

bahwa ”kebanyakan orang meninggalkan sekolah karena kegagalan mereka dalam 

matematika”. Selanjutnya Hilton (1980: 176) mendaftar penyebab kegagalan antara lain 

adalah; pengajaran yang buruk (bad teaching), buku texts yang buruk (bad taxts), dan 

instrumen pendidikan yang buruk (bad educational instruments). 

Perasaan yang ada pada kontinum psikologis /domain emosional, terjadi transisi dari 

yakin menjadi cemas sebagai akibat dari pengalaman yang tidak mengenakkan ketika belajar 

atau berhubungan dengan matematika (Byrd, 1982). Banyak orang yang masih mengingat 

pengalaman negatif dengan matematika. Mungkin mereka masih ingat bagaimana guru 

memandang dan berkomentar atas kinerja mereka dalam matematika. Belajar dalam suasana 

yang tegang yang menekankan pada penghitungan cepat dan jawaban yang benar, 

menyebabkan siswa tertekan. Terkadang pengalaman negatif tidak hanya berkaitan dengan 

sekolah, namun terkait dengan orang tua dan saudara kandung (Kogelman & Warren, 1979). 

Selain pada proses pembelajaran, tes matematika juga menyebabkan meningkatnya tingkat 

stress yang dialami oleh siswa.  

 Matematika adalah subjek yang berhubungan dengan psikologis. Ada orang yang 

dapat melakukan matematika dan ada orang yang tidak dapat melakukan matematika. 

Variabel kognitif memberikan dampak yang lebih besar. Kecemasan siswa terhadap 

matematika berpengaruh terhadap fungsi kognitif. Ashcraft dan Kirk (2001) melakukan 

penelitian yang signifikan dibidang matematika tentang bagaimana math anxiety 

menghalangi fungsi kognitif tertentu. Mereka menemukan bahwa math anxiety menghalangi 

fungsi otak, yang kemungkinan besar diperlukan untuk pembelajaran matematika. Jadi 

kemungkinan bahwa seseorang gagal dalam matematika karena gagal dalam memahami 

matematika. 

Untuk melengkapi model ini, pembelajaran akan diperiksa perannya dalam 

mengungkapkan bagaimana seseorang berpindah antara lingkaran positif dan lingkaran 

negatif. Kontinun pembelajaran diduga mempunyai dua perbedaan yang besar belajar dengan 

memahami (understanding) dan belajar dengan menghapal (rote learning)  

 

Gambar 12. 2 Type Belajar : Menghapal dan Memahami 

Memahami dan menghapal merupakan dua hal yang berlawanan. Carpenter, dkk 

(1981) mengamati bahwa siswa yang fokus pada penguasaan aturan, secara bersamaan 

mengabaikan pemahaman, dimana secara keseluruhan mereka tergantung kepada algoritma 

mekanis, mereka tidak dapat menyelesaikan permasalahan sederhana yang membutuhkan 

penyelesaian secara intuitif.  



PROCEEDING 
Scientific Forum-Faculty of Education Department of Science Education (FIP-JIP) and The International Seminar 

Gorontalo, 09 – 11 September 2015 

 

 336 

Belajar dengan menghapal dan belajar dengan memahami adalah dua hal yang sangat 

berbeda dan memiliki hasil yang berbeda. Simon dan Skemp (dalam Strawdwrman, 2004) 

menyatakan bahwa ada dua perbedaan kualitatif yang penting antara yang belajar dengan 

menghapal dan belajar dengan memahami. Menurut Carpenter, dkk (1981), pelajar 

menghapal mengalami kesulitan  dalam mengaplikasikan keahlian belajar dalam 

menyelesaikan masalah.  

Hartung (dalam Strawderman, 2004) menyatakan bahwa meningkatnya motivasi 

diakibatkan oleh pengalaman belajar dimasa lalu, yang menyebabkan meningkatnya prestasi.  

 

Gambar 13. Lingkaran Pemahaman dan Ketertarikan 

Selanjutnya dapat dilihat juga bahwa memahami matematika akan menyebabkan 

kesuksesan seseorang dalam subjek tersebut.  

 

Gambar 14. Lingkaran Pemahaman dan Kesuksesan 

Memahami matematika seharusnya dapat meningkatkan keyakinan dalam belajar 

matematika. Keyakinan dalam belajar matematika mungkin merupakan hal yang terbesar 

dalam pemahaman, namun demikian keyakinan berdasarkan pada kemampuan memori 

seseorang. Keyakinan menyebabkan tumbuhnya pemahaman yang benar tentang konsep 

matematika dan proses. Ini menjadi sebuah lingkaran singkat dimana pemahaman 

membangun keyakinan., menyebabkan siswa yakin untuk mempelajari konsep yang baru. 

 

Gambar 15. Lingkaran Pemahaman dan Keyakinan 

Dalam lingkaran negatif hanya kebalikan dari lingkaran negatif. Belajar  dengan 

menghapal seringkali berperanan sebagai penolakan terhadap matematika.  

 

Gambar 16. Lingkaran Menghapal dan Penolakan 
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Gambar 17. Lingkaran Menghapal dan Kegagalan 

 

Gambar 18. Lingkaran Menghapal dan Kecemasan 

Berikut ini diberikan model math anxiety secara keseluruhan :  

 

Gambar 19. Model Math Anxiety 

Dampak Kecemasan Siswa Terhadap Matematika.  

Penelitian tentang kecemasan siswa terhadap mata pelajaran matematika selalu 

berhubungan dengan faktor kesenangan (enjoyment) atau ketertarikan terhadap mata 

pelajaran matematika. Instrumen pertama yang dikembangkan adalah skala Dutton (Dutton, 

1954; Dutton & Blum, 1968), yang mengukur perasaan siswa terhadap aritmatika. Skala 

Unidimensional dikembangkan oleh Gladstone, Deal, dan Drevdahl (1960) dan Aiken & 

Dreger (1961). Kemudian Aiken (1974) membangun skala yang dirancang untuk mengukur 

rasa nikmat dalam mata pelajaran matematika (enjoyment of mathematics) dan nilai mata 

pelajaran matematika bagi siswa (value of mathematics). Beberapa penelitian tentang PMRI 

telah dilaksanakan di Indonesia. Hasil-hasil penelitian tersebut memberikan bukti empiris 

tentang prospek pengembangan dan implementasi PMRI di tanah air. Hasil-hasil penelitian 

tersebut diuraikan di bawah ini. 

Penelitian yang dilakukan Fauzan (2002) tentang implementasi materi pembelajaran 

realistik untuk topik luas dan keliling di kelas 4 sekolah dasar di Surabaya menunjukkan 

bahwa materi PMR dapat digunakan dalam pembelajaran matematika di SD. Dalam 
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penelitian tersebut Fauzan (2002) menemukan bahwa para guru dan siswa-siswa menyukai 

materi pembelajaran matematika dengan pendekatan PMRI, yaitu menurut mereka materi 

tersebut sangat berbeda dengan buku yang dipakai sekarang baik dari segi isi maupun 

pendekatannya. Dengan menggunakan materi PMRI di kelas, proses belajar mengajar 

menjadi lebih baik, di mana siswa lebih aktif dan kreatif, guru tidak lagi menggunakan 

metode „chalk dan talk‟, dan peran guru berubah dari pusat proses belajar mengajar menjadi 

pembimbing dan narasumber.  

Penelitian Fauzan (2002) juga menemukan bahwa pada awalnya terdapat berbagai 

masalah yang disebabkan oleh sikap negatif siswa dalam belajar matematika yang merupakan 

akibat pendekatan tradisional pengajaran matematika. Untuk mengatasi hal tersebut Fauzan 

(2002) menyarankan untuk memperhatikan hal-hal berikut: 

 Sedini mungkin menjelaskan kepada siswa tentang perubahan peran mereka dan guru 

mereka dalam proses belajar mengajar, dan hal itu berbeda dengan cara sebelumnya atau 

yang selama ini dipraktikkan di kelas. 

 Guru perlu menjelaskan kepada para siswa tentang kegiatan-kegiatan yang harus 

dilakukan, dan jenis jawaban yang diharapkan untuk menyelesaikan soal-soal kontekstual. 

 Berkenaan dengan sikap negatif siswa-siswa dalam proses belajar mengajar matematika, 

hal-hal berikut dapat membantu mengubah sikap tersebut: 

- Menciptakan pendahuluan yang menantang sebelum siswa mulai menyelesaikan soal-

soal kontekstual sehingga siswa merasa gembira dan bertanggung jawab 

menyelesaikan soal-soal tersebut. 

- Menciptakan suasana demokratis di kelas sehingga siswa tidak merasa takut untuk 

secara aktif terlibat dalam proses belajar mengajar. Suasana demokratik artinya siswa 

merasa bebas untuk aktif dalam proses belajar tanpa merasa takut membuat kesalahan 

jika mereka ingin bertanya atau menjawab pertanyaan. 

- Menerapkan aturan-aturan dalam mengajukan pertanyaan  dan dalam menjawab 

pertanyaan (misalnya mengangkat tangan, tidak boleh berteriak). Katakan kepada 

siswa bahwa ada konsekuensinya jika mereka tidak mengikuti aturan yang telah 

disepakati (misalnya dalam menjawab soal harus disertai dengan alasan, kalau itu 

dilakukan siswa akan mendapat nilai lebih baik). 

 Sebagian orangtua siswa membantu anaknya dalam pengerjakan soal-soal pekerjaan 

rumah (PR), oleh karena itu mereka perlu diberitahu tentang perubahan pendekatan 

pembelajaran matematika ini, yaitu dari pendekatan tradisional ke pendekatan realistik. 

 Disadari bahwa para siswa dan guru perlu waktu untuk dapat mengadaptasikan 

pendekatan PMRI ini dalam proses belajar mengajar di kelas. Sehingga untuk dapat 

menerapkan PMRI secara berhasil perlu pembiasaan melalui latihan di kelas.  

Penelitian Armanto (2002) tentang pengembangan alur pembelajaran lokal topik 

perkalian dan pembagian dengan pendekatan realistik di SD di dua kota, Yogyakarta dan 

Medan, menunjukkan bahwa siswa dapat membangun pemahaman tentang perkalian dan 

pembagian dengan menggunakan strategi penjumlahan dan pembagian berulang. Penelitian 

Armanto (2002) juga menunjukkan bahwa siswa belajar perkalian dan pembagian secara 

aktif; membangun pemahaman mereka sendiri dengan menggunakan strategi penemuan 
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kembali, dan mendapatkan hasil (menyelesaikan soal) baik secara individu maupun 

kelompok. Kesempatan siswa untuk belajar dalam situasi yang berbeda-beda mendorong 

mereka merumuskan kembali proses belajar mereka. Selama proses belajar siswa 

menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam belajar perkalian dan pembagian bilangan 

multi-angka. 

SIMPULAN DAN SARAN 

Di dalam pembelajaran matematika bahwa siswa dapat mengembangkan pengetahuan 

dan pemahaman matematika, apabila diberikan ruang dan kesempatan. Siswa dapat 

merekonstruksi kembali temuan-temuan dalam bidang matematika, melalui kegiatan dan 

eksplorasi berbagai masalah, baik masalah dalam kehidupan sehari-hari, maupun 

permasalahan di dalam matematika itu sendiri. Kecemasan siswa terhadap matematika 

mempengaruhi sikap dan hasil belajar peserta didik dan tidak menutup kemungkinan juga 

mempengaruhi keberhasilan jenjang akademik siswa. Oleh karena itu, dalam pengajaran 

matematika, suatu metode mengajar tertentu belum tentu cocok untuk setiap pokok bahasan 

yang akan diajarkan. Dalam proses belajar mengajar, guru dituntut mampu memberikan 

bimbingan, menciptakan suasana yang menyenangkan sehingga dapat melibatkan siswa 

untuk berpikir secara aktif. Guru juga harus mampu mendesain pembelajaran yang inovatif 

dan kreatif, sehingga tercipta pembelajaran yang menarik dan tidak menimbulkan kecemasan 

dalam diri siswa. Sangat disarankan untuk meneliti kajian mengenai tingkat kecemasan siswa 

terhadap pembelajaran matematika. 
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Abstract 

Other problems observed that in designing learning, especially on the material, teachers 

rarely start of the problem or the situation surrounding the student. Suppose material 

geometry, the authors observe that the teacher directly into the beam formula, cubes, 

cylinders and others, without begin with real objects shaped geometry. Teachers also do not 

design learning that trains students to find a formula of waking up the space. Though many 

contexts that can be used, for example, carving patterns on the fabric songket, the longhouse, 

and a dance area. This research is the development or Development research, this study will 

produce a learning device geometry for elementary school students in the city of Padang. 

Until now, not yet learning of mathematics in elementary school a design in valid on the 

material in elementary geometry. Teachers have not been able to associate the idea of 

mathematical thinking in the cultural context of use as props geometry. Whereas the 

application of the concept of geometry in SD indispensable understood by students. It is 

necessary for the design of learning tools in elementary geometry used PMRI valid, practical, 

and effective. 
 

Keywords: Development,  Geometry, and PMRI 

 

 

PENDAHULUAN 

Realistic Mathematics Education (RME) adalah suatu pendekatan pembelajaran yang 

bertitik tolak dari hal-hal yang „real‟ bagi siswa. Di Indonesia RME dikenal dengan istilah 

Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI). RME dikembangkan oleh Freudenthal 

Institute Belanda yang dimulai oleh Hans Freudenthal tahun 1970. Menurutnya, matematika 

harus dihubungkan dengan kenyataan, berada dekat dengan siswa, dan relevan dengan 

kehidupan masyarakat agar memiliki nilai manusiawi. Pandangannya menekankan bahwa 

materi-materi matematika harus dapat ditranmisikan sebagai aktivitas manusia atau 

mathematics is a human activity (Freudenthal, 1991). Matematika sebagai aktivitas manusia 

dimaksudkan bahwa siswa harus diberikan kesempatan untuk belajar melakukan aktivitas 

matematisasi pada semua topik dalam matematika dan matematika harus dikaitkan dengan 

situasi yang pernah dialaminya baik dalam matematika maupun dalam kehidupan sehari-hari 

(kontekstual).  

Dengan memperhatikan paragraf terakhir dari kurikulum matematika yaitu: ”Dalam 

setiap kesempatan pembelajaran matematika hendaknya dimulai dengan pengenalan masalah 

yang sesuai dengan situasi (Contextual Problem). Dengan mengajukan masalah kontekstual, 

siswa secara bertahap dibimbing untuk menguasai konsep matematika (Depdiknas: 2006).” 

Terlihat jelas bahwa masalah kontekstual sebagai titik awal pembelajaran matematika. 

Masalah-masalah realistik digunakan sebagai munculnya konsep-konsep matematika atau 
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pengetahuan matematika formal. Pembelajaran matematika dengan pendekatan PMRI di 

kelas berorientasi pada prinsip dan karakteristik RME, sehingga siswa mempunyai 

kesempatan untuk menemukan kembali konsep-konsep. Selanjutnya, siswa diberi 

kesempatan mengaplikasikan konsep-konsep matematika untuk memecahkan masalah sehari-

hari atau masalah dalam bidang lain. PMRI merupakan matematika sekolah yang 

dilaksanakan dengan menempatkan realitas siswa dan pengalaman siswa sebagai titik awal 

pembelajaran. Pembelajaran dengan pendekatan PMRI menggunakan masalah kontekstual 

sebagai pangkal tolak pembelajaran, dan melalui matematisasi horizontal-vertikal siswa 

diharapkan dapat menemukan kembali dan merekonstruksi konsep-konsep matematika atau 

pengetahuan matematika formal. 

 Geometri adalah salah satu materi yang dipelajari siswa di SD, berdasarkan 

wawancara penulis dengan beberapa orang guru melalui pengalaman observasi ke sekolah, 

bimbingan dengan mahasiswa PPL di SD, serta mengamati langsung pada kegiatan 

Pengabdian, guru telah mengetahui cara mengukur, menggambar dan menghitung dengan 

benar, namun sebagian guru masih belum mengembangkan kemampuan berpikir , serta 

belum mampu menganalisis permasalahan-permasalahan , sehingga kemampuan berpikir 

kritis bagi  guru sendiri  belum berkembang dengan baik. Padahal aplikasi mengukur, 

menggambar dan menghitung dalam itu seringkali dijumpai dalam kehidupan. Dari 

pengamatan ini terlihat bahwa tujuan pembelajaran matematika belum tercapai semaksimal 

mungkin dan hal ini tentu saja berdampak pada belum meningkatnya daya nalar dan berpikir 

kritis siswa. 

Pentingnya pelaksanaan PMRI sebagai upaya dalam mencapai tujuan pembelajaran 

matematika di SD ini berjalan dengan sebaiknya, namun kenyataan ini sangat berbeda ketika 

penulis mengamati perkuliahan di kelas, masih banyak guru ataupun calon guru yang 

mengalami kesulitan dalam mendesain pembelajaran menggunakan konteks yang ada 

disekeliling siswa. Permasalahan lain yang teramati yaitu pada merancang pembelajaran, 

khususnya pada materi , jarang sekali guru memulainya dari permasalahan atau situasi 

disekeliling siswa. Misalkan materi bangun ruang, penulis mengamati bahwa guru langsung 

ke rumus balok, kubus, silinder dan sebaginya, tanpa memulainya dengan benda-benda nyata 

yang berbentuk bangun ruang. Guru juga belum mendesain pembelajaran yang melatih siswa 

menemukan rumus dari bangun ruang tersebut. Padahal banyak konteks yang bisa digunakan, 

contohnya pola ukiran pada kain songket, rumah gadang, dan tarian daerah. Kemudian guru 

masih terpaku menggunakan buku cetak saja, guru juga belum terbiasa memulai 

pembelajaran dari hal-hal yang ada disekitar siswa. Melalui wawancara penulis dengan 

beberapa guru matematika SD pada kegiatan Observation to School, mereka umumnya 

cendrung bingung ketika memulai dalam merancang konteks yang cocok dengan materi 

pembelajaran. Hal lain yang dapat penulis temukan bahwa biasanya guru pada saat Kegiatan 

Kerja Guru (KKG) hanya membahas silabus dan pembuatan RPP saja, sehingga kemampuan 

guru dalam mengembangkan kemampuannya dalam mengajar masih rendah. 

Kemudian, situasi di sekolah saat ini khususnya di SD, guru matematika dituntut 

untuk banyak berkecimpung dengan soal-soal matematika yang mereka berikan kepada siswa 

untuk menyiapkan diri supaya mampu mengerjakan soal-soal Ujian Nasional (UN). Hal ini 

penting tentunya, karena jika siswa gagal dalam matematika maka gurunya yang akan 



PROCEEDING 
Scientific Forum-Faculty of Education Department of Science Education (FIP-JIP) and The International Seminar 

Gorontalo, 09 – 11 September 2015 

 

 343 

disalahkan oleh Kepala Sekolah dan bahkan Orang Tua. Tapi permasalahannya adalah soal-

soal yang digunakan siswa adalah soal-soal yang kurang dan bahkan tidak menggunakan 

konteks. 

Padahal, tujuan pembelajaran matematika di sekolah tidak hanya untuk menjadikan 

siswa sebagai ahli matematika yang mengerti matematika sebagai suatu disiplin ilmu dan 

memberi bekal untuk pendidikan selanjutnya, tetapi juga untuk memberi mereka bekal yang 

cukup sebagai anggota masyarakat global yang kritis dan pintar (mathematical literacy), dan 

persiapan dalam bekerja, Dalam pendidikan matematika di Indonesia, hanya tujuan yang 

pertama dan kedua yang difokuskan di sekolah, tetapi yang dua terakhir kurang dan bahkan 

tidak pernah.   

Sampai saat ini, belum adadesain pembelajaran matematika di SD yang valid 

mengenai materi geometri di SD. Guru belum bisa mengaitkan ide pemikiran matematis pada 

penggunaan konteks budaya sebagai alat peraga geometri. Padahal penerapan konsep 

geometri di SD sangat diperlukan dipahami oleh siswa. Untuk itu diperlukan desain 

perangkat pembelajaran  geometri di SD berasas PMRI yang valid, praktis, dan efektif. 

 

PEMBAHASAN 

Penelitian ini adalah penelitian design research, namun masih pada tahap preliminary 

research. Ada beberapa pembahasan urgent, yaitu pembelajaran matematika di sekolah  

haruslah bermakna dan berguna bagi siswa dalam kehidupan mereka sehari-hari. Menurut 

Ratu Ilma (2006): Soal kontekstual matematika adalah merupakan soal-soal matematika yang 

menggunakan berbagai konteks sehingga menghadirkan situasi yang pernah dialami secara 

real bagi anak. Pada soal tersebut,  konteksnya harus sesuai dengan konsep matematika yang 

sedang dipelajari. Konteks itu sendiri dapat diartikan dengan situasi atau fenomena/kejadian 

alam yang terkait dengan konsep matematika yang sedang dipelajari. 

Menurut de Lange  (1987) ada empat macam masalah konteks atau situasi: 

1. Personal Siswa- situasi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari siswa baik di rumah 

dengan keluarga, dengan teman sepermainan, teman sekelas dan kesenangannya.  

2. Sekolah/ Akademik – situasi yang berkaitan dengan kehidupan akademik di sekolah, di 

ruang kelas, dan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan proses pembelajaran. 

3. Masyarakat / Publik- situasi yang terkait dengan kehidupan dan aktivitas masyarakat 

sekitar dimana siswa tersebut tinggal. Sebagai contoh, semangka yang dijual di pasar 

dapat digunakan untuk memulai pembelajaran kubus. Beberapa soal kontekstual dapat  

dibuat mulai dari bentuk, berat, harga dan vitamin yang terkandung di dalamnya.  

4. Saintifik/ Matematik- situasi yang berkaitan dengan fenomena dan substansi secara  

saintifik atau berkaitan dengan matematika itu sendiri.  

Tujuan penggunaan konteks adalah untuk menopang terlaksananya proses guided 

reinvention (pembentukan model, konsep, aplikasi, & mempraktekkan skill tertentu). Selain 

itu, penggunaan konteks dapat memudahkan siswa untuk mengenali masalah sebelum 

memecahkannya.  Konteks dapat dimunculkan tidak harus pada awal pembelajaran tetapi 

juga pada tengah proses pembelajaran, dan pada saat asesmen atau penilaian. Konteks ini 

sangat berkaitan dengan keragaman etnis dan budaya bangsa di Indonesia, khususnya 

Sumatera Barat. 
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Keragaman etnis dan budaya memiliki potensi besar dalam membangun bangsa ini, 

termasuk dalam pembangunan dan pengembangan pendidikan. Keragaman budaya yang 

tumbuh dan berkembang pada setiap etnis seharusnya diakui eksistensinya dan sekaligus 

dapat dijadikan landasandalam pembangunan pendidikan. Tilaar (1999:10) mengemukakan 

bahwa pendidikan nasional di dalamera reformasi perlu dirumuskan suatu visi pendidikan 

yang baru yaitu membangun manusia dan masyarakat madani Indonesia yang mempunyai 

identitas berdasarkan kebudayaan nasional. Sedang kebudayaan nasional sendiri dibangun 

dari kebudayaan daerah yang tumbuh dan berkembang di setiap daerah. Dalam kaitannya 

dengan kelas sosial interaktif, maka keterlibatan faktor budaya tidak dapat diabaikan. Namun 

demikian, interaksi siswa dalam pembelajaran matematika, khususnya keterlibatan aspek 

budaya dalam berinteraksi masih kurang mendapat perhatian. Sedangkan interaksi di dalam 

pembelajaran matematika sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, mempunyai potensi 

yang besar untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Oleh karena itu, perlu ada 

upaya bagaimana memperhatikandan mengungkapkan keterlibatan faktor budaya 

dalam interaksi tersebut agar dapat dimanfaatkan untuk  meningkatkan prestasi 

belajar matematika siswa.  

Ediwar (1999) menyatakan bahwa: “Kesenian Indang memiliki tiga dimensi seni, 

yaitu sastra, musik dan tari.” Teks kesenian Indang terdiri dari bait-bait dan baris-

baris.Secara historis kesenian Indang erat hubungnya dengan pertumbuhan dan 

pengembangan agama Islam di Sumatera Barat. Pada mulanya pertunjukkan ini digunakan 

sebagai sarana pengembangan ajaran agama islam oleh ulama-ulama dan guru-guru agama di 

surau, sehingga masyarakat mengangapnya sebagai kesenian surau. 

Math Dance merupakan kolaborasi antara tarian dan matematika, dimana gerakan 

tarian mengeksplorasi berbagai macam konsep-konsep matematika. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Schaffer (2001:4):  “Whole body, expressive, mathematical activities introduce new 

elements into the classroom that go beyond traditional manipulatives. Here is a list of some 

of the attributes of what we like to call math dance.” Hal yang paling mendasar dalam 

mengajar matematika bahwa setiap peserta didik dengan caranya sendiri dapat mempercayai 

kebenaran bahwa: “Matematika itu masuk akal.” Lebih penting lagi peserta didik dapat 

percaya bahwa mereka mampu memahami dan mengerjakan matematika. Peserta didik harus 

mengembangkan pemahamannya sendiri. Pemahaman mereka dan juga rasa percaya diri 

mereka tumbuh sebagai hasil dari terlibatnya mereka dalam mengerjakan matematika. 

Melalui aktivitas kelas peserta didik bisa dengan sendirinya memahami konsep matematika. 

Belajar bagaimana cara yang terbaik membantu peserta didik percaya bahwa matematika 

masuk akal dan bahwa mereka sendiri dapat memahami matematika merupakan usaha yang 

menyenangkan dan merupakan sebuah proses yang panjang. Menurut Helsa (2011): 

“Kombinasi konsep tarian dan matematika membuat peserta didik akan mengalami physical 

sensation karena siswa akan menari sambil belajar matematika.” Hal ini senada dengan 

pendapat Elizabeth (2009) menyatakan bahwa: “Try using these math and science teaching 

methods. Strategies such as these will help your students learn science and math. Teaching 

strategies that are both unexpected and fun are, after all, often the mostmemorable.” 

Kegiatan ini akan membuat siswa senang karena siswa langsung mempraktekkan 

menggerakkan anggota tubuhnya melalui tarian. “Math is a good parther for dance because 
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of the c shape in space, patterns, symmetry and asymmetry, and counting of phrases (Human: 

2006).” Banyak materi yang bisa diajarkan melalui Math Dance, seperti simetri dan tidak 

simetri, kombinatorik, , pola bilangan, pengukuran dan graf. Melalui gerakan dari tarian, 

banyak konsep matematika yang dapat ditemukan. Dengan demikian diharapkan melalui 

aktivitas menari ini, siswa lebih kritis dan memahami konsep matematika.  

Konsep matematika pada songket Minangkabau terlihat dari motif-motifnya. Pada 

sehela 

i songket terdapat motif yang diulang. Pengulangan motif-motif ini dinamakan dengan 

tessellation yang merupakan salah satu objek visual dan grafis pada matematika.Tesselation 

ditemukan oleh Voronoi dan dikenal dengan Voronoi tessellation : “we are given a set of 

points S in the plane, which are the Voronoi sites. Each site s has a Voronoi cell, also called a 

Dirichlet cell, V(s) consisting of all points closer to s than to any other site. The segments of 

the Voronoi diagram are all the points in the plane that are equidistant to the two nearest 

sites. The Voronoi nodes are the points equidistant to three (or more) sites”.  

Dengan demikian keteraturan pola pada songket Minangkabau merupakan bagian dari 

tessellation. Pembentukan pola pada songket Minangkabau dilakukan dengan dua tahap. 

Tahap pertama adalah dengan menenun kain dasar dengan kontruksi tenunan rata atau polos, 

tahap kedua adalah menenun bagian ragam hias yang merupakan bagian tambahan dari 

benang makao (benang yang berwarna lain). Ragam hias tenun diciptakan dnegan teknik 

menenun yang dikenal dengan teknik pakan tambaha atau suplementaryweft. Caranya agak 

rumit karena untuk memasukkan kedalam kain dasar harus melalui perhitungan yang teliti, 

inilah pentingnya matematika untuk menghasilkan pola-pola yang cantik. Pekerjaan ini 

memakan waktu yang lama karena benang makao itu harus dihitung satu per satu dari pinggir 

kanan kain hingga ke pinggir kiri menurut ukuran tertentu sesuai dengan contoh motif yang 

akan dibuat. Setelah jalur benang makao itu dibuat dengan pancukie, maka ruang untuk 

meletakkan turak itu diperbesar dengan alat yang disebut palapah. Selanjutnya, benang 

tersebut dirapatkan satu demi satu, sehingga membentuk ragam hias yang diinginkan. 

Disinilah peran matematika dalam pembentukan pola-pola songket yang diinginkan. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Beberapa konteks budaya Minangkabau yang bisa dijadikan sumber belajar adalah 

Tarian Indang sebagai konteks pembelajaran simetri (Math Dance), songket Pandai Sikek 

sebagai konteks pembelajaran simetri lipat dan simetri, konsep tesselation pada songket 

Minangkabau dengan motif bunga, anyaman sebagai konteks pengukuran luas.Indonesia 

yang merupakan Negara kepulauan membuat Indonesia memiliki kearifan lokal yang berbeda 

di setiap daerahnya. Peneliti menyarankan kepada guru atau calon guru untuk 

membudayakan kearifan lokal sebagai sumber belajar di daerah masing-masing. Serta 

sebagai guru atau calon guru harus terus mencari tahu dan mempelajari apa saja kearifan 

lokal yang dapat dijadikan sumber belajar disesuaikan dengan materi mata pelajaran yang di 

ajarkan dan perkembangan jaman.  
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ABSTRACT 

The problem of this research is if there is any influence of the Problem Based Learning 

Model toward students‟ learning achievement in science subject. This research aims at 

investigating the influences of the Problem Based Learning Model toward students‟ learning 

achievement in science subject. This is a quantitative research by applying experimental 

method. The subject of this research was student of SDN 76 Kota Tengah, Gorontalo city. 

Class IV A was the experimental class to be given the problem based learning teaching 

model, and class IV B was the control class using conventional learning model. Each class 

consisted of 20 students. The data of students‟ learning achievement was obtained by test 

given in two phases; pretest and posttest. According to the result, the homogeneity of pretest 

in both classes was 0,162, and in the posttest was 0,020. This means that both experimental 

and control class had similar variants r homogeneity more than the significance level of 0,05. 

In addition, there was a difference between the result of posttest in experimental class (the 

average number was 76,58) and in the control class (the average number was 60,26). 

According to the average number of difference between classes, it can be cocluded that there 

is a significant influence of Problem Based Learning Model toward students‟ learning 

achievement in Sciences subject at class IV of SDN 76 Kota Tengah, Gorontalo city. 
 

Keywords: Problem Based Learning Model, learning achievement 

 

 

PENDAHULUAN 
Pendekatan saintifik menuntut siswa agar dalam proses pembelajaran mampu 

mengamati, bertanya, melakukan eksperimen, mengolah, menyimpulkan dan mencipta. 

Pendekatan ini diyakini sangat membantu untuk mengembangkan kemam-puan yang dimiliki 

siswa khusunya dalam pembelajaran IPA. Pembelajaran terasa lebih bermanfaat bagi siswa 

dengan melalui pendekatan saintifik yang diterapkan. 

Sebagaisalahsatumatapelajaran di sekolah, harapan dalam pembelajaran IPA yaitu 

agar siswa memiliki sikap, yang baik, berilmu, dan berketerampilan yang unggul serta 

memiliki etos kerja, melatih melakukan penelitian sesuai proses metode ilmiah, dan belajar 

mengaplikasikan pengetahuan terbaiknya. Adapun tujuan pembelajaran IPA adalah agar 

siswa memahami konsep pengetahuan alam dan keterkaitannya dengan kehidupan alam 

sekitar, memiliki keterampilan proses, sikap ilmiah dan mampu menerapkan berbagai konsep 

IPA dalam kehidupan sehari-hari. 

Pada kenyataannya, proses pembelajaran yang ada selama ini di SDN 76 Kota Tengah 

belum optimal karena masih rendahnya keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran. 

Siswa hanya duduk diam dan mendengarkan materi dari guru. Pembelajaran yang dilakukan 

oleh guru adalah pembelajaran yang bersifat konvensional, yang merupakan proses 

mailto:mey7581@gmail.com
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pembelajaran berpusat pada guru (teacher centered). Sehingga berpengaruh pada hasil 

belajar yang di peroleh siswa belum sesuai yang diharapkan. Pemilihan model yang tepat 

dalam melaksanakan pembelajaran akan berpengaruh pada hasil yang lebih baik. Makin 

banyak siswa yang terlibat aktif  dalam belajar maka hasil belajar yang dicapai akan makin 

meningkat. Oleh sebab itu diperlukan sebuah model pembelajaran untuk membangkitkan 

semangat siswa agar aktif dalam proses pembelajaran terutama mengembangkan 

keterampilan berpikir kritis dan sikap ilmiah siswa.  

Problem based learning adalah salah satu model pembelajaran yang menggunakan 

pendekatan ilmiah atau scientific approach. Pembelajaran berbasis masalah (problem based 

learning) selanjutnya disingkat PBL, yaitu merupakan salah satu model pembelajaran 

inovatif yang dapat memberikan kondisi belajar aktif kepada siswa. PBL adalah suatu model 

pembelajaran yang melibatkan siswa untuk memecahkan suatu masalah melalui tahap-tahap 

metode ilmiah sehingga siswa dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan 

masalah tersebut dan sekaligus memiliki keterampilan untuk memecahkan suatu masalah. 

Berdasarkan uraian di atas, dalam penyusunan skripsi ini penulis mengambil judul : 

“Pengaruh Pendekatan Ilmiah Model Problem Based Learning Terhadap Hasil Belajar Siswa 

Pada Pembelajaran IPA Kelas IV SDN 76 Kota Tengah Kota Gorontalo”. 

 

LANDASANTEORIDANHIPOTESIS 

Hakekat Pendekatan Ilmiah 

Pendekatan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah usaha dalam rangka 

aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti, metode untuk 

mencapai pengertian tentang masalah penelitian; rancangan. Pendekatan juga dapat diartikan 

suatu jalan, cara, atau kebijaksanaan yang ditempuh oleh guru juga siswa untuk mencapai 

tujuan pengajaran apabila kita melihatnya dari sudut bagaimana proses pengajaran atau 

pengajaran itu dikelola (Jihad dan Haris, 2014:23). 

Ada berbagai macam pendekatan yang dapat ditempuh guru untuk membantu dalam 

keberhasilan selama pembelajaran dilaksanakan. Seiring dengan hadirnya kurikulum 2013, 

tentu kita mengenal tentang pendekatan ilmiah atau pendekatan saintifik (scientific). 

Pendekatan ini merupakan salah satu pendekatan yang memberikan kondisi berbeda bagi 

siswa saat pembelajaran berlangsung, dimana dalam proses pembelajaran siswayang paling 

banyak aktif. Menurut Daryanto (2014:59), memberikan konsepsi bahwa pendekatan ilmiah 

(scientificapproach) dalam proses pembelajaran meliputi menggali informasi melalui 

pengamatan, bertanya, melakukan percobaan, kemudian mengolah data atau informasi, 

menyajikan data atau informasi dilanjutkan dengan menganalisis, menalar, kemudian 

mmenyimpulkan dan mencipta.  

Hakekat Model Problem Based Learning (PBL) 

Pengertian Pembelajaran Berbasis Masalah atau Problem Based Learning (PBL) 

Menurut Uno (2014:112), Pembelajaran berbasis atau berdasarkan masalah (PBL) 

adalah pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah autentik sebagai sumber 

belajar, sehingga siswa dilatih berpikir tingkat tinggi dan mengembangkan kepribadian lewat 

masalah dalam kehidupan sehari-hari. Model ini sangat membantu siswa dalam memecahkan 
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suatu masalah, dengan model ini pula membantu siswa lebih mandiri dan melatih dalam 

berpikir kritis. 

Langkah-langkah Pembelajaran dengan Pendekatan PBL 

Dalam pengelolaan pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning (PBL), ada 

beberapa langkah utama yang digunakan diantaranya yaitu : (1) mengorientasikan siswa pada 

masalah, (2) mengorganisasikan siswa agar belajar, (3) membantu menyelediki secara 

mandiri atau kelompok, (4) mengembangkan dan menyajikan hasil kerja, serta (5) 

menganalisis dan mengevaluasi hasil pemecahan masalah. 

Kelebihan dan Kekurangan Model Problem Based learning 

 Dalam penggunaan model pembelajaran, tentu terdapat kelebihan dan kelemahan 

dalam menerapkannya (Putra, 2013:82-83), adapun kelebihan dari model pembelajaran 

berdasarkan masalah yakni: (1) siswa lebih memahami konsep yang diajarkan karena siswa 

yang menemukan konsep tersebut, (2) siswa dituntut untuk memecahkan suatu masalah dan 

membantu siswa dalam berpikir yang lebih tinggi, (3) Pembelajaran terasa bermanfaat karena 

masalah-masalah yang diselesaikan langsung dikaitkan dengan kehidupan nyata, (4) 

pengondisian belajar kelompok, (5) menjadikan siswa lebih mandiri dan dewasa, (6) 

pembelajaran berdasarkan masalah diyakini dapat menumbuhkemba-ngkan kreativitas siswa. 

 Senada dengan model pembelajaran lain, model ini pula memiliki kelemahan, adapun 

kelemahan dari model problem based learning yaitu: (1) bagi siswa yang malas, tentu model 

ini tidak dapat tercapai, (2) membutuhkan banyak waktu dan dana, (3) tidak semua mata 

pelajaran bisa menggunakan model ini. 

Hakekat Hasil Belajar 

Pengertian Belajar 

Menurut Nasution (Uno,2014:141)bahwa belajar adalah aktivitas yang menghasilkan 

perubahan pada diri individu yang belajar, baik aktual, maupun potensial. Perubahan itu pada 

dasarnya didapatkannya berupa kemungkinan baru, yang berlaku dalam waktu yang relatif 

lama.  

Hasil Belajar  

Menurut Driscoll (Uno, 2011: 195), menyatakan bahwa ada dua hal yang perlu 

diperhatikan dalam hal belajar yaitu (1) belajar adalah suatu perubahan yang menetap dalam 

kinerja seseorang, dan (2) hasil belajar yang muncul dalam diri siswa merupakan akibat atau 

hasil dari interaksi siswa dengan lingkungan. Pernyataan ini dapat diartikan bahwa apabila 

siswa belajar maka hasil belajar dapat dilihat dari kemampuannya melakukan suatu kegiatan 

baru yang bersifat menetap dari pada yang dilakukan sebelumnya sebagai akibat atau hasil 

dari interaksi siswa dengan lingkungan.  

Hasil Belajar Siswa Pada Materi Sumber Daya Alam 

Materi Pembelajaran Sumber Daya Alam 

Sumber daya alam (SDA)adalah segala sesuatu yang dapat diperoleh dari lingkungan 

berupa kumpulan beraneka ragam makhluk hidup maupun benda-benda yang dapat 

dimanfaatkan untuk keperluan hidup mausia. Kemajuan teknologi sangat membantu manusia 

dalam mengolah sumber daya alam untuk mendatangkan manfaat yang sebanyak-banyaknya. 

Sumber daya alam terdiri dari berbagai macam, dalam hal ini yaitu: 
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1. Sumber daya alam berdasarkan manfaatnya antara lain sumber daya alam penghasil 

energi, sumber daya alam penghasil bahan baku dan sumber daya alam untuk kenyaman. 

2. Sumber daya alam berdasarkan ketersediannya yakni antara lain sumber daya alam yang 

kekal, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, dan sumber daya alam yang 

dapat diperbaharui. 

3. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya terdiri atas: (a) sumber daya alam nonhayati 

meliputi segala sesuatu yang bukan makhluk hidup, seperti udara, batu bara, logam dan 

lain-lain, dan (b) Sumber daya alam hayati meliputi berbagai makhluk hidup, seperti 

berbagai mikroorganisme, tumbuhan, dan hewan. 

(Sumber: Buku Cetak Ilmu Pengetahuan Alam Untuk SD/MI Kelas IV) 

Kompetensi Hasil Belajar Materi Sumber Daya Alam 

Pada materi sumber daya alam dengan standar kompetensi memahami hubungan antara 

sumber daya alam dengan lingkungan, teknologi dan masayarakat, ada dua kompetensi dasar 

yang dibahas yaitu menjelaskan hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan dan 

menjelaskan hubungan antara sumber daya alam dengan teknologi yang digunakan. Dimana 

masing-masing kompetensi dasar memiliki indikator yang harus dicapai. Kompetensi dasar 

yang pertama diturunkan pada indikator yang harus dicapai yaitu membedakan berbagai jenis 

sumber daya alam & menggolongkan benda menurut asalnya, sedangkan untuk kompetensi 

dasar untuk yang kedua, indikator yang harus dicapai yakni mengidentifikasi hasil teknologi 

yang digunakan manusia dengan menggunakan sumber daya alam, misalnya kertas, kayu, 

dan pakaian dari kapas.  

Hakikat Pembelajaran IPA 

Pada dasarnya IPA dimulai dari adanya rasa ingin tahu (curiosity) yang dimiliki oleh 

manusia. Hal tersebut merupakan ciri khas dari manusia. Manusia mempunyai rasa ingin tahu 

tentang benda-benda di sekelilingnya, alam sekitarnya, bulan, bintang, dan matahari yang 

dipandangnya, bahkan ingin tahu tentang dirinya sendiri.IPA membahas tentang alam 

semesta dengan semua isinya. Ilmu pengetahuan alam (IPA) adalah ilmu yang mempelajari 

gejala-gejala alam dan ingin memahami alam apa adanya (Rahim dkk, 2014:27).   

Manfaat Problem Based Learning (PBL) Dalam Pembelajaran IPA di SD 

   Menurut Smith (Amir, 2010:27), model PBL selain itu juga dapat memberikan 

manfaat dalam pembelajaran, diantaranya yaitu: (1) menjadi lebih ingat dan meningkat 

pemahamannya atas materi ajar, (2) meningkatkan fokus pada pengetahuan yang relevan, (3) 

mendorong untuk berpikir, (4) membangun kerja tim, kepemimpinan, dan keterampilan 

sosial, (5) membangun kecakapan belajar (life-long learning skills), dan (6) memotivasi 

pemelajar. Keenam manfaat model problem based learning (PBL) ini memberikan manfaat 

dalam pembelajaran IPA di Sekolah Dasar khususnya siswa dalam meningkatkan hasil 

belajar yang lebih baik. 

 

METODEPENELITIAN 

Penelitian ini berlokasikan di SDN 76 Kota Tengah Kota Gorontalo. Dalam 

penetapan lokasi ini melalui beberapa alasan, bahwa objek tersebut sesuai dengan tujuan 

penelitian, selain itu pula data yang digunakan sebagai bahan penelitian cukup memadai dan 

mudah untuk memperolehnya, baik dari segi waktu, biaya dan tenaga yang diperlukan. 
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Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap. Dalam hal ini penelitian menggunakan 

desain penelitian kuantitatif metode true eksperiment dengan rancangan posttest only control 

group design. dengan tujuan untuk memberikan gambaran pengaruh pendekatan ilmiah 

problembasedlearning terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA kelas IV SDN 76 

Kota Tengah Kota Gorontalo. Dimana ada kelas yang diberi perlakuan model problem based 

learning dan kelas kontrol adalah kelas yang diberikan perlakuan pembelajaran secara 

konvensional. Variabel dalam penelitian ini terdiri atas dua yakni variabel bebas (X) berupa 

perancangan dan penggunaan model problembasedlearning, dan variabel terikat (Y) disini 

adalah hasil belajar berupa tes sebelum dan sesudah pembelajaran. 

Dalam penelitian ini, populasinya adalah seluruh siswa SDN 76 Kota Tengah Kota 

Gorontalo Kelas IV A 20 orang siswa dan IV B 20 siswa. Sedangkan untuk sampel dipilih 

dengan menggunakan teknik sampel cluster random sampling dari anggota populasi 

sebanyak 2 kelas yakni kelas IV A eksperimen dan IV B sebagai kelas kontrol. Jumlah 

sampel yang diambil yaitu 20 orang siswa dari kelas eksperimen, dan 20 orang siswa dari 

kelas kontrol. Untuk teknik pengumpulan data sendiri menggunakan instrumen penelitian 

berupa: observasi, tes hasil belajar siswa& dokumentasi. Selanjutnya dilakukan analisis 

terhadap uji coba tes dengan cara pengujian validitas instrumen tes dan pengujian reliabilitas 

tes yang bertujuan untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan terpercaya dan tepat 

mengukur apa yang hendak diukur. Setelah data hasil belajar siswa terkumpul, maka 

dilakukan teknik analisis data berupa pengujian normalitas dan pengujian homogenitas data 

yang bertujuan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh dari hasil penelitian 

berdstribusi normal atau tidak, serta untuk mengetahui keseragaman keseragaman kelas 

eksperimen dan kelas kontrol sebagai objek penelitian. 

Setelah pengujian normalitas dan homogenitas data dilakukan, maka hasil pengujian 

dari normalitas dan homogenitas data tersebut digunakan dalam menentukan pemilihan 

statistik uji yang akan digunakan pada pengujian hipotesis penelitian. Rata-rata skor dalam 

hasil belajar antara kelas yang dibelajarkan dengan menggunakan model pembelajaran 

problem based learningdengan kelas yang dibelajarkan menggunakan pembelajaran 

konvensional diuji dengan menggunakan statistik uji t.  

Adapun hipotesis statistik dalam penelitian ini yaitu dapat dijelaskan sebagai berikut:  

Ho: tidak terdapat pengaruh pendekatan ilmiah problem based learning terhadap hasil belajar 

siswa di kelas IV SDN 76 Kota Tengah Kota Gorontalo. 

Ha: terdapat pengaruh pendekatan ilmiah problem based learning terhadap hasil belajar 

siswa di kelas IV  SDN 76 Kota Tengah Kota Gorontalo.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan sebanyak 4 kali terhitung dari tanggal 

13 April sampai dengan 18 April 2015, dimana dengan rincian masing-masing 2 kali 

pertemuan pada kelas eksperimen dan 2 kali pertemuan pada kelas kontrol, setelahnya baru 

diadakan post test untuk mengukur kemampuan akhir siswa. Keberhasilan dalam penggunaan 

model pembelajaran yang digunakan peneliti sebagai pengajar untuk kelas eksperimen yang 

menggunakan model problem based learning dan kelas kontrol 

menggunakan pembelajaran konvensional dapat dilihat lebih jelasnya pada lembar observasi 
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keterlaksanaan model pembelajaran pada lampiran 3 dan 4 dimana guru kelas berperan 

sebagai pengamat dalam proses keterlaksanaan model pembelajaran yang dilakukan oleh 

peneliti selama melakasanakan proses pembelajaran.  

 Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif disini 

yaitu hasil tes awal dan tes akhir dari siswa baik dari kelas eksperimen yang menggunakan 

model PBL dan kelas kontrol yang menggunakan model pembelajaran konvensional. Dalam 

pengolahan data kuantitatif ini menggunakan bantuan software SPSS versi 18.0 forwindows. 

Untuk memperoleh hasil yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan, maka 

terlebih dahulu tes yang telah disusun diuji cobakan pada responden yang tidak termasuk 

dalam responden penelitian. Dari 25 butir soal yang diuji cobakan, diperoleh 19 butir soal 

yang dinyatakan valid dan reliabel. Dikatakan valid, apabila hasil dari validasi setiap butir 

soal melebihi nilai dari r tabel 0,413 pada taraf signifikan 0,05. Setelah dilakukan uji coba 

pada responden yang berjumlah 23 orang, diketahui bahwa tes memiliki tingkat reliabilitas 

sebesar 0,708 yang berarti termasuk dalam tingkat reliabilitas tinggi.  

Sebelum masuk pada tingkat pembahasan untuk menguji hipotesis yang ada dalam 

penelitian, maka diperlukan hasil tes belajar dari kelas eksperimen dan kelas kontrol, masing-

masing 2 kali kelas kontrol dan 2 kali kelas eksperimen. Untuk itu hasil belajar dari kedua 

pemberlakuan ini disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 4.2 Nilai maximum,Nilai minimum, &rata-rata pretest  

Dan posttest kelas kontrol & kelas eksperimen 

 N Min Max Sum Mean 

Pretest_kontrol 20 16 63 705 35,26 

Posttest_kontrol 20 42 84 1205 60,26 

Pretest_eksperimen 20 21 63 832 41,58 

Posttest_eksperimen 20 53 95 1532 76,58 

Valid N (listwise) 20     
 

(Sumber: software SPSS 18.0 forwindows) 

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan nilai terendah dari pretest kelas kontrol adalah 16 

sedangkan nilai tertinggi yaitu 63 dengan rata-rata 35,26. Untuk nilai posttest kelas kontrol 

menunjukkan nilai terendah adalah 42 dan nilai tertinggi 84 dengan rata-rata dari kedua nilai 

tersebut adalah 60,26. Untuk kelas eksperimen dilihat dari hasil pretest nilai terendahnya 

adalah 21 dan nilai tertinggi 63 dengan rata-rata-rata adalah 41,58, sedangkan untuk hasil 

posttest menunjukkan nilai terendah yaitu 53 dan nilai tertingginya 95 dengan nilai rata-rata 

dari kedua nilai yaitu 76,58. Dengan tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa terjadi perbedaan 

hasil belajar siswa dari sebelum diberikan perlakuan sampai dengan diberikannya perlakuan 

yang dilihat pada hasil akhir belajar siswa baik dari kelas kontrol maupun kelas ekperimen.  

 

Hasil Pengujian Normalitas Data 

 Untuk mengetahui data yang diperoleh dari hasil penelitian berdistribusi normal atau 

tidak, maka dilakukan dengan uji shapiro wilk dengan menggunakan bantuan software SPSS 

18.0 for windows dengan taraf signifikan 0,05. 
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a) Uji normalitas hasil tes pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol 

Uji normalitas mengunakan uji shapiro wilk dengan taraf signifikan 0,05 dalam hal ini 

hasilnya tampak pada tabel dibawah ini: 

Tabel. 4.3 ShapiroWilk Normalitas distribusi tes awal (pretest) kelas eksperimen dan kelas 

kontrol 

 
Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. 

Pretest_Eksperimen 0,946 20 0,313 

Pretest_Kontrol 0,925 20 0,124 

 (Sumber: software SPSS 18.0 forwindows) 

Berdasarkan hasil output normalitas dengan menggunakan uji shapirowilk pada tabel 

4.3 di atas didapatkan hasil dengan nilai signifikansi pada kolom signifikansi pretest kelas 

eksperimen adalah 0,313 dan kelas kontrol adalah 0,124.  Dalam hal ini hasil nilai 

signifikansi dari kedua kelas lebih dari 0,05, yang berarti bahwa hasil kelas eksperimen dan 

kelas kontrol berdistribusi normal  

b) Uji normalitas hasil posttest kelas eksperimen dan kelas kontrol 

Tes potstest dilakukan hal yang sama berupa uji normalitas mengunakan uji shapiro wilk 

dengan taraf signifikan 0,05 dalam hal ini hasilnya tampak pada tabel dibawah ini: 

Tabel. 4.4 ShapiroWilk Normalitas distribusi tes akhir (posttest) kelas   eksperimen dan kelas 

kontrol 

 
Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. 

Posttest_eksperimen 0,954 20 0,426 

Posttest_kontrol 0,964 20 0,619 

(Sumber: software SPSS 18.0 forwindows) 

Berdasarkan hasil output normalitas dengan menggunakan uji shapirowilk pada tabel 

4.4 di atas didapatkan hasil dengan nilai signifikansi pada kolom signifikansi posttest kelas 

eksperimen adalah 0,426 dan kelas kontrol adalah 0,619.  Dalam hal ini hasil nilai 

signifikansi dari kedua kelas lebih dari 0,05, yang berarti bahwa kelas eksperimen dan kelas 

kontrol berdistribusi normal.  Sesuai dengan kriteria pengujiannya, bahwa data dinyatakan 

berdistribusi normal apabila melebihi taraf signifikansi 0,05.  

Hasil Pengujian Homogenitas Varians 

Setelah dilakukan pengujian normalitas data selanjutnya adalah tahap pegujian 

homogenitas data. Uji homogenitas data diperlukan untuk mengetahui keseragaman kelas 

eksperimen dan kelas kontrol dengan uji Levene menggunakan bantuan software SPSS 18.0 

forwindows dengan taraf signifikansi 0,05. 

a) Uji homogenitas hasil tes pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol 

Uji homogenitas varians mengunakan uji Levene dengan taraf signifikan 0,05 hasilnya 

tampak pada tabel di bawah ini: 
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Tabel. 4.5 Levene Statitic Homogenitas Varians tes awal (pretest) kelas eksperimen dan kelas 

kontrol 

Levene Statistics df1 df2 Signifikan 

2,013 5 10 0,162 

(Sumber: software SPSS 18.0 forwindows) 

Berdasarkan hasil output homogenitas di atas dengan menggunakan uji Levene pada 

tabel 4.5 didapatkan hasil dengan nilai signifikansi adalah 0,162.  Dalam hal ini hasil nilai 

signifikansi dari kedua kelas lebih dari 0,05, yang berarti bahwa kelas eksperimen dan kelas 

kontrol tersebut homogen.  

b) Uji homogenitas varians  hasil tes posttest kelas eksperimen dan kelas kontrol 

Uji homogenitas varians  mengunakan uji Levene dengan taraf signifikan 0,05 hasilnya 

tampak pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.6 Levene Statitic Homogenitas Varians tes akhir (posttest) kelas eksperimen dan 

kelas kontrol 

Levene 

Statistics 
df1 df2 Signifikan 

4,163 6 11 0,020 

(Sumber: software SPSS 18.0 forwindows) 

Berdasarkan hasil output homogenitas dengan menggunakan uji Levene pada tabel 4.6 

didapatkan hasil dengan nilai signifikansi adalah 0,020.  Dalam hal ini hasil nilai signifikansi 

dari kedua kelas lebih dari 0,05, yang berarti bahwa kelas eksperimen dan kelas kontrol 

tersebut homogen. Lebih jelasnya output homogenitas variansdata dapat dilihat pada 

lampiran 16. 

Hasil Pengujian Hipotesis 

Setelah dilakukan pengolahan data menggunakan independentsampletest 

menggunakan bantuan software SPSS versi 18.0 for windows, maka diperoleh hasil dari t 

hitung itu sendiri yakni 4,556 dan t tabel sendiri yakni 2,042. Hasil pengujian yang diperoleh 

menunjukkan t hitung > t tabel atau 4,556>2,042. Dengan hasil ini berarti hipotesis untuk Ho 

ditolak dan hipotesis Ha diterima pada taraf signifikansi 95% dengan α 0,05.  

 

Pembahasan 

Selain itu dari hasil penelitian diperoleh hasil perbedaan rata-rata kelas eksperimen 

yang diberikan perlakuan model problem based learning dan untuk kelas kontrol yang diberi 

perlakuan model pembelajaran konvensional yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.  

Tabel 4.7 Rata-rata Nilai Posttest Kelas Kontrol & Kelas Eksperimen  

 N Min Max Sum Mean 

Posttest_kontrol 

Posttest_eksperimen 

Valid N (listwise) 

20 

20 

20 

42 

53 

84 

95 

1205 

1532 

60,26 

76,58 

(Sumber: software SPSS 18.0 forwindows) 

Berdasarkan tabel di atas terdapat perbedaan yang signifikan pada hasil rata-rata 

kedua kelas. Hasil rata-rata menunjukkan bahwa untuk kelas eksperimen yang mendapat 
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perlakuan model PBL  yaitu sebesar 76,58 dan untuk kelas kontrol sebagai kelas yang 

mendapat perlakuan model pembelajaran konvensional hasilnya 60,26. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa dengan memberikan perlakuan model problem based learning yang 

diterapkan di kelas eksperimen pada materi sumber daya alam memberikan pengaruh 

terhadap hasil belajar siswa pada taraf kepercayaan 95% (α=0,05). Hasil rata-rata yang 

ditunjukkan pada tabel di atas untuk kelas kontrol dimana menggunakan model pembelajaran 

konvensional terbukti hasilnya tidak meningkat secara signifikan, dengan ini terbukti bahwa 

menggunakan pembelajaran secara konvensional hasilnya tidak sesuai yang diharapkan, 

karena disini peran gurulah yang paling banyak dibandingkan siswa. Dengan demikian model 

pembelajaran problembasedlearning dapat dijadikan salah satu alternatif penggunaan model 

pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Dalam hal ini dengan model 

pembelajaran problem based learning yang menuntut siswa agar mampu memecahkan suatu 

masalah dengan tahap-tahap metode ilmiah, serta dapat meningkatkan keterampilan berpikir 

kritis siswa, terbukti hasilnya dapat lebih ideal dibandingkan pembelajaran konvensional. 

Model ini membantu siswa dalam meningkatkan keaktifan, terjalin kerja sama antara anggota 

kelompok, dan mampu membuat siswa dalam melakukan tata cara mempresentasikan hasil 

kelompok. Sedangkan untuk pembelajaran konvensional, guru lebih terlihat aktif 

dibandingkan siswa. Siswa hanya duduk diam dan mendengarkan materi SDA yang 

diajarkan. Keaktifan sangat minim terjadi, dan partisipasi selama pembelajaran sangat 

kurang. Dengan hal ini terbukti bahwa model PBL lebih berhasil dibandingkan model 

pembelajaran biasa (konvensional),  yang dapat dilihat pada hasil perbedaan yang 

ditunjukkan pada tabel di atas.  

Dengan demikian, hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh 

pelaksanaan pendekatan ilmiah model problembasedlearning terhadap hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran IPA di kelas IV SDN 76 Kota Tengah Kota Gorontalo dapat diuji 

kebenarannya. 

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada pembahasan diatas maka dapat 

ditarik kesimpulannya yaitu terdapat pengaruh pendekatan ilmiah model 

problembasedlearning terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA, yang dibuktikan 

dengan perbedaan rata-rata hasil belajar siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Dengan hal ini berarti Ho ditolak dan Ha diterima pada taraf signifikansi 95%. 
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Abstract 

This article focuses on the social study instruction based on the dialogue at primary school. 

There are five points to be concerned on, that are (1) Teacher reason to choose instructional 

based on the dialogue; (2) Teacher role in social study instruction based on the dialogue; (3) 

Teacher technique in social study instruction based on the dialogue; (4) Things that obstruct 

teacher in applying social study instruction based on the dialogue. Findings of this study are 

as follows:  (1) objective and instructional material will be delivered; time allocation of an 

instructional as the basic for choosing dialogue approach. Besides that, the activity during 

teaching learning process involves the students as learner. (2) Teacher role in social study 

instruction based on the dialogue is the central in managing instructional activities, therefore 

teacher creativity is needed beside mastering the material, choosing of method should based 

on the instructional material, the using of media and learning sources should be various in 

order to make learning meaningful. In addition, teacher roles provide facilities for students as 

the subject of learning by involving them in designing the topic. (3) Learning sources used in 

social study instruction based on the dialogue are as follows: person, material, tool, and 

background, used of learning sources should consider instructional material and objectives as 

well as support the interaction between learners with learning sources. (4) The number of 

students is also the obstruction in applying social study instruction based on dialogue. So it is 

important for teacher to understand the characteristics of students in order to overcome the 

problems in class; the big number of students in a class can be divided in small group 

heterogeneously. (5) Dialogue approach can be used as an alternative in reaching learning 

objectives, as well as it can be collaborated with other method by considering the objectives 

will be reached. 
 

Key Word: social study instruction based on the dialogue 

 

 

PENDAHULUAN 

Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial berbasis dialog di sekolah dasar dapat 

dilakukan secara klasikal, kelompok kecil, dan seteknik individu dengan teknik bermain 

peran, tanya jawab, diskusi kelompok, dan berpasangan. Media dan sumber belajar pun 

sangat bervariasi dengan berbagai dimensi diantaranya orang, bahan, alat, dan latar. Hal 

tersebut merupakan kelebihan dari pembelajaran dialog sebagaimana dikatakan GDI (2001) 

bahwa pembelajaran dialog merupakan pendekatan yang dapat dikolaborasikan dengan 

berbagai metode yang telah dipergunakan guru atau dosen selama ini. Dengan demikian, 

mailto:sarlin39@yahoo.co.id
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aktivitas siswa bukan hanya mendengarkan dan mencatat apa yang ditulis guru di papan tulis 

dan pembelajaran tidak berpusat pada guru. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Arthana 

(2010: 19) bahwa dalam dialog sedapat mungkin mengurangi pengajaran yang berpusat pada 

guru dan sebanyak mungkin pengajaran terpusat pada siswa. 

Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial berbasis dialog dapat meningkatkan kualitas 

proses pembelajaran di sekolah dasar. Selama ini, pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

cenderung dianggap sebagai pelajaran hafalan yang sarat dengan konsep-konsep, pengertian-

pengertian, fakta yang harus dihafal dan tidak perlu dibuktikan (Sanjaya, 2006: 226). 

Sebagian dari para guru berpendapat bahwa Ilmu Pengetahuan Sosial pada hakikatnya adalah 

pelajaran hafalan yang tidak menantang untuk berpikir.  Hal tersebut banyak terjadi di 

sekolah dasar.  

Dialog pada pembelajaran selain dapat mengajak siswa untuk berpikir kritis juga 

dapat mengajarkan siswa bertanggung jawab, membentuk kecakapan berkomunikasi dengan 

baik, serta dapat bekerja sama, sebagaimana diungkapkan oleh Yamin (2007: 162-162) 

bahwa dialog bukanlah debat, atau bahkan negosiasi, dialog atau komunikasi adalah 

memberitahukan pesan, pengetahuan, dan fikiran-fikiran dengan maksud mengikutsertakan 

peran siswa dalam proses pembelajaran, sehingga persoalan-persoalan yang dibiteknikkan 

milik bersama, dan tanggung jawab bersama. 

Dalam proses dialog siswa memiliki kesempatan untuk beriteraksi dengan teman 

sebaya, lingkungan, selain itu siswa juga dalam mengalami sendiri peristiwa yang telah 

dilaluinya sehingga pengetahuan dapat dikontruksi sendiri oleh siswa. Hal ini sesuai dengan 

teori konstruktivistik yang dijelaskan Tasker (1992:12) menyatakan bahwa penting bagi 

siswa dalam mengkontruksi pengetahuan secara bermakna. Sejalan dengan hal tersebut 

Pieget (Yamin, 2012: 15) juga mengatakan bahwa pengetahuan tidak diperoleh seteknik pasif 

oleh seseorang melainkan mealui tindakan (action).  

Upaya pemahaman materi kepada siswa memerlukan guru sebagai komponen yang 

sangat penting, sebab keberhasilan pelaksanaan proses pembelajaran sangat tergantung pada 

guru sebagai ujung tombaknya. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas pembelajaran 

seharusnya dimulai dari kemampuan pembenahan guru, khususnya terkait dengan 

kemampuan guru dalam memilih suatu pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan 

atau kompetensi yang akan dicapai, karena yakin tidak semua tujuan pembelajaran bisa 

tercapai dengan satu metode saja sehingga guru  harus menggunakan metode seteknik 

bervariasi (Dimyati & Mudjiono, 2009: 62). Namun, dialog merupakan salah satu alternatif 

yang dapat digunakan guru di sekolah dasar untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial. 

Pemilihan metode pembelajaran amat penting mengingat karakteristik siswa sangat 

beragam serta alokasi waktu yang disediakan terbatas. Multimetode mengajar yang dilakukan 

guru dapat membantu siswa belajar tentang dunia sosial dimana mereka hidup sebagai misi 

utama pembelajaran IPS dapat terwujud. (Jarolimek, 1990: 5). Berbagai jenis lingkungan, 

seperti lingkungan sosial budaya, lingkungan alam (fisik) maupun lingkungan keluarga 

merupakan sejumlah faktor yang berpengaruh dan mendukung terhadap proses pembelajaran 

yang bermutu, bermakna dan menyenangkan untuk pembelajaran IPS. 
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Penekanan pada proses pembelajaran IPS yang maksimal menjadi lebih penting, 

karena guru harus mampu membantu menerjemahkan proses kegiatan pembelajaran yang 

seteknik pribadi bermakna dan menjadi pengalaman milik pribadi siswa, Depdiknas (2008: 

13). Dilandasi oleh pemikiran bahwa siswa di sekolah dasar perkembangan belajarnya ada 

pada taraf atau tataran konkret, maka harus ditunjukkan dengan benda-benda yang nyata di 

sekitarnya. Di samping itu, esensi Ilmu Pengetahuan Sosial di antaranya adalah mempelajari 

interaksi manusia dengan manusia, maupun manusia dengan lingkungan, maka sangat tepat 

apabila pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dilaksanakan dengan memanfaatkan 

lingkungan sekolah sebagai sumber belajar, sehingga materi belajar yang bersifat abstrak 

lebih bisa dikonkritkan. 

Berdasarkan uraian sebagaimana diungkapkan diatas, fokus penulisan ini adalah 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial berbasis Dialog. Terkait dengan fokus penelitian hal-

hal yang menjadi perhatian dalam penelitian ini mencakup.  

1. Alasan guru memilih pembelajaran IPS berbasis dialog. 

2. Peran guru dalam pembelajaran IPS berbasis dialog. 

3. Teknik guru membelajarkan IPS berbasis dialog. 

4. Kendala yang menjadi hambatan guru pada pembelajaran IPS berbasis dialog. 

 

PEMBAHASAN 

Pada bagian pembahasan ini dijelaskan pokok-pokok pikiran hasil penelitian dan 

temuan-temuan yang telah dipaparkan dibagian paparan data dan temuan penelitian. 

Wujudnya berupa analisis reflektif menemukan tema dan hubungan-hubungan dalam konsep 

dan teori pembelajaran. 

1. Alasan Guru Memilih Pembelajaran IPS Berbasis Dialog 

Alasan guru berdasarkan temuan penelitian bahwa pemilihan pendekatan dialog pada 

pembelajaran IPS dapat mempertimbangkan tujuan pembelajaran, materi yang akan 

disampaikan, alokasi waktu dalam satu kali pertemuan pembelajaran berlangsung dikelas. 

Selain itu juga kegiatan yang akan dilakukan selama proses pembelajaran dengan melibatkan 

siswa sebagai warga belajar tidak luput dari pertimbangan. Alasan penggunaan dialog 

tersebut tidak terlepas dari tiga aspek yaitu kegiatan pembelajaran, media yang digunakan, 

sumber belajar. Hal ini sejalan dengan interaksi hubugan ketiganya seperti digambarkan 

Yamin (2007: 198) berikut ini. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Interaksi antara Pendidik dengan Siswa  

Sumber: Yamin (2007: 198) 

 

Penetapan suatu metode oleh guru karena materi dan tujuan pembelajaran tersebut 

juga sejalan dengan Sanjaya (2006: 131) bahwa pertimbangan pemilihan strategi dengan 

beberapa pertimbangan diantaranya 1) berorientasi pada tujuan, 2) pertimbangan berhungan 
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dengan bahan atau materi, 3) pertimbangan dari sudut siswa, dan 4) pertimbangan-

pertimbangan lainya.  

2. Peran Guru pada Pembelajaran IPS Berbasis Dialog 

Guru memiliki peran yang sangat krusial dalam menyiapkan perangkat pembelajaran 

yang dimulai dari: menyusun rencana pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan menyusun 

evaluasi yang akan dilakukan. Berikut ini temuan yang diperoleh dari hasil penelitian. 

a. Rancangan pembelajaran dapat dikemas guru dalam bentuk RPP sesuai dengan 

kurikulum yang berlaku saat ini yaitu KTSP. Selain itu RPP yang dibuat guru memuat 

komponen-komponen yang telah dijabarkan pada peraturan menteri pendidikan No. 41 

tahun 2007 tentang standar proses. Hal ini merupakan rangkaian peran guru dalam 

pembelajaran seperti dijelaskan Gunawan (2004:156) bahwa konten atau isi merupakan 

bagian guru, dimana semua materi dapat dipersiapkan dengan sebaik-baiknya.  Konten 

tidak hanya menyangkut informasi yang disampaikan tetapi juga mencakup kemampuan 

membina hubungan dengan murid, membangkitkan motivasi, memberikan nilai tambah 

dan rasa ingin tahu.   

b. Jenis kegiatan yang dilakukan guru harus menyesuaikan dengan materi dan tujuan 

pembelajaran, jenis kegiatan yang dilakukan guru yaitu dengan mengkolaborasikan 

pendekatan dialog dengan berbagai metode yang sudah ada yang mendukung terjadinya 

interaksi siswa dengan sumber belajar lebih domiman. Pengaturan dan pengendalian ini 

untuk membuat suasana yang menyenangkan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

Hal ini senada dengan Usman (1990: 3),”mengajar merupakan suatu usaha 

mengorganisasi lingkungan dalam hubungannya dengan siswa dan bahan pengajaran 

yang menimbulkan terjadinya proses belajar. Pengelolaan kelas berkaitan dengan masalah 

pengorganisasian tingkah laku siswa dalam proses pembelajaran. Selain pandangan 

tersebut bahwa, pada dasarnya pendekatan dialog merupakan pendekatan yang bisa 

dikolaborasikan dengan berbagai metode yang telah ada dan dipergunakan guru selama 

ini (GDI, 2001). 

c. Evaluasi yang dilakukan guru dalam pembelajaran sebaiknya memperhatikan dua aspek 

yakni proses dan hasil belajar, proses pembelajaran dinilai oleh guru dengan komponen-

komponen yang disesuikan dengan kegitan yang dilakukan siswa, sementara hasil belajar 

dilakukan dengan pemberian soal secara tertulis dan dalam bentuk kuis. Evaluasi 

dilakukan sebagai intropeksi diri guru untuk memperbaiki pembelajaran selajutnya. 

Sebagaimana dikatakan GDI (2001) bahwa tahap evaluasi merupakan tahap yang sangat 

diperlukan untuk mengatehui keberhasilan tahap intruksional. Hal ini juga sesuai dengan 

taksonomi tujuan itruksional yang dikembangkan oleh Bloom bahwa level yang paling 

kompleks adalah tingkatan evaluasi (Yamin, 2012: 39). Hal ini juga sesuai dengan 

pendapat Sanjaya (2006:13) yang menyatakan bahwa hasil belajar merupakan kriteria 

keberhasilan pembelajaran yang dilakukan dari berbagai dimensi. Selanjutnya Daryanto 

(2001: 11) menyatakan bahwa evaluasi merupakan alat untuk mendapatkan informasi 

yang akurat mengenai tingkat pencapaian tujuan instruksional oleh siswa. Sehingga guru 

dapat mengupayakan tindak lanjut atas pencapaian tersebut. Senada dengan Gage & 

Berliner (1984) bahwa guru sebagai penilai (evaluator) yang harus mengumpulkan, 

menganalisa, menafsirkan dan akhirnya harus memberikan pertimbangan (judgement), 
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atas tingkat keberhasilan proses pembelajaran, berdasarkan kriteria yang ditetapkan, baik 

mengenai aspek keevektifan prosesnya maupun kualifikasi produknya. 

3. Teknik Guru dalam Membelajarkan IPS Berbasis Dialog 

Teknik dalam membelajarkan IPS berbasis dialog yaitu dalam pembelajaran guru 

perlu melibatkan berbagai dimensi sumber belajar maupun media pembelajaran, hal ini 

dibernarkan oleh subjek penelitian dan terlihat dalam pengamatan selama proses 

pembelajaran IPS berbasis dialog. Selain itu, guru juga mempertimbangkan berbagai hal 

diantaranya materi dan sumber belajar yang akan digunakan sebagai bahan untuk dialog 

selama pembelajaran berlangsung. Hal ini diakui oleh subjek penelitian dan terlihat juga pada 

proses pengamatan penelitian serta terlihat dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. 

Penggunaan ragam sumber belajar di atas sejalan dengan pendapat Sardiman, Raharjo, 

Haryono, dan Rahardjito (1986), yang mengungkapkan bahwa penggunaan berbagai sumber 

belajar dalam pembelajaran dapat menimbulkan kegairahan dan motivasi belajar, 

memungkinkan interaksi langsung antara siswa dengan lingkungan nyata dan memungkinkan 

siswa dapat belajar sendiri menurut kemampuan dan minatnya. 

Sumber belajar yang digunakan dalam pembelajaran IPS berbasis dialog berupa orang 

adalah guru. Selain itu, sumber belajar berupa orang digunakan juga orang lain diantaranya 

pegawai perpustakaan, guru komputer dengan penggunaan disesuaikan dengan topik pada 

pembelajaran IPS. Pada pembelajaran IPS, guru juga melibatkan siswa selama proses 

pembelajaran agar pembelajaran menarik dan siswa aktif dalam proses pembelajaran IPS 

sehingga pembelajaran tidak membuat siswa menjadi jenuh, hal ini terlihat dalam 

pengamatan proses pembelajaran selama penelitian dan diakui subjek penelitian dalam 

wawancara. Dengan terciptanya interaksi siswa dengan sumber belajar diungkapkan tersebut, 

maka sangat tepat pendapat Sudjana dan Rivai (1990) yang mengatakan bahwa interaksi 

siswa dengan media pembelajaran melahirkan keuntungan, yaitu (i) dapat meletakkan dasar-

dasar yang nyata untuk berpikir, (ii) mengurangi terjadinya verbalisme, (iii) memperbesar 

minat dan perhatian siswa untuk belajar (iv) menumbuhkan kegiatan berusaha sendiri (v) 

membantu berkembangnya kemampuan bernalar, dan (vi) sebagai alternatif untuk keuggulan 

dalam belajar. 

4. Faktor Penghambat Guru pada Pembelajaran IPS Berbasis Dialog 

Faktor penghambat yang dapat dijumpai bagi guru adalah jumlah siswa dalam satu 

rombongan terlalu banyak yakni diatas 40 orang per kelas, sehingga kegiatan siswa tidak 

terkontrol dengan baik. Selain itu,  jumlah siswa dengan waktu tersedia untuk satu kali 

pertemuan tidak memadai. Hal ini sejalan dengan Djamarah & Zain (2002: 184) yang 

menyatakan bahwa salah satu faktor ekstern siswa terkait dengan masalah suasana 

lingkungan, penempatan siswa, pengelompokan siswa, dan jumlah siswa. Semakin banyak 

jumlah siswa di kelas, misalnya dua puluh orang keatas cenderung lebih mudah terjadi 

konflik. Sebaliknya, semakin sedikit jumlah siswa di kelas cenderung lebih kecil terjadi 

konflik.  

Teknik mengatasi masalah yang dilakukan guru dengan memahami setiap karakter 

individu siswa dan kemampuan masing-masing, sehingga dengan demikian guru dapat 

menentukan perlakukan yang akan diberikan. Jenis perlakuan diberikan tergantung guru yang 

telah memahami karakter setiap siswanya sendiri. Sejalan hal tersebut (Johnson dan Bany, 
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1970) menyatakan bahwa keterampilan yang harus dimiliki guru, memahami, mendiagnosis 

dan kemampuan bertindak menuju perbaikan suasana kelas terhadap aspek-aspek yang perlu 

diperhatikan dalam manajemen kelas adalah sifat kelas, pendorong kekuatan kelas, situasi 

kelas, tindakan kelas selektif dan kreatif.  

 

PENUTUP 

Pada penutup merupakan bab akhir dalam organisasi penulisan ini. Pada penutup 

disajikan dua bagian yaitu kesimpulan dan saran.  

Berdasarkan uraian, kesimpulan penting sebagai hasil dari uraian secara ringkas 

dipaparkan berikut. 

a. Tujuan, materi pembelajaran yang akan disampaikan, dan alokasi waktu dalam satu kali 

pertemuan menjadi dasar dalam penerapan pendekatan dialog. Selain itu kegiatan yang 

akan dilakukan selama proses pembelajaran dengan melibatkan siswa sebagai warga 

belajar. 

b. Peran guru pada pembelajaran IPS berbasis dialog merupakan sentra utama yang 

mengatur kegiatan pembelajaran, sehingga dengan demikian dalam kegiatan 

pembelajaran memerlukan kreatifitas guru yang sangat memadai, baik dari penguasaan 

materi, metode pembelajaran yang dipilih harus sesuai dengan materi pembelajaran, 

media dan sumber belajar yang digunakan harus bervariasi hal ini akan menjadikan 

pembelajaran bermakna. Selain itu peran guru adalah memberi fasilitas kepada siswa 

sebagai subjek belajar, dengan melibatkan siswa dalam menetukan topik yang akan 

dipelajari. 

c. Sumber belajar yang dapat digunakan dalam pembelajaran IPS berbasis dialog 

diantaranya orang, bahan, alat, dan latar/setting, pemanfatan sumber belajar 

mempertimbangkan materi dan tujuan yang hendak dicapai serta mendukung terjadinya 

interaksi anatara pembelajar dengan sumber belajar. 

d. Jumlah siswa menjadi hambatan bagi penerapan pembelajaran IPS berbasis dialog. 

Sehingga penting bagi seorang guru untuk memahami karakter setiap siswa agar bisa 

mengatasi masalah yang ada dalam kelas. Selain itu jumlah siswa dalam satu rombongan 

belajar yang besar dapat digunakan pembebagian kelompok kecil secara heterogen. 

e. Pendekatan dialog dapat dijadikan sebagai alternatif dalam mencapai tujuan 

pembelajaran, selain itu pendekatan dialog dapat dikolaborasikan dengan berbagai 

metode dengan pertimbangan tujuan yang hendak dicapai.  

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, maka dapat disampaikan beberapa 

saran kepada pihak-pihak yang terkait terutama guru dan sekaligus sebagai pengembang 

pembelajaran, serta kepada peneliti lain yang memiliki minat meneliti lebih dalam. 

a. Kepada guru IPS, penerapan pendekatan dialog pada pembelajaran IPS dapat membuat 

proses pembelajaran menarik, karena mengandung karakteristik yang bersifat terbuka, 

beorientasi kepada siswa. Selain itu guru dapat mengkolaborasikan pendekatan dialog 

dengan metode lain secara variatif. Oleh karena itu, guru hendaknya memelajari lebih 

mendalam tentang pendekatan dialog agar dapat diterapkan dengan baik dan hasil 

penelitian ini menjadi salah satu rujukan bagi guru untuk memahami pendekatan dialog.   
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b. Kepada pengawas, kompetensi supervisi pengawas pendidikan menghendaki seorang 

pengawas untuk memberikan mimbingan kepada guru dalam memilih dan menerapkan 

berbagai pendekatan, metode pembelajaran demi mengembangkan berbagai potensi 

siswa. Dengan demikian pengawas juga perlu mempelajari pendekatan dialog, sehingga 

dapat membantu guru memahami dan tranpil menerapkan pendekatan dialog. 

c. Bagi dinas pendidikan, peningkatan kompetensi profesionalisme guru juga menjadi 

tanggung jawab dinas pendidikan. Oleh karena itu dinas pendidikan perlu mengambil 

langkah-langkah yang nyata, untuk meningkatkan kompetensi guru dalam memilih 

berbagai pendekatan dan metode pembelajaran melalui pelatihan yang intensif dan 

berkelanjutan. Dengan demikian hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan pelatihan 

bagi guru lain untuk diterapkan disekolah masing-masing. 

d. Bagi peneliti berikutnya, disarankan untuk dapat melakukan penelitian tentang 

pembelajaran dialog dengan pendekatan-pendekatan berbeda pada latar-latar lain. 

Temuan-temuan penelitian lanjutan tersebut akan berguna untuk memperkaya preskripsi 

pendekatan dialog yang sejauh ini masih sangat terbatas. 
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ABSTRACT 
 

The problem in this study is whether there are significant scientific approach group 

investigation on the activities of students in science teaching in class V SDN 84 Kota Tengah 

of Gorontalo city?. The purpose of this study was to observe the effect of the model group 

investigation Scientific approach to science teaching activities in class V SDN 84 Central 

City City of Gorontalo. The model used in this study is a model of group investigation in the 

experimental class in the class V
A
 and V

B
 conventional classroom with the initial preparation 

stage of preparation of students and last observation instruments giving postest in both 

classes with such different treatment. The results of the observation instrument control class 

students on the average value of 49.55 and the experimental class average value of 79.24. 

The average value of the results of the activity of student learning in the classroom through 

the posttest gain control at an average value of 5.25, while the experimental class in obtaining 

an average value of 7.98.  Based on the research results it can be concluded that the use of the 

group investigation model on the student learning activities more actively and quickly make 

students understand because there is liveliness, engagement and cooperation in the fifth grade 

students at SDN 84 Kota Tengah of Gorontalo City. 
 

Keywords: scientific approach, group investigation, student activities 

 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan berkenaan dengan perkembangan dan perubahan tingkah laku siswa. Selain 

itu pendidikan berkaitan tranmisi pengetahuan, sikap, kepercayaan, keterampilan dan aspek-

aspek kelakuan lainnya kepada generasi muda. Untuk membangun masyarakat Indonesia 

yang terdidik dan cerdas maka harus berani mengubah paradigma dan sistem pendidikan. 

Dalam hal ini pendidikan yang di butuhkan merupakan pendidikan secara formal. Pendidikan 

formal yang dimaksud yang di dalamnya terjadi proses pembelajaran. 

Pendidikan formal yang telah dijelaskan adalah terjadi proses pembelajaran yang 

dilakukan oleh siswa melalui bimbingan guru. Pembelajaran yang baik akan tercipta suasana 

pembelajaran yang kondusif. Selain itu pembelajaran yang baik pula melihat keadaan internal 

dan eksternal siswa. Di dalam pembelajaran di SD terutama di kelas guru harus memiliki 

wawasan serta pengetahuan luas tentang model pendekatan yang memberi pengaruh siswa 

untuk belajar. Di dalam pembelajaran di SD terutama di kelas guru harus memiliki wawasan 

serta pengetahuan luas tentang model pendekatan yang memberi pengaruh siswa untuk 

belajar. Umumnya guru sebelum melaksanakan pembelajaran, guru sudah siap dengan RPP, 

bahan ajar, silabus serta media namun dalam langkah-langkah pelaksanaan metode dan 

mailto:gamar_5151@yahoo.com
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model pembelajaran kurang untuk digunakan. Proses pembelajaran yang digunakan bersifat 

konvensional yang membuat siswa menjadi jenuh dengan pembelajaran tersebut misalnya 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di kelas. 

Ilmu Pengetahuan Alam memiliki banyak aktivitas praktik yang mesti dilakukan siswa 

misalnya melakukan penelitian pada daun yang berwarna hijau. Jika ditanya warna pada daun 

tersebut sangat jelas siswa menjawab warnanya hijau akan tetapi  untuk menemukan jawaban 

mengapa daun tersebut berwarna hijau maka siswa membutuhkan aktivitas untuk menyelidiki 

hal tersebut dengan menggunakan pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah (scientific approch) 

adalah mekanisme atau cara mendapatkan pengetahuan dengan prosedur yang didasarkan 

pada suatu struktur logis dan tahapan kerja. Pendekatan ilmiah merupakan pendekatan yang 

menitikberatkan pada penggunaan ilmiah dalam kegiatan belajar mengajar. Keunggulan dari 

pendekatan ilmiah yang digunakan dalam pembelajaran yakni dimana untuk mendapatkan 

suatu kebenaran dalam penelitian yang didukung oleh bukti yang nyata.  

Banyak model dari pendekatan yang dapat digunakan oleh guru untuk proses 

pembelajaran antara lain model pembelajaran group investigation. Menurut Winataputra 

(2001:34) mengemukakan model pembelajaran group investigation mengambil cara dari 

masyarakat, mengenai mekanisme sosial yang ada pada masyarakat yang bisa dilakukan 

melalui kesepakatan bersama. Dengan menggunakan model ini membuat siswa yang saling 

bekerja sama atau berkelompok mereka dapat mempelajari dan semua terlibat dalam 

pemecahan suatu masalah dalam pembelajaran suatu materi misalnya pelajaran IPA. IPA 

merupakan salah satu mata pelajaran yang memiliki tujuan membekali siswa untuk 

mengembangkan penalarnya dalam aspek pengetahuan tentang dasar-dasar alam serta 

teknologi dunia, yang banyak memuat tentang konsep-konsep yang kebenarannya perlu 

diselidiki sehingga IPA disinyalir materi yang sangat cocok dengan pendekatan ilmiah model 

tersebut. Berkenaan dengan kurangnya penggunaan model yang terdapat pada pembelajaran 

IPA yang berpusat di kelas V di SDN 84 Kota Tengah Kota Gorontalo dimana aktivitas 

belajar di SDN 84 masih perlu peninjauan pengamatan tentang penggunaan model dalam 

pembelajaran. 

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini ialah untuk melihat pengaruh 

pendekatan ilmiah model group investigation terhadap aktivitas pembelajaran IPA di kelas V 

SDN 84 Kota Tengah Kota Gorontalo. Dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat kepada guru, siswa peneliti dan sekolah. 

 

LANDASAN TEORITIS DAN HIPOTESIS   

Pendekatan (approach) adalah seperangkat pemikiran yang saling ada kaitan dengan 

hakikat bahasa, hakikat pengajaran bahasa dan hakikat apa yang diajarkan (Afriyani, 2014). 

Sukandi (2003:39) menambahkan pengertian pendekatan adalah cara umum didalam melihat 

masalah atau objek kajian, laksana memakai kacamata yang berwarna. 

Menurut Mulyasa (2003:100) mengemukakan pengertian pendekatan dalam 

pembelajaran adalah sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran pada siswa, yang 

merajuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum, 

di dalam mewadahi, menginspirasi, menguatkan dan melatari metode pembelajaran dengan 

cakupan teoritis tertentu. Menurut Sanjaya (2008:127) pendekatan yang pusatnya pada guru 
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bisa menurunkan strategi pembelajaran secara langsung (direct instruction), pembelajaran 

deduktif atau pembelajaran ekspositori. Sedangkan, pendekatan pembelajaran yang pusatnya 

pada siswa yakni menurunkan strategi pembelajaran yang disebut discovery dan inkuiri serta 

strategi pembelajaran induktif. 

Pendekatan ilmiah adalah pendekatan disipliner dan pendekatan ilmu pengetahuan 

yang fungsional terhadap masalah tertentu. Dalam pendekatan ilmiah, ada beberapa langkah 

yang harus dilakukan yaitu mengamati, menanya, menalar, mencoba, membentuk jejaring 

untuk semua mata pelajaran. 

 

Hakikat Model Group Investigation 

 Model group investigation merupakan salah satu bentuk model pembelajaran 

kooperatif yang menekankan pada partisipasi dan aktivitas siswa untuk mencari materi 

pelajaran melalui buku atau media internet secara bersama-sama. Menurut Suprijono 

(2011:7) bahwa dalam penggunaan model group investigation maka setiap kelompok akan 

melakukan investigasi sesuai dengan masalah yang mereka pilih. Kondisi tersebut ternyata 

sejalan pula dengan apa yang dikemukakan oleh nurdin. Menurut Nurdin (2009:8) bahwa 

group investigation merupakan salah satu bentuk metode pembelajaran kooperatif yang 

menekankan pada partisipasi serta aktivitas siswa untuk menemukan sendiri materi 

(informasi) pelajaran yang akan dipelajarinya melalui bahan yang tersedia, misalnya dari 

buku pelajaran atau siswa bisa mencari melalui internet.  

 Menurut Udin (2001:20) mengemukakan manfaat model group investigation paling 

sedikit memiliki 3 tujuan yang saling terkait. Pertama, group investigation membantu siswa 

untuk melakukan investigasi terhadap suatu topik secara sistimatis dan analitik. Hal ini 

mempunyai implikasi yang positif terhadap pengembangan keterampilan penemuan dan 

membantu mencapai tujuan. Kedua, pemahaman secara mendalam terhadap suatu topik yang 

dilakukan melalui investigasi, dan ketiga, group investigation melatih siswa untuk bekerja 

secara kooperatif dalam memecahkan suatu masalah. Dengan adanya kegiatan tersebut, siswa 

dibekali keterampilan hidup (life skill) yang berharga dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi 

guru menerapkan model pembelajaran group investigation dapat mencapai tiga hal, yaitu 

dapat belajar dengan penemuan, belajar isi dan belajar untuk bekerja secara kooperatif. 

Menurut Sahran (Uno, 2013:105), group investigation memiliki langkah-langkah yaitu: 

(a) Guru membagi siswa kelas dalam beberapa kelompok heterogen; (b) Guru menjelaskan 

maksud pembelajaran dan tugas kelompok; (c) Guru memanggil ketua kelompok, dan setiap 

kelompok mendapat tugas satu materi/tugas yang berbeda dengan kelompok lain; (d) 

Masing-masing kelompok membahas materi yang sudah ada secara kooperatif yang bersifat 

penemuan; (e) Setelah selesai diskusi, guru memanggil pembicara kelompok menyampaikan 

hasil pembahasan kelompok; (f) Guru memberikan penjelasan singkat sekaligus memberikan 

kesimpulan; (g) Evaluasi dan (h) Penutup. 

Disamping itu, Yuanita (2011) menuliskan bahwa model group investigation sangat 

cocok untuk diterapkan pada mata pelajaran IPA misalnya salah satu pada pokok materi IPA 

tentang Pelestarian Mahluk Hidup. Alasannya, dalam materi tersebut membahas tentang 

hewan dan tumbuhan langka, setiap kelompok dapat mendiskusuikan hewan atau tumbuhan 

apa saja yang termasuk langka dan meraka juga mendiskusikan bagaimana cara melestarikan 
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hewan dan tumbuhan yang hampir punah.Hal ini tentunya membutuhkan aktivitas oleh siswa 

di kelas maupun luar kelas.  

Dalam kamus bahasa Indonesia, aktivitas diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan 

oleh seseorang. Sedangkan menurut Sumiati (2009:38) belajar adalah perubahan prilaku 

akibat interaksi individu dengan lingkungan. Jadi aktivitas belajar merupakan serangkaian 

kegiatan yang dilakukan seseorang untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang 

melibatkan fisik maupun mental untuk mencapai hasil yang diinginkan.  

Aktivitas guru dalam mengajar tercermin dalam menempuh metode pembelajaran 

sedangkan aktivitas siswa belajar tercermin dalam menggunakan isi khasanah pengetahuan 

dalam memecahkan masalah, menyatakan gagasan dalam bahasa sendiri dan eksperimen. 

Menurut Hamalik (Hanafiah, 2009:24) menyatakan, aktivitas belajar dibagi kedalam enam 

kelompok kegiatan yaitu (1) kegiatan-kegiatan visual, (2) kegiatan lisan, (3) kegiatan 

menggambar, (4) kegiatan metrik, (5) kegiatan mental dan (6) kegiatan emosional. 

 

Hakikat IPA 

Secara singkat Darmojo (Samatowa, 2006:1) mengemukakan bahwa IPA adalah 

pengetahuan yang rasional dan obyektif tentang alam semesta dengan segala isinya. Nash 

(Samatowa, 2006:2) dalam bukunya The Nature Of Sciences, menyatakan bahwa IPA itu 

ialah suatu cara atau metode untuk mengamati alam, Nash juga menjelaskan bahwa cara IPA 

mengamati dunia ini bersifat analisis, lengkap, cermat, serta menghubungkan satu fenomena 

dengan fenomena lain, sehingga keseluruhannya membentuk suatu prespektif yang baru 

tentang obyek yang diamatinya. Pelajaran IPA sangat perlu diajarkan di SD.  

Ada berbagai macam alasan yang menyebabkan satu mata pelajaran itu perlu 

dimasukkan kedalam kurikulum suatu sekolah khususnya SD. Alasan itu dapat digolongkan 

menjadi empat golongan. Pertama bahwa IPA berfaedah bagi suatu bangsa, kiranya tidak 

perlu dipersoalkan panjang lebar. Kesejahetraan materil suatu bangsa banyak sekali 

tergantung pada kemampuan bangsa itu pada bidang IPA, sebab IPA merupakan dasar 

teknologi, sering disebut-sebut sebangai tulang punggung pembangunan. Pengetahuan dasar 

untuk teknologi ialah IPA. Orang tidak menjadikan Insinyur elektronika yang baik, atau 

dokter yang baik, tanpa dasar yang cukup luas mengenai berbagai gejala alam. Kedua, bila 

diajarkan dengan cara yang tepat, maka IPA merupakan suatu mata pelajaran yang 

memberikan kesempatan berfikir kritis. Ketiga, bila IPA diajarkan melalui percobaan-

percobaan yang dilakukan oleh anak dibawah bimbingan guru, maka IPA merupakan 

pelajaran yang tidak hanya bersifat hafalan belaka. Keempat mata pelajaran ini memiliki 

nilai-nilai pendidikan yaitu mempunyai potensi yang dapat membentuk kepribadian anak 

secara keseluruhan. IPA sangat berfaedah bagi suatu bangsa. Kesejahetraan materil bangsa-

bangsa sangat banyak tergantung pada kemampuan dari bangsa tersebut dibidang IPA karena 

IPA merupakan pondasi dari tehnologi. Tehnologi merupakan tulang punggung dari 

pembangunan. Teknologi tidak akan berkembang secara pesat bilamana hal ini tidak 

dikontrol atau didasari dengan pengetahuan dasar yang cukup dan pengetahuan dasar ini 

yakni adalah IPA. Sedangkan IPA bisa melatih pola berfikir anak menjadi kritis dan obyektif 

terhadap alam serta lingkungannya. 
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 Menurut Milya (2012) bahwa pembelajaran IPA di SD bertujuan agar siswa memiliki 

kemampuan yaitu (1) Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 

berdasarkan keberadaan, keindahan dan keteraturan alam ciptaan-Nya; (2) Mengembangan 

pengetahuan dan pemahaman konsep yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari; (3) Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran tentang adanya 

hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi dan masyarakat; (4) 

Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga dan melestarikan 

lingkungan alam; (5) Meningkatkan kseadaran untuk menghargai alam dan segala 

keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan; dan (6) Memperoleh bekal pengetahuan, 

konsep dan keterampilan IPA.  

Banyak hal yang menyebabkan pembelajaran dianggap sangat sulit dan kurang 

menyenangkan bagi siswa salah satunya model dari aktivitas belajar siswa di kelas. Salah 

satu alternatif untuk mengatasi hal tersebut ialah dengan menggunakan model pembelajaran 

siswa yang membuat siswa saling ada interaksi, komunikasi dan kerjasama dalam proses 

belajar mereka  pada pembelajaran IPA yang diduga dapat memberikan pengaruh dalam 

keaktifan aktivias belajar siswa yakni melalui pendekatan ilmiah model group investigation 

atau kelompok investigation dimana mereka dibuat berpasangan atau dibagi menjadi 

beberapa kelompok. 

Melalui model pembelajaran tersebut akan dapat ditingkatkan hasil belajar siswa. 

Dalam penelitian aktivitas belajar siswa yang menggunakan proses pembelajaran secara 

berkelompok atau group investigation akan lebih mengaktifan siswa dalam belajar 

dibandingkan dengan hanya menggunakan pembelajaran secara konvensional. 

Dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis sebagai berikut terdapat pengaruh 

pendekatan ilmiah model group investigation terhadap aktivitas belajar siswa pada 

pembelajaran IPA di kelas V SDN 84 Kota Tengah Kota Gorontalo 

  

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini telah dilaksanakan di SDN 84 Kota Tengah Kota Gorontalo pada 

semester genap tahun ajaran 2014/2015. Sekolah SDN 84 adalah  salah satu sekolah yang 

berada di pusat Kota Gorontalo. Sampel penelitian dipilih dengan menggunakan teknik 

sampel cluster random sample dari anggota populasi sebanyak 2 kelas yakni kelas V
A
 

eksperimen dan kelas V
B
 sebagai kelas kontrol. Peneliti memilih menggunakan cluster 

random sample dengan asumsi bahwa populasi dianggap homogen karena dilihat dari guru, 

bahan ajar, kurikulum dan waktu yang digunakan dalam pembelajaran semuanya sama serta 

dilihat dari segi kemampuan siswa dianggap sama karena tidak ada kelas unggulan maupun 

kelas khusus.   

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah mengamati dengan menggunakan 

lembar observasi instrumen pengamatan. Aktivitas belajar digunakan untuk mengukur hasil 

belajar siswa pada kelas eksperimen yang menggunakan pembelajaran model group 

investigation dan pada kelas kontrol yang menggunakan pembelajaran yang konvensional. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode true eksperiment dengan 

rancangan posttest only control group design. Dengan desain tersebut, maka dalam penelitian 

ini terdapat kelas eksperimen (kelas V
A
) dan kelas kontrol (kelas V

B)
. Kelas eksperimen 
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adalah kelas yang diberi perlakuan berupa model group investigation dan kelas kontrol 

adalah kelas yang diberikan perlakuan pembelajaran secara konvensional. 

 Penelitian ini diawali dengan pengujian validitas instrument. Instrumen dikatakan 

valid apabila instrumen tersebut dapat dengan tepat mengukur apa yang hendak diukur. 

Dengan kata lain validitas berkaitan dengan “ketepatan” dengan alat ukur. Data yang valid 

dihasilkan dari instrumen yang valid.  Validasi isi, bahasa dan redaksi kalimat dilakukan oleh 

validator yaitu dosen ahli. Pada validitas item instrumen diukur dengan mengkorelasikan skor 

tiap item dengan jumlah skor total dengan menggunakan rumus korelasi produck moment. 

Pengujian validitas instrument kemudian dilanjutkan lagi dengan pengujian reliabilitas 

instrument. Reliabilitas adalah ketetapan atau keajegan alat tersebut dalam menilai apa yang 

dinilainya. Artinya, instrumen dikatakan dapat dipercaya (reliable) jika memberikan hasil 

yang tetap atau ajek (konsisten) apabila diteskan berkali-kali. Pengujian reliabilitas instrumen 

ini digunakan rumus alpha Cronbach.  

Dalam penelitian ini juga dilakukan uji normalitas data yaitu dengan uji Liliefors 

Kenormalan data merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam analisis statistik. Pengujian 

normalitas data ini bertujuan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh dari hasil 

penelitian berdistribusi normal atau tidak. Sedangkan untuk uji homogenitas digunakan uji 

kesamaan dua varians (Uji F). 

Setelah pengujian normalitas dan homogenitas data dilakukan, maka hasil pengujian 

dari normalitas dan homogenitas data tersebut digunakan dalam menentukan pemilihan 

statistik uji yang akan digunakan pada pengujian hipotesis penelitian. Rata-rata skor dalam 

aktivitas belajar antara kelas yang dibelajarkan dengan menggunakan model pembelajaran 

group investigation dengan kelas yang dibelajarkan menggunakan pembelajaran 

konvensional diuji dengan menggunakan statistik uji t. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Penelitian di lakukan dengan menggunakan pengujian normalitas data, Pengujian 

homogenitas varians dan pengujian hipotesis. Pengujian normalitas data ini adalah syarat 

yang harus dipenuhi pada analisis statistik. Pengujian normalitas data ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah data yang diperoleh dari hasil penelitian terdistribusi normal atau tidak.  

Hasil perhitungan data instrumen pengamatan aktivitas belajar siswa pada kelas kontrol 

berdasarkan perhitungan  diperoleh Lhitung = 0,121 dan Ltabel = 0,166 dan nilai signifikansi 

0,200 > nilai taraf signifikansi  = 0,05kemudian, data perhitungan instrumen pengamatan 

aktivitas belajar siswakelas eksperimen diperoleh Lhitung = 0,145 dan Ltabel = 0,168 dan nilai 

signifikansi 0,153 > nilai taraf signifikansi  = 0,05. Dari kedua perhitungan tersebut karena  

Lhitung<Ltabel serta masing-masing dari kedua signifikansinya>=0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa datainstrumen pengamatan dari kedua kelas kontrol dan kelas eksperimen 

tersebut berdistribusi normal. 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah varians pada kelas  kontrol dan 

kelas eksperimen homogen. Berdasarkan output pengujian menggunakan SPSS 18.0 pada 

tabel test of homogeneity of variance diperoleh bahwa untuk data perhitungan instrumen 

pengamatan aktivitas belajar siswa kelas kontrol dan kelas eksperimen menunjukkan nilai 
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Fhitung = 2,332 < Ltabel = 4,023dan nilai signifikansi 0,133 > nilai taraf signifikansi  = 0,05 

maka hipotesis                          H0 diterima dan H1 ditolak, yang artinya kedua kelas memiliki 

varians yang sama (homogen). 

Uji hipotesis Berdasarkan output pengujian SPSS versi 16.0 pada tabel t-tes for equality 

of means menunjukkan nilai thitung = 9,906>  ttabel = 1,674  atau dapat juga dilihat pada nilai 

sig.= 0,000 < α = 0,05 maka berdasarkan kriteria pengujian hipotesis Ho ditolak dan H1 

diterima yang artinya aktivitas belajar siswa yang dibelajarkan dengan pendekatan ilmiah 

model group investigation lebih tinggi dengan aktivitas belajar siswa yang dibelajarkan 

dengan model pembelajaran konvensional pada pelajaran IPA di kelas V SDN 84 Kota 

Tengah Kota Gorontalo. 

Penelitian ini menggunakan model group investigation dengan teknik pengambilan 

sampel dilakukan dngan menggunakan teknik cluster random sampling. Dengan teknik 

tersebut didapatkan dua kelas sebagai sampel yakni kelas V
A 

 dan V
B
,  dengan kelas 

eksperimen  adalah kelas V
A 

 dan kelas kontrol adalah kelas V
B
. Sebelum kedua kelas 

tersebut mendapatkan perlakuan terlebih dahulu peneliti memberikan nomor dada untuk 

mempermudah dalam pengamatan. Setelah itu, kedua kelas tersebut diberikan perlakuan yang 

berbeda oleh guru kelas, dimana kelas eksperimendiberikan perlakuan dengan aktivitas 

pembelajaran model group investigation dan kelas kontrol diberi perlakuan dengan 

pembelajaran konvensional. Setelahkelas eksperimen dan kelas kontrol diberi perlakuan 

peneliti memberikan postest yang tujuannya untuk mengetahui hasil belajar setelah diberikan 

perlakuan sebagai pendukung instrumen pengamatan aktivitas belajar siswa. Dalam proses  

pembelajaran di kelas kontrol dan kelas eksperimen pertemuan pertama yang menjadi 

indikator pengamatan pada aktivitas siswa dalam format instrumen pengamatan yaitu : (1) 

Siswa menempati tempat duduknya masing-masing. (2) Kesiapan menerima pembelajaran. 

(3) Siswa mampu menjawab pertanyaan apersepsi. (4) Siswa mendengarkan secara seksama 

saat dijelaskan kompetensi yang hendak dicapai. (5) Siswa memperhatikan dengan serius 

ketika dijelaskan materi pelajaran. (6) Siswa aktif bertanya saat proses penjelasan materi. (7) 

Adanya interaksi positif antar siswa. (8) Siswa mampu menjawab pertanyaan apersepsi. (9) 

Adanya interaksi positif antara siswa - guru, siswa – materi pelajaran. (10) Siswa terlibat 

aktif dalam kegiatan belajar. (11) Siswa memberikan pendapatnya ketika diberi kesmpatan. 

(12) Aktif mencatat berbagai penjelasan yang diberikan oleh guru. (13) Aktif termotivasi 

dalam mengikuti proses pembelajaran. (14) Siswa dalam mengikuti proses pembelajaran 

dengan tenang dan tidak merasa tertekan. (15) Siswa merasa senang menerima pelajaran. (16) 

Adanya interaksi positif antara siswa dan media pembelajaran yang digunakan guru. (17) 

Siswa tertarik pada materi yang disajikan dengan mediapembelajaran. (18) Siswa tampak 

tekun mempelajari sumber belajar yang ditentukan guru. (19) Siswa terbimbing oleh guru. 

(20) Siswa mampu menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan guru. (21) 

Siswa mampu mengemukakan pendapatnya dengan lancar. (22) Siswa mampu 

mengemukakan pendapatnya denganlugas. (23) Siswa secara aktif memberi rangkuman. (24) 

Siswa menerima tugas tindak lanjut dengan senang. 
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Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata aktivitas belajar siswa, maka Perbedaan 

aktivitas siswa antara kelas kontrol dan kelas eksperimen dapat dilihat pada Gambar 1 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Perbedaan rata-rata aktivitas belajar siswa  

(Sumber : data olahan peneliti 2015) 

 

Hal ini dibuktikan  juga dengan hasil perbandingan presentase dimana siswa yang 

belajar menggunakan metode group investigation terlihat aktif dari hasil perhitungan  yang di 

rata-ratakan dengan menggunakan kriteria; (a). sangat aktif (80-100), (b) aktif (65 – 79),(c) 

Cukup aktif (55 – 64), (d) kurang aktif (45 – 54) dan (e) tidak aktif (0 – 44) dikedua kelas 

yakni kelas konvensional dan group investigation. 

 

Tabel 1 Presentase keaktifan siswa kelas Konvensional dan Group Investigation 

Kategori 
Konvensional Group Investigation 

Jumlah Siswa Presentase Jumlah Siswa Presentase 

Sangat Aktif 0 0,00     % 11   40,74 % 

Aktif 3     10,71   % 15 55,56  % 

Cukup Aktif 4     14,29   % 1 3,70  % 

Kurang Aktif 12     32,14   % 0 0,00  % 

Tidak Aktif 9  42,85   % 0 0,00  % 

 

Berdasarkan pada tabel keaktifan siswa dikedua kelas bahwa pada kelas konvensional 

tidak diperoleh kategori sangat aktif pada presentase aktivitas belajar siswa sedangkan pada 

kelas group investigation terdapat 40,74% dari 11 orang siswa yang memperoleh kategori 

sangat aktif. Kelas konvensional terdapat 10,71% dari 3 orang  siswa yang memperoleh 

kategori aktif dan pada group investigation terdapat 55,56% dari 15 orang siswa yang 

memperoleh kategori aktif. Selanjutnya kelas konvensional terdapat 32,14% dari 12 orang 

siswa yang memperoleh kategori kurang aktif dan 42,85% dari 9 orang siswa yang 

memperoleh kategori tidak aktif sedangkan pada kelas group investigation tidak diperoleh 

kategori kurang aktif ataupun tidak aktif.  
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Gambar 2.  Grafik perbandingan aktivitas siswa di dua kelas. 

(Sumber : data olahan peneliti 2015) 

 

Tabel 1 dan Gambar 2 tersebut adalah gambaran penjelasan tentang keaktifan alam 

aktivitas belajar di kedua kelas yang di ukur dari 24 aspek dari instrumen penelitian yang 

telah dijumlahkan rata-rata nilai yang diperolehnya disetiap  aspek. Nilai hasil akhir 

dipertemuan pertama dijumlahkan dengan hasil akhir pertemuan kedua dan dikalikan dengan 

100%.. 

Rata-rata nilai hasil data instrumen pengamatan aktivitas belajar siswa serta nilai 

presentase keaktifan siswa di kedua kelas tersebut didukung oleh rata-rata nilai hasil belajar 

melalui pemberian postest oleh peneliti. Dari hasil postest yang didapat, diperoleh rata-rata 

nilai hasil belajar yang disajikan pada gambar 3 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 3. Rata-rata nilai hasil aktivitas belajar siswa 

 

Dilihat dari rata-rata nilai hasil belajar siswa tersebut dan rata-rata nilai siswa pada 

postest, maka yang terlihat ialah model group investigation dapat menciptakan aktivitas 

siswa yang lebih aktif sehingga hasil belajar siswapun meningkat. Menurut Krismanto 

(2003:6) mengemukakan bahwa salah satu model yang mendukung keterlibatan siswa dalam 

kegiatan belajar adalah pembelajaran group investigation. Model pembelajaran ini 

merupakan cara belajar bersama di kelas atau di luar kelas dengan sistem berkelompok dan 

membagi tugas kerja. Karena investigasi kelompok atau group investigation mengambil 

model dari masyarakat, mengenai mekanisme sosial yang ada pada masyarakat yang bisa 
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dilakukan melalui kesepakatan bersama. Dengan menggunakan pendekatan ini membuat 

siswa yang saling bekerja sama atau berkelompok mereka dapat belajar aktif dan semua 

terlibat dalam pemecahan suatu masalah dalam pembelajaran suatu materi yang dibahas.  

Sedangkan pada perlakuan pembelajaran secara konvensional yakni nilai dari rata-

rata pengamatan aktivitas belajar dan rata-rata nilai siswa pada postest, hasilnya lebih rendah. 

Dalam metode konvensional, guru dianggap sebagai gudang ilmu, guru bertindak otoriter, 

guru mendominasi kelas. Guru mengajarkan ilmu, guru langsung membuktikan dalil-dalil, 

guru membuktikan contoh-contoh soal. Sedangkan siswa harus duduk rapi mendengarkan 

serta menyelesaikan soal berdasarkan pola-pola yang di sampaikan oleh guru. Sehingga siswa 

bertindak pasif. Akibatnya siswa yang kurang memahaminya terpaksa mendapat nilai 

jelek/kurang dan karena itu mungkin sebagian dari mereka tidak  naik kelas.  

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil yang diperoleh di pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan 

bahwa terdapat pengaruh positif pendekatan ilmiah model group investigation yang 

digunakan terhadap aktivitas belajar siswa. Hasil presentase data instrumen pengamatan 

aktivitas belajar siswa yakni pada kelas kontrol diperoleh (49,55) dan pada kelas eksperimen 

diperoleh (79,24)  
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Abstract 

This was a developmental research which was intended to produce: (1) character-based 

education development model in Natural Science learning process in Primary School and (2) 

the development of character-based education package in Natural Science learning process in 

Primary School which was organized and tested theoretically and practically. Based on the 

result of the theoretical review and field study conducted in the first year, a draft of character-

based education package in Natural Science learning process in Primary School was 

produced. This draft contained identification of Basic Competence, identification of 

indicators, identification of learning goals, syllabus design, and Lesson Plan. In the second 

year, the draft was applied in the form of character-based education development model in 

Natural Science learning process in Primary School. Further, the package and the model were 

reflected and revised in accordance with the needs of the users and inputs from the experts to 

get final prototype. At last, the program was socialized. Hence, this developmental research 

produced a character-based education development model in Natural Science learning 

process in Primary School. The development was done by applying R2D2 (Recursive, 

Reflective, Design and Development) model emphasizing on the users‟ needs based on the 

context (Primary School teachers, and Primary School students). In other words, the package 

and the model were developed collaboratively by involving the active users in specified 

environment. The products were revised based on the authentic data adjusted to the users‟ 

needs (process/formative evaluation), tests done by the experts, and small group test to 

accomplish the products (summative evaluation). 

 

Keywords:  developmental research, character building, natural science learning, 

elementary school 

 

 

PENDAHULUAN 

Persoalan pendidikan karakter pada saat ini menjadi sorotan tajam masyarakat. 

Sorotan itu mengenai berbagai aspek kehidupan, tertuang dalam berbagai tulisan di media 

cetak, wawancara, dialog, dan gelar wicara di media elektronik. Implikasi negatif 

sehubungan dengan munculnya globalisasi telah serta merta melahirkan permasalahan pelik 

dalam dunia pendidikan di Indonesia seperti (1) meningkatnya kekerasan di kalangan 

masyarakat, (2) pengaruh peer group (geng) yang kuat dalam tindakan kekerasan, (3) 

meningkatnya perilaku merusak diri, seperti penggunaan narkoba, alkohol, dan seks bebas, 

(4) semakin kaburnya pedoman moral baik dan buruk, (5) semakin rendahnya rasa hormat 

kepada orang tua dan guru, (6) menurunnya etos kerja, (7) rendahnya rasa tanggung jawab 

individu dan warga negara, (8) membudayanya ketidakjujuran, dan (9) adanya saling curiga 

dan kebencian di antara sesama (Kementerian Pendidikan Nasional.2010:4). Di tingkat 

Sekolah Dasar (SD) seorang peserta didik tega menghabisi nyawa temannya sendiri dengan 

mailto:ajomuhammadi@gmail.com
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melakukan penusukan berkali-kali  karena tidak merima disuruh korban mengembalikan 

telepon genggam yang dicurinya 

(file:///E:/kenakalan%20anak%20sd/Anak%20SD%20Membunuh%20Temanny%20Siapa%2

0Salah.htm) Gara-gara tidak diberi uang, tiga peserta didik kelas V SD nekat hendak 

meracuni teman sekelasnya menggunakan insektisida yang dicampur dengan minuman 

suplemen. (file:///E:/kenakalan%20anak%20sd/2977-kenakalan-anak-tiga-murid-sd-coba-

racuni-teman-sekelas.html). 

 Pergeseran nilai-nilai tersebut jika dibiarkan akan membawa dampak yang sangat 

besar bagi perkembangan pendidikan dan generasi muda sebagai penerus harapan bangsa, 

oleh karenanya, Balitbang Depdiknas (2010) menyebutkan pada tanggal 11 Mei 2010 yang 

lalu, Pendidikan Karakter sebagai suatu Gerakan Nasional. Kegiatan ini merupakan salah 

satu tahapan dari serangkaian peringatan Hari Pendidikan Nasional. Dengan demikian 

pencanangan harus menjadi semangat bagi semua pihak dalam mendidik peserta didik agar 

menjadi generasi yang tangguh, patriotis, dan memiliki jati diri yang kuat. 

Williams & Schnaps (1999) mendefinisikan pendidikan karakter sebagai ”Any 

deliberate approach by which school personnel, often in conjunction with parents and 

community members, help children and youth become caring, principled and responsible”. 

Maknanya kurang lebih pendidikan karakter merupakan berbagai usaha yang dilakukan oleh 

para personil sekolah, bahkan yang dilakukan bersama-sama dengan orang tua dan anggota 

masyarakat, untuk membantu peserta didik dan remaja agar menjadi atau memiliki sifat 

peduli, berpendirian, dan bertanggung jawab. Lebih lanjut Williams (2000) menjelaskan 

bahwa makna dari istilah pendidikan karakter tersebut awalnya digunakan oleh National 

Commission on Character Education (di Amerika) sebagai suatu istilah payung yang 

meliputi berbagai pendekatan, filosofi, dan program. Pemecahan masalah, pembuatan 

keputusan, penyelesaian konflik merupakan aspek yang penting dari pengembangan karakter 

moral. Oleh karena itu, di dalam pendidikan karakter semestinya memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk mengalami sifat-sifat tersebut secara langsung. Secara khusus, 

tujuan pendidikan moral adalah membatu peserta didik agar secara moral lebih bertanggung 

jawab, menjadi warga negara yang lebih berdisiplin (McBrien & Brandt, 1997).  

Di samping itu, dalam nuansa bimbingan dan konseling menurut American School 

Counselor Association (1998) menyatakan tujuan dari pendidikan karakter adalah ”assist 

students in becoming positive and self-directed in their lives and education and in striving 

toward future goals”, yaitu membantu peserta didik agar menjadi lebih positif dan mampu 

mengarahkan diri dalam pendidikan dan kehidupan, dan dalam berusaha keras dalam 

pencapaian tujuan masa depannya. Tujuan tersebut dilakukan dengan mengajarkan kepada 

peserta didik tentang nilai-nilai dasar kemanusiaan seperti kejujuran, kebaikan, 

kedermawanan, keberanian, kebebasan, persamaan, dan rasa hormat atau kemuliaan 

(McBrien & Brandt, 1997). 

 Pendidikan di Sekolah Dasar (SD) dianggap sebagai alternatif yang banyak 

dikemukakan untuk mengatasi masalah pendidikan karakter yang dibicarakan di atas. 

Pendidikan di SD dianggap sebagai alternatif yang bersifat preventif karena pendidikan di SD 

secara formal merupakan awal membangun generasi baru bangsa yang lebih baik sedini 

mungkin. Sebagai alternatif yang bersifat preventif, pendidikan di SD diharapkan dapat 

file:///E:/kenakalan%20%20anak%20sd/Anak%20SD%20Membunuh%20Temanny%20Siapa%20Salah.htm
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mengembangkan kualitas generasi muda bangsa dalam berbagai aspek yang dapat 

memperkecil dan mengurangi penyebab berbagai masalah pendidikan karakter. Untuk 

mengembangkan pendidikan karakter dibutuhkan kurikulum yang mendukung karena 

kurikulum adalah jantungnya pendidikan. 

 Kurikulum sebagai jantung pendidikan sudah seharusnya memberikan perhatian yang 

besar pada pendidikan karakter dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya. Kurikulum 

tahun 1994 berbasis materi artinya muatan kurikulum lebih berdasarkan kepada ranah 

kognitif, sedangkan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang 

Standar Isi untuk Pendidikan Dasar dan Menengah diharapkan dapat mengakomodir 

kebutuhan situasi dan kondisi daerah serta lebih menekankan kepada pengembangan ranah 

kognitif, psikomotor, dan afektif. Salah satu struktur kurikulum pada jenjang Pendidikan 

Dasar adalah mata pelajaran Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).  

 Pelaksanaan pendidikan karakter dapat dilakukan dalam proses pembelajaran IPA,  

karena mata pelajaran IPA berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara 

sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengatahuan yang berupa fakta-

fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja, akan 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 dalam kehidupan sehari-hari (Depdiknas, 2008:147).  

Pembelajaran IPA di SD ini akan memberikan  konstribusi penting dalam 

memberikan pengetahuan dan acuan bagi pendidikan karakter dalam pembelajaran IPA di 

SD. Secara rinci pentingnya penelitian ini dikemukakan sebagai berikut. Pertama, salah satu 

mata pelajaran yang diberikan di SD adalah pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di mana 

dalam kandungan materinya sebagian besar selalu berhubungan dengan pengalaman hidup 

sehari-hari dan proses pembelajarannya juga menekankan pada pemberian pengalaman 

langsung untuk mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam secara 

ilmiah.  

Kedua,  IPA juga merupakan suatu mata pelajaran yang dapat melatih dan 

memberikan kesempatan berfikir kritis dan objektif kepada peserta didik. Dalam proses 

pembelajaran  IPA sesuai dengan pendidikan karakter menekankan pada pemberian 

pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi peserta didik agar dapat 

menumbuhkan kemampuan berfikir, bekerja, berkomunikasi, tekun, santun, hati-hati, berani, 

kreatif, teliti,  penuh tanggungjawab, kerjasama, tidak saling mencurigai dan bersikap ilmiah 

serta mengkomunikasikannya sebagai aspek penting kecakapan hidup (Depdiknas, 

2006:484). 

Ketiga, pembelajaran   IPA  di SD diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta 

didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitarnya, serta prospek  pengembangan lebih 

lanjut dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari yang didasarkan pada metode 

ilmiah yaitu bermanfaat dalam mengembangkan pendidikan karakter bagi peserta didik di 

SD. Selanjutnya pendidikan IPA dapat mengembangkan 1) rasa ingin tahu, 2) sikap positif 

dan kesadaran tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, 

teknologi dan masyarakat, 3) mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam 

sekitar, memecahkan masalah dan membuat keputusan, 4) meningkatkan kesadaran untuk 
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berperan serta dalam memelihara, menjaga dan melestarikan lingkungan alam, 5) 

meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala keteraturannya sebagai salah 

satu ciptaan Tuhan, dan 6) memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA 

sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan ke SMP. 

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas, perlu dikembangkan model-model 

pelaksanaan program pengembangan pendidikan karakter dalam pembelajaran IPA di SD.  

Untuk itu perlu dikembangkan panduan pembelajaran teoritis dan apliaktif yang dapat 

dimanfaatkan guru dalam dalam upaya pembentukan karakter  peserta didik dalam 

pembelajaran IPA di SD. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan Research and Development (R&D), 

yakni penelitian yang ditindaklanjuti dengan pengembangan dan desiminasi suatu produk 

(Borg&Gall 1983). Alasan penggunaan metode ini adalah: (1) hasil penelitian pendidikan 

umumnya belum dikemas siap pakai, sehingga belum dapat diharapkan secara langsung 

dalam pembelajaran, untuk itu perlu dijembatani dengan pengembangan produk agar dapat 

digunakan secara efektif, (2) R&D bertujuan mengembangkan penggunaan produk melalui 

tahapan proses dan validasi, agar dapat diterapkan secara efektif di sekolah. 

Model Pengembangan 

  Model pengembangan adalah uraian tentang komponen-komponern proses 

pengembangan desain pembelajaran dan antar hubungan komponen tersebut. Model 

pengembangan bermanfaat dalam memudahkan kegiatan analisis dalam mewujudkan produk 

desain pembelajaran. Penelitian  pengembangan  ini menggunakan model R2D2: Resursive, 

Reflektive Instruktional Design and Development (Wilis, 1995.2000). Suatu model 

pengembangan instruksional yang didasarkan pada paradigma konstruktivis. Karakteristiknya 

adalah (1) bersifat recursive, non linear, kadang tidak beraturan (choutic); (2) perencanaan 

bersifat organis, berkembang, reflektif, dan kolaboratif. (3) tujuan tidak diposisikan sebagai 

pemandu kegiatan pengembangan tetapi ditentukan secara bertahap selama proses 

pengembangan; (4) peran ahli sebagai tim kolaboratif, (5) evaluasi proses atau formatif; (6) 

memanfaatkan data subjektif (penilaian autentik, portofolio, etnografi, dsb.) 

  Prinsip penting yang harus dipenuhi dalam model pengembangan ini adalah  

recursive, reflektif dan parsipatoris. Recursif-reflektif mengacu pada  praktik pembelajaran 

problem pengalaman difokuskan pada situasi kognisi proses dan konteks, belajar aktif, sosial, 

dan penilaian otentik. Partisipatoris mengacu pada adanya keterlibatan penuh tim peneliti, 

desainer, dan pengguna. Model R2D2 terdiri dari tiga komponen, yaitu (1) fokus penetapan, 

(2) fokus desain dan pengembangan, meliputi memilih lingkungan pengembangan, memilih 

format dan media, strategi evaluasi, desain produk dan pengembangan, dan (3) Fokus 

penyebaran meliputi evaluasi sumatif, paket akhir, difusi dan adopsi disesuaikan dengan 

pendekatan konstruktivis yang menekankan pada konteks, latar tujuan peserta didik dengan 

aktivisme berlajar berbeda. 

 

 

 



PROCEEDING 
Scientific Forum-Faculty of Education Department of Science Education (FIP-JIP) and The International Seminar 

Gorontalo, 09 – 11 September 2015 

 

 379 

Prosedur Pengembangan 

Pengembangnan paket pelaksanaan program model pengembangan  pendidikan 

karakter dalam pembelajaran IPA di SD dikembangkan dengan model R2D2 yang telah 

dikemukakan, dimodifikasi sesuai konteks dan kebutuhan. 

PROSEDUR KESELURUHAN PENELITIAN 

FOKUS PENETAPAN    

 (TAHUN 1) 

1. Pembentukan Tim 

Partisipasif 

2. Pemahaman konteks 

3. Pemecahan Masalah 

FOKUS DESAIN 

(TAHUN 1) 

1. Memilih lingkungan 

pengembangan 

2. Mermilih format dan media 

3. Menentukan strategi 

evaluasi 

4. Desain produk dan 

pengembangan 

 

FOKUS PENGEMBANGAN 

DAN PENYEBARAN 

(TAHUN 2) 

1. Evaluasi  Sumatif 

2. Paket Akhir 

3. Adopsi dan penyebaran 

 

 

 

HASIL HASIL HASIL 

Draf paket pelaksanaan model 

program pengembangan  

pendidikan karakter dalam 

pembelajaran IPA di SD (Buku 

1-4) 

Model/contoh program 

pengembangan  pendidikan 

karakter dalam pembelajaran 

IPA di SD (Model 1-4) 

1. Paket akhir 

2. Model/contoh 

3. Desain adopsi dan 

penyebaran 

 

1. Fokus Penetapan 

  Target yang ingin dicapai penelitian tahun ke satu adalah tersusunnya deskripsi 

pelaksanaan program  model pengembangan  pendidikan karakter dalam pembelajaran IPA di 

SD baik kebutuhan praktis maupun strategis, yang meliputi kebutuhan siswa, kebutuhan 

guru, kebutuhan pencapaian, kebutuhan institusional, dan kebutuhan situasional dan 

tersusunnya draf paket pembelajaran pelaksanaan progam model pengembangan  pendidikan 

karakter dalam pembelajaran IPA di SD. Untuk mencapai target tersebut kegiatan difokuskan 

pada aktivitas penetapan meliputi tiga aktivitas, yaitu: pembentukan  tim partisipasif, 

pemecahan masalah berkelanjutan, dan pemahaman konteks.  

2. Fokus Desain dan Pengembangan 

Fokus desain dan pengembangan adalah (1) memilih lingkungan pengembangan, (2) 

Memilih format dan media, (3) Menentukan strategi evaluasi, (4) Menghasilkan desain / 

prototipe produk. Lingkungan pengembangan adalah lokasi/tempat/subjek produk 

diujicobakan. Konteks lingkungan pegembangan berpengaruh pada pemilihan format dan 

media, strategis evaluasi yang dipilih dan prototipe produk yang dihasilkan. Dalam penelitian 

ini lingkungan pengembangan dipilih berdasarkan pertimbangan: (1) Sekolah yang bersedia 

kerjasama dan mendukung terlaksananya penelitian: (2) SD yang dipilih yang mewakili 

kategori kurang, sedang, dan unggul yang berada di sepanjang pesisir pantai Sumater Barat, 

dan (3) Siswa yang berasal dari SD Persiapan RSBI, SD Inti, dan SD Imbas. 

Format dan media disesuaikan dengan konteks lingkungan pengembangan. Terdapat 

empat frase pemilihan format yaitu: (a) desainer belajar tentang konteks belajar, (b) 
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workshop ke depan atau pemikiran variasi teknik sekarang masa depan dan implementasi, (c) 

organisasi peran terkait pada penentuan  aktivitasa sesuai kurikulum, (d) mewujudkan ide 

(rancangan pembelajaran baru). 

Berdasarkan paket pembelajaran yang telah tersusun dari hasil observasi/ asesmen 

(sekolah, kelas, guru dan siswa) format model pelaksanaan progam model pengembangan  

pendidikan karakter dalam pembelajaran IPA di SD dirancang. Rancangan variasi strategi 

dan media pembelajaran serta kemungkinan implementasinya. Hasilnya didiskusikan 

bersama anggota team dan pengguna selanjutnya diwujudkan  dalam bentuk prototipe/model 

pembelajaran. Model selanjutnya “diujicobakan” di lingkungan pengguna terpilih. 

Strategi evaluasi ditujukan untuk memperbaiki pembelajaran yang dilaksanakan. 

Dalam R2D2 diistilahkan “temuan kooperatif” yakni evaluasi berbasis konteks kelas dengan 

pendekatan portopolio terpadu, yakni evaluasi proses, produk, pengukuran kontekstual dan 

dekontekstual (Anthony, Johnson, Mickelson, Preece, 1991). Evaluasi proses dilaksanakan 

pada uji coba model kolaboratif dengan menggunakan motode observasi partisipan 

(Borg&Gall.1983). Evaluasi hasil dengan penilaian prosedur pengukuran informal (Brown, 

2004: 11). 

Prototipe produk. Aktivitas  dalam perancangan awal prototipe produk difokuskan 

pada penstrukturan variasi aktivitas pembelajaran sesua  konteks dan bahan kajian/materi 

yang dipilih (sesuai assesmen kelas dan individu siswa) (O‟Malley, 1996). Hasil rancangan 

model pembelajaran berupa program semester, silabus klasikal, silabus individual, lks, model 

evaluasdi portofolio, model desain kelas, fasilitas belajar dan alat peraga. Prototipe produk 

mempertimbangkan desain  luar, isi desain, dan skenario pengurutan (Taylor, 2000:181).  

Jenis Data dan Analisis Data 

Jenis data penelitian ini berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif 

dari angket, tes, dan produk. Hasil angket diperoleh dari uji ahli dan uji kelompok kecil, 

berupa penilaian produk dari (1) ahli mitigasi bencana, (2) ahli desain pembelajaran, dan (3) 

guru SD di lokasi uji efektivitas produk. Data kuantitatif diubah dalam bentuk prosentase dan 

dimaknai secara kualitatif. 

Data kualitatif diperoleh dari pengimplementasian paket/model pembelajaran di 

lingkungan pengembangan (uji pengguna) berupa (1) deskripsi proses aktivitas guru, siswa 

dan siswa-siswa dalam mengidentifikasi, merancang, melaksanakan dan mengevaluasi 

pelaksanaan model program pengembangan pendidikan karakter dalam pembelajaran  IPA di 

SD, (2) data hasil diperoleh dari kinerja peserta didik SD dalam aktivitas pelaksanaan 

program model pengembangan pendidikan karakter dalam pembelajaran. Data kualitatif juga 

diperoleh dari konsultasi ahli (ahli pembelajaran IPA SD, ahli pendidikan karakter,  dan ahli 

desain pembelajaran). 

Teknik  analisis data yang digunakan untuk mengolah data penelitian ini adalah 

analisis data deskriptif kuantitaif dan kualitatif. Data uji ahli dan uji kelompok kecil dari 

angket dianalisis prosentase dan dijelaskan secara kualitatif. Data uji lapangan/uji pengguna 

berupa proses pembelajaran di lingkungan pengembangan dianalisis  dengan analisis data 

kualitatif dengan model alir (Miler & Hubermen, 1992) dengan menerapkan prinsip 

multiguna. Dalam hal ini yang penting adalah bagaimana suatu teknik analisis dapat 

digunakan untuk mendukung pemecahan masalah (McNiff, 1992). Aktivitas analisis, 
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meliputi: reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan atau verivikasi. Kegiatan 

reduksi data dapat meliputi pengklasifikasian dan pengkodean sesuai dengan jenis data. 

Penyajian data dalam bentuk uraian deskripsi, tabel. Diagram. Gambar atau bentuk visual 

lainnya. Data yang sudah diisajikan diverivikasi, dimaknai, dan disimpulkan. Target Analisis 

data melipurti level observasi, level deskripsi, dan level eksplanatori. Pada level observasi 

data diseleksi, dikategorisasi dan diberi kode. Pada level deskripsi dan data disajikan dalam  

satuan pola, satuan peristiwa, satuan kecendrungan, atau satuan makna. Pada level eksplanasi 

analisis diarahkan pada efektifitas uji coba. Hasil  analisis dari data uji coba kuantitatif 

digunakan untuk merevisi produk, disesuaikan dengan kebutuhan. Demikian pula data 

kualitatif berupa penilaian, komentar, tanggapan dan masukkan dari pakar dan anggota team 

dimanfaatkan untuk merevisi produk sesuai kebutuhan. Data hasil dianalisis dengan prosedur 

informal. 

Untuk menyimpulkan kelayakan dari produk  pengembangan digunakan kriteria 

penilaian produk yang dikemukakan oleh Arikunto (2000). Adapun kriteria penilaian produk 

tersebut adalah: 

Tingkat Pencapaian     Kualifikasi 

91 % - 100 %      Sangat layak 

81 % - 90 %      Layak 

71 % - 80 %      Agak layak 

61 % - 70 %      Tidak layak 

........< 60 %      Sangat tidak  layak 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tujuan penelitian pada tahun pertama adalah menghasilkan model pengembangan 

pendidikan karakter dalam pembelajaran IPA di SD. Selain itu, menyusun panduan yang 

aplikatif bagi guru untuk mengembangkan model pengintegrasian pembelajaran dalam 

silabus dan RPP. Secara rinci, pada tahun pertama dilakukan hal sebagai berikut. 

1. Pengembangan pendidikan karakter dalam pembelajaran IPA di SD dalam bentuk 

penyusunan perangkat pembelajaran yakni, RPP dan bahan ajar. 

2. Menyusun panduan aplikatif bagi guru dalam melaksanakan pengembangan pendidikan 

karakter dalam pembelajaran IPA di SD.  

Berdasarkan tujuan di atas, prosedur pengembangan pada tahun pertama dilakukan 

dengan tiga komponen utama, iaitu: fokus penetapan dan fokus desain. Untuk lebih jelasnya 

dapat diuraikan sebagai berikut. 

Fokus Penetapan 

Pada tahap ini dilakukan analisis dua aspek yaitu analisis kebutuhan dan analisis 

peserta didik. Pada analisis kebutuhan dilakukan beberapa analisis meliputi kurikulum, RPP, 

dan bahan ajar. Sedangkan pada peserta didik melihat kesesuaian perangkat pembelajaran 

yang dikembangkan dengan tahap perkembangan peserta didik. Adapun hasil analisis 

tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. 

Analisis Kurikulum 

Analisis kurikulum berfokus pada analisis Kompetensi Dasar (KD). Kemudian dari 

hasil analisis KD diperoleh berbagai konsep yang perlu dianalisis lebih lanjut berkaitan 
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dengan materi yang akan dikembangkan. Setelah dilakukan analisis KD, baru kemudian 

dirumuskan menjadi beberapa indikator dan tujuan yang pembelajaran yang sesuai. Dari 

indikator dan tujuan pembelajaran yang dirumuskan, baru kemudian ditemui berbagai konsep 

dan tugas yang harus dilakukan peserta didik sebagai upaya pembentukan karakter peserta 

didik. 

Berdasarkan analisis KD, indikator pencapaian kompetensi, dan tujuan pembelajaran 

tersebut, barulah kemudian menyusun perangkat pembelajaran berupa RPP dan bahan ajar. 

Dengan RPP dan bahan ajar yang dikembangkan diharapkan dapat membina karakter peserta 

didik di SD. 

Analisis RPP 

Sebelum dilakukan pengembangan RPP menggunakan model-model pelaksanaan 

program pengembangan pendidikan karakter dalam pembelajaran IPA di SD dianalisis 

terlebih dahulu RPP yang digunakan guru sebelumnya. Berdasarkan kekurangan yang 

ditemui baru kemudian disempurnakan dalam bentuk pengembangan lebih lanjut. Hasil 

analisis yang dilakukan menggambarkan bahwa indikator yang dirumuskan belum 

menggambarkan ketercapaian tahapan proses pelaksanaan program pengembangan 

pendidikan karakter dalam pembelajaran IPA di SD. Kemudian, tujuan pembelajaran yang 

dirumuskan belum mengandung ABCD (Audience, Behavior, Condition, and Degree) 

sebagai syarat utama tujuan pembelajaran yang baik . Seterusnya, tahap aktivitas 

pembelajaran yang dibuat terlalu sederhana sehingga belum tersusun dengan baik sesuai 

dengan tahapan proses pelaksanaan program pengembangan pendidikan karakter dalam 

pembelajaran IPA di SD. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah pada aspek penilaian. 

Penilaian yang dibuat kurang jelas prosedur dan teknik yang digunakan sehingga belum 

tergambar kemampuan peserta didik yang akan diukur. 

Berdasarkan pengolahan hasil analisis di atas, dapat dijelaskan bahwa RPP yang 

dikembangkan perlu diperbaiki, dikembangkan, dan dilengkapi sesuai dengan keperluan 

pelaksanaan program pengembangan pendidikan karakter dalam pembelajaran IPA di SD. 

Indikator yang dirumuskan perlu disesuaikan dengan karakter peserta didik yang ingin 

dicapai. Tujuan pembelajaran juga harus memperhatikan rumusan tujuan pembelajaran yang 

baik, yaitu harus mengandung ABCD (Audience, Behavior, Condition, and Degree). 

Perangkat pembelajaran hendaknya dapat menggambarkan pelaksanaan program 

pengembangan pendidikan karakter dalam pembelajaran IPA di SD secara rinci sesuai 

dengan indikator yang dirumuskan. Pedoman penilaian perlu dibuat lebih rinci agar sesuai 

dengan kemampuan peserta didik yang diharapkan. Dengan demikian, RPP yang 

dikembangkan diharapkan dapat digunakan secara efektif sesuai dengan keperluan 

pelaksanaan program pengembangan pendidikan karakter dalam pembelajaran IPA di SD. 

Analisis Bahan Ajar 

Selain RPP, bahan ajar pembelajaran tematik yang digunakan perlu dianalisis agar 

dapat memudahkan peserta didik mengikuti proses pembelajaran secara utuh dan 

menyeluruh. Selain itu, sajian bahan ajar perlu mempertimbangkan kesesuaian warna yang 

disajikan dan keterbacaan sesuai dengan keperluan pelaksanaan program pengembangan 

pendidikan karakter dalam pembelajaran IPA di SD. Berdasarkan hasil analisis yang 

dilakukan, diperoleh bahwa penggunaan atau petunjuk yang diberikan dalam mengikuti 
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setiap tahap proses pembelajaran kurang dijelaskan dengan baik. Kemudian, sajian warna 

bahan ajar hanya diberikan dengan warna monoton, misalnya warna ungu sebagai warna 

dominan. Pandangan yang demikian dirasakan kurang menarik dan kurang memotivasi 

peserta didik dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa 

perangkat pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran belum dikembangkan 

secara efektif dan perlu analisis serta pengembangan lebih lanjut. Sajian materi pembelajaran 

hendaknya disusun dalam berbagai bentuk sebagai usaha pembentukan karakter peserta 

didik. Kemudian, sajian warna perlu didesain dengan warna yang lebih menarik sehingga 

peserta didik lebih bermotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Model pengembangan pendidikan karakter dalam pembelajaran IPA di SD 

merupakan kajian multi tahun yang dilaksanakan selama 3 tahun. Penelitian ini baru berjalan 

pada tahun ke-1 yang menghasilkan produk sesuai dengan rancangan awal. Secara rinci pada 

tahun ke-1 telah dihasilkan hal-hal sebagai berikut. 

1. Model pengembangan pendidikan karakter dalam pembelajaran IPA di SD disusun dalam 

bentuk perangkat pembelajaran yakni, silabus dan RPP. RPP yang dihasilkan disusun 

dalam bentuk panduan aplikatif bagi guru dalam melaksanakan pengembangan pendidikan 

karakter dalam IPA di SD. 

2. Pengembangan dan penyusunan panduan aplikatif pelaksanaan program pengembangan 

pendidikan karakter dalam pembelajaran IPA di SD yang disusun dalam bentuk perangkat 

pembelajaran yakni RPP dan bahan ajar telah dinyatakan valid, praktis, dan efektif. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada tahun pertama, disarankan 

hal-hal sebagai berikut. 

1. Bagi praktisi pendidikan, hendaknya terus melaksanakan program pengembangan 

pendidikan karakter dalam pembelajaran IPA di SD secara terprogram dan 

berkesinambungan. 

2. Bagi peneliti lain, hendaknya melaksanakan penelitian lebih lanjut tentang 

pengembangan pendidikan karakter dalam pembelajaran IPA di SD dan menyusun 

panduan yang aplikatif bagi guru untuk mengembangkan model pendidikan karakter 

dalam bentuk silabus dan RPP. Dengan demikian model pengembangan pendidikan 

karakter dalam pembelajaran IPA di SD dapat disebarkan dan diterapkan dalam 

pembelajaran secara nasional dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional secara 

maksimal. 
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Abstract 
Right selection method may support the achievement of the teaching goal. In the Social 

Science learning is required a method that can help students to develop activity and creative 

thinking. One of the effective method for teaching Social Science at the Elementary School 

that could develop activity and creative thinking is cooperative learning method Two Stay 

Two Stray (TSTS). This learning method can create student‟s activity on intellectual skill, 

attitude, and motoric skill. Besides it can cause a positive response and also connect relation 

between fellow and instilling confidence and responsibility. Social Science teaching with 

cooperative model Two Stay Two Stray (TSTS) provide opportunity for students to practice 

responsibility, problem solving, make analysis, opinion expressed well as being indepent and 

fun. Cooperative learning method Two Stay Two Stray (TSTS) held in Social Science 

teaching in grade III until VI.  
 

Keywords: Cooperative learning method Two Stay Two Stray (TSTS), social science teaching 

in elementary school  

 

 

PENDAHULUAN 

Mengajar merupakan tugas utama seorang guru, oleh sebab itu keefektifannya 

tergantung pada guru dalam melaksanakan aktivitas mengajar secara baik. Faktor yang 

mempengaruhi guru mengajar  antara lain faktor yang terdapat pada diri guru itu sendiri serta 

cara mengajar yang dipilih dan yang digunakan. Sebagai guru yang baik seharusnya 

mengenal berbagai cara mengajar dan dapat memilihnya sesuai dengan kemampuannya serta 

keadaan ligkungan. 

Mutu pendidikan sangat berkaitan dengan strategi pembelajaran yang dilakasanakan. 

Pendekatan dalam pembelajaran yang terlalu didominasi guru (teacher centered) 

menyebabkan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran kurang, karena guru 

lebih menerapkan peserta didik sebagai obyek pengajaran dan bukan sebagai subyek belajar. 

Pendidikan yang kurang memberikan kesempatan kepada siswa dalam berbagai mata 

pelajaran menyebabkan kurang mengembangkan kemampuan peserta didik untuk berfikir 

holistik (menyeluruh), kreatif, obyektif, logis.  

Dari ungkapan di atas dapat dilihat bahwa dalam proses belajar-mengajar di kelas 

yang pada umumnya lebih menekankan pada aspek kognitif, dimana kemampuan mental 

yang dipelajari sebagian besar berpusat pada pemahaman bahan pengetahuan dan ingatan. 

Dalam situasi yang demikian, biasanya dituntut untuk menerima apa-apa yang dianggap 

penting oleh guru dan menghafalnya. Guru terkadang kurang menyenangi situasi dimana 

siswa banyak bertanya mengenai hal-hal yang berada di luar konteks yang dibicarakannya, 

kondisi yang demikan mengakibatkan aktivitas dan kreatifitas siswa tidak dapat berkembang 
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secara optimal. Dengan demikian belajar-mengajar terfokus pada guru dan kurang terfokus 

pada siswa, maka pada masa sekarang sebaiknya pembelajaran terfokus pada siswa. 

Berdasarkan masalah yang ada maka guru perlu menggunakan strategi pembelajaran yang 

dapat melibatkan siswa secara langsung. Salah satunya dengan menggunakan metode 

pembelajaran kooperatif to stay to stray (tsts). Dengan suasana pembelajaran tersebut 

diharapkan dapat mengembangkan pola pikir siswa lebih kritis dan kreatif. Dalam kegiatan 

pembelajaran di SD, termasuk pembelajaran IPS perlu menggunakan strategi metode 

pembelajaran kooperatif to stay to stray (tsts) karena metode pembelajaran ini dapat 

meningkatkan berpikir kritis, kreatif, tanggung jawab, percaya diri, menghargai sesama 

teman karena mereka saling tergantung sehingga hal ini dapat memunculkan respon yang 

positif dan dapat membentuk siswa bersikap mandiri.  

 

KAJIAN TEORI 

Konsep Dasar Model Pembelajaran Kooperatif     

Menurut Slavin (1995:4) metode pembelajaran kooperatif adalah suatu teknik 

pembelajaran dimana siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara 

kolaboratif yang anggotanya terdiri atas 4-6 orang, dan struktur kelompok heterogen. Metode 

pembelajaran kooperatif merupakan suatu bentuk kolaborasi dalam kelompok kecil, dimana 

siswa bekerja bersama untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. (Tinzman, dkk dalam 

Adnyana, 2004). Selanjutnya David, 1990; Kagan, 1992 (dalam Jacob, 1999) memberikan 

batasan tentang pembelajaran kooperatif yaitu metode pembelajaran kelompok yang terdiri 

dari kelompok kecil (5-6 orang), dimana siswa bekerjasama dan saling membantu dalam 

menyelasaikan tugas-tugas akademik. Metode pembelajaran kooperatif merupakan strategi-

strategi yang mendorong kelompok-kelompok kecil/pasangan siswa untuk bekerjasama dan 

berinteraksi bersama guna membangun pengetahuan dan menyelesaikan tugas (teo, 

2003:108). 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, metode pembelajaran kooperatif menekan pada 

kerjasama, saling memberikan pendapat (sharing ideas), dalam kelompok-kelompok kecil 

yang berkarakteristik heterogen. Dengan sifat kelompoknya yang heterogen metode 

pembelajaran kooperatif akan dapat memberikan peluang pada siswa dengan latar belakang 

yang beragam untuk saling membantu dan menghormati. 

Berkaitan dengan belajar mata pelajaran IPS metode pembelajaran kooperatif dapat 

diterapkan dalam rangka meningkatkan keberanian siswa dalam berpendapat, meningkatkan 

rasa percaya diri serta tanggung jawab. Belajar IPS sering kali siswa dihadapkan pada materi-

materi yang berhubungan dengan fakta, konsep, generalisasi yang membutuhkan deskripsi, 

analisis dan terkadang demonstrasi. Oleh sebab itu metode pembelajaran kooperatif dinilai 

sangat tepat untuk diterapkan, sebab siswa akan terlibat dan berusaha melibatkan diri secara 

aktif dalam proses pembelajaran. Kondisi ini akan memberikan dampak yang positif terhadap 

kualitas interaksi dan komunikasi yang pada akhirnya dapat  meningkatkan prestasi belajar 

siswa. 

Ciri metode pembelajaran kooperatif 

(1) setiap anggota memiliki peranan, (2) terjadi interaksi antar siswa, (3) setiap anggota 

kelompok bertanggungjawab atas belajarnya dan juga teman-temnan sekelompoknya, (4) 
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guru membangkit siswa untuk mengembangkan ketrampilan-ketrampilan interpersonal 

kelompok, dan (5) guru hanya berinteraksi dengan saat diperlukan (Karin, 1993).   

Unsur-unsur penting model pembelajaran kooperatif.  

Model pembelajaran kooperatif adalah suatu sistem yang didalamnya terdapat unsur-unsur 

yang saling terkait. Adapun unsur yang terdapat dalam pembelajaran koperatif adalah: (1) 

saling ketergantungan positif, (2) interaksi tatap muka, (3) akuntabilitas individual, (4) 

ketrampilan untuk menjalin hubungan antar pribadi/kelompok sosial yang secara sengaja 

diajarkan, (5) proses kelompok (Johson & johson dkk, 1998:100). 

Langkah-langkah dalam metode pembelajatan kooperatif.  

Terdapat variasi dalam langkah-langkah metode pembelajaran kooperatif sesuai dengan 

teknik pembelajaran kooperatif yang dikembangkan (Arends, 2004:374) menemukan bahwa 

ada 6 langkah dalam pembelajaran kooperatif dimulai dengan guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran, memotivasi siswa untuk belajar dan penyajian informasi lainnya secara umum 

melalui ceramah (verbal), dan secara menyeluruh 6 langkah metode pembelajaran kooperatif 

dapat disajikan pada tabel berikut ini. 

Tabel langkah-langkah model pembelajaran kooperatif 

Fase Kegiatan Guru (teacher behavior) 

1. Menyampaikan tujuan dan 

menyiapkan perangkat pembelajaran 

Guru menyampaikan semua tujuan pembelajaran dan 

menyiapkan perangkat pembelajaran.  

2. Menyajikan informasi   Guru menyajikan informasi dengan peragaan 

(demontrasi)/teks. 

3. Mengorganisasi siswa dalam 

membentuk kelompok  belajar 

Guru mendemontrasikan pada siswa bagaimana caranya 

membentuk kelompok dan membantu setiap kelompok 

agar melakukan transisi secara efisien. 

4. Membantu kerja kelompok selama 

belajar 

Guru membantu tim-tim belajar pada saat mereka 

mengerjakan tugas. 

5. Melakukan evaluasi  Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah 

dipelajari atau masing-masing kelompok 

mempresentasikan hasil belajar. 

6. Memberikan penghargaan  Guru mencari cara-cara untuk menghargai, baik upaya 

maupun hasil belajar individu dan kelompok. 

 

Teknik-Teknik Dalam Metode Pembelajaran Kooperatif 

 Dalam pembelajaran kooperatif terdapat bermacam-macam metode pembelajaran 

dengan langkah-langkah berbeda namun tetap dalam konteks kooperatif. Agus Suprijono 

(2010) mengemukakan beberapa metode pembelajaraan kooperatif antara lain: Think Pair 

share, Number Head Together, To Stay To Stray, Jigsaw, Group Investigation, Make a 

Match, Listening Team, Inside-Outside Circle, Bamboo Dancing, Point-Counter-Point, The 

Power of Two. 

Konsep Dasar Metode Pembelajaran Kooperatif To Stay To Stray (TSTS)  

Metode pembelajaran kooperatif To Stay To Stray  adalah metode belajar dengan cara 

dua tinggal dua tamu. Metode ini merupakan salah satu metode pembelajaran kooperatif yang 

memberikan kesempatan pada kelompok untuk saling bertukar informasi dengan cara saling 

mengunjungi antar kelompok.   

  Menurut Suprijono (2010) pembelajaran diawali dengan pembagian kelompok, 

kemudian guru memberikan tugas berupa permasalahan yang harus didiskusikan jawabannya. 
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Setelah diskusi intra kelompok selesai, dua orang dari masing-masing kelompok 

meninggalkan kelompoknya untuk bertamu dan mencari informasi dari kelompok lain. 

Anggota kelompok yang tidak bertugas sebagai tamu, mempunyai kewajiban untuk 

menerima tamu dari anggota kelompok lainnya dan menyajikan hasil kerja kelompoknya 

kepada tamu tersebut. Setelah anggota kelompok yang bertugas sebagai tamu selesai bertamu 

kepada seluruh kelompok, mereka kembali ke kelompoknya masing-masing (kelompok 

semula). Kemudian mereka membahas hasil kerja yang mereka dapatkan dari kelompok lain 

bersama dengan anggota yang bertugas sebagai penerima tamu. 

Karakteristik Metode Pembelajaran Kooperatif To Stay To Stray (TSTS) 

 Karakteristik metode pembelajaran kooperatif To Stay To Stray (tsts) terletak pada 

langkah diskusinya, dimana setiap kelompok memiliki kesempatan untuk mencari informasi 

dari kelompok lainnya. Kegiatan ini memberikan mvariasi dalam diskusi kelompok. Kegiatan 

bertukar informasi ini, juga akan meningkatkan kemampuan bersosialisasi dan hubungan 

ketergantungan positif seluruh kelompok sesuai dengan kehidupan nyata.  

Langkah-Langkah Metode Pembelajaran Kooperatif To Stay To Stray (TSTS) 

 Lie (2004) mengemukakan bahwa langkah-langkah metode To Stay To Stray (tsts) 

adalah sebagai berikut: (a) Siswa bekerjasama dalam kelompok berempat seperti biasa, (b) 

setelah selesai bekerjasama, dua siswa dari masing-masing kelompok meninggalkan 

kelompoknya dan bertamu  ke kelompok yang lain, (c) dua siswa yang tinggal dalam 

kelompok bertugas menyampaikan hasil kerja dan informasi mereka ke tamu mereka, (d) 

tamu mohon diri dan kembali ke kelompok semula dan melaporkan temuan mereka dari 

kelompok lain, (e) masing-masing kelompok mencocokan dan membahas hasil kerja mereka. 

 Bagan diskusi metode pembelajaran kooperatif To Stay To Stray yang diadopsi dari 

Anita Lie (2004): 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 Metode pembelajaran kooperatif To Stay To Stray (TSTS) terdiri dari beberapa 

tahapan antara lain: (1) persiapan, guru membuat RPP dan mempersiapkan semua media 

yang akan digunakan serta membentuk kelompok heterogen; (2) presentasi guru, guru 

menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai serta memberikan tugas dan 

menjelaskan pelaksanaan kegiatan; (3) kegiatan kelompok, pelaksanaan To Stay To Stray 
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(TSTS); (4) formalisasi, setelah kegiatan metode kooperatif To Stay To Stray (TSTS) selesai, 

guru mengarahkan siswa untuk kembali ke bentuk formal; (5) evaluasi kelompok dan 

penghargaan: masing-masing siswa dibetikan kuis dengan pertanyaan yang sesuai dengan 

materi, selanjutnya diberikan penghargaan bagi kelompok yang memperoleh skor rata-rata 

tertinggi. 

 

Kelebihan Dan Kekurangan Metode Pembelajaran Kooperatif To Stay To Stray (TSTS) 

Kelebihan To Stay To Stray (TSTS) diantara: (1) dapat diterapkan pada semua 

kelas/tingkatan dengan menyesuaikan karakteristik siswa, jumlah siswa serta materi pelajaran 

yang tepat; (2) meningkatkan ketergantungan positif sebagai ciri pembelajaran bermakna; (3) 

meningkatkan tanggung jawab pada masing-masing anggota kelompok karena setiap anggota 

memiliki peran masing-masing; (4) lebih berorientasi pada keaktifan, dimana siswa lebih 

mencari informasi dengan saling mengunjungi satu sama lain; (5) membantu menngkatkan 

minat dan prestasi belajar. 

Kekurangan To Stay To Stray (TSTS) adalah: (1) membutuhkan perencanaan yang 

matang meliputi materi, waktu, dan siswa; (2) membutuhkan waktu yang lama dan 

pengorganisasian yang baik karena langkah metode kooperatif To Stay To Stray (TSTS) 

sedikit rumit; (3) membutuhkan dana yang lebih besar untuk membuat LKS yangg lebih 

menarik dan berbeda untuk setiap kelompok; (4) kecenderungan siswa yang kesulitan dalam 

diskusi dan belajar kelompok; (5) guru cenderung kesulitan dalam mengelola kelas yang 

seringkali gaduh ketika pelaksanaan metode kooperatif To Stay To Stray (TSTS). 

Untuk mengatasi kekurangan pembelajaran kooperatif To Stay To Stray (TSTS) 

terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan oleh guru: (a) memilih materi yang tepat untuk 

diterapkan dengan metode kooperatif To Stay To Stray (TSTS), karena tidak semua materi 

cocok dengan metode ini; (b) kelompok dibentuk secara heterogen sebelum pelaksanaan 

kegiatan agar kegiatan diskusi kelompok dapat berjalan lancar; (c) memberikan penjelasan 

yang rinci tentang langkah kegiatan metode kooperatif To Stay To Stray (TSTS) yang 

dilaksanakan agar siswa tidak bingung; (d) dapat menggunakan media alarm untuk 

mendisiplinkan waktu kegiatan.           

Penerapan Metode Pembelajaran Kooperatif To Stay To Stray (TSTS) DALAM 

Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar 

Tujuan pembelajaran IPS menurut NCSS (National Council For Social Studies) 

adalah membantu generasi muda dalam: (1) mengembangkan kemampuannya untuk menjadi 

manusia yang berpengatahuan; (2) mengembangkan kecerdasan dalam mengambil keputusan 

untuk kebaikan masyarakat sebagai warga yang didalamnya terdapat kultur, dan (3) menjadi 

warga masyarakat demokratis dalam suatu dunia yang saling memiliki ketergantungan 

(Rochmadi, 2008:9).  

Sedangkan tujuan mata pelajaran IPS menurut KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan) agar siswa memiliki kemampuan sebagai berikut: (1) mengenal konsep-konsep 

yang berkaitan dengan masyarakat dan lingkungannya; (2) memiliki kemampuan dasar untuk 

berfikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inquiry, memecahkan masalah, dan ketrampilan 

dalam kehidupan sosial; (3) memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 
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kemanusiaan; (4) memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama, dan berkompetisi 

dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional dan global (Depdiknas 2006:40).  

Materi pelajaran IPS di SD diajarkan dari kelas I sampai kelas VI, sedangkan 

penerapan metode kooperatif To Stay To Stray (TSTS) dapat digunakan di kelas III, IV, V, 

dan VI. Model ini dapat meningkatkan siswa dalam kemampuan dasar untuk berpikir logis 

dan kritis, rasa ingin tahu, inquiry, memecahkan masalah, dan ketrampilan dalam kehidupan 

sosial; memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan; serta 

memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama, dan berkompetisi. Oleh karena itu, 

metode pembelajaran kooperatif To Stay To Stray (TSTS) ini sangat mendukung dalam 

pembelajaran IPS. 

Pada kelas III metode pembelajaran kooperatif To Stay To Stray (TSTS)  dapat 

diterapkan pada Standar Kompetensi: 2. Memahami jenis pekerjaan dan penggunaan uang. 

Kompetensi Dasar: 2.1 mengenal jenis-jenis pekerjaan. Sedangkan indikatornya: (1) 

Mengidentifikasi jenis-jenis pekerjaan di lingkungan tempat tinggal siswa yang 

menghasilkan barang dan jasa. (2) Membuat daftar pekerjaan orang tua siswa yang 

menghasilkan barang dan jasa, pada kurikulum KTSP 2006. 

Langkah-langkahnya yaitu guru memberi pengarahan kepada siswa tentang tugas-

tugas yang akan dilaksanakan. Tahap pertama, siswa dibagi dalam beberapa kelompok, 

masing-masing kelompok anggotanya terdiri dari 4 siswa. Tahap kedua, guru memberikan 

tugas (berupa pertanyaan-pertanyaan) dan masing-masing kelompok mengerjakan. Tahap 

ketiga, dua siswaa dari masing-masing kelompok akan meninggalkan kelompoknya dan 

bertamu di kelompok yang lain. Tahap keempat, setelah siswa selesai bertamu guru 

mengarahkan siswa kembali ke kelompok semula. Tahap kelima (evaluasi dan penghargaan), 

masing-masing siswa diberikan kuis berupa pertanyaan tentang jenis-jenis pekerjaan di 

lingkungan tempat tinggal siswa yang menghasilkan barang dan jasa. Selanjutnya guru 

memberikan penghargaan kepada kelompok yang memperoleh skor rata-rata tertinggi.  

Tujuan pembelajaran dari kegiatan tersebut adalah untuk melatih siswa bersikap aktif, 

kreatif, berpikir kritis, berani mengemukakan pendapat, saling hormat dan menghargai serta 

membentuk sikap mandiri, bertanggung jawab dan membuat suasana yang menggembirakan 

di dalam kelas. Pada pembelajaran ini guru hendaknya bersikap arif, bijaksana serta mampu 

menciptakan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan. 

Pada kelas IV metode pembelajaran kooperatif To Stay To Stray (TSTS) dapat 

diterapkan pada Standar Kompetensi: 2. Mengenal SDA, kegiatan ekonomi, kemajuan 

teknologi di lingkungan kabupeten/kota dan provinsi. Kotensi Dasar: 2.1 Mengenal aktivitas 

ekonomi yang berkaitan dengan Sumber Daya Alam dan potensi lain di daerahnya. Indikator: 

(1) Mengidentifikasi jenis-jenis SDA dan potensi lain di daerahnya, (2) Menjelaskan manfaat 

SDA dan potensi lain di daerahnya, (3) Mengenal aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan 

SDA dan potensi lain di daerahnya, (4) Menjelaskan perlunya menjaga kelestarian SDA dan 

potensi lain di daerahnya, pada kurikulum KTSP 2006. 

Langkah-langkahnya yaitu guru memberi pengarahan kepada siswa tentang tugas-

tugas yang akan dilaksanakan. Tahap pertama, siswa dibagi dalam beberapa kelompok, 

masing-masing kelompok anggotanya terdiri dari 4 siswa. Tahap kedua, guru memberikan 

tugas (berupa pertanyaan-pertanyaan) dan masing-masing kelompok mengerjakan. Tahap 
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ketiga, dua siswaa dari masing-masing kelompok akan meninggalkan kelompoknya dan 

bertamu di kelompok yang lain. Tahap keempat, setelah siswa selesai bertamu guru 

mengarahkan siswa kembali ke kelompok semula. Tahap kelima (evaluasi dan penghargaan), 

masing-masing siswa diberikan kuis berupa pertanyaan: (1) Mengidentifikasi jenis-jenis SDA 

dan potensi lain di daerahnya, (2) Menjelaskan manfaat SDA dan potensi lain di daerahnya, 

(3) Mengenal aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan SDA dan potensi lain di daerahnya, 

(4) Menjelaskan perlunya menjaga kelestarian SDA dan potensi lain di daerahnya. 

Selanjutnya guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang memperoleh skor rata-

rata tertinggi.  

Tujuan pembelajaran dari kegiatan tersebut adalah untuk melatih siswa bersikap aktif, 

kreatif, berpikir kritis, berani mengemukakan pendapat, saling hormat dan menghargai serta 

membentuk sikap mandiri, bertanggung jawab dan membuat suasana yang menggembirakan 

di dalam kelas. Pada pembelajaran ini guru hendaknya bersikap arif, bijaksana serta mampu 

menciptakan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan. 

 Pada kelas V metode pembelajaran kooperatif To Stay To Stray (TSTS) dapat 

diterapkan pada Standar Kompetensi: 2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat 

dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kompetensi Dasar: 2.1 

mendiskripsikan perjuangan para tokoh pejuang pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. 

Indikator: (1) Menceritakan sebab jatuhnya daerah-daerah nusantara kekuasaan pemerintah 

Belanda. (2) Menjelaskan sistem kerja paksa dari penarikan pajak yang memberatkan rakyat. 

(3) Menceritakan perjuangan para tokoh daerah dalam upaya mengusir penjajah Belanda. (4) 

Menceritakan kependudukan Jepang di Indonesia, pada kurikulm KTSP 2006. 

Langkah-langkahnya yaitu guru memberi pengarahan kepada siswa tentang tugas-

tugas yang akan dilaksanakan. Tahap pertama, siswa dibagi dalam beberapa kelompok, 

masing-masing kelompok anggotanya terdiri dari 4 siswa. Tahap kedua, guru memberikan 

tugas (berupa pertanyaan-pertanyaan) dan masing-masing kelompok mengerjakan. Tahap 

ketiga, dua siswaa dari masing-masing kelompok akan meninggalkan kelompoknya dan 

bertamu di kelompok yang lain. Tahap keempat, setelah siswa selesai bertamu guru 

mengarahkan siswa kembali ke kelompok semula. Tahap kelima (evaluasi dan penghargaan), 

masing-masing siswa diberikan kuis berupa pertanyaan: (1) Menceritakan sebab jatuhnya 

daerah-daerah nusantara kekuasaan pemerintah Belanda. (2) Menjelaskan sistem kerja paksa 

dari penarikan pajak yang memberatkan rakyat. (3) Menceritakan perjuangan para tokoh 

daerah dalam upaya mengusir penjajah Belanda. (4) Menceritakan kependudukan Jepang di 

Indonesia.  

Tujuan pembelajaran dari kegiatan tersebut adalah untuk melatih siswa bersikap aktif, 

kreatif, berpikir kritis, berani mengemukakan pendapat, saling hormat dan menghargai serta 

membentuk sikap mandiri, bertanggung jawab dan membuat suasana yang menggembirakan 

di dalam kelas. Pada pembelajaran ini guru hendaknya bersikap arif, bijaksana serta mampu 

menciptakan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan. 

Pada kelas VI metode pembelajaran kooperatif To Stay To Stray (TSTS) dapat 

diterapkan pada Standar Kompetensi: 2. Memahami gejala alam yang terjadi di Indonesia dan 

sekitarnya. Kompetensi Dasar: 2.1 Mendiskripsikan gejala (peristiwa) alam yang terjadi di 

Indonesia dan negara tetangga. Indikator: (1) Mengidentifikasi ciri-ciri dan manfaat 
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kenampakan alam di Indonesia dan negara tetangga. (2) Mengidentifikasi peristiwa-peristiwa 

alam (misal: gempa bumi, letusan gunung api, angin topan). (3) Mengidentifikasi  peristiwa-

peristiwa alam (misal: gempa bumi, letusan gunung api, angin topan) dan pengaruhnya 

terhadap kehidupan ssosial di Indonesia dan negara tetangga, pada kurikulum KTSP 2006.   

Langkah-langkahnya yaitu guru memberi pengarahan kepada siswa tentang tugas-

tugas yang akan dilaksanakan. Tahap pertama, siswa dibagi dalam beberapa kelompok, 

masing-masing kelompok anggotanya terdiri dari 4 siswa. Tahap kedua, guru memberikan 

tugas (berupa pertanyaan-pertanyaan) dan masing-masing kelompok mengerjakan. Tahap 

ketiga, dua siswaa dari masing-masing kelompok akan meninggalkan kelompoknya dan 

bertamu di kelompok yang lain. Tahap keempat, setelah siswa selesai bertamu guru 

mengarahkan siswa kembali ke kelompok semula. Tahap kelima (evaluasi dan penghargaan), 

masing-masing siswa diberikan kuis berupa pertanyaan: (1) Mengidentifikasi ciri-ciri dan 

manfaat kenampakan alam di Indonesia dan negara tetangga. (2) Mengidentifikasi peristiwa-

peristiwa alam (misal: gempa bumi, letusan gunung api, angin topan). (3) Mengidentifikasi  

peristiwa-peristiwa alam (misal: gempa bumi, letusan gunung api, angin topan) dan 

pengaruhnya terhadap kehidupan ssosial di Indonesia dan negara tetangga.  

Tujuan pembelajaran dari kegiatan tersebut adalah untuk melatih siswa bersikap aktif, 

kreatif, berpikir kritis, berani mengemukakan pendapat, saling hormat dan menghargai serta 

membentuk sikap mandiri, bertanggung jawab dan membuat suasana yang menggembirakan 

di dalam kelas. Pada pembelajaran ini guru hendaknya bersikap arif, bijaksana serta mampu 

menciptakan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan. 

 

PENUTUP 

Metode pembelajaran kooperatif To Stay To Stray (TSTS) adalah salah satu metode 

yang dapat diterapkan dalam pengajaran IPS di SD. Dalam pengajaran IPS metode 

pembelajaran kooperatif To Stay To Stray (TSTS) dapat menciptakan aktivitas dan kreativitas 

berfikir, juga menimbulkan siswa percaya diri, sehingga mereka senang untuk belajar IPS. 

Metode pembelajaran kooperatif To Stay To Stray (TSTS) memberikan kemungkinan kepada 

siswa untuk belajar mandiri, selain itu metode ini melatih siswa untuk berani mengemukakan 

pendapat, melatih siswa untuk bertanggung-jawab. 

Sedangkan peranan guru dalam metode pembelajaran kooperatif To Stay To Stray 

(TSTS) sebagai pengelola interaksi belajar mengajar di kelas, bukan sebagai penyampai 

informasi. Hal ini sangat sesuai jika metode pembelajaran kooperatif To Stay To Stray (TSTS) 

diterapkan pada kurikulum KTSP, karena kegiatan-kegiatan dalam pembelajaran ini langsung 

melibatkan siswa. 
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Abstract 

Class that be the subject in this research is Offering (class) A on Class of Basic Concept 

Social Science in Elementary School degree. This class consist of 45 students with great 

category on academic achievement of NEM (Nilai Ebtanas Murni) in average 8,53. Ironically 

in daily lecture there is no social proficiency yet. The objective of this research is how to 

intensify social proficiency PGSD students in Basic Concept Social Science in Elementary 

School degree lecture with optimizing discussion method. As the problem in the class, effort 

that can be used is 2 cycles of PTK (Penelitian Tindakan Kelas). The result of this research 

shows that appropriate discussion method can escalate social proficiency. 
 

Key words: discussion method, social proficiency, tolerance, emphatic communication 

 

 

PENDAHULUAN 

Undang Undang Nomer 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,  mengamanatkan 

bahwa guru dan dosen sebagai tenaga profesional dalam bidang pendidikan harus menguasai 

standar  kompetensi, yang secara utuh dikembangkan dalam bentuk empat kompetensi utama, 

yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian (personal), kompetensi sosial, dan 

kompetensi profesional. Apabila guru ingin menampilkan kinerja yang optimal maka 

keempat komptensi tersebut secara bersamaan harus dikuasai. Namun demikian harus diakui 

bahwa empat kompetensi tersebut merupakan hal yang komplek dan karenanya perlu usaha 

dan waktu yang lama untuk menguasainya. 

Mahasiswa Prodi S1 PGSD dipersiapkan sebagai calon guru profesional, oleh karena 

itu sangat perlu mereka menguasai kompetensi-kompetensi tersebut. Hal tersebut juga 

berlaku bagi Offering A Angkatan 2011 yang mengikuti perkuliahan Konsep Dasar IPS SD. 

Mengingat pentingnya hal tersebut, setiap kegiatan perkuliahan diharapkan dapat memberi 

sumbangan bagi terbentuknya empat kompetensi itu. Pada pertemuan-pertemuan awal masa 

perkuliahan ditemukan realita bahwa sebagian besar mahasiswa belum memiliki keberanian 

mengemukakan pendapat, tidak berani bertanya walaupun tidak mengerti, takut dicemooh 

apabila pendapatnya salah. Bahasa yang mereka gunakan juga masih kacau, belum 

menggunakan bahasa yang baik dan benar. Di samping itu juga belum nampak kemampuan 

sebagai pemimpin yang mampu memberi inspirasi bagi kelompoknya. Juga belum nampak 

dengan tegas kecakapan mereka dalam berkomunikasi secara empatik dan santun. Sementara 

itu, dilihat dari sudut prestasi akademik, ternyata kelas/offering ini berada pada peringkat 

sangat baik, yang ditunjukkan dengan rata-rata Nilai Ebtanas Murni mencapai 8,53. Dengan 

mailto:nihayatipgsd@gmail.com
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demikian perkuliahan dalam kelas ini memiliki masalah belum berkembangnya kecakapan 

sosial yang dimiliki para mahasiswa.  

Untuk mengatasi masalah tersebut telah dicoba beberapa cara, misalnya ceramah 

dengan variasi tanya jawab, presentasi laporan tugas,  simulasi praktik beberapa ketrampilan 

dasar mengajar. Usaha tersebut ternyata belum menunjukkan hasil yang diharapkan. 

Mahasiswa belum menampakkan indikator-indikator kecakapan sosial yang diperlukan 

sebagai calon guru. Atas dasar pengalaman tersebut maka dipilih metode diskusi dalam 

perkuliahan ini. Pemilihan tersebut berdasarkan pikiran bahwa  diskusi telah dianggap 

sebagai salah satu ciri penting sebuah kelas yang demokratis, yang didefinisikan di mana 

orang-orang berbicara bersama untuk berbagi dan saling tukar informasi tentang sebuah topik 

atau masalah atau mencari pemecahan masalah berdasarkan bukti-bukti yang ada 

(Wahab:2009). Mempertimbangkan hal-hal di atas, maka penelitian yang telah dilakukan 

bertujuan meningkatan kecakapan sosial mahasiswa PGSD peserta kuliah Konsep Dasar IPS 

SD melalui optimalisasi penerapan metode diskusi. 

 

METODE 

Permasalahan yang dihadapi adalah permasalahan pembelajaran di dalam kelas. 

Peneliti yang sekaligus juga bertindak sebagai dosen pengampu mata kuliah merasakan betul 

lemahnya kecakapan sosial yang ditunjukkan oleh mahasiswa peserta kuliah. 

Mempertimbangkan hal tersebut maka penelitian yang telah dilakukan ini menggunakan 

rancangan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Rancangan ini dipilih karena peneliti berharap 

dapat memecahkan permasalahan pembelajaran di kelas yang diampu secara bersiklus, dan 

untuk maksud tersebut, peneliti sebagai pengampu mata kuliah, sekaligus bertindak sebagai 

peneliti. Model pelaksanaan yang digunakan adalah Model PTK Kolaboratif, kebetulan mata 

kuliah Konsep Dasar IPS diampu oleh tim yang beranggotakan 2 orang dosen.  

Dari sejumlah model yang ditawarkan oleh para ahli penelitian pendidikan, untuk 

keperluan penelitian ini menggunakan acuan model siklus PTK yang dikembangkan oleh 

Kemmis dan Taggart (1990) dengan rincian sebagai berikut. 

 

Siklus  1 

Terdiri atas empat tahapan: perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi, dan 

perbaikan rencana untuk siklus berikutnya. 

Perencanaan. 

Pada tahap perencanaan ini peneliti berusaha melihat ulang berbagai catatan/rekaman 

terkait dengan perkuliahan di Offering A Angkatan 2011, setelah empat kali pertemuan. 

Perkuliahan dilakukan dengan menggunakan metode yang variatif, termasuk metode diskusi. 

Dari hasil lacak awal diketahui bahwa ada permasalahan dengan kecakapan sosial mahasiswa 

khususnya dikaitkan dengan kemampuan berkomunikasi. Hanya beberapa orang di antara 

mahasiswa yang mengikuti secara aktif  diskusi dalam bentuk memberi tanggapan: 

mengajukan pendapat, bertanya, memberi saran, dan memberi sanggahan. 

Untuk mengurangi kemungkinan adanya kesalahan identifikasi, peneliti juga 

melakukan wawancara dengan dosen pengampu matakuliah yang juga menggunakan metode 
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diskusi. Informasi yang didapat dari dosen lain ternyata ada kesamaan, bahwa keikutsertaan 

mahasiswa dalam kegiatan diskusi masih relatif rendah. 

Memperhatikan hasil identifikasi masalah tersebut, maka pada tahap perencanaan ini 

peneliti melakukan perencanaan berupa: (1) menyusun perencanaan pembelajaran dengan 

pilihan penggunaan metode diskusi yang diperbaharui; (2) menyiapkan topik/permasalahan 

diskusi dengan memperhatikan kedekatan waktu dan tempat; (3) menyiapkan media 

pembelajaran berupa artikel singkat hasil kliping, atau rekaman peristiwa dalam bentuk 

foto/video; (4) menyiapkan instrumen pengumpulan data, berupa panduan observasi, 

panduan wawancara, dan panduan dokumentasi. 

Pelaksanaan Tindakan dan Observasi. 

Seminggu sebelum pelaksanan PTK sesuai dengan jadwal kuliah, peserta disk usi 

diminta mempelajari dengan cermat permasalahan yang akan dibahas yaitu Tujuh Unsur 

Kebudayaan: Tijauan khusus adat pernikahan menurut budaya Jawa. Untuk mempersiapkan 

diri dalam diskusi, mahasiswa diminta mempelajari buku Pengantar Antropologi disusun 

oleh Koentjaraningrat. Pada setiap  pelaksanaan perkuliahan  yang berlangsung selama 4 jam 

pertemuan menggunakan metode diskusi dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) 

Moderator membuka kegiatan diskusi, mengantarkan acara, dan menjelaskan lalu-lintas 

giliran berbicara, termasuk tata tertib diskusi  yang menyangkut efektivitas dan efisiensi 

waktu berbicara. (2)Juru bicara kelompok menyampaikan presentasi topik yang dibahas. (3) 

Moderator mengatur posisi duduk semua anggota diskusi sesuai denah yang telah ditetapkan. 

(4)Peserta mendengarkan dengan tertib seluruh pembahasan yang dibacakan oleh kelompok 

penyaji yang selanjutnya akan dijadikan dasar mengajukan pertanyaan, sumbang saran, 

dan/atau pikiran pada waktu yang telah ditentukan. (5) Penulis mencatat semua proses 

pembicaraan diskusi, dan pada akhirnya membuat kesimpulan. (6) Dosen sebagai supervisor 

memberikan pengarahan, bimbingan, dan bantuan bila diperlukan. (7) Pada saatnya 

moderator menutup diskusi dengan mempersilahkan penulis membacakan kesimpulan 

sementara. 

Sementara itu, observasi dilakukan oleh dosen mitra dan wakil mahasiswa dengan 

memperhatikan petunjuk dan format yang telah disiapkan dengan rincian sebagai berikut:  (1) 

Format yang telah disiapkan digunakan untuk mencatat hasil pengamatan terhadap peserta 

diskusi dalam hal keterlibatannya dalam memberi tanggapan. (2)Tanggapan yang 

dimaksudkan dalam kegiatan diskusi ini adalah pertanyaan, sanggahan/penolakan, pendapat 

baru, kritik dan saran berkaitan dengan topik diskusi yang dibahas. (3) Observer 

memperhatikan seluruh tahapan kegiatan diskusi terutama keterlibatan peserta dalam 

memberi tanggapan, dan selanjutnya menuliskan dengan lengkap dalam format yang tersedia. 

(4) Format observasi yang telah terisi, pada akhir diskusi diserahkan kepada dosen melalui 

moderator. 

Refleksi.  

Perolehan informasi/data berdasarkan rekaman hasil observasi dan catatan peneliti, 

selanjutnya dianalisa berdasarkan tujuan penelitian. Dari analisa diketahui tingkat 

keberhasilan pencapaian tujuan berdasarkan indikator yang telah ditentukan. Apabila 

indikator-indikator tersebut belum sepenuhnya nampak,  maka dilakukan refleksi. Kegiatan 

ini dilakukan oleh peneliti bersama dosen mitra kolaborasi. Refleksi dimaksudkan untuk 
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mengetahui, apakah pelaksanaan PTK dengan menggunakan metode diskusi telah memberi 

sumbangan terhadap pemecahan permasalahan mahasiswa terkait masih lemahnya 

kecerdasan sosial. 

Rencana tindak lanjut. 

Berdasarkan hasil refleksi, peneliti menyusun rencana tindak lanjut berupa rancangan 

pelaksanaan pembelajaran pada siklus berikutnya. Dalam rencana tersebut difokuskan pada 

upaya untuk semakin membangkitkan kecerdasan sosial melalui pembelajaran dengan 

metode diskusi. 

Siklus 2. 

Acuan yang digunakan untuk melaksanakan Siklus  2 revisi rancangan pembelajaran 

berdasarkan refleksi atas pelaksanaan pembelajaran pada Siklus 1. Tahapan pelaksanaan 

Siklus 2  sama seperti pada Siklus 1 yaitu  dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, observasi, 

refleksi dan perencanaan untuk siklus berikutnya kalau memang hal tersebut diperlukan.  

Teknik Pengumpulan Data. 

Dalam PTK ini peneliti menggunakan tiga macam teknik pengumpulan data, yaitu 

observasi, wawancara, dan dokumentasi.  (1) Observasi digunakan untuk  semua aktivitas 

yang nampak ketika proses pembelajaran dengan menggunakan metode diskusi. Observasi 

merekam ke dalam format/lembaran yang telah disediakan tentang semua aktivitas 

mahasisawa terkait dengan kecerdasan sosial mereka. Bagaimana mereka mengemukakan 

pendapat dalam bentuk presentasi, mengajukan pertanyaan/tanggapan dan bagaimana pula 

mereka menanggapinya.  (2) Wawancara  digunakan untuk memperkaya perolehan data hasil 

observasi. Dengan wawancara memberi peluang untuk menggali informasi yang tidak bisa 

atau sukar didapat melalui observasi, misalnya variasi kesulitan mahasiswa peserta kuliah 

yang jumlahnya 45 orang dalam mengemukakan pendapat, tetapi juga perasaan mereka 

ketika mengikuti diskusi, atau saran-saran ketika pembelajaran menggunakan diskusi. 

(3)Dokumentasi, diamksudkan mencari data berdasarkan portofolio yang diserahkan oleh 

mahasiswa, karena dalam proses perkuliahan ini mahasiswa juga diminta menyerahkan 

berberapa bentuk tagihan, misalnya daftar rumusan pertanyaan dan kesimpulan hasil diskusi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Siklus 1. 

Partisipasi peserta diskusi. 

Sebagai langkah awal, Siklus 1 telah menunjukkan peningkatan partisipasi dalam 

diskusi. Kalau pertemuan perkuliahan pada masa pra-siklus rata-rata hanya 5 mahasiswa 

(9%)  yang mengemukakan pendapat, dalam Siklus 1 ternyata sudah ada 16 mahasiswa 

(33,2%) berpartisipasi dalam bentuk menyampaikan pertanyaan, jawaban, dan komentar.  

Ada beberapa hal yang menurut peneliti mendorong  peningkatan partisipasi mahasiswa 

dalam diskusi. Pertama, sejak pertemuan minggu kesatu, peneliti telah berjanji kepada 

mahasiswa peserta kuliah bahwa akan selalu bersama mereka dalam setiap pertemuan. 

Demikian pula pada waktu menggunakan metode diskusi peneliti juga hadir dan belajar 

bersama mahasiswa. Peneliti tidak akan meninggalkan mahasiswa ketika mahasiswa sibuk 

diskusi. Apa yang disampaikan sebagai janji pada awal semester dan kemudian ditepati 

rupanya mendapat respon positif berupa peningkatan partisipasi mahasiswa dalam diskusi.  
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Kedua, peneliti mengutip pernyataan dari LouAnne Johnson (2008:4) dalam bukunya 

yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Pengajaran Kreatif dan Menarik: 

Cara Membangkitkan Minat Siswa Melalui pemikiran. Bagian yang menurut saya sangat 

inspiratif  bagi para mahasiswa calon guru SD adalah pernyataannya berikut ini: 

Mengajar adalah profesi yang paling indah di dunia. Sebagai guru, Anda 

membuat kontribusi langsung dan terukur bagi bangsa kita dan bagi dunia 

dengan membantu anak-anak muda mengenal pengetahuan dan ketrampilan. 

Anda tahu bahwa  Anda menghabis kan waktu hidup untuk mencapai mencapai 

tujuan yang terhormat dan hidup Anda mempunyai satu tujuan. Mengajar 

memberikan tantangan dan kesempatan  yang tiada habisnya untuk berkembang. 

Setiap hari, mengajar akan menguji ketrampilan komunikasi interpersonal 

Anda, pengetahuan akademis Anda, ataupun kepemimpinan Anda.  

Kutipan tersebut rupanya telah mengena di hati mahasiswa yang semula dengan jujur 

mengatakan tidak berminat menjadi guru SD. Mereka yang  semula menampilkan sikap acuh 

terhadap perkuliahan, menjadi pengganggu ketika diskusi berubah dengan menaruh perhatian 

pada waktu diskusi. 

 Ketiga, secara konsisten peneliti memberi kesempatan mahasiswa untuk terlibat 

secara langsung pada setiap tahap diskusi. Mulai dari persiapan menata ruangan/kursi, 

berperan sebagai moderator, penulis, dan observer sampai dengan penyusunan kesimpulan  

mahasiswa berperan di dalamnya. Dengan cara ini rupanya mahasiswa merasa memiliki 

kegiatan diskusi dan karena itu mereka berpartisipasi.  

Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 

Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi dan bahasa pengantar yang digunakan di SD. 

Memperhatikan hal tersebut maka menjadi tuntutan bagi mahasiswa PGSD untuk terus 

belajar dan mengembangkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Metode 

diskusi menjadi salah satu media belajar yang baik bagi para mahasiswa dalam 

mengembangkan kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar.  

Penggunaan bahasa Indonesia oleh mahasiswa pada perkuliahan sebelum pelaksanaan 

Siklus 1 secara umum masih kurang memadai. Banyak di antara mereka yang menggunakan 

tanpa memperhatikan tata bahasa Indonesia yang benar, dan sering tercampur dengan 

penggunaan bahasa daerah dan bahasa anak muda saat ini yang sering disebut sebagai bahasa 

gaul.   Mereka telah mengguna kannya dalam kehidupan sehari-hari, dan dalam jangka waktu 

yang lama kadang tidak disadari bahwa bahasa yang mereka gunakan kurang tepat. 

Menyadari kondisi pra-siklus tersebut, sebelum pelaksanaan diskusi, peneliti 

menegaskan bahwa para mahasiswa perlu belajar menggunakan bahwa Indonesia yang baik 

dan benar. Adapun alasannya, (1) tuntutan profesional bagi calon guru SD, (2) komunikasi 

dalam kehidupan sehari-hari juga memerlukan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan 

benar agar pesan tersampaikan dengan baik, dan (3) bahasa pada umumnya bisa dipakai  

untuk mengenali orang yang menggunakannya. 

Dalam Siklus 1 ini diidentifikasi ada empat mahasiswa yang menggunakan bahasa 

Indonesia yang sudah relatif baik dan benar. Penilaian didasarkan pada kebakuan kata yang 

digunakan, tata bahasa, dan intonasinya. Sementara mahasiswa lainnya rupanya masih ada 

rasa takut salah dalam penggunaan bahasa.  
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Kecerdasan memimpin. 

Pada waktu pra-siklus belum terlihat kecerdasan memimpin dari kalangan mahasiswa 

peserta kuliah. Kalaupun dianggap ada, mungkin hanya ketua kelas saja, itupun baru sebatas 

mengurus daftar hadir, mengumpulkan tugas dari teman-temannya, dan menyampaikan 

pengumuman apabila hal tersebut memang diperlukan. Tidak mudah mencari pemimpin di 

kalangan mahasiswa  di kelas tersebut. Ada beberapa alasan seperti yang kemudian 

terungkap dalam wawancara, bahwa mereka enggan menjadi pemimpin, misalnya sebagai 

ketua kelas, karena dianggap hanya akan menambah beban pekerjaan saja. Beban ketua kelas 

sebagai pemimpin akan semakin berat apabila anggota kelas juga tidak mau 

patuh/mendukung.   

Setelah berlangsungnya Siklus 1, terlihat tiga orang yang sementara dapat 

dikategorikan layak sebagai pemimpin, yaitu ketua kelas, ketua kelompok 2 dan ketua 

kelompok 5. Secara terbatas mereka mampu menunjukkan sebagian indikator dari kecakapan 

memimpin, yaitu kemampuan membangkitkan inspirasi dalam memandu kelompok atau 

orang lain. 

Munculnya tiga orang tersebut sebagian merupakan hasil peringatan dari peneliti 

bahwa semua mahasiswa peserta kuliah Konsep Dasar IPS SD harus memiliki kecerdasan 

sebagai pemimpin. Setelah menyelesaikan studi bisa menjadi pemimpin organisasi sosial, 

politik, keagamaan, dan yang pasti diperlukan adalah yang guru yang memimpin para 

siswanya. Untuk itulah diperlukan kemampuan memimpin dalam bentuk membangkitkan 

inspirasi dalam memandu kelompok atau orang lain. Kegiatan diskusi bisa menjadi media 

pembelajaran untuk mengasah kemampuan memimpin, khususnya bagi mereka yang 

mendapat giliran menjadi moderator atau ketua kelompok. Tidak kalah pentingnya adalah 

kesediaan dan kerelaan mereka yang dipimpin untuk patuh pimpinan yang bertindak 

berdasarkan aturan diskusi yang disepakati. Menjadi anggota yang baik merupakan modal 

untuk menjadi pemimpin yang baik pula.   

Komunikasi secara simpatik dan empatik. 

Melakukan komunikasi secara simpatik dan empatik tidak selalu mudah apabila tidak 

dibiasakan.  Simpati dapat diartikan sebagai sikap memberi perhatian secara tulus kepada 

seseorang. Biasanya perhatian diberikan kepada mereka yang sedang mengalami penderitaan, 

kesedihan, musibah atau lainnya. Sementara itu empati dapat diartikan sebagai sikap 

menempatkan diri kita pada pada posisi orang lain yang menjadi sasaran simpati.  Ungkapan  

“kalau dipukul merasa sakit, karena itu jangan memukul”, mungkin dapat menjelaskan 

empati lebih lanjut. 

Dalam hubungannya dengan pendidikan, simpati dan empati seharusnya diberikan 

oleh guru kepada para siswanya, tidak hanya kepada mereka yang sedang mengalami 

penderitaan.  Kemampuan komunikasi secara simpatik dan empatik sangat diperlukan oleh 

guru. Apabila guru mampu mengembangkan cara komunikasi ini maka dapat dihindari 

kekerasan guru terhadap siswa atau sebaliknya. Tidak lagi diperlukan protes dengan 

kekerasan yang dilakukan oleh siswa kepada gurunya. 

Penjelasan yang diberikan dosen kepada peserta kuliah Konsep Dasar IPS SD pada 

awal-awal perkuliahan, rupanya baru sebagian yang dapat memahami maksudnya. Sampai 

dengan Siklus 1 baru tiga orang yang menunjukkan  kemampuan berkomunikasi secara 
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empatik  dan santun. Harus diakui bahwa komunikasi yang simpatik dan empatik sebagai 

kebiasaan tidak bisa dikembangkan dalam waktu singkat.  

Kemampuan menghormati perbedaan. 

Dalam kelas yang menjadi tanggung jawab peneliti, seperti halnya masyarakat 

Indonesia pada umumnya, juga diwarnai dengan kebhinekaan. Hiteroginitas ini bukan saja 

dalam bentuk kemampuan akademik, tetapi juga berkaitan dengan latar belakang sosial, 

budaya, ekonomi, dan agama. Dalam ruang lingkup yang lebih sempit, misalnya di antara 

penganut Islam, ada yang moderat, ada pula yang ekstrem yang tidak selalu bisa menerima 

perbedaan di antara sesama saudaranya yang muslim. 

Siklus  1 untuk sementara baru bisa menampilkan empat mahasiswa yang 

menunjukkan  kemampuan menghormati perbedaan (toleransi), bisa memenrima pendapat 

yang berbeda, dapat menerima orang lain dengan agama dan keyakinan yang berbeda. Upaya 

yang dilakukan peneliti untuk menyadarkan para mahasiswa calon guru tentang pentingnya 

toleransi dengan memberi contoh tayangan kekerasan di televisi. Tayangan televisi apabila 

dicermati, setiap hari selalu ada tayangan yang menampilkan berbagai bentuk kekerasan 

dengan segala akibat buruk yang menyertai. Sebagian penyebab kekerasan tersebut apabila 

dipelajari lebih lanjut, akar permasalahannya karena ada pihak-pihak yang tidak mampu 

menampilkan sikap menghormati perbedaan.  Akan menjadi sebuah ironi apabila calon guru 

tidak mau belajar mengembangkan sikap toleransi bagi dirinya yang kemudian diimbaskan 

kepada para siswa yang menjadi tanggung jawabnya. 

Penjelasan dengan menggunakan contoh riil tersebut baru bisa menampilkan empat 

mahasiswa yang menunjukkan sikap menghormati perbedaan. Namun demikian ada beberapa 

di antara mereka yang menyatakan minat terhadap sikap tersebut dan kerenanya akan 

berusaha untuk belajar mengembangkan sikap menghormati perbedaan.  

 

Siklus 2. 

Partisipasi dalam diskusi. 

Partisipasi mahasiswa dalam diskusi secara berturut-turut menunjukkan peningkatan: 

pada waktu pra-siklus rata-rata hanya 5 mahasiswa, Siklus 1 sebanyak 16 mahasiswa, dan 

kemudian setelah mendapatkan penjelasan betapa pentingnya partisipasi, mahasiswa yang 

terlibat dalam diskusi dalam Siklus 2 berjumlah  26 orang. Bentuk partisipasinya mulai dari  

menyampaikan pendapat baru, memberikan pertanyaan, memberi jawaban, menyampaikan 

sanggahan dll.  

Faktor penting  yang bisa meningkatkan partisipasi dalam diskusi ini berkaitan dengan 

pemilihan topik/permasalahan diskusi. Peneliti memilih permasalahan untuk dibahas dalam 

diskusi dengan menggunakan dua kriteria penting yaitu kedekatan waktu dan kedekatan 

tempat dengan mahasiswa. Dengan kriteria tersebut maka permasalahan yang kemudian 

dipilih adalah jejaring sosial face-book ditinjau dari (1)dampak  positif, (2)dampak  negatif, 

dan (3)cara mengurangi dampak negatifnya.  

Masalah face-book dekat dengan para mahasiswa, karena umumnya mereka memiliki  

komputer/laptop atau hand-phone yang dilengkapi dengan fitur untuk jejaring sosial face-

book. Seandainya mereka tidak memiliki fasilitas seperti mereka dengan mudah datang dan 

menyewa fasilitas yang tersedia warnet. Cara memilih permasalahan diskusi ini ternyata tepat 
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karena di samping  sesuai dengan pokok/materi kuliah yaitu Pengaruh kebudayaan luar 

terhadap kebudayaan Indonesia, rata-rata mahasiswa juga dekat dengan permasalahan face-

book. Misalnya ada pengakuan bahwa persentase pemanfaatan face-book  yang menunjang 

kegiatan akademik masih sangat kecil bila dibandingkan dengan kegiatan non-akademik. 

Mahasiswa umumnya telah memanfaatkan face-book untuk kepentingan pertemanan. 

Mereka pada gilirannya juga memahami dampak positif dan dampak negatif dari face-book. 

Kedekatan akan permasalahan ini berpengaruh positif terhadap pendapat mahasiswa 

berkaitan dengan cara-cara untuk meminimalkan dampak negatif dari face-book.  

Kedekatan permasalahan dipadukan dengan persiapan dalam waktu yang cukup 

selama enam hari untuk mengikuti diskusi. Maksudnya, informasi tentang permasalahan yang 

akan didiskusikan sudah diberitahukan seminggu sebelum pelaksanaan diskusi. Pada masa 

persiapan tersebut, pada waktu bertemu di kampus, peneliti sempatkan untuk bertanya 

dengan maksud mengingatkan tentang  kewajiban belajar sebagai persiapan diskusi. 

Langkah-langkah tersebut telah mampu meningkatkan partisipasi diskusi yang semula 16 

mahasiswa pada Siklus 1 menjadi 26 mahasiswa pada Siklus 2.    

Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 

Pada Siklus 1 baru teridentifikasi 4 mahasiswa yang menggunakan bahasa Indonesia 

yang baik dan benar. Dalam pelaksanaan diskusi pada Siklus 2 ditemukan sepuluh  

mahasiswa menunjukkan kemampuan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 

Cara yang digunakan peneliti untuk memaksa mahasiswa menggunakan bahasa 

Indonesia yang baik dan benar adalah meminta mereka mengulang yang diucapkan. Hal ini 

dilakukan terhadap mahasiswa yang mengungkapkan pokok pikirannya dengan bahasa lisan 

yang kurang jelas sehingga pesera diskusi lainnya tidak dapat menangkap isi yang diucapkan. 

Pada waktu-waktu berikutnya, mahasiswa yang akan menyampaikan pendapat secara lisan 

akan lebih berhati-hati, akan mengatur bahasa yang diucapkan karena merasa malu apabila 

diminta mengulang yang diucapkan. Sementara itu, ketika ada seorang mahasiswa 

mengungkapkan pendapat, peserta diskusi lainnya wajib mendengarkan dan mengkritisi 

ucapannya. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan dapat menangkap isi pembicaraan dan 

sekaligus belajar mencermati penggunaan bahasa Indoensia yang baik dan benar. 

Untuk membantu mahasiswa yang mengalami kesulitan berbicara dengan 

menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, peneliti memberi saran membuat 

catatan ringkas tentang apa yang akan diucapkan. Dengan cara demikian, bahasa yang 

mereka gunakan lebih tertata dan tidak mengalami kesulitan apabila ada permintaan  

mengulang ucapan. Berdasarkan pengalaman pelaksanaan diskusi pada Siklus 2, cara ini 

cukup efektif untuk meningkatkan jumlah mahasiswa yang belajar menggunakan bahasa 

Indonesia yang baik dan benar. Sebaliknya, mahasiswa akan mengurangi penggunaan bahasa 

daerah atau bahasa gaul dalam diskusi. 

Kecerdasan memimpin 

Lima orang yang menampakkan kecerdasan memimpin pada Siklus 2 merupakan 

peningkatan dari hasil Siklus 1 yang hanya menampilkan 3 mahasiswa saja. Harus diakui 

bahwa peningkatan yang  hanya 3 mahasiswa masih kecil persentasenya. Hal ini disebabkan 

karena keengganan mahasiswa untuk tampil menjadi pemimpin, walaupun hanya sekedar 

menjadi moderator dalam diskusi. Mereka rata-rata takut melakukan kesalahan dan takut 
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tidak dapat mengendalikan kegiatan diskusi. Peneliti sudah mengingatkan bahwa mahasiswa 

harus berusaha berlatih dengan sungguh-sungguh sebagai pemimpin karena pada akhirnya 

mereka harus tampil sebagai pemimpin, sekurang-kurang ketika bertugas menjadi guru. 

Peningkatan jumlah mahasiswa yang memiliki kecakapan sebagai pemimpin menjadi 

5 orang sebagian merupakan hasil motivasi yang diberikan peneliti. Beberapa informasi 

tentang persyaratan sebagai pemimpin diskusi (moderator) yang mampu memandu diskusi 

dan memberi inspirasi untuk membangkitkan partisipasi peserta diberikan peneliti. 

Persyaratan tersebut dirinci sebagai berikut: pertama, secara konsisten harus mentaati 

peraturan diskusi yang disepakati bersama. Kedua, mampu bekerja sama dengan semua 

komponen yang bertugas mengendalikan diskusi, yaitu penulis dan observer. Ketiga, 

memiliki referensi/wawasan luas tentang permasalahan yang dibahas agar mampu 

memberikan motivasi dan inspirasi kepada teman-teman peserta diskusi. Keempat, 

menampilkan cara komunikasi yang simpatik, misalnya ada kesediaan mendengarkan 

pembicaraan dengan penuh perhatian, tidak memotong pembicaraan orang lain, dan memberi 

kesempatan berbicara secara adil sesuai aturan diskusi.  

Komunikasi simpatik dan empatik. 

Pada waktu Siklus 1, hasil identifikasi menunjukkan ada tiga mahasiswa menampilkan 

komunikasi empatik dan santun. Ketika pelaksanaan Siklus 2, jumlahnya bertambah menjadi 

lima mahasiswa. Komunikasi yang mereka lakukan menampilkan ciri-ciri berikut. 

Pertama, tidak menggunakan bahasa atau ungkapan yang kasar, sebaliknya 

menggunakan bahasa yang santun disertai dengan dasar yang bersifat ilmiah. Contohnya, 

sudah mampu menghindari penggunaan pernyataan “.... pendapat Anda bahwa status itu 

tidak bisa berubah adalah salah, dan Anda tidak seharusnya mengatakan seperti itu .....dst”. 

Komunikasi yang mereka tampilkan dengan menggunakan bahasa yang lebih simpatik, 

misalnya: ”...saya hargai  pendapat Anda, tetapi pakar antropologi Prof. Dr. 

Koentjaraningrat dalam bukunya yang berjudul Pengantar Antropologi menyatakan bahwa 

status seseorang itu bisa berubah .... dst”.    

Kedua. tidak memotong/menyela orang lain yang sedang berbicara, sebaliknya dengan 

sabar menunggu sampai selesai berbicara. Di samping itu, ada kesediaan menjadi pendengar 

yang baik dan penuh perhatian ketika orang lain sedang berbicara. Ketiga, bersedia 

menunggu giliran bicara seperti yang diatur oleh moderator, bukan sebaliknya meminta 

diberi kesempatan lebih dulu tanpa menunggu giliran. 

Keempat, menyebut/memanggil nama orang dengan nama lengkap atau nama 

panggilan yang baik, dan bukan sebaliknya menggunakan nama panggilan yang kurang baik 

dengan maksud mengolok-olok. Contohnya, tidak memanggil temannya Gendut walaupun 

kenyataannya memang bertubuh gemuk, tetapi memanggil dengan nama diri yang baik. 

Mahasiswa tertarik dengan peringatan yang diberikan peneliti, bahwa pada saat ini 

pembelajaran harus bersifat humanitis, pembelajaran yang memanusiakan.  Pembelajaran 

dengan kekerasan baik dengan tindakan atau kata-kata harus sudah ditinggalkan. Untuk itu 

perlu dikembangkan cara-cara komunikasi yang simpatik, komunikasi yang tidak menyakiti 

hati orang lain, walaupun sesama teman, sesama mahasiswa. Apabila cara-cara komunikasi 

tersebut bisa dikembangkan, bukan saja tidak menyakiti orang lain, tetapi juga tidak perlu 

menyakiti hatinya sendiri. 
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Kemampuan menghormati perbedaan. 

Ditemukan 5 mahasiswa yang menampakkan kemampuan menghormati perbedaan.  

Kemampuan itu ditunjukkan dengan tampilnya indikator ketika mereka diskusi. Pertama, 

dalam sharing pendapat tidak membedakan atas dasar gender, pendapat perempuan dan laki-

laki bisa diterima selama rasional, didasarkan bukti, atau sumber yang dapat dipercaya. 

Contoh, mahasiswa laki-laki yang berpendapat bahwa face-book memberi dampak positif  

terhadap pendidikan, dapat diterima karena berdasarkan pengalaman jejaring sosial itu dapat 

untuk mencari teman sesama mahasiswa PGSD dari perguruan tinggi lain yang kemudian 

bisa diajak tukar informasi pembelajaran/perkuliahan. Sebaliknya, mahasiswi yang 

berpendapat bahwa face-book  juga punya dampak negatif  juga dapat diterima. Mahasiswi 

tersebut memberi bukti berupa klipping tentang penculikan perempuan di bawah umur. Hal 

tersebut terjadi karena dimulai dengan perkenalan melalui face-book. 

Kedua, sikap dapat menerima keyakinan yang berbeda dengan dirinya. Perbedaan itu 

bisa saja berdasarkan agama/keyakinan yang  memang berbeda, tetapi bisa saja perbedaan di 

antara mereka yang memiliki agama yang sama. Contohnya, di antara lima mahasiswa 

tersebut dengan tegas bisa menerima sikap pemeluk Islam yang ikut ziarah ke makam Wali 

Sanga atau menyelenggarakan selamatan. Ketiga, mereka dapat menerima perbedaan yang 

ada dalam pergaulan antar teman/sesama mahasiswa. Misalnya, mereka bisa memahami 

orang-orang yang kecanduan face-book, namun juga mengingatkan tentang pentingnya  

mewaspadai dampak negatifnya. 

Peneliti memberi penegasan bahwa dalam kehidupan di masyarakat, termasuk dalam 

bidang pendidikan, banyak ditemukan perbedaan. Sebagai calon guru sangat penting 

memahami perbedaan tersebut, bukan untuk memperbesar perbedaan, tetapi sebaliknya untuk 

menemukan titik persamaannya. Apabila hal tersebut dapat dilakukan maka mahasiswa calon 

guru sudah bisa memulai sebagai perintis pendidikan yang membawa perdamaian.  

 

KESIMPULAN 

Pelaksanaan  Pembelajaran Dengan Metode Diskusi. 

Selama dilakukan dengan cara yang benar, memenuhi persyaratab yang diperlukan, 

dosen beserta mahasiswa dapat menggunakan metode diskusi secara optimal. Dengan 

demikian  metode diskusi tetap dapat menjadi salah satu pilihan metode pembelajaran, 

dengan tetap memperhatikan kompetensi yang ingin dicapai, materi/bahan ajar, lingkungan 

dan faktor-faktor lain yang berpengaruh.  

Untuk meningkatkan pencapaian hasil belajar dengan menggunakan metode diskusi, 

penelitian ini menunjukkan bahwa dosen tetap memegang peran yang penting. Dosen perlu 

memperhatikan sejak persiapan, bahkan seringkali beberapa hari sebelumnya, pelaksanaan 

(berupa rangkaian siklus), sampai dengan memberikan penilaian.  

Perkuliahan Konsep Dasar IPS SD seluruhnya berlangsung 16 kali pertemuan dengan 

menggunakan variasi metode dan media, tetapi 9 kali di antaranya menggunakan metode 

diskusi. Setelah mengikuti seluruh langkah proses pembelajaran termasuk 2 kali siklus PTK 

ini dengan sungguh-sungguh, hasil belajar mahasiswa dalam bentuk nilai termasuk kategori 

bagus. Dari 45  peserta kuliah memperoleh nilai dengan rincian sebagai berikut: A = 5 orang, 
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A-  = 26 orang, B+  = 14 orang, B = 1 orang, dan tidak ada di antara mereka yang mendapat 

nilai B-,  C+, C, D, dan E.  

Kecakapan Sosial 

Dalam kaitannya dengan kecakapan sosial, dari PTK ini dapat disimpulkan hal-hal 

berikut. Pertama, optimalisasi penerapan metode diskusi dalam perkuliahan Konsep Dasar 

IPS SD dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengemukakan pendapat. 

Kedua, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam perkuliahan Konsep Dasar 

IPS SD dapat ditingkatkan melalui optimalisasi penggunaan metode diskusi. Ketiga, dengan 

optimalisasi penggunaan metode diskusi dalam perkuliahan Konsep Dasar IPS SD ternyata 

dapat meningkatkan kecerdasan memimpin dalam bentuk kemampuan membangkitkan 

inspirasi dalam memandu kelompok atau orang lain.  

Keempat, kecakapan berkomunikasi secara empatik dan santun dalam perkuliahan 

Konsep Dasar IPS SD dapat ditingkatkan melalui optimalisasi penggunaan metode diskusi.  

Kelima, optimalisasi penggunaan metode diskusi dalam perkuliahan Konsep Dasar IPS SD 

dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menghormati perbedaan (toleransi).  

 

SARAN 

Kepada teman sejawat sebagai peneliti. 

Keberanian mahasiswa mengemukakan pendapat, penggunaan bahasa Indonesia yang 

baik dan benar, kecerdasan sebagai pemimpin yang inspiratif, dan kesediaan menerima 

perbedaan hanya sebagian dari kecakapan sosial yang sangat diperlukan oleh mahasiswa 

calon guru. Penelitian yang telah dilakukan ini hanya mencermati indikator di atas. Kepada 

teman sejawat masih terbuka peluang untuk melakukan Penelitian Tindakan Kelas untuk 

pengembangan kecakapan sosial mahasiswa, misalnya sikap obyektif,  kesediaan menerima 

kritik dan saran.  Di samping itu, hasil penelitian yang belum maksimal adalah 

pengembangan sikap sebagai pemimpin yang inspiratif  dan sikap toleransi. Berdasarkan hal 

tersebut, teman sejawat bisa melakukan penelitian pengembangan atas sikap-sikap tersebut 

baik dengan PTK maupun model penelitian pengembangan lainnya. 

Kepada teman sejawat sebagai pengampu mata kuliah.  

Ada beberapa orang menganggap metode diskusi sudah kadaluwarsa, sudah 

ketinggalan jaman, tetapi dalam realita pelaksanaan perkuliahan cukup banyak dosen yang 

menggunakan metode tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa metode diskusi saat ini 

masih relevan untuk dipilih untuk pembelajaran.  Syarat penting yang tidak boleh diabaikan 

adalah keterlibatan dosen sejak persiapan, pelaksanaan, evaluasi, sampai dengan tindak lanjut 

hasil diskusi. Mahasiswa sangat mengharapkan kehadiran dosen pada saat diskusi. Pada saat 

pelaksanaan diskusi, ketika kelas tidak bisa dikendalikan oleh moderator, diharapkan dosen 

bisa menjadi membantu menertibkan kembali suasana kelas. Dosen juga diharapkan bisa 

memfasilitasi pada saat perumusan kesimpulan. Dikawatirkan apabila ada rumusan yang 

salah, dan dosen tidak hadir, tidak ada yang mengarahkan untuk memperbaiki. 

Kepada mahasiswa. 

Apabila perkuliahan menggunakan metode diskusi, para   mahasiswa PGSD diharapkan 

mengikuti dengan sungguh-sungguh. Hal tersebut penting karena dapat menjadi wahana 

latihan meningkatkan kecakapan sosial, dan pada akhirnya juga dapat diharapkan mampu 
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meningkatkan hasil belajar. Di samping itu, keterlibatan dalam penerapan metode diskusi 

akan menjadi pengalaman langsung yang berharga. Pengalaman tersebut akan menjadi salah 

satu modal ketika nanti bertugas sebagai guru yang menerapkan metode diskusi. 
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Abstract 
Based Education Multicultural education is a process that is capable of being tiered fastener 

and bridges that accommodate differences such as social status, ethnicity, gender and religion 

in a multicultural society in order to create an intelligent personality, wise and courteous in 

dealing with issues of diversity. Multicultural education paradigm is very useful to build 

social harmony between the diversity of ethnicity, race, religion, culture and needs among us. 

Given the complexity of plurality and multicultural in Indonesia in view of the socio-cultural 

and geographical so diverse and extensive, it would require a special strategy to solve these 

problems through a variety of fields; social, economic, cultural, and education. In this regard, 

it is based multicultural education offers a solution through the implementation of 

educational strategies and concepts based on the utilization of the diversity that exists in 

society. Educators are required not only professionally mastered and is able to teach the 

subjects taught. Moreover, an educator must also be able to instill the core values of 

multicultural education such as democracy, humanism, and pluralism or instill values of 

diversity in students. In turn, the resulting out-put not only competent in accordance with the 

disciplines are practiced, but is also able to apply religious values to understand and 

appreciate the existence of differences. 
 

Keywords: multicultural, plurality, stakeholders 

 

 

PENDAHULUAN 

Indonesia adalah salah satu negara multikultur terbesar di dunia. Kenyataan ini dapat 

dilihat dari kondisi sosio kultural maupun geografis yang begitu beragam dan luas. 

Keragaman ini diakui atau tidak akan dapat menimbulkan berbagai persoalan, seperti 

korupsi, kolusi, nepotisme, kemiskinan, kekerasan, perusakan lingkungan, separatisme, dan 

hilangnya rasa kemanusiaan untuk menghormati hak-hak orang lain, merupakan bentuk nyata 

sebagai bagian dari multikulturisme tersebut. 

Berbagai masalah yang timbul yang kompleksitasnya cenderung berujung konflik, 

banyak dikarenakan adanya keberagaman budaya yang memang pada dasarnya Indonesia 

adalah negara yang terdiri dari berbagai latar belakang sosial budaya meliputi ras, suku, 

agama, status sosial, mata pencaharian dan lain-lain sehingga bangsa Indonesia secara 

sederhana dapat disebut sebagai masyarakat "multikultur". Tetapi pada pihak lain, realitas 

"multikultur" tersebut berhadapan dengan kebutuhan mendesak untuk merekonstruksi 

kembali "kebudayaan nasional Indonesia" yang dapat menjadi integrating force yang 

mengikat seluruh keragaman etnis dan budaya tersebut.   

Kondisi tersebut jika tidak segera dicarikan solusi yang tepat, dapat membahayakan 

keutuhan bangsa Indonesia. Diperlukan sebuah usaha yang terus menerus, sistematis, 

terprogram dengan baik dan berkesinambungan. Adapun penanaman nilai-nilai keberagaman 

mailto:surindrawati@gmail.com
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yang paling efektif adalah melalui dunia pendidikan, dalam hal ini salah satunya dengan 

penerapan pendidikan berbasis multikultural. Pendidikan multikultural dilakukan untuk 

memberikan respon terhadap keberagaman budaya agar tetap terjaga dan lestari di Indonesia. 

Zuly Qodir (2009) mengatakan multikulturalisme harus diperkenalkan dibangku sekolahan 

bahkan sejak usia dini. 

Mengenai fokus pendidikan multikultural, H.A.R Tilaar (2003:37) mengungkapkan 

bahwa “dalam program pendidikan multikultural, fokus tidak lagi diarahkan semata-mata 

kepada kelompok sosial, agama dan kultur mainstream”. Pendidikan multikultural 

sebenarnya merupakan sikap peduli dan mau mengerti ataupun pengakuan terhadap orang 

lain yang berbeda. Dalam konteks itu, pendidikan multikultural melihat masyarakat secara 

lebih luas. Berdasarkan pandangan dasar bahwa sikap inddifference (ketidakacuhan) dan non 

recognition (tiada pengakuan), tidak hanya berakar dari ketimpangan struktur rasial, tetapi 

paradigma pendidikan multikultural mencakup subjek-subjek mengenai ketidakadilan, 

kemiskinan, penindasan, dan keterbelakangan kelompok-kelompok minoritas dalam berbagai 

bidang, baik itu sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, dan sebagainya. Dalam konteks 

deskriptif, pendidikan multikultural seyogyanya berisikan tentang tema-tema mengenai 

toleransi, perbedaan ethno cultural dan agama, bahaya diskriminasi, penyelsaian konflik dan 

mediasi, hak asasi manusia, demokratisasi, pluralitas, kemanusiaan universal, dan subjek-

subjek lain yang relevan. 

Sekolah memegang peranan penting dalam menanamkan nilai kultural pada siswa sejak 

dini. Bila sejak awal mereka telah memiliki nilai-nilai kebersamaan, toleran, cinta damai, dan 

menghargai perbedaan, maka nilai-nilai tersebut akan tercermin pada tingkah laku mereka 

sehari-hari karena terbentuk pada kepribadian. Bila hal tersebut berhasil dimiliki pada 

generasi muda kita, maka kehidupan mendatang dapat diprediksi akan relatif damai dan 

penuh penghargaan antara sesama dapat terwujud. 

Kondisi masyarakat Indonesia yang sangat plural baik dari aspek suku, ras, aga,a serta 

status sosial memberikan kontribusi yang luar biuasa terhadap perkembangan dan dinamika 

dalam masyarakat. Kondisi yang demikian memungkinkan terjadinya bantuan antar budaya, 

ras, etnik, agama dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Untuk dipandang sangat 

penting memberikan porsi pendidikan multikultural sebagai wacana baru dalam sistem 

pendidikan di Indonesia terutama agar peserta didik memiliki kepekaan dalam menghadapi 

gejala-gejala dan masalah-masalah sosial yang berakar pada perbedaan karena suku, ras, 

agama dan tata nilai yang terjadi pada lingkungan masyarakatnya. Hal ini dapat 

diimplementasikan baik pada substansi maupun model pembelajaran yang mengakui dan 

menghormati keanekaragaman budaya. 

 

PEMBAHASAN 

Memahami Pendidikan Multikultural 

Akar pendidikan multikultural, berasal dari perhatian seorang pakar pendidikan 

Amerika Serikat Prudence Crandall (18-3-1890) yang secara intensif menyebarkan 

pandangan tentang arti penting latar belakang peserta didik, baik ditinjau dari aspek budaya, 

etnis, dan agamanya. Pendidikan yang memperhatikan secara sungguh-sungguh latar 

belakang peserta didik merupakan cikal bakal bagi munculnya pendidikan multikultural.  
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Secara etimologis istilah multikulturalisme (multiculturalism) berasal dari kata multi 

(banyak), kultur (budaya), isme (pandangan-faham) atau faham budaya plural dan sebagai 

lawannya adalah monokulturalisme atau faham budaya tunggal. Secara hakiki dari istilah 

tersebut mengandung pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya 

dengan kebudayaannya masing-masing. 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. Multikulturalisme adalah sebuah alat, 

wahana atau setara pengertian ideologi/faham, fungsinya untuk meningkatkan harkat 

martabat manusia. Karena multikulturalisme itu alat atau ideologi maka pengertian 

kebudayaan yang terkandung di dalam istilah multikulturalisme harus dilihat dari perspektif 

fungsi bagi kehidupan manusia. Yang penting di sini bagaimana kebudayaan dapat bekerja 

melalui pranata-pranata sosial. Sebagai sebuah ideologi multikulturalisme terserap ke dalam 

berbagai interaksi yang ada dalam berbagai struktur kegiatan kehidupan, mencakup 

kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, bisnis dan politik (Parsudi Suparlan, dalam Choirul 

Mahfud, 2005). Multikulturalisme adalah kearifan untuk melihat keanekaragaman budaya 

sebagai realitas fundamental dalam kehidupan bermasyarakat. Kearifan itu segera muncul 

jika seseorang membuka diri untuk menjalani kehidupan bersama dengan melihat realitas 

plural sebagai kemestian hidup yang kodrati, baik dalam kehidupan dirinya sendiri yang 

multidimensional maupun dalam kehidupan masyarakat yang lebih kompleks. Akhirnya 

muncul kesadaran bahwa keanekaragaman dalam realitas dinamik, keniscayaan yang tidak 

bisa ditolak, diingkari, apalagi dimusnahkan (Musa Asy‟arie, dalam Choirul Mahfud, 2005). 

Persoalan muncul tatkala dinamika perubahan dalam kehidupan masyarakat yang kompleks 

memunculkan konflik, dengan sendirinya akan mengguncang tatanan multikulturalisme. 

Apalagi jika konflik itu melebar menjadi perebutan hegemoni kekuasaan politik, ekonomi, 

wilayah, harga diri yang berbasis pada suku, ras, agama, maka multikulturalisme akan 

dipandang sebagai kearifan yang sia-sia, yang tidak bertanggungjawab dan cermin dari 

lemahnya solidaritas. Kecurigaan terhadap multikulturalisme di tengah masyarakat konflik, 

ketidakadilan dapat dimengerti. Dalam setiap konflik sosial, politik, apalagi yang mengarah 

kekerasan, akan muncul. 

Urgensi Pendidikan Multikultural di Indonesia 

Manusia dan pendidikan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Manusia 

sepanjang hidupnya melaksanakan pendidikan. Bila pendidikan bertujuan membina manusia 

yang utuh dalam semua segi kemanusiaannya, maka semua segi kehidupan manusia harus 

bersinggungan dengan dimensi spiritual (teologis), moralitas, sosialitas, emosionalitas, 

rasionalitas (intelektualitas), estetis dan fisik. Namun realitanya, proses pendidikan kita 

masih banyak menekannkan pada segi kognitf saja, apalagi hanya nilai-nilai ujian yang 

menjadi standar kelulusan, sehingga peserta didik tidak berkembang menjadi manusia yang 

utuh. Akibat selanjutnya akan terjadi beragam tindakan yang tidak baik seperti yang akhir-

akhir ini terjadi: tawuran, perang, penghilangan etnis, ketidakadilan, kesenjangan ekonomi, 

korupsi, ketidakjujuran, dan sebagainya. 

Berdasarkan kenyataan tersebut, maka keberadaan pendidikan multikultural sebagai 

strategi pendidikan yang diaplikasikan pada semua jenis mata pelajaran, dengan cara 
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menggunakan perbedaan-perbedaan kultural yang ada pada siswa sangat diperlukan, dengan 

pertimbangan sebagai berikut: 

a Pendidikan multikultural secara inheren sudah ada sejak bangsa Indonesia ada. Falsafah 

bangsa Indonesia adalah suka gotong royong, membantu, menghargai antara suku dan 

lainnya. 

b Pendidikan multikultural memberikan secercah harapan dalam mengatasi berbagai 

gejolak masyarakat yang terjadi akhir-akhir ini. Keberhasilan pendidikan dengan 

mengabaikan ideologi, nilai-nilai, budaya, kepercayaan dan agama yang dianut masing-

masing suku dan etnis harus dibayar mahal dengan terjadinya berbagai gejolak dan 

pertentangan antar etnik dan suku. Salah satu penyebab munculnya gejolak seperti ini, 

adalah model pendidikan yang dikembangkan selama ini lebih mengarah pada pendidikan 

kognitif intelektual dan keahlian psikomotorik yang bersifat teknis semata. Padahal kedua 

ranah pendidikan ini lebih mengarah kepada keahlian yang lepas dari ideologi dan nilai-

nilai yang ada dalam tradisi masyarakat, sehingga terkesan monolitik berupa nilai-nilai 

ilmiah akademis dan teknis empiris. Sementara menurut pendidikan multikultural, adalah 

pendidikan yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai keyakinan, heterogenitas, 

pluralitas agama apapun aspeknya dalam masyarakat. 

c Pendidikan multikultural menentang pendidikan yang berorientasi bisnis. Pendidikan 

yang diharapkan oleh bangsa Indonesia sebenarnya bukanlah pendidikan ketrampilan 

semata, melainkan pendidikan yang harus mengakomodir semua jenis kecerdasan, yang 

sering disebut kecerdasan ganda (multiple intelligence). Menurut Howard Gardner, 

kecerdasan ganda yang perlu dikembangkan secara seimbang adalah kecerdasan verbal 

linguistic, kecerdasan logika matematika, kecerdasan yang terkait dengan spasial Ruang, 

kecerdasan fisik kinestetik, kecerdasan dalam bidang musik, kecerdasan yang terkait 

dengan lingkungan alam, kecerdasan interpersonal dan kecerdasan intrapersonal. Jadi, 

jika ketrampilan saja yang dikembangkan maka pendidikan itu jelas berorientasi bisnis. 

d Pendidikan multikultural sebagai resistensi fanatisme yang mengarah pada jenis 

kekerasan. Kekerasan muncul ketika saluran perdamaian sudah tidak ada lagi. 

Dengan demikian, pendidikan multikultural sekaligus untuk melatih dan membangun 

karakter siswa agar mampu bersikap demokratis, humanis, dan pluralis di lingkungan 

mereka. 

Pendidikan Berbasis Multikulturalisme 

Sejak kemunculan sebagai disiplin ilmu pada abad ke 1960-an dan 1970-an, 

pendidikan berbasis multikulturalisme atau multicultural Based Education (MBE) telah 

didefinisikan dari banyak cara dan dari berbagai macam perspektif. Dalam terminologi ilmu-

ilmu pendidikan dikenal istilah yang hampir sama dengan MBE yaitu pendidikan 

multikultural. 

MBE membahas tentang penggambaran realitas budaya, politik, sosial, dan ekonomi 

yang kompleks, yang secara luas dan sistematis mempengaruhi segala sesuatu yang terjadi di 

dalam sekolah dan di luar ruangan. Ia menyangkut seluruh aset pendidikan yang 

termanifestasikan melalui konteks dan proses. MBE menegaskan dan memperluas kembali 

praktek yang perlu dicontoh, dan berupaya memperbaiki kesempatan pendidikan optimal 

yang tertolak. Ia memperbincangkan sekitar penciptaan lembaga-lembaga pendidikan yang 
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menyediakan lingkungan pembelajaran yang dinamis, yang mencerminkan cita-cita 

persamaan kesetaraan dan keunggulan. 

Di Indonesia, pendidikan multikultural relatif baru di kenal sebagai suatu pendekatan 

yang di anggap lebih sesuai bagi masyarakat indonesia yang heterogen, terlebih pada masa 

otonomi dan disentralisasi yang baru dilakukan. Pendidikan multikulturalisme yang 

dikembangkan di Indonesia sejalan pengembangan demokrasi yang dijalankan sebagai 

counter terhadap kebijakan desentralisasi dan otonomi daaerah. Apabila hal itu dilaksanakan 

tidak hati-hati justru akan menjerumuskan kita ke dalam perpecahan Nasional. 

Model pendidikan di Indonesia maupun di negara-negara lain menunjukkan 

keragaman tujuan yang menerapkan strategi dan sarana yang dipakai untuk mencapai. 

Sejumlah kritikus melihat bahwa revisi kurikulum sekolah yang dilakukan dalam program 

pendidikan multikultural di Inggris dan beberapa tempat di Australia dan Kanada, terbatas 

pada keragaman budaya yang ada, jadi terbatas pada dimensi kognitif. Penambahan informasi 

tentang keragaman budaya merupakan model pendidikan multikultural yang mencakup revisi 

atau materi pembelajaran, termasuk revisi-revisi buku teks. Terlepas dari kritik atas 

penerapannya di beberapa tempat, revisi pembelajaran seperti di Amerika Serikat merupakan 

strategi yang dianggap paling penting dalam reformasi pendidikan dan kurikulum. 

Untuk mewujudkan model-model tersebut, pendidikan multikultural di Indonesia perlu 

memakai kombinasi model yang ada, agar seperti yang diajukan Gorski, pendidikan 

multikulturalis dapat mencakup tiga hal jenis transformasi yakni:  

a.   Transformasi diri 

b.   Transformasi sekolah dan proses belajar mengajar 

c.   Transformasi masyarakat 

Selain itu pendidikan multikulturalis dimungkinkan akan terus berkembang seperti 

bola salju yang menggelinding semakin membesar dan ramai diperbincangkan. Dan yang 

lebih penting dan kita harapkan adalah pendidikan multikultural akan dapat diberlakukan 

dalam dunia pendidikan di negeri yang multikultural ini. Apakah nantinya terwujud dalam 

kurikulum, materi, dan metode, ataukah dalam wujud lainnya. 

Implementasi Multikulturalisme Dalam Dunia Pendidikan 

Uraian sebelumnya telah mempertebal keyakinan kita betapa paradigma pendidikan 

multikulturalisme sangat bermanfaat untuk membangun kohesifitas, soliditas dan intimitas di 

antara keragamannya etnik, ras, agama, budaya dan kebutuhan di antara kita. Paparan di atas 

juga memberi dorongan dan spirit bagi lembaga pendidikan nasional untuk mau menanamkan 

sikap kepada peserta didik untuk menghargai orang, budaya, agama, dan keyakinan lain. 

Harapannya, dengan implementasi pendidikan yang berwawasan multikultural, akan 

membantu siswa mengerti, menerima dan menghargai orang lain yang berbeda suku, budaya 

dan nilai kepribadian. 

 Lewat penanaman semangat multikulturalisme di sekolah-sekolah, akan menjadi 

medium pelatihan dan penyadaran bagi generasi muda untuk menerima perbedaan budaya, 

agama, ras, etnis dan kebutuhan di antara sesama dan mau hidup bersama secara damai. Agar 

proses ini berjalan sesuai harapan, maka seyogyanya kita mau menerima jika pendidikan 

multikultural disosialisasikan dan didiseminasikan melalui lembaga pendidikan, serta, jika 

mungkin, ditetapkan sebagai bagian dari kurikulum pendidikan di berbagai jenjang baik di 
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lembaga pendidikan pemerintah maupun swasta. Apalagi, paradigma multikultural secara 

implisit juga menjadi salah satu concern dari Pasal 4 UU N0. 20 Tahun 2003 Sistem 

Pendidikan Nasional. Dalam pasal itu dijelaskan, bahwa pendidikan diselenggarakan secara 

demokratis, tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai 

kultural dan kemajemukan bangsa. 

Konsep pendidikan multikultural dalam perjalanannya menyebar luas ke kawasan di 

luar AS, khususnya di negara-negara yang memiliki keragaman etnis, ras, agama dan budaya 

seperti Indonesia. Sekarang ini, pendidikan multikultural secara umum mencakup ide 

pluralisme budaya. Tema umum yang dibahas meliputi pemahaman budaya, penghargaan 

budaya dari kelompok yang beragam dan persiapan untuk hidup dalam masyarakat 

pluralistik. 

Secara generik, pendidikan multikultural memang sebuah konsep yang dibuat dengan 

tujuan untuk menciptakan persamaan peluang pendidikan bagi semua siswa yang berbeda-

beda ras, etnis, kelas sosial dan kelompok budaya. Salah satu tujuan penting dari konsep 

pendidikan multikultural adalah untuk membantu semua siswa agar memperoleh 

pengetahuan, sikap dan ketrampilan yang diperlukan dalam menjalankan peran-peran 

seefektif mungkin pada masyarakat demokrasi-pluralistik serta diperlukan untuk berinteraksi, 

negosiasi, dan komunikasi dengan warga dari kelompok beragam agar tercipta sebuah tatanan 

masyarakat bermoral yang berjalan untuk kebaikan bersama. 

Dalam implementasinya, paradigma pendidikan multikultural dituntut untuk 

berpegang pada prinsip-prinsip berikut ini: 

a Pendidikan multikultural harus menawarkan beragam kurikulum yang merepresentasikan 

pandangan dan perspektif banyak orang. 

b Pendidikan multikultural harus didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada penafsiran 

tunggal terhadap kebenaran sejarah. 

c Kurikulum dicapai sesuai dengan penekanan analisis komparatif dengan sudut pandang 

kebudayaan yang berbeda-beda. 

d Pendidikan multikultural harus mendukung prinsip-prinisip pokok dalam memberantas 

pandangan klise tentang ras, budaya dan agama. 

Beberapa aspek yang menjadi kunci dalam melaksanakan pendidikan multikultural 

dalam struktur sekolah tidak adanya kebijakan yang menghambat toleransi, termasuk tidak 

adanya penghinaan terhadap ras, etnis dan jenis kelamin. Juga, harus menumbuhkan 

kepekaan terhadap perbedaan budaya, di antaranya mencakup pakaian, musik dan makanan 

kesukaan. Selain itu, juga memberikan kebebasan bagi anak dalam merayakan hari-hari besar 

umat beragama serta memperkokoh sikap anak agar merasa butuh terlibat dalam 

pengambilan keputusan secara demokratis. 

 

PENUTUP 

Sekolah memegang peranan penting dalam menanamkan nilai kultural pada siswa sejak 

dini. Bila sejak awal mereka telah memiliki nilai-nilai kebersamaan, toleran, cinta damai, dan 

menghargai perbedaan, maka nilai-nilai tersebut akan tercermin pada tingkah laku mereka 

sehari-hari karena terbentuk pada kepribadian. Pendidikan multikultural pada sekolah dapat 

memberikan dorongan dan spirit dalam menanamkan sikap kepada peserta didik untuk 
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menghargai orang, budaya, agama, dan keyakinan serta membentuk pribadi yang cinta akan 

kedamaian dengan menumbuhkan rasa kebersamaan dalam keberagaman.  

Pendidikan berbasis multikultural pada sekolah dapat memberikan kebebasan kepada 

semua siswa yang berbeda-beda ras, etnis, kelas sosial dan kelompok budaya. Salah satu 

tujuan penting dari konsep pendidikan multikultural adalah untuk membantu semua siswa 

agar memperoleh pengetahuan, sikap dan ketrampilan yang diperlukan dalam menjalankan 

peran-peran seefektif mungkin pada masyarakat demokrasi-pluralistik serta diperlukan untuk 

berinteraksi, negosiasi, dan komunikasi dengan warga dari kelompok beragam agar tercipta 

sebuah tatanan masyarakat bermoral yang berjalan untuk kebaikan bersama. 
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Abstract 

The aims of this study were to analyze 1) Satua Bali Pop-up books which one suitable with 

based competences and content of learning in elementary school, and 4) to describe 

availability of Satua Bali Pop-up books in Buleleng Regency. This was a need assessment 

research. This research was focused on natural science subject in fourth grade. The subjects 

were elementary school‟s curriculum, learning topics based on the curriculum, Satua Bali‟s, 

and Satua Bali Pop-up books that available in Buleleng Regency. The objects were suitability 

of competences of elementary school‟s curriculum to the Satua Bali Pop-up books, 

compatibility of content of learning topics to the Satua Bali Pop-up books, kind of Satua Bali 

that related to the competences and topics, and availability of Satua Bali Pop-up books in 

Buleleng Regency. The data were collected through observation and interview. In analyzing 

the data, descriptive analysis techniques was used to describe the data through interpretation 

and triangulation. The results showed that there were 1) seven competences in Kurikulum 

2013 for fourth grade that suitable to be developed for Satua Bali Pop-up books, 2) learning 

topics that related to the competences and the Satua Bali were varied, for instance animals, 

plants, light, sound, and force, 3) there were 21 sort of Satua Bali that suitable to the 

competences and the learning topics, such as Siap selem, Ni Daa Tua, I Lutung dadi 

pecalang, etc, and 4) Satua Bali Pop-up books was not available in elementary schools, 

libraries, and book stores in Buleleng Regency.    
 

Key words: Satua Bali Pop-up books, learning character 

 

 

PENDAHULUAN 

Penanaman nilai-nilai karakter bangsa saat ini menjadi isu utama dunia pendidikan. 

Salah satu landasan yang mendukung penanaman nilai karakter adalah pernyataan pada 

Pembukaan UUD 1945 alinea 4. Selanjutnya, ditegaskan pula penanaman nilai karakter 

dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Pada Bab I pasal 1 (1) UU 

No. 20 Tahun 2003 dinyatakan bahwa  

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan Negara.          

Mengacu pada pernyataan tersebut, pendidikan diamanatkan untuk membentuk manusia 

Indonesia yang cerdas dan berakhlak mulia. Artinya, pendidikan tidak hanya difokuskan pada 

kegiatan kognitif semata, tetapi juga pembentukan nilai-nilai karakter bagi generasi muda 

bangsa.  

mailto:chem_curri@yahoo.com
mailto:pakgun_pgsd@yahoo.com
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Akan tetapi, amanat-amanat yang seharusnya diwujudkan dalam kegiatan pendidikan 

belum terlaksana seperti yang seharusnya. Dalam pembelajaran, yang merupakan bagian 

kecil dari pendidikan, masih banyak terjadi penyimpangan berkaitan dengan penanaman 

nilai-nilai karakter. Sebagai bukti, hasil pengamatan yang dilakukan di beberapa SD di 

Kecamatan Buleleng menunjukkan bahwa sebagian besar guru tidak melakukan 

pembelajaran yang mengarah pada keterpaduan antara konten materi dan pembentukan nilai-

nilai karakter pada anak. Hal ini menyebabkan siswa hanya memaknai pengetahuan sebagai 

sebuah hafalan dan nilai-nilai karakter pun hanya sebatas wejangan yang diberikan guru 

kepada siswa, bukan siswa peroleh dari aktivitas pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang 

seperti ini berdampak tidak baik pada sikap anak, seperti berkelahi, berbelanja tidak pada 

waktunya, saling mengejek, ataupun ribut di kelas, sehingga mengganggu aktivitas 

pembelajaran di kelas lain. Ketika ditegur oleh guru, banyak siswa sering menjawab tidak 

sopan. Akan tetapi, hal seperti ini belum mendapatkan penanganan yang serius dan 

mengakibatkan lahir anak-anak yang kurang berkarakter (Hasil observasi, Februari 2014).   

Setelah dilakukan wawancara tak terstruktur pada guru, ditemukan beberapa faktor 

yang menjadi penyebabnya, pertama, guru belum menemukan cara melaksanakan 

pembelajaran bermuatan karakter maupun penilaiannya. Salah satu penyebabnya adalah 

belum adanya media pembelajaran maupun sumber belajar yang mendukung proses 

pembelajaran yang bermuatan karakter. Selain itu, guru masih kebingungan merancang dan 

melaksanakan pembelajaran yang demikian. Kedua, tuntutan penilaian yang sangat 

mengagungkan nilai ranah kognitif dibandingkan nilai moral. Akibatnya, para guru lebih 

senang memberikan drill soal-soal untuk menyiapkan siswa lulus ujian. Ketiga, banyak dan 

rumitnya administrasi guru yang perlu segera diselesaikan menyebabkan beberapa guru 

mengaku kekurangan waktu untuk mengerjakan hal tersebut. Akibatnya, mereka 

menggunakan waktu pembelajaran untuk menyelesaikannya sehingga kurang memiliki 

kesempatan untuk mengawasi siswa. Keempat, peran orangtua dan masyarakat yang 

berlebihan dalam mengintervensi kebijakan sekolah. Para guru hampir tidak berani 

memberikan funishment ataupun memutuskan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan 

pembentukan karakter di sekolah. Hal ini dikarenakan para orangtua sering mengajukan 

protes, menyalahkan, bahkan memberikan tekanan-tekanan terhadap tindakan guru maupun 

kebijakan-kebijakan yang berlaku di sekolah.  

Menilik pada uraian di atas, masalah nilai karakter telah menjadi sesuatu yang 

kompleks. Berkaitan dengan perbaikannya, perbaikan yang paling cepat dan tepat dapat 

dilakukan adalah melalui pembenahan dalam proses pembelajaran. Hal ini didasarkan pada 

pendapat Baittstich (2008) yang menyatakan bahwa pembangunan karakter yang efektif 

dapat dilakukan dalam lingkungan sekolah yang memungkinkan semua anak menunjukkan 

potensi mereka untuk mencapai tujuan yang sangat penting. Artinya, kegiatan-kegiatan di 

sekolah, khususnya proses pembelajaran, merupakan cara yang paling efektif untuk 

pembangunan karakter.  

Salah satu cara pembenahan dalam proses pembelajaran untuk mengembangkan nilai 

karakter pada anak adalah dengan penggunaan perangkat pembelajaran yang bersumber pada 

kebudayaan lokal. Pendapat ini didasarkan pada Instruksi Presiden Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional. 
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Instruksi ini mengamanatkan tentang kurikulum dan metode pembelajaran aktif berdasarkan 

nilai-nilai budaya bangsa untuk membentuk daya saing dan karakter bangsa. Sebagai contoh 

implementasinya, satua Bali, yang sarat nilai-nilai moral, digunakan sebagai dasar suatu 

media pembelajaran. Penggunaan satua Bali dalam proses pembelajaran sangat berdampak 

positif bagi karakter anak. Hal ini dibuktikan oleh hasil penelitian Riastini dan I Gede 

Margunayasa (2013), yang menunjukkan bahwa penggunaan media satua Bali dalam 

pembelajaran berpengaruh terhadap nilai-nilai karakter bangsa, khususnya aspek 

bersahabat/komunikatif, toleransi, disiplin, dan tanggung jawab. Sayangnya, media 

pembelajaran yang bersumber pada satua Bali belum pernah ada sebelumnya.  

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka diperlukan penelitian pengembangan untuk 

menghasilkan media pembelajaran yang dimaksud. Salah satu media pembelajaran yang 

dapat dikembangkan adalah berupa Satua Bali Pop-up books. Pop-up books merupakan buku 

cerita bergambar timbul (Jackson, 2000), sehingga Satua Bali Pop-up books dapat disebut 

sebagai buku cerita bergambar timbul dengan isi cerita didasarkan pada jenis satua Bali yang 

dipilih. Satua yang dipilih berkaitan dengan kompetensi dasar yang sesuai dan nilai-nilai 

karakter yang dibudayakan. Dengan demikian, Satua Bali Pop-up books diharapkan dapat 

membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran bermuatan karakter dan membantu siswa 

mengembangkan serta membudayakan karakter pada dirinya. Berdasarkan tersebut, maka 

tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis 1) satua-satua Bali yang sesuai dengan 

kompetensi dasar dan materi SD, dan 2) memaparkan ketersediaan Satua Bali Pop-up books 

di wilayah Kabupaten Buleleng Provinsi Bali. 

 

METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian analisis kebutuhan jika ditinjau dari tujuan 

penelitiannya karena penelitian ini dilakukan sebelum dilakukan pengembangan produk. 

Analisis difokuskan pada mata pelajaran IPA untuk kelas IV SD. Subjek penelitian ini adalah 

kurikulum SD, materi-materi SD, Satua-satua Bali, Satua Bali Pop-up books yang tersedia di 

lapangan. Objek penelitiannya adalah relevansi kompetensi pada kurikulum SD dengan Satua 

Bali Pop-up books yang dikembangkan, relevansi materi-materi SD dengan Satua Bali Pop-

up books yang dikembangkan, satua-satua Bali yang sesuai dengan kompetensi-kompetensi 

dalam kurikulum SD, dan ketersediaan Satua Bali Pop-up books di wilayah Buleleng.  

Langkah-langkah pelaksanaan penelitian ini adalah 1) melakukan analisis satua-satua 

Bali yang dikembangkan Satua Bali Pop-up books di SD. 2) Melakukan analisis kurikulum 

untuk kelas IV SD untuk menentukan kompetensi-kompetensi dan materi yang relevan untuk 

dikembangkan Satua Bali Pop-up books di SD. 3) Memilih secara acak 4 SD ditiap 

Kecamatan di Kabupaten Buleleng. 4) Melakukan observasi di 4 SD di tiap kecamatan di 

Buleleng, sehingga total SD yang diobservasi adalah 36 SD. Dan 5) melakukan observasi di 

perpustakaan-perpustakaan umum ataupun perpustakaan daerah dan di toko-toko buku di 

Kabupaten Buleleng mengenai ketersediaan Satua Bali Pop-up books di SD. 

Untuk memperoleh data penelitian, maka digunakan teknik observasi dan wawancara. 

Observasi dilakukan terhadap kurikulum 2013 untuk SD kelas IV, materi-materi di kelas IV 

SD, dan satua-satua Bali yang sesuai dengan kompetensi dan materi yang dipilih. 

Selanjutnya, observasi dan wawancara digunakan untuk mendapatkan data ketersediaan 
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Satua Bali Pop-up books di Buleleng. Hasil observasi tersebut kemudian dianalisis untuk 

menjawab rumusan masalah. Data yang diperoleh pada penelitian ini berupa data kualitatif. 

Untuk menganalisis data kualitatif maka digunakan analisis deskriptif.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Analisis Satua Bali 

Satua Bali yang memungkinkan untuk dikembangkan menjadi Satua Bali Pop-up books 

ada beberapa jenis. Masing-masing satua memuat nilai-nilai karakter yang beragam dan 

materi yang berbeda pula. Hasil analisis satua Bali tampak pada Tabel 1. 

Tabel 2. Hasil analisis Satua Bali 

No Judul Satua Bali Materi yang dikandung 

Pengetahuan Sikap Keterampilan 

1 I Lutung Teken I 

Kekua 

1. Bentuk tubuh hewan 

dan fungsinya  

2. Buah dan 

kandungannya 

Toleransi 

Kejujuran 

 

2 Kambing Takutin 

Macan 

1. Ciri-ciri mahluk hidup 

2. Hewan langka 

 

Kreatif 

Cermat 

 

3 I Ketimun Mas 1. Indera pendengaran 

2. Indera penglihatan 

3. Hubungan timbal 

balik antara manusia 

dengan hewan 

4. Hewan dan 

makanannya 

Tanggung jawab 

Tolong-menolong 

Teliti 

Memelihara alat 

indera 

4 I Buta Teken I 

Rumpuh 

1. Indera penglihatan 

2. Sistem rangka tubuh 

3. Jenis makanan  

 

Kerjasama 

Tulus Iklas 

Tolong-menolong 

Memelihara alat 

indera 

5 I Belog 1. Ciri-ciri mahluk hidup 

2. Ciri-ciri khusus 

mahluk hidup 

 

Tanggung jawab 

Cermat 

 

6 I Pengangon 

Bebek 

1. Cara merawat 

mahluk hidup 

2. Sumber daya alam 

Tanggung jawab 

Cinta kasih 

Kejujuran 

Memelihara 

hewan 

7 I Siap selem 1. Ciri-ciri mahluk hidup 

2. Gaya gravitasi 

Percaya diri 

Keiklasan 

 

8 Men Sugih teken 

Men Tiwas 

1. Jenis-jenis sumber 

daya alam 

2. Teknologi sederhana 

dan modern 

Keiklasan 

Kejujuran 

 

9 Nang Bangsing 

teken I Belog 

1. Teknologi sederhana 

2. Sumber daya alam 

hayati 

Kejujuran 

Hati-hati 

Peduli lingkungan 

Menangkap ikan 

dengan cara 

tradisional 

10 Lutung teken 

Kekua memaling 

isen  

1. Ciri-ciri tumbuhan  

2. Manfaat tumbuhan 

3. Pemanfaatan hewan 

Peduli lingkungan 

Teliti 

Tanggung jawab 

Memelihara 

tumbuhan 

11 I Bawang teken i 

kesuna 

1. Air dan manfaatnya 

2. Berbagai jenis benda 

dan sifatnya 

Kesabaran 

Keiklasan 

Tanggung jawab 
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No Judul Satua Bali Materi yang dikandung 

Pengetahuan Sikap Keterampilan 

12 Anak ririh 1. Pentingnya matahari 

bagi kehidupan 

2. Teknologi sederhana 

dan manfaatnya 

Kreatif 

Jujur 

Tanggung jawab 

 

13 I Lutung dadi 

pecalang 

1. Sumber bunyi 

2. Cahaya dan sifatnya 

3. Ciri-ciri-khusus 

mahluk hidup 

Disiplin 

Tanggung jawab 

Kerjasama 

Tolong-menolong 

 

14 I Ubuh 1. Teknologi sederhana 

2. Sumber daya alam dan 

manfaatnya 

Tekun 

Tolong menolong 

 

Merakit alat 

menangkap ikan 

sederhana 

15 I Lanjana 1. Sumber daya alam 

hayati dan non hayati 

2. Ciri-ciri hewan dan 

makanannya 

Peduli 

Kreatif 

Percaya diri 

 

16 I Tuung Kuning 1. Hubungan sumber 

daya alam dan 

pekerjaan 

2. Kandungan bahan 

makanan 

3. Pemeliharaan hewan 

Keiklasan 

Tanggung jawab 

Memelihara 

hewan 

17 I Belibis Putih 1. Jenis-jenis makanan 

dan kandungannya 

2. Ciri-ciri hewan  

3. Proses menanam padi 

4. Jenis sumber daya 

alam hewan yang 

dimanfaatkan dan cara 

pemanfaatannya 

Kasih sayang 

Tolong menolong 

Kerjasama 

Bercocok tanam 

18 Men Tingkes 1. Makanan dan 

manfaatnya 

2. Sumber daya alam 

Tolong menolong 

Kasih sayang 

Peduli lingkungan 

 

19 I Pucung 1. Jenis-jenis buah 

2. Manfaat air 

3. Hewan dan 

makanannya 

Kejujuran 

Teliti 

Tolong menolong 

Kasih sayang 

Ketulusan 

 

20 Ni Daa Tua 1. Pemanfaatan 

tumbuhan 

2. Hutan dan 

pemanfaatannya 

3. Perdagangan sumber 

daya alam 

Tidak iri hati 

Peduli lingkungan 

Menghargai milik 

orang lain 

 

21 Pan Balang Tamak 1. Pemanfaatan hewan 

2. Jenis makanan sehat 

dan tidak sehat 

Kejujuran 

Kreatif 

Peduli lingkungan 

Memilih 

makanan yang 

sehat 

 

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 21 jenis satua Bali yang dapat dikaitkan dengan KD dan 

materi IPA di kelas IV. Masing-masing satua juga memiliki kandungan nilai moral yang 

variatif dan sangat baik jika dikembangkan sejak dini. 
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2. Kesesuaian KD, Materi, dan Satua Bali 

Berdasarkan hasil-hasil analisis KD, materi, dan Satua Bali, maka dapat disajikan tabel 

kesesuaian ketiga aspek tersebut dalam mengembangkan Satua Bali Pop-up books. Hasil 

analisis kesesuaian tersebut tampak pada Tabel 2.  

Tabel 2 Kesesuaian SK, KD, Materi Pokok, dan Satua Bali 

Tema/Subtema 

Terpilih 

KD Terpilih Materi Pokok Satua Bali 

Indahnya 

Kebersamaan/ 

Kebersamaan dalam 

Keberagaman 

3.5 Memahami sifat-sifat bunyi 

melalui pengamatan dan 

keterkaitannya 

dengan indra pendengaran  

Indra pendengaran 

dan cara merawatnya 

I Ketimun 

Mas 

Selalu berhemat 

energi/Macam-

macam sumber 

energi 

3.4 Membedakan berbagai bentuk 

energi melalui pengamatan dan 

mendeskripsikan pemanfaatannya 

dalam kehidupan sehari-hari  

 

3.6 Memahami sifat-sifat cahaya 

melalui pengamatan dan 

mendeskripsikan penerapannya 

dalam kehidupan sehari-hari 

Pengaruh panas 

matahari bagi 

kehidupan 

 

 

 

 

Mata dan cara 

memeliharanya 

I Ririh 

 

 

 

 

 

 

I Buta Teken 

I Rumpuh 

Selalu berhemat 

energi/Pemanfaatan 

energi 

3.4 Membedakan berbagai bentuk 

energi melalui pengamatan dan 

mendeskripsikan  pemanfaatannya 

dalam kehidupan sehari-hari 

Kandungan bahan 

makanan dan 

manfaatnya bagi 

tubuh 

Men Tingkes 

Selalu berhemat 

energi/Gaya dan 

gerak 

3.3 Memahami hubungan antara 

gaya, gerak, dan energi melalui 

pengamatan, serta mendeskripsikan 

penerapannya dalam kehidupan 

sehari-hari 

Gaya gravitasi I siap selem 

Peduli terhadap 

mahluk 

hidup/Hewan dan 

tumbuhan di 

lingkungan rumahku 

3.1 Menjelaskan bentuk luar tubuh 

hewan dan tumbuhan dan fungsinya 

a. Bentuk tubuh 

hewan dan 

fungsinya 

(Pembelajaran 1) 

b. Ciri-ciri khusus 

hewan 

(Pembelajaran 2) 

c. Bentuk tubuh dan 

ciri-ciri tumbuhan 

(Pembelajaran 3) 

I Lutung 

Teken I 

Kekua  

 

I Belog 

 

 

Lutung teken 

Kekua 

memaling 

isen 

Peduli terhadap 

mahluk hidup/Ayo 

cintai lingkungan 

3.7 Mendeskripsikan hubungan 

antara sumber daya alam dengan  

lingkungan, teknologi, dan 

masyarakat 

Cara merawat 

tumbuhan dan hewan 

I Pengangon 

Bebek 

Berbagai 

pekerjaan/Jenis-jenis 

pekerjaan 

3.7 Mendeskrisikan hubungan 

antara sumber daya alam dengan 

lingkungan, teknologi, dan 

masyarakat 

Jenis-jenis Sumber 

daya alam dan 

penggunaannya 

Men Sugih 

teken Men 

Tiwas 

Indahnya 

Negeriku/Keanekara

gaman hewan dan 

tumbuhan 

3.7 Mendeskrpisikan hubungan 

antara sumber daya alam dengan 

lingkungan, teknologi, dan 

masyarakat 

1. Hewan langka dan 

tidak langka 

2. Hubungan antara 

kegiatan manusia dan 

kelangkaan hewan 

Kambing 

takutin 

macan 

 

Indahnya 3.7 Mendeskrpisikan hubungan Sumber daya alam I Lanjana 



PROCEEDING 
Scientific Forum-Faculty of Education Department of Science Education (FIP-JIP) and The International Seminar 

Gorontalo, 09 – 11 September 2015 

 

 419 

Tema/Subtema 

Terpilih 

KD Terpilih Materi Pokok Satua Bali 

Negeriku/Keindahan 

alam negeriku 

antara sumber daya alam dengan 

lingkungan, teknologi, dan 

masyarakat 

 

hayati dan non hayati 

Indahnya 

Negeriku/Indahnya 

peninggalan sejarah 

3.7 Mendeskrpisikan hubungan 

antara sumber daya alam dengan 

lingkungan, teknologi, dan 

masyarakat 

Teknologi masyarakat 

zaman dahulu dan 

kaitannya dengan 

sumber daya alam dan 

interaksi manusia 

Nang 

Bangsing 

teken I 

Belog 

Cita-citaku/Aku dan 

cita-citaku 

3.7 Mendeskrpisikan hubungan 

antara sumber daya alam dengan 

lingkungan, teknologi, dan 

masyarakat 

1.Hubungan sumber 

daya alam dengan 

pekerjaan seseorang 

dalam kehidupan 

sehari-hari 

(Pembelajaran 1) 

2. Manfaat sumber 

daya alam hayati 

(pembelajaran 4) 

I Tuung 

Kuning 

Cita-

citaku/Hebatnya 

cita-citaku 

3.5 Memahami sifat-sifat bunyi 

melalui pengamatan dan 

keterkaitannya dengan indera 

pendengaran 

Hubungan sifat bunyi 

dan benda 

I Lutung 

dadi 

pecalang 

Tempat 

tinggalku/Keunikan 

daerah tempat 

tinggalku 

3.7 Mendeskripsikan hubungan 

antara sumber daya alam dengan 

lingkungan, teknologi, dan 

masyarakat 

Teknologi sederhana 

dan modern serta 

pemanfaatannya 

I Ubuh 

Makananku sehat 

dan 

bergizi/Makananku 

sehat dan bergizi 

3.7 Mendeskripsikan hubungan 

antara sumber daya alam dengan 

lingkungan, teknologi, dan 

masyarakat 

1. Pengelompokan 

makanan dan 

Kandungan gizi 

makanan 

(Pembelajaran 1) 

2. Jenis sumber daya 

alam tumbuhan yang 

dimanfaatkan dan 

cara pemanfaatannya 

(pembelajaran 5) 

3. Jenis sumber daya 

alam hewan yang 

dimanfaatkan dan 

cara pemanfaatannya 

(pembelajaran 6) 

I Belibis 

 

 

 

 

Ni Daa Tua 

 

 

 

 

 

Pan Balang 

Tamak 

Makananku sehat 

dan 

bergizi/Kebiasaan 

makananku 

3.7 Mendeskripsikan hubungan 

antara sumber daya alam dengan 

lingkungan, teknologi, dan 

masyarakat 

Manfaat air bagi 

tubuh manusia 

(Pembelajaran 3) 

 

Jenis buah dan 

manfaatnya 

(Pembelajaran 4) 

I Bawang 

teken I 

Kesuna 

 

I Pucung 

 

Berdasarkan tabel di atas, masing-masing KD dan materi relevan dengan satua Bali yang 

dipilih. Satu materi dikaitkan dengan satu satua Bali yang sesuai. Dengan demikian, terdapat 
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21 jenis Satua Bali Pop-up books yang relevan dengan KD dan materi IPA untuk kelas IV 

SD. 

3. Ketersediaan Satua Bali di Kabupaten Buleleng 

Observasi dan wawancara dilakukan di 4 SD untuk setiap Kecamatan di Kabupaten 

Buleleng. Hasil observasi dan wawancara mengenai ketersediaan Satua Bali di SD se-

Kabupaten Buleleng tampak pada Tabel 3. 

Tabel 3. Rangkuman Hasil Observasi dan Wawancara  

di 36 SD se-Kabupaten Buleleng 

No Nama Sekolah Tempat Aspek Satua Bali Pop-up books 

Keberadaan Penggunaan Rencana 

Pengadaan 

1 SD 1 Patemon Seririt Tidak ada Tidak ada Ada 

2 SD N 1 Seririt Seririt Tidak ada Tidak ada Tidak ada 

3 SD N 2 Seririt Seririt Tidak ada Tidak ada Tidak ada 

4 SD N 4 Patemon Seririt Tidak ada Tidak ada Tidak ada 

5 SD N 1 Pacung Tejakula Tidak ada Tidak ada Tidak ada 

6 SD N 2 Pacung Tejakula Tidak ada Tidak ada Ada 

7 SD N 2 Julah Tejakula Tidak ada Tidak ada Ada 

8 SD N 3 Pacung Tejakula Tidak ada Tidak ada Ada 

9 SD N 1 Banyupoh Gerokgak Tidak ada Tidak ada Ada 

10 SD N 2 Banyupoh Gerokgak Tidak ada Tidak ada Ada 

11 SD N 3 Banyupoh Gerokgak Tidak ada Tidak ada Ada 

12 SD N 5 Pemuteran Gerokgak Tidak ada Tidak ada Tidak ada 

13 SD N 1 Sari Mekar Buleleng Tidak ada Tidak ada Tidak ada 

14 SD N 1 Petandakan Buleleng Tidak ada Tidak ada Ada 

15 SD N 4 Banyuning Buleleng Tidak ada Tidak ada Tidak ada 

16 SD N 7 Banyuning Buleleng Tidak ada Tidak ada Ada 

17 SD N 2 Pegadungan Sukasada Tidak ada Tidak ada Ada 

18 SD N 1 Padang Bulia Sukasada Tidak ada Tidak ada Tidak ada 

19 SD N 2 Padang Bulia Sukasada Tidak ada Tidak ada Tidak ada 

20 SD N 3 Padang Bulia Sukasada Tidak ada Tidak ada Ada 

21 SD N 1 Kubutambahan Kubutambahan Tidak ada Tidak ada Ada 

22 SD N 2 Kubutambahan Kubutambahan Tidak ada Tidak ada Tidak ada 

23 SD N 4 Kubutambahan Kubutambahan Tidak ada Tidak ada Tidak ada 

24 SD N 5 Kubutambahan Kubutambahan Tidak ada Tidak ada Ada 

25 SD N 3 Bungkulan Sawan Tidak ada Tidak ada Tidak Ada 

26 SD N 1 Sangsit Sawan Tidak ada Tidak ada Tidak Ada 

27 SD N 4 Sangsit Sawan Tidak ada Tidak ada Tidak Ada 

28 SD N 8 Sangsit Sawan Tidak ada Tidak ada Tidak Ada 

29 SD N 1 Temukus Banjar Tidak ada Tidak ada Tidak Ada 

30 SD N 4 Temukus Banjar Tidak ada Tidak ada Tidak Ada 

31 SD N 1 Den Carik Banjar Tidak ada Tidak ada Tidak Ada 

32 SD N 3 Den Carik Banjar Tidak ada Tidak ada Tidak Ada 

33 SD N 1 Busungbiu Busungbiu Tidak ada Tidak ada Ada 

34 SD N 2 Busungbiu Busungbiu Tidak ada Tidak ada Ada 

35 SD N 4 Busungbiu Busungbiu Tidak ada Tidak ada Ada 

36 SD N 5 Busungbiu Busungbiu Tidak ada Tidak ada Ada 

 

Mengacu pada tabel di atas, tampak bahwa tidak satupun dari 36 SD yang diobservasi 

memiliki Satua Bali Pop-up books. Jika dipersentasekan, 100% sekolah-sekolah sampel tidak 

memiliki Satua Bali Pop-up books. Hal ini menyebabkan tidak adanya penggunaan media 
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tersebut dalam proses pembelajaran di sekolah. Dari 36 kepala SD yang diwawancarai, 16 

kepala sekolah menyatakan memiliki keinginan untuk mengadakan Satua Bali Pop-up books 

untuk keperluan guru dan siswa mereka jika media tersebut sudah dikembangkan. 

Observasi dan wawancara juga dilakukan di 2 perpustakaan dan 2 toko buku di 

Kabupaten Buleleng. Hasil observasi dan wawancara mengenai ketersediaan Satua Bali Pop-

up books di tempat-tempat tersebut tampak pada Tabel 4. 

Tabel 4. Rangkuman Hasil Observasi dan Wawancara  

di Perpustakaan dan Toko Buku di Kabupaten Buleleng 

No Nama  Tempat Aspek Satua Bali Pop-up books 

Keberadaan Penggunaan Rencana 

Pengadaan 

1 Perpustakaan Umum 

Daerah Buleleng 

Jln. Ngurah Rai 

Singaraja 

Tidak ada Tidak ada Ada 

2 Perpustakaan Umum 

Undiksha 

Jln. Udayana 

Singaraja 

Tidak ada Tidak ada Ada 

3 Toko Buku Toga Mas Jln. Udayana 

Singaraja 

Tidak ada Tidak ada Ada 

4 Toko Buku Indra Jaya  Jln. Diponegoro No. 

32 Singaraja 

Tidak ada Tidak ada Ada 

 

Mengacu pada tabel di atas, tampak bahwa tidak satupun dari perpustakaan umum 

maupun toko buku yang diobservasi memiliki Satua Bali Pop-up books. Jika 

dipersentasekan, 100% tempat-tempat tersebut tidak menyediakan Satua Bali Pop-up books. 

Hal ini disebabkan oleh belum adanya Satua Bali Pop-up books yang diproduksi ataupun 

beredar di masyarakat. Dari ke 4 petugas yang diwawancarai, semua menyatakan memiliki 

keinginan untuk mengadakan Satua Bali Pop-up books untuk keperluan bahan bacaan 

pengunjung maupun diperjuabelikan. 

 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan paparan hasil penelitian di atas, dapat diverikasi bahwa terdapat 7 KD  di 

kelas IV SD pada kurikulum 2013 yang dapat dikaitkan dengan 21 jenis satua Bali. Semua 

KD tersebut masih terbatas pada mata pelajaran IPA. Selanjutnya, ada berbagai nilai moral 

dari berbagai KD sikap sosial yang dapat dikembangkan dari 21 jenis satua yang dipilih.  

Berkaitan dengan keberadaan Satua Bali Pop-up books di wilayah Buleleng, dapat 

dinyatakan tidak terdapat Satua Bali Pop-up books di wilayah Buleleng, baik di SD, di 

perpustakaan umum, maupun di toko buku. Hal ini berarti pengembangan Satua Bali Pop-up 

books dapat menjadi suatu terobosan baru dalam bidang media pembelajaran bagi 

pembentukan nilai-nilai karakter pada anak. Pengadaannya pun mendapatkan respon positif 

dari masyarakat, yang dalam hal ini adalah guru, siswa, maupun masyarakat umum. Namun, 

ada beberapa sekolah yang belum memiliki rencana pengadaan Satua Bali Pop-up books.  

Ada beberapa faktor perlunya diadakan Satua Bali Pop-up books sebagai media 

pembelajaran. Pertama, keberadaan sebuah media pembelajaran, dalam hal ini Satua Bali 

Pop-up books, sangat penting bagi keberhasilan proses pembelajaran. Adanya media 

pembelajaran membuat materi pelajaran menjadi lebih kontekstual dan mendorong rasa ingin 

tahu siswa. Materi yang dimaksud adalah ditinjau dari ranah kognitif, afektif, maupun 
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psikomotor. Jika anak mengalami hal-hal yang bersifat kontekstual dan memiliki rasa ingin 

tahu tinggi terhadap sesuatu, maka anak akan belajar secara aktif dan bermakna. Implikasinya 

adalah pengetahuan dapat tersimpan dalam long term memory, sikap dapat dibudayakan, dan 

keterampilan pun dapat diasah secara tidak langsung. Dengan demikian, media pembelajaran 

membuat anak belajar secara kontekstual dan menumbuhkan rasa ingin tahu siswa sehingga 

menghasilkan sesuatu yang bermakna. Penjelasan di atas sesuai dengan pendapat Willis 

(2012), yang menyatakan bahwa manfaat sebuah media diantaranya menarik minat siswa 

untuk belajar, siswa memperoleh gambaran nyata tentang sesuatu, mendorong keingintahuan 

siswa, dan membuat siswa riang belajar. 

Kedua, kegiatan belajar merupakan kegiatan yang melibatkan fisik dan jiwa siswa. 

Untuk menciptakan terjadinya belajar yang demikian, maka siswa harus belajar aktif. Belajar 

aktif yang dimaksud adalah siswa berpikir, berkata, dan melakukan kegiatan yang dapat 

membuat mereka memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Untuk mewujudkan 

pembelajaran yang demikian, tidak bisa hanya dilakukan dengan mendengarkan penjelasan 

guru. Pembelajaran tersebut dapat terwujud bila siswa terlibat langsung dalam kegiatan 

pembelajaran, termasuk memanipulasi media pembelajaran. Jika hal ini dapat dilakukan, 

maka pengetahuan dapat diperoleh dengan benar, sikap dapat diamalkan, dan keterampilan 

dapat dikembangkan. Pemaparan tersebut sesuai dengan pendapat Silberman (2007), yang 

menyatakan bahwa belajar membutuhkan keterlibatan mental dan tindakan pelajar itu sendiri. 

Cara belajar aktiflah yang dapat mewujudkan belajar tersebut, sehingga belajar dapat 

dikategorikan belajar yang sebenarnya dan tahan lama.  

Ketiga, pendidikan karakter bukan sekedar sebuah pengaturan pembelajaran di sekolah. 

Implementasi pendidikan karakter lebih mengarah pada transformasi budaya dan 

perikehidupan sekolah, bukan sekedar menambahkan materi nilai-nilai karakter dalam 

kurikulum. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan bercerita sebagai salah satu 

cara efektif untuk mengimplementasikan pendidikan karakter bagi anak. Melalui kegiatan 

seperti ini, siswa dapat membedakan sikap baik dan buruk dan mengamalkannya dalam 

kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, implementasi pendidikan karakter dapat terjadi 

dengan bantuan cerita. Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Lickona (1991), yang 

menyatakan bahwa salah satu cara agar pendidikan karakter dapat berjalan efektif adalah 

dengan penggunaan cerita dalam pembelajaran. 

Berdasarkan hasil-hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat dinyatakan 

bahwa perlunya dikembangkan Satua Bali Pop-up books sebagai media pembelajaran untuk 

mengembangkan nilai-nilai karakter siswa SD. 

 

PENUTUP 

Simpulan hasil penelitian ini adalah 1) terdapat 7 kompetensi dasar yang relevan untuk 

dikembangkan menjadi Satua Bali Pop-up books. Kompetensi-kompetensi dasar tersebut 

berkaitan dengan mata pelajaran IPA kelas IV SD sesuai dengan kurikulum 2013. 2) Materi-

materi yang berkaitan dengan kompetensi-kompetensi dasar dan satua Bali yang relevan 

bervariasi. Masing-masing kompetensi dasar memiliki materi yang berbeda-beda dengan 

topik yang bervariasi, seperti hewan, tumbuhan, cahaya, bunyi, dan gaya. 3) Sesuai dengan 

kompetensi-kompetensi dasar dan materi yang dipilih untuk kelas IV SD, terdapat 21 jenis 
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Satua Bali Pop-up books yang relevan, diantaranya Siap selem, Ni Daa Tua, I Lutung dadi 

pecalang, dll. 4) Satua Bali Pop-up books belum tersedia di SD, perpustakaan, maupun toko-

toko buku di Kabupaten Buleleng. 
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Abstract 

Implementation of the mathematics curriculum in mathematics teaching and learning 

activities require students to have a number of mathematical ability or competence. Among 

them is the ability to think logically. Conventional mathematics teaching and learning 

strategy that emphasizes the direct presentation and explanation emphasizes only one 

direction and this lack of exercise provides an opportunity for students to form the above 

abilities. Rather it should be an approach to learning that allows the students construct their 

own knowledge through interaction with the environment. One approach that is able to 

provide space for students to build knowledge itself is a learning problem solving. On the 

basis of the circumstances of this research study is how the learning problem solving can 

improve learning outcomes and the ability to think logically, elementary school students. The 

study was conducted through a qualitative study using a model of Kemmis and Mc. Taggart 

with four stages of activities, namely, planning, action, observation, and reflection. Research 

conducted at the Elementary School SD N 106 162 Medan  Estate with fourth grade students 

study subjects. Data collection tool consists of an instrument observation planning models of 

learning and learning management model, observation instrument mathematical ability, 

instrument interviews, field notes, test questions, and worksheets. This study was conducted 

in two cycles, namely cycle I and cycle II. Before the first cycle, the researchers conducted 

initial tests (pretest). The results obtained on average pretest before using the method of 

problem solving is of 50.9 in classical only 12.82% who have a high learning outcomes rest 

have less than optimal learning outcomes. The average student learning outcomes in the first 

cycle after the posttest given problem solving method is classically  66.4 33.33% stated that 

having a high learning outcomes mean an increase of 20.51%. At posttest II administration 

gained an average student learning outcomes are classically 77.5 92.30% stated that having a 

high learning outcomes, means an increase of 58.97% from the posttest I. Based on these 

results, it can be concluded that the application of math learning by using problem solving 

methods to improve learning outcomes and logical thinking particularly skilled in the subject 

matter of simple fractions in the form of word problems. So that learning can be applied as an 

alternative to improve learning outcomes and skilled think logically. 
 

Keywords: Problem Solving and Learning Method of learning outcomes and skills 

                   logical thinking 

 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan upaya manusia untuk memperluas cakrawala pengetahuan 

dalam rangka membentuk nilai, sikap, dan perilaku. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan 

bukanlah suatu hal yang mudah dilaksanakan karena ada faktor yang mempengaruhi. Dengan 

demikian siswa diharapkan dapat meningkatkan keterlibatannya dalam kegiatan 

pembelajaran dan tentunya dapat meningkatkan pemahamannya sendiri terhadap pokok 

bahasan sifat-sifat bangun datar. Oleh karena itu pendidikan memegang peranan yang sangat 
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penting untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara yaitu untuk menciptakan 

masyarakat yang cerdas dan pintar. 

Dalam peningkatkan proses pembelajaran di sekolah, guru dituntut mampu  

merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang dapat mengembangkan 

kemampuan kognitif, afektif  dan psikomotorik siswa agar tercapai hasil belajar yang 

optimal. Oleh karena itu dalam mendesain kegiatan pembelajaran yang optimal diperlukan 

kecermatan guru memilih dan menerapkan serta menyusun strategi pembelajaran.  

Proses pembelajaran tersusun atas sejumlah komponen atau unsur yang saling 

berkaitan satu dengan lainnya. Interaksi antara guru dan peserta didik pada saat proses 

pembelajaran memegang peran penting dalam mencapai tujuan yang diinginkan. 

Kemungkinan kegagalan guru dalam menyampaikan materi disebabkan saat proses 

pembelajaran guru kurang membangkitkan perhatian dan aktivitas peserta didik dalam 

mengikuti pelajaran khususnya matematika. Adakalanya guru mengalami kesulitan membuat 

siswa memahami materi yang disampaikan sehingga hasil belajar matematika rendah. 

Keberhasilan pembelajaran matematika dapat diukur dari keberhasilan siswa yang 

mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut. Keberhasilan itu dapat dilihat dari tingkat 

pemahaman, penguasaan materi, serta prestasi belajar siswa. Semakin tinggi pemahaman dan 

penguasaan materi serta prestasi belajar maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan 

pembelajaran. Dari hasil pengamatan pengajaran matematika di SD N 106162 Medan Estate 

diantaranya adalah hasil belajar matematika pada materi pecahan sederhana dalam soal cerita 

yang dicapai siswa masih rendah. 

Selain dari faktor siswa dalam hasil belajar matematika siswa rendah, peran guru juga 

sangat penting. Pada kondisi awalnya cara guru mengajar di SD N 106162 Medan Estae 

mengajar hanya dengan metode ceramah yang bersifat konvensional yang mengakibatkan 

pembelajaran berpusat pada guru. Guru menjelaskan sebatas materi yang harus diselesaikan 

dalam beberapa pertemuan karena mengejar target sesuai dengan kurikulum dan hanya 

memberikan soal-soal latihan sehingga dapat membuat siswa jenuh dan kurang berminat 

pada mata pelajaran matematika. Hal tersebut juga mengakibatkan siswa kurang aktif dalam 

proses pembelajaran. 

Mengingat dalam pembelajaran itu melibatkan aktifitas mendengar, menulis, 

membaca merepresentasi dan diskusi untuk mengkomunikasikan suatu masalah khususnya 

matematika maka diskusi kelompok perlu dikembangkan. Dengan menerapkan diskusi 

kelompok diharapkan aspek – aspek komunikasi bisa dikembangkan sehingga bisa 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

Salah salah satu alternatif untuk mengatasi permasalahan di atas adalah penggunaan 

metode pembelajaran, pemilihan metode pembelajaran yang menarik dan dapat memicu 

siswa untuk ikut serta secara aktif dalam kegiatan pembelajaran yaitu metode pembelajaran 

aktif. Pada dasarnya pembelajaran aktif adalah suatu pembelajaran yang mengajak peserta 

didik untuk belajar secara aktif. Dimana peserta didik di ajak untuk turut serta dalam proses 

pembelajaran, tidak hanya mental akan tetapi juga melibatkan fisik. Salah satu metode 

pembelajaran aktif yang dapat mengatasi permasalahan tersebut yaitu metode problem 

solving. 
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Metode Problem Solving (metode pemecahan masalah) sebagai salah satu alternatif 

pembelajaran yang efektif dan menyenangkan untuk mata pelajaran matematika, karena 

metode problem solving bukan hanya sekedar metode mengajar tetapi juga merupakan suatu 

metode berpikir, berkomunikasi, mencari dan mengolah data, dan akhirnya menarik 

kesimpulan. Sebagai suatu metode pembelajaran, Metode problem solving memiliki beberapa 

keunggulan, diantaranya (Sanjaya, 2011:220) :  

(1) merupakan teknik yang cukup bagus untuk lebih memahami isi pelajaran, (2) dapat 

menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan 

baru bagi siswa, (3) dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa, (4) dapat membantu 

siswa bagaimana mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam 

kehidupan nyata, (5) dapat membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya 

dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan serta dapat mendorong 

untuk melalukan evaluasi sendiri baik terhadap hasil maupun proses belajarnya, (6) bisa 

memperlihatkan kepada siswa bahwa setiap mata pelajaran (matematika, IPA, sejarah dan 

lain sebagainya), pada dasarnya merupakan cara berpikir, dan sesuatu yang harus dimengerti 

oleh siswa, bukan hanya sekedar belajar dari guru atau dari buku-buku saja, (7) dianggap 

lebih menyenangkan dan disukai siswa, (8) dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk 

berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan 

pengetahuan baru, (9) dapat memberikan kesempatan pada siswa untuk mengaplikasikan 

pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyata, dan (10) dapat mengembangkan minat 

siswa untuk secara terus-menerus belajar sekalipun belajar pada pendiidkan formal telah 

berakhir. 

 

KAJIAN TEORI 

Salah  satu  keterampilan  guru  yang  memegang  peranan  penting  dalam  proses  

pembelajaran  adalah  keterampilan  memilih  dan menentukan metode guna mencapai tujuan 

pengajaran. Pemilihan dan penentuan metode ini didasari adanya metode-metode tertentu 

yang tidak bisa dipakai untuk mencapai tujuan tertentu. Kegagalan guru mencapai tujuan 

pengajaran akan terjadi jika pemilihan dan penentuan metode tidak dilakukan dengan 

pengenalan terhadap karakteristik dari masing-masing metode pengajaran. Oleh karena itu, 

guru sebaiknya mengetahui kelebihan dan kelemahan dari beberapa metode pengajaran. 

Metode  secara harfiah berarti “cara”. Pembelajaran  berarti  segala  upaya  yang  dilakukan  

oleh  pendidik  agar  terjadi  proses  pada  diri  siswa.  Dalam  pemakaian  umum,  metode  

diartikan  sebagai  suatu  cara  atau  prosedur  yang  dicapai  untuk  mencapai  tujuan  

tertentu. 

Menurut Bahri (2010:46) Metode adalah suatu cara yang diperlukan untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Yamin (2013:8) metode pembelajaran 

merupakan bagian dari strategi instruksional, metode instruksional berfungsi sebagai cara 

untuk menyajikan, menguraikan, memberi contoh, dan memberi latihan kepada peserta didik 

untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi tidak setiap metode instruksional sesuai digunakan 

untuk mencapai tujuan instruksional tertentu. 

Sebagaimana yang dikemukaan oleh Sanjaya (2011:130) ada beberapa pertimbangan 

yang harus diperhatikan dalam memilih dam menentukan metode pengajaran, yaitu : (1) 
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pertimbangan yang berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapai, (2) pertimbangan yang 

berhubungan dengan bahan atau materi pembelajaran, (3) pertimbangan dari sudut siswa, (4) 

pertimbangan dari nilai efektivitas dan efisiensi. 

Metode  pembelajaran  merupakan  cara-cara  menyajikan  materi  pelajaran  yang  

dilakukan  oleh  pendidik bagi peserta didik untuk  mencapai  tujuan  pembelajaran yang 

telah ditetapkan. 

Tan (dalam Rusman 2011:229) mengemukakan Metode Berbasis Masalah merupakan 

inovasi dalam pembelajaran karena kemampuan berpikir siswa betul-betul dioptimalisasikan 

melalui proses kerja kelompok atau tim yang sistematis, sehingga siswa dapat 

memberdayakan, mengasah, menguji, dan mengembangkan kemampuan berpikirnya secara 

berkesinambungan. 

Menurut Bahri (2010:18) pada proses pembelajaran berbasis masalah para peserta 

didik belajar merumuskan memecahkan masalah, memberikan respons terhadap rangsangan 

yang menggambarkan atau membangkitkan situasi problematik, yang mempergunakan 

berbagai kaidah yang telah dikuasainya. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas dengan model siklus 

dari Kemmis dan Mc Taggart yang terdiri dari komponen: perencanaan, tindakan, observasi, 

dan refleksi (Hopkins, 1993). Instrumen yang dikembangkan adalah: perencanaan 

pembelajaran, bahan ajar, alat peraga, instrumen observasi, instrumen wawancara, catatan 

lapangan, dan soal tes. Subyek penelitian adalah siswa kelas IV Sekolah Dasar SD N 106162 

Medan Estate. Pelaksanaan tindakan dilakukan sebanyak 6 kali yang termuat ke dalam 2 

siklus.Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan aturan pengolahan dan 

analisis data penelitian kualitatif. Data yang terkumpul terlebih dahulu dikelompokkan 

berdasarkan jenis dan sifatnya, kemudian diolah dan dianalisis berdasarkan kebutuhannya. . 

Kriteria kaberhasilan ditentukan dengan melihat hasil kemajuan atau peningkatan dari setiap 

aspek yang menjadi focus penelitian. Membandingkan peningkatan implementasi model 

perencanaan dan model pengelolaan pembelajaran setiap tindakan atau siklus, begitu pula 

untuk hasil belajar dan aspek aspek berpikir logis. 

Observasi 

Dalam penelitian ini observasi dilakukan untuk mengamati (melihat) seluruh kegiatan 

pengajaran yang dilakukan dengan menggunakan metode Problem Solving dan perubahan 

yang terjadi pada saat dilakukan tindakan tersebut. 

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini terbagi dua yaitu observasi untuk guru 

dan untuk siswa. Observasi untuk guru dilakukan untuk menilai kemampuan guru dalam 

melakukan pengajaran, indikator observasi ini dimulai dari membuka sampai menutup 

pelajaran. Sedangkan indikator observasi untuk siswa dilakukan untuk menilai sikap (afektif) 

dan keterampilan berpikir logis siswa dalam mengikuti pelajaran. antara lain , keterampilan 

memecahkan masalah, keterampilan mengemukakan  pendapat. 
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Pelaksanaan Tindakan I 

Kegiatan yang dilaksanakan dalam tahap ini adalah melaksanakan rencana 

pembelajaran yang telah dilaksanakan, berupa proses pembelajaran. Pelaksanaan setiap siklus 

I sebanyak 3 kali pertemuan. 

Adapun kegaiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan tindakan ini meliputi: 

Guru melakukan apersepsi (pemberian pre test kepada siswa), memberikan motivasi dan 

menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa. menyampaikan tujuan materi 

pembelajaran. 

Menyampaikan materi pembelajaran atau permasalahan kepada siswa sesuai dengan 

kompetensi dasar yang akan dicapai. 

Menjelaskan penerapan metode problem solving dalam pembelajaran. Yaitu memaparkan 

cara menggunakan metode problem solving yang dimulai dari adanya masalah yang jelas 

untuk dipecahkan, kemudian mencari data atau keterangan yang dapat menyelesaikan 

masalah tersebut. Misalnya dengan jalan membaca buku-buku, meneliti, bertanya, berdiskusi 

dan lain-lain. Kemudian menetapkan jawaban sementara dari masalah tersebut. Dugaan 

jawaban ini tentu saja didasarkan pada data yang telah diperoleh pada langkah sebelumnya. 

Kemudian, menguji kebenaran jawaban sementara tersebut. Dalam langkah ini siswa harus 

berusaha memecahkan masalah sehingga betul-betul yakin bahwa jawaban tersebut betul-

betul cocok. Apakah sesuai dengan jawaban sementara atau sama sekali tidak sesuai. Untuk 

menguji kebenaran jawaban ini tentu saja diperlukan metode-metode lainnya seperti 

demonstrasi, tugas, diskusi dan lain-lain. Selanjutnya menarik kesimpulan. Artinya siswa 

harus sampai pada kesimpulan terakhir tentang jawaban dari masalah tadi.  

Menjelaskan cara menyelesaikan soal cerita dengan menggunakan langkah-langkah problem 

solving. Yaitu dimulai dari memahami masalah soal cerita, kemudian merencakan pemecahan 

masalah untuk menyelesaikan soal cerita, kemudian menyelesaikan soal cerita sesuai dengan 

prosedur matematika, kemudian memeriksa kembali jawaban dan menarik kesimpulan. 

Membentuk beberapa kelompok setiap kelompok terdiri dari enam siswa dengan kemampuan 

yang berbeda-beda. 

Bahan materi yang telah disiapakan didiskusikan dalam kelompok untuk mencapai 

kompetensi dasar. 

Memfasilitasi siswa membuat rangkuman, mengarahkan, dan memberikan penegasan pada 

materi pembelajaran yang telah dipelajari. 

Memberikan test/kuis kepada siswa secara individual. 

Memberikan penghargaan pada kelompok berdasarkan perolehan nilai peningkatan hasil 

belajar individual dari skor dasar ke skor kuis berikutnya.  

Siswa dan guru bersama-sama menyimpulkan materi pelajaran yang telah dipelajari. 

Memberikan tindak lanjut dalam bentuk pekerjaan rumah. 

Observasi 

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah melaksanakan observasi terhadap 

pelaksanaan tindakan secara khusus dan proses pembelajaran secara umum dengan 

menggunakan lembar observasi yang telah disiapkan. 
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Pelaksanaan Tindakan II 

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini adalah melaksanakan rencana 

pembelajaran yang telah direncanakan dan telah dikembangkan dari pelaksanaan siklus II, 

berupa proses pembelajaran yang sesuai dengan rencana pembelajaran. Pelaksanaan setiap 

siklus berlangsung sebanyak 3 kali pertemuan. 

Adapun kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan tindakan ini meliputi: 

Guru melakukan apersepsi, memberikan motivasi dan menyampaikan tujuan pembelajaran 

kepada siswa dan menyampaikan tujuan materi pembelajaran. 

Menyampaikan materi pembelajaran atau permasalahan kepada siswa sesuai dengan 

kompetensi dasar yang akan dicapai. 

Menjelaskan penerapan metode problem solving dalam pembelajaran. Yaitu memaparkan 

cara menggunakan metode problem solving yang dimulai dari adanya masalah yang jelas 

untuk dipecahkan, kemudian mencari data atau keterangan yang dapat menyelesaikan 

masalah tersebut. Misalnya dengan jalan membaca buku-buku, meneliti, bertanya, berdiskusi 

dan lain-lain. Kemudian menetapkan jawaban sementara dari masalah tersebut. Dugaan 

jawaban ini tentu saja didasarkan pada data yang telah diperoleh pada langkah sebelumnya. 

Kemudian, menguji kebenaran jawaban sementara tersebut. Dalam langkah ini siswa harus 

berusaha memecahkan masalah sehingga betul-betul yakin bahwa jawaban tersebut betul-

betul cocok. Apakah sesuai dengan jawaban sementara atau sama sekali tidak sesuai. Untuk 

menguji kebenaran jawaban ini tentu saja diperlukan metode-metode lainnya seperti 

demonstrasi, tugas, diskusi dan lain-lain. Selanjutnya menarik kesimpulan. Artinya siswa 

harus sampai pada kesimpulan terakhir tentang jawaban dari masalah tadi.  

Menjelaskan cara menyelesaikan soal cerita dengan menggunakan langkah-langkah problem 

solving. Yaitu dimulai dari memahami masalah soal cerita, kemudian merencakan pemecahan 

masalah untuk menyelesaikan soal cerita, kemudian menyelesaikan soal cerita sesuai dengan 

prosedur matematika, kemudian memeriksa kembali jawaban dan menarik kesimpulan. 

Membentuk beberapa kelompok setiap kelompok terdiri dari enam siswa dengan kemampuan 

yang berbeda-beda. 

Bahan materi yang telah disiapakan didiskusikan dalam kelompok untuk mencapai 

kompetensi dasar. 

Memfasilitasi siswa membuat rangkuman, mengarahkan, dan memberikan penegasan pada 

materi pembelajaran yang telah dipelajari. 

Memberikan test/kuis kepada siswa secara individual. 

Memberikan penghargaan pada kelompok berdasarkan perolehan nilai peningkatan hasil 

belajar individual dari skor dasar ke skor kuis berikutnya.  

Siswa dan guru bersama-sama menyimpulkan materi pelajaran yang telah dipelajari. 

Observasi 

Pada tahap ini, kegiatan observasi yang dilakukan sama dengan siklus I dan pelaksaan 

observasi kegiatan guru dan siswa. Hasil observasi ditidaklanjuti dengan analisis untuk bahan 

refleksi. 
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HASIL PENELITIAN 

Berdasarkan analisis data pada siklus I dan siklus II maka yang menjadi hal penting 

yang perlu dikaji adalah sebagai berikut:  

 Berdasarkan data yang diperoleh maka dapat diketahui bahwa nilai pre test dari 39 

siswa sebelum dilakukan pembelajaran pada mata pelajaran Matematika sebanyak 34 orang 

siswa 87,1% dengan  nilai < 70. Sedangkan 5 orang siswa (12,82%) dengan nilai ≥ 70 dengan 

rata-rata nilai belajar siswa adalah 50,9. Hal ini menunjukkan nilai pre test siswa masih 

belum berhasil dan belum sesuai dengan yang diharapkan dalam mempelajari materi pecahan 

sederhana dalam soal cerita.  

Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

Berdasarkan hasil penelitian seperti pada histogram 4.5 dapat diketahui bahwa nilai 

siklus I dari 39 siswa setelah mempelajari pecahan sederhana dalam bentuk soal cerita 

menunjukkan bahwa sebanyak 26 orang siswa atau 66,66% dengan nilai < 70. Sedangkan 13 

orang siswa 33,33% yang mencapai nilai ≥ 70). dengan  rata-rata nilai belajar siswa adalah 

66,4. Hal ini menunjukkan nilai siklus I siswa masih juga belum berhasil karena nilai post 

test siswa masih memiliki tingkat keberhasilan belajar (ketuntasan klasikal) di bawah 85% 

dan siswa kelas IV SD N 106162 Medan Estate belum tuntas mempelajari materi pecahan 

sederhana dalam bentuk soal cerita pada pelajaran matematika. 

Berdasarkan observasi terhadap  aktivitas belajar mengajar guru tergolong kategori cukup. 

Namun demikian masih ada beberapa keterampilan yang belum terlaksana dengan efektif. 

Untuk itu, guru perlu memperbaiki kegiatan mengajarnya dengan memperhatikan berbagai 

indikator yang belum terlaksana tersebut. Adapun aspek yang perlu diperbaiki oleh guru 

adalah dalam menjelaskan tujuan pembelajaran, membagi dan menyusun kelompok, 

menyediakan sumber belajar dan alat-alat bantu pelajaran yang diperoleh, mendemontrasikan 

langkah-langkah metode problem sloving, melibatkan siswa dalam proses belajar mengajar, 

mengamati kegiatan siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan kepada siswa, 

mengungkapkan pertanyaan yang jelas dan tepat, memberikan respon atau tanggapan kepada 

siswa, mengmbangkan keberanian siswa, merangkum isi pelajaran dan membuat kesimpulan 

pelajaran bersama dengan siswa. 

Berdasarkan observasi nilai rata-rata observasi ketrampilan berpikir logis siswa adalah 2,52. 

Berarti secara klasikal nilai observasi siswa tergolong kategori cukup. Dengan perincian 

sebanyak 1 orang siswa (2%) tergolong kategori kurang, sebanyak 22 orang siswa (56%)  

tergolong kategori cukup dan sebanyak 16 orang siswa (41%) tergolong kategori baik. 

Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa nilai siklus II dari 39 siswa 

pada pembelajaran matematika materi pokok pecahan sederhana dalam bentuk soal cerita 

menunjukkan bahwa sebanyak 3 siswa atau 7,69%  mencapai nilai < 70. Sedangkan 36 siswa 

atau 92,30% yang mencapai nilai ≥ 70. dengan  rata-rata nilai belajar siswa adalah 77,5. Hal 

ini menunjukkan nilai siklus II siswa sudah berhasil dan mengalami peningkatan yang sangat 

tinggi. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa hasil belajar siswa kelas IV SD N 

106162 Medan Estate sudah mengalami ketuntasan dalam mempelajari materi pecahan 

sederhana dalam bentuk soal cerita pada pelajaran Matematika. 
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Berdasarkan observasi pembelajaran  maka dapat dijelaskan bahwa aktivitas belajar mengajar 

guru tergolong kategori sangat baik. Berdasarkan hasil observasi diperoleh bahwa 

pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan metode problem solving tergolong sangat 

baik dengan nilai yaitu 3,3.  

Berdasarkan observasi pelaksanaan siklus II diketahui nilai rata-rata observasi terhadap 

ketrampilan berpikir logis siswa adalah 2,8,tergolong kategori baik. Dengan perincian 

sebanyak 3 orang siswa atau 7% tergolong kategori cukup, sebanyak 28 orang siswa atau  

71%  tergolong kategori baik dan sebanyak 8 orang siswa atau 20% tergolong kategori sangat 

baik. 

 

KESIMPULAN 

Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Pada saat pretest dari 39 orang siswa diperoleh tingkat ketuntasan klasikal sebanyak 5 

orang siswa atau 12,82% yang memiliki hasil belajar tinggi, dan sebanyak 34 orang siswa 

87.17% yang memiliki hasil belajar kurang optimal dengan nilai rata-rata 50,9. 

2. Pada siklus I terdapat 33,33% yang memiliki hasil belajar tinggi, dan 66,66% yang 

memiliki hasil belajar kurang optimal dengan nilai rata-rata 66,4. 

3. Berdasarkan observasi nilai rata-rata observasi terhadap kemampuan berpikir logis siswa 

adalah 2,52. Berarti secara klasikal nilai observasi kemampuan berpikir logis siswa 

tergolong kategori cukup 

4. Pada siklus II terdapat 92,30% yang memiliki hasil belajar tinggi, dan 7,69% yang 

memiliki hasil belajar kurang optimal dengan nilai rata-rata 77,5. 

5. Berdasarkan hasil observasi kemampuan berpikir logis siswa pada siklus II  diperoleh 

bahwa aktivitas siswa dalam kegiatan belajar tergolong kategori baik dengan nilai yaitu 

2,8. Dengan demikian, dari hasil observasi kemampuan berpikir logis siswa pada siklus II 

diperoleh bahwa aktivitas siswa dalam kegiatan belajar dengan menggunakan metode 

problem solving tergolong sangat baik. 

6. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode problem solving dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika dengan materi pokok 

pecahan sederhana dalam bentuk soal cerita di kelas IV SD N 106162 Medan Estae 

Tahun Ajaran 2014/2015. 

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, peneliti menyarankan: 

Untuk memperoleh kualitas proses dan hasil belajar matematika yang sesuai tuntutan 

kompetensi baik yang tertuang dalam kurikulum standar maupun tuntutan situasi dan 

perkembangan kehidupan masa kini maka para praktisi pendidikan, khususnya di tingkat 

sekolah dasar seyogyanya pendekatan matematika realistik dipilih sebagai salah satu 

pendekatan pembelajaran dalam mengajar. Para stake holder terutama pemerintah dalam hal 

ini Dinas Pendidikan diharapkan  proaktif menyebarluaskan penggunaan problem solving, 

karena dari hasil penelitian diperoleh temuan bahwa metode problem solving mampu 

meningkatkan berbagai kemampuan penting pada diri siswa yang bermanfaat untuk bekal 

dalam kehidupan siswa sekarang dan masa yang akan datang, terutama mampu meningkatkan 

hasil belajar dan  kemampuan berpikir logis siswa sekolah dasar. 
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Abstract 

Approach of Scientific is designed study process in such a manner [so that/to be] educative 

participant actively concept construct, law, principal [pass/through] phase perceive, 

formulating problem, presenting or formulating hypothesis, collecting data, analysing data, 

concluding and communicating. Approach of Scientific meant to give the understanding of to 

educative participant in recognizing, comprehending various items use erudite approach, that 

information can come just where from is, any time, do not hinge from unidirectional 

information of teacher. Condition of expected to be study to be created to push educative 

participant in searching soybean cake from some source of passing perception and not merely 

informed. Study process is fully aimed at third development of domain intactly/ holistik. So 

that process study intactly will bear person expressing perfection of domination of attitude, 

integrated skill and knowledge, as according to demand study of century 21. 
  

Keyword: Approach Of Scientific, Study of Century 21 

 

 

PENDAHULUAN 

Indonesia sebagai negara berkembang akan selalu tumbuh, berkembang dan 

mempertahankan kehidupannya untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Secara jelas 

tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat, yakni melindungi segenap bangsa 

dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi dan ketertiban sosial. Salah satu cara dan strategi untuk tercapainya cita-

cita negara kita adalah dengan mempersiapkan generasi masa depan yang tangguh, cerdas, 

mandiri dan berpegang teguh pada nilai-nilai spritual.    

Dalam mewujudkan visi diatas, pemerintah telah melakukan berbagai inovasi dalam 

bidang pendidikan. Salah satunya adalah pembaharuan kurikulum, yaitu dari kurikulum 

KTSP kepada Kurikulum 2013. Lahirnya kurikulum 2013 ini adalah untuk menjawab 

tantangan dan pergeseran paradigma pembangunan dibidang  pendidikan dari abad ke 20 

menuju abad ke 21. Kunandar (16:2013) menyatakan bahwa kurikulum 2013 bertujuan untuk 

mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan 

warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif dan afektif, serta mampu 

berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan peradaban dunia.                                                                                       

Ada banyak komponen yang melekat pada kurikulum 2013. Momen yang paling 

menonjol adalah pendekatan dan strategi pembelajarannya, dimana kurikulum 2013 

mailto:rifdaeliyasni@yahoo.co.id
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diharapkan dalam pembelajaran peserta didik dapat memenuhi kompetensi yang seimbang 

antara sikap, keterampilan dan pengetahuan. Disamping itu hasil belajar yang diharapkan 

melahirkan peserta didik yang produktif, kreatif dan inovatif yang memiliki daya saing 

tinggi.  

Untuk tercapainya hasil belajar yang diharapkan, guru sebagai ujung tombak atau sebagai 

sosok terdepan dalam proses pendidikan, dituntut mampu memberikan pengetahuan, sikap 

dan keterampilan melalui strategi pada pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan 

pembelajaran abad 21. Salah satu pendekatan yang diprediksi dapat menjawab tantangan 

tersebut, pemerintah telah menetapkan pada kurikulum 2013 pembelajaran dilaksanakan 

dengan pendekatan scientific. Karena proses pembelajaran dengan scientific dapat 

menyentuh tiga ranah, yaitu ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan. Dan hasil belajar 

akan melahirkan peserta didik yang kreatif dan inovatif (sesuai dengan tuntutan pembelajaran 

abad 21). Hosnan (39:2014) menyatakan hasil belajar melahirkan peserta didik yang 

produktif, kreatif, inovatif dan afektif melalui penguatan sikap, keterampilan dan 

pengetahuan yang terintegrasi.   

 

PEMBAHASAN 

Karakteristik Pembelajaran Abad 21 

Seorang guru harus memikirkan secara matang strategi pembelajaran apa yang akan 

diimplementasikannya di dalam kelas. Karena pembelajaran abad 21 mempunyai 

karakteristik (Hasnan, 85:2014) : 1) pembelajaran berpusat pada peserta didik, 2) 

mengembangkan kreatifitas peserta didik, 3) menciptakan suasana menarik, 4) 

mengembangkan beragam kemampuan yang bermuatan nilai dan makna, 5) belajar melalui 

berbuat, yakni peserta didik aktif berbuat, 6) menekankan pada penggalian, penemuan dan 

penciptaan, 7) menciptakan pembelajaran dan situasi nyata dan konteks sebenarnya yakni 

melalui pendekatan kontekstual. 

Dari karakteristik pembelajaran diatas, dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran 

berpusat pada siswa (student centered). Artinya peserta didik yang berperan secara aktif 

dalam proses pembelajaran. Siswa diberikan kebebasan dan keleluasaan belajar sesuai 

dengan minat, bakat dan kebutuhan mereka. Peserta didik dapat mengukur sendiri sejauh 

mana pemahaman dan penguasaan mereka terhadap suatu materi pelajaran. Tuntutan dunia 

masa depan menuntut peserta didik untuk memiliki kecakapan berpikir dan belajar, seperti 

kecakapan pemecahan masalah, kecakapan berpikir kritis, kecakapan berkomunikasi, 

kecakapan kreatifitas dan kolaborasi.  

Model Pembelajaran Abad 21 

Pergeseran paradigma belajar abad 20 ke abad 21, sekaligus membawa perubahan 

terhadap model pembelajaran yang akan digunakan guru dalam proses pembelajaran. 

Kunandar (21:2013) menyatakan: 1) pembelajaran diarahkan untuk mendorong peserta didik 

mencari tahu dari berbagai sumber observasi, bukan diberi tahu, 2) pembelajaran diarahkan 

untuk mampu merumuskan masalah (menanya) bukan hanya menyelesaikan masalah 

(menjawab), 3) pembelajaran diarahkan untuk berpikir analitis (pengambilan keputusan) 
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bukan berpikir mekanistis (rutin), 4) pembelajaran menekankan pentingnya kerja sama dan 

kolaborasi, dan menyelesaikan masalah.  

Aktifitas Belajar dengan Pendekatan Scientific 

Pendekatan scientific (pendekatan ilmiah) dalam proses pembelajaran dilaksanakan 

dengan langkah-langkah: mengamati, bertanya, mencoba, menalar dan mengkomunikasikan. 

Kegiatan pertama pada pendekatan scientic adalah pada langkah pembelajaran 

mengamati. Dengan mengamati peserta didik akan merasa tertantang  mengeksplorasi rasa 

keingintahuannya. Karena peserta didik mengamati secara langsung obyek yang akan 

dipelajari, sehingga mereka mendapatkan fakta berbentuk data yang objektif dan kemudian 

dianalisis sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.  

Dengan mengamati, rasa keingintahuan peserta didik akan terpenuhi. Karena seluruh 

panca indera peserta didik terlibat, sehingga proses pembelajaran memiliki kebermaknaan 

yang tinggi. Permendikbud no 81.a (dalam Hosnan, 41:2014) menyatakan, hendaklah guru 

membuka secara luas dan bervariasi kesempatan peserta didik untuk melakukan pengamatan 

melalui kegiatan melihat, menyimak, mendengar dan membaca. Guru memfasilitasi peserta 

didik untuk melakukan pengamatan, melatih mereka untuk memperhatikan (melihat, 

membaca, mendengar) hal yang penting dari suatu benda atau obyek. Kegiatan ini diharapkan 

dapat melatih peserta didik dalam kesungguhan, ketelitian dan mencari informasi.  

Langkah ke dua pada pendekatan scientific adalah menanya. Kegiatan belajarnya adalah 

mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati 

(dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik). Bertanya 

merupakan salah satu pintu masuk untuk memperoleh pengetahuan. Karena itu, bertanya 

dalam kegiatan pembelajaran  merupakan kegiatan guru untuk mendorong, membimbing dan 

menilai kemampuan berpikir siswa.  

Demikian pula, bertanya merupakan bagian penting dalam melaksanakan pembelajaran 

inquiry, yaitu menggali informasi, mengkonfirmasi apa yang sudah diketahui dan 

mengarahkan perhatian pada aspek yang belum diketahui. Karena itu, ada dua tugas guru dan 

siswa dan memperkaya topik-topik pembelajaran yang aktual dengan perkembangan dan 

kontekstual dengan kebutuhan siswa. dengan  (1987:119) menyatakan bahwa metode tanya 

jawab ini dapat dijadikan sebagai pendorong dan pembuka jalan bagi siswa untuk 

mengadakan penelusuran lebih lanjut (dalam rangka belajar) dengan berbagai sumber belajar, 

seperti buku, majalah, surat kabar, kamus, ensiklopedia, laboratorium, video, masyarakat, 

alam dan sebagainya. 

Langkah ketiga adalah mengumpulkan informasi, yang merupakan tindak lanjut dari 

bertanya. Kegiatan ini dilakukan  dengan menggali dan mengumpulkan informasi dari 

berbagai sumber melalui berbagai cara. Untuk itu, peserta didik dapat membaca buku yang 

lebih banyak, memperhatikan fenomena atau objek yang lebih teliti atau bahkan melakukan 

eksperimen. Adapun kompetensi yang diharapkan adalah mengembangkan sikap teliti, jujur, 

sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan 

kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, 

mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat.  
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Langkah berikutnya adalah menalar atau mengolah informasi. Istilah “menalar” dalam 

kerangka proses pembelajaran dengan pendekatan ilmiah yang dianut dalam Kurikulum 2013 

untuk menggambarkan bahwa guru dan peserta didik merupakan pelaku aktif. Titik tekannya 

tentu dalam banyak hal dan situasi peserta didik harus lebih aktif daripada guru. Penalaran 

adalah proses berpikir yang logis dan sistematis atas fakta-fakta empiris yang dapat 

diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan. Penalaran dimaksud 

merupakan penalaran ilmiah, meskipun penalaran non ilmiah tidak selalu bermanfaat.   

Associating/mengasosiasi/mengolah informasi/menalar dalam kegiatan pembelajaran 

sebagaimana disampaikan dalam Permendikbud Nomor 81a Tahun 2013, adalah memproses 

informasi yang sudah dikumpulkan, baik terbatas dari hasil kegiatan 

mengumpulkan/eksperimen maupun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan 

mengumpulkan informasi.  Pengolahan informasi yang dikumpulkan dari yang bersifat 

menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi yang bersifat 

mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada 

yang bertentangan. Kegiatan ini dilakukan menemukan keterkaitan informasi tersebut. 

Adapun kompetensi yang diharapkan adalah mengembangkan sikap jujur, teliti, displin, taat 

aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir induktif serta 

deduktif dalam menyimpulkan.  

Pada langkah kelima pendekatan scientific, guru diharapkan memberi kesempatan kepada 

peserta didik untuk mengkomunikasikan apa yang telah mereka pelajari. Pada tahapan ini, 

diharapkan peserta didik dapat mengkomunikasikan hasil pekerjaan yang telah disusun baik 

secara bersama-sama dalam kelompok dan atau secara individu dari hasil kesimpulan yang 

telah dibuat bersama. Kegiatan mengkomunikasikan ini dapat diberikan klarifikasi oleh guru 

agar peserta didik akan mengetahui secara benar apakah jawaban yang telah dikerjakan sudah 

benar atau ada yang harus diperbaiki. Hal ini dapat  diarahkan pada kegiatan konfirmasi 

sebagaimana pada standar proses. 

Kegiatan ini dapat dilakukan melalui menuliskan atau menceritakan apa yang ditemukan 

dalam kegiatan mencari informasi, mengasosiasikan dan menemukan pola. Hasil tersebut 

disampaikan di kelas dan dinilai oleh guru sebagai hasil belajar peserta didik atau kelompok 

peserta didik tersebut. Kegiatan mengkomunikasikan dalam kegiatan pembelajaran 

sebagaimana disampaikan dalam Permendikbud Nomor 81a Tahun 2013, adalah 

menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis 

atau media lainnya. Adapun kompetensi yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah 

mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, 

mengungkapkan pendapat dengan singkat dan jelas, dan mengembangkan kemampuan 

berbahasa yang baik dan benar.  

Peran Pendekatan Scientifik dalam Mewujudkan Pembelajaran Abad 21 

Pendekatan scientific diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada peserta didik 

dalam mengenal, memahami berbagai materi menggunakan pendekatan ilmiah. Pendekatan 

scientificsebagai titian emas perkembangan dan pengembangan sikap, keterampilan dan 

pengetahuan peserta didik, diyakini lebih efektif dibandingkan dengan pembelajaran 
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tradisional. Hasil penelitian membuktikan bahwa pada pembelajaran tradisional, retensi 

informasi dari guru sebesar 10 persen setelah 15 menit dan perolehan pemahaman 

kontekstual sebesar 25 persen. Pada pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah (scientific), 

retensi informasi dari guru sebesar lebih dari 90 persen setelah dua hari dan perolehan 

pemahaman kontekstual sebesar 50-70 persen. Disamping itu proses pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan scientific menyentuh tiga ranah yaitu (Hosnan,38:2014) : 

a. Ranah sikap mengamit transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik “tahu 

mengapa”. 

b. Ranah keterampilan mengamit transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik “ 

tahu bagaimana”. 

c. Ranah pengetahuan mengamit transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik 

“tahu apa”. 

d. Hasil akhirnya adalah peningkatan dan keseimbangan antara kemampuan untuk menjadi 

manusia yang baik (soft skills) dan manusia yang memiliki kecakapan dan pengetahuan 

untuk hidup secara layak (hard skills) dari peserta didik yang meliputi aspek kompetensi 

sikap, pengetahuan dan keterampilan. 

e. Hasil belajar melahirkan peserta didik yang produktif, kreatif, inovatif dan afektif melalui 

penguatan sikap, keterampilan dan pengetahuan yang terintegrasi.   

Pendekatan scientific menekankan pada pentingnya kolaborasi dan kerja sama diantara 

peserta didik dalam menyelesaikan setiap permasalahan dalam pembelajaran. Oleh karena itu 

guru sedapat mungkin menciptakan pembelajaran yang mengedapankan kondisi peserta didik 

yang berprilaku ilmiah dengan bersama-sama diajak mengamati, menanya, menalar, mencoba 

dan mengkomunikasikan, sehingga peserta didik  dapat menguasai materi yang dipelajari 

dengan baik. Dengan mengacu pada pendapat di atas, guru diharapkan berperan aktif dalam 

pelaksanaan pendekatan scientifik di sekolah dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip 

pelaksanaan pembelajaran scientifik.  

Beberapa prinsip yang harus diperhatikan guru dalam menggunakan pendekatan scientific 

menurut Hosnan (37:2014) diantaranya: 

1.  Pembelajaran berpusat pada siswa 

2. Pembelajaran membentuk student self concept 

3. Pembelajarn terhindar dari verbalisme 

4. Pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasimilasi dan 

mengakomodasi konsep, hukum dan prinsip 

5. Pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa 

6. Pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa dan motivasi mengajar guru 

7. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuan dalam komunikasi 

8. Adanya proses validasi terhadap konsep, hukum dan prinsip yang dikonstruksi siswa 

dalam struktur kognitifnya.  

Dengan mengacu kepada prinsip yang harus diperhatikan guru, maka dalam paradigma 

baru, dalam mengajar guru harus berusaha mengetahui kemampuan awal siswa, memberi 

motivasi yang kuat, mengajak siswa untuk berpikir dan melakukan aktifitas umpan balik dan 
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menempatkan peserta didik sebagai subjek yang memiliki kemampuan untuk dikembangkan. 

Iklim yang mendukung dan menyenangkan akan membuat peserta didik merasa nyaman, 

gembira dan senang dalam belajar. Sehingga lebih memungkinkan peserta didik akan 

berkembang sesuai dengan kebutuhannya dan memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi 

dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif dan afektif, serta mampu 

berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan peradaban dunia, 

sebagaimana tuntutan perkembangan pendidikan pada abad 21.   

 

SIMPULAN 

Pendekatan Scientific merupakan suatu pendekatan yang harus dilaksanakan guru dalam 

pembelajaran di sekolah. Karena pendekatan scientific diyakini mampu mewujudkan tuntutan 

pendidikan pada abad 21. Dalam pendekatan scientific, peserta didik terlibat secara aktif 

mulai dari kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menalar dan mengkomunikasikan. 

Dengan terlaksananya aktifitas belajar ini secara berkesinambungan, akan menjadikan peserta 

didik sebagai pribadi yang beriman, produktif, kreatif, inovatif dan afektif, serta mampu 

berkontribusi dan bersikap responsif terhadap perubahan zaman.  
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Abstract 

Study materials organizing strategies is a method for organizing the contents of a selected 

field of study for learning. Organizing refers to an act such as the learning content selection 

and arrangement of learning content. The guidelines set out in the basic competence, 

developed from the teaching materials. The subject matter should be relevant to the 

developed standards and basic competencies specified in the standard content. Types of 

learning materials can be classified into four types, facts, concepts, principles and procedures, 

To find out the amount of learning material its necessary to determine the scope of learning 

materials. The scope of learning materials need to be determined so that the material can be 

completely in accordance with the purpose of learning achieved by students. Learning 

resources includes the message, people, materials, equipment, techniques and environment or 

background. Learning resources should be chosen to suit the instructional materials which 

will be designed 

Keywords: organizing strategies, teaching materials 

 

PENDAHULUAN 

        Perencanaan yang baik dalam proses belajar mengajar ilmu pengetahuan alam sangat 

diperlukan, karena perencanaan sebagai pemandu dalam melaksanakan pembelajaran. 

Degeng (1994) menjelaskan kegiatan pembelajaran yang baik diawali dengan desain yang 

benar. Mendesain pembelajaran yang benar, memiliki arti yang sangat penting bagi guru 

dalam rangka memperbaiki, dan meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menetapkan 

dan mengembangkan strategi pembelajaran yang optimal untuk mencapai hasil pembelajaran 

yang diinginkan. Lebih lanjut Degeng menjelaskan bahwa dalam mrngmbangkan perangkat 

pembelajaran kriteria yang perlu diperhatikan antara lain, adalah (a) dapat membantu 

kegiatan pengajaran secara individu dan kelompok, (2) dapat merespon,(3) memuat pesan 

secara potensial, (4) mampu memberikan kesempatan belajar yang diminati, dan (5) 

memberikan saran dan petunjuk serta informasi balikan tentang tingkat kemajuan belajar 

yang dicapai siswa. Mengembangkan perangkat pembelajaran seperti yang dikemukakan oleh 

Degeng, diperlukan pengkajian secara  mendalam  dan sungguh-sungguh agar kelima kriteria  

dalam mengembangkan perangkat pembelajaran benar-benar dilaksanakan dengan baik 

karena menjadi pegangan bagi guru dalam mengaplikasikan  perangkat pembelajaran ini.  

Dalam kaitan ini,  Surna dan Pandeirot, 2014)  mengemukakan bahwa guru perlu memiliki 

kemampuan untuk merancang strategi pembelajaran yang mampu mengembangkan 
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kemampuan berpikir kritis  dan memecahkan masalah, keterampilan yang selayaknya 

dimiliki oleh siswa dalam melaksanakan tugas dan tangung jawab yang harus dikerjakannya. 

          Untuk membantu siswa mencapai kompetensi dasar yang berkontribusi pada standar 

kompetensi adalah bahan pelajaran atau yang disebut bahan ajar,  merupakan kompenen 

sistem pembelajaran yang memgang peranan penting. Anwar dan Harmi (2010:101) 

menjelaskan bahwa materi pokok adalah sesuatu yang hendak dipelajari dan dikuasai siswa, 

baik berupa pengetahuan, keterampilan, maupun sikap melalui kegiatan pembelajaran 

merupakan sesuatu yang disajikan guru untuk diolah oleh siswa dalam rangka menguasai 

kompetensi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam kaitan ini Miarso (2005: 2) 

mengemukakan strategi pengorganisasian bahan pelajaran ini bertolak dari pertanyaan, 

bagaimana merancang bahan pelajaran. Dalam merancang materi pebelajaran yang harus  

dipelajari oleh siswa tentunya perlu memperhatikan karakteristik siswa tentang pengetahuan, 

pengalaman dan kemampuan yang  dimiliki oleh siswa dan diperlukan untuk belajar ilmu 

pengetahuan alam. Karakteristik siswa menjadi pegangan bagi guru dalam merancang bahan 

pelajaran. Guru hendaknya mampu memilih strategi pembelajaran yang tepat, yaitu strategi 

pengorganisasian bahan pelajaran.   Rambu-rambu yang ditetapkan dalam kompetensi dasar, 

dikembangkan dari bahan ajar. Materi pelajaran yang dikembangkan hendaknya relevan 

dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan dalam standar isi. 

Materi yang dikembangkan benar-benar dipilih agar sesuai dengan kebutuhan belajar setiap 

siswa. Siswa memiliki beragam pengalaman, pengetahuan, dan kemmpuan yang dibutuhkan 

untuk belajar. Keberagaman karakteristik siswa perlu dipertimbangkan oleh guru dalam 

merancang bahan pembelajaran. Dick and Carey (2005) bahan ajar hendaknya sesuai antara 

isi materi dengan tujuan instruksional, kecukupan dibuat oleh orang yang menguasai bidang 

ilmunya, tepat keluasan dan kedalamannya, materi disesuaikan dengan kebutuhan siswa.  

 

Strategi Pengorganisasian Bahan Pelajaran 

           Degeng (1989: 24) strategi pengorganisasian bahan pelajaran merupakan metode 

untuk mengorganisasikan isi bidang studi yang dipilih untuk pembelajaran. 

Mengorganisasikan mengacu pada suatu tindakan seperti pemilihan isi pembelajaran, dan 

penataan isi pembelajaran. Pemahaman dalam memilih isi pembeajaran dan penataan isi 

pembelajaran menjadi tolak ukur bagi guru dalam menyesuaikan kebutuhan belajar siswa. 

Sanjaya (2010) pengorganisasian yang efektif hanya dapat diciptakan mana kala siswa bisa 

belajar secara individu, karena pada dasarnya tujuan yang ingin dicapai adalah siswa belajar 

secara individual walaupun pengajaran itu dilaksanakan secara klasikal.  Perluya 

pengorganisasian isi bahan ajar dilakukan dalam merancang pembelajaran seperti bagaimana 

menata isi,  urutan isi, dan  bagaimana memilih memilih bahan ajar. Reigeluth (1983) 

menjelaskan bahwa strategi pengorganisasian isi pengajaran adalah structural strategi. 

structural strategi merupakan cara untuk membuat urutan dan pensintesis fakta, konsep, 

prosedur, atau prinsip yang berkaitan. Apa yang dikemukakan Reigeluth dan Merril tersebut 

dalam mengorganisasikan isi pengajaran ada dua kegiatan penting yang perlu dikerjakan oleh 

guru, yaitu bagaimana membuat urutan penyajian isi bidang studi, dan bagaimana upaya yang 
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dilakukan untuk menunjukkan kepada siswa keterkaitan antara fakta, konsep,  prosedur atau 

prinsip yang ada dalam . suatu bidang studi.  

         Tahapan-tahapan yang sangat penting dalam mendesain pembelajaran adalah 

mengorganisasian isi pengajaran. Menurut Degeng (1994) dalam merancang pembelajaran 

perlu pengorganisasian isi bahan ajar, seperti penataan isi, urutan isi dan pemilihan bahan 

ajar.  Pensintesis akan membuat topik-topik dalam suatu bidang studi menjadi lebih 

bermakna bagi siswa yaitu dengan menunjukkan bagaimana topik-topik itu terkait dengan 

keseluruhan isi bidang studi (Ausubel, 1968). Karakteristik struktur isi bidang studi 

merupakan suatu kesatuan dalam membuat atau menyusun strategi pengorganisasian 

pengajaran. Mengapa ada keterkaitan antara penyusunan strategi pengorganisasian dengan 

karakteristik struktur isi bidang studi? Hal ini disebabkan struktur isi bidang studi 

mempunyai implikasi dalam usaha pembuatan urutan dan pensintesis  antara isi suatu bidang 

studi. Darling-Hammond dalam Santrock (2009) perencanaan yang baik membutuhkan 

pertimbangan akan jenis informasi, demonstrasi, peragaan, kesempatan bertanya, diskusi, dan 

latihan yang selalu dibutuhkan pada siswa untuk memahami konsep tertentu dan 

mengembangkan keterampilan tertentu. Meskipun penelitian menemukana fakta bahwa 

semua hal yang disebutkan tadi dapat mendukung pembelajaran, namun proses merancang 

pembelajaran menghendaki para guru untuk dapat mengetahui kapan, untuk apa, dan 

bagaimana para siswa melakukan sesuatu. 

Jenis dan Cakupan Materi Pembelajaran 

          Jenis materi pembelajaran menurut Merrill (1994) dapat diklasifikasikan menjadi 

empat jenis, yaitu fakta, konsep, prinsip dan prosedur. Materi jenis fakta terkait dengan 

nama-nama  objek, nama orang, nama tempat, dan peristiwa. Materi jenis konsep terkait 

dengan definisi, pengertian, hakikat. Materi tentang prinsip terkait dengan dalil, rumus, 

postulat, dan paradigma. Yang terakhir adalah materi jenis prosedur berupa langkah-langkah 

untuk mengerjakan sesuatu secara berurutan. Kempat jenis materi pembelajaran yang 

dijelaskan oleh Merrill, mulai dari materi fakta, konsep, prinsip dan prosedur siwa dapat 

mengaplikasikan dalam kehidupan nyata.  

          Untuk mengetahui banyaknya materi pembelajaran perlu ditentukan ruang lingkup 

materi pembelajaran. Ruang lingkup materi pembelajaran perlu ditentukan  agar materi  yang 

ditentukan harus benar-benar sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dicapai oleh siswa. 

Apabila materi tidak ditentukan ruang lingkupnya, maka akan sulit bagi guru untuk 

mengetahui materi-materi yang harus dipelajari oleh siswa. Cakupan materi perlu ditata, 

dikelola dengan memperhatikan kebutuhan belajar anak yang mengacu pada kurikulum. 

Ruang lingkup materi pembelajaran yang akan dikembangkan, perlu memperhatikan urutan 

bahan ajar yang akan disusun.. Gagne (1970) dalam mengembangkan bahan ajar perlu 

diperhatikan hirarkhi bahan ajar yang disusun secara sistematis dalam bentuk peta, yang 

merupakan hasil analisis prayarat belajar pada tahap berikutnya, sampai terwujudnya peta 

bahan ajar yang legkap. Peta bahan ajar merupakan bagian yang sangat penting dalam 

menentukan bahan ajar yang akan diterapkan. Peta bahan ajar ini juga digunakan untuk 

mengetahui apakah bahan ajar yang dikembangkan berhungan atau berkaitan dengan bahan 
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ajar yang satu dengan bahan ajar yang lain, atau apakah bahan ajar yang tidak berkaitan 

dengan bahan ajar yang lainnya. Keterkaitan antara bahan ajar dan ketidak terkaitan bahan 

ajar yang satu dengan bahan ajar yang lainnya perlu dipelajari  oleh guru, agar bahan ajar 

yang sudah disusun dalam bentuk  peta benar-benar nantinya dapat diterapkan oleh guru 

kepada siswanya. Hal ini sangat penting  bagi guru untuk memahami agar bahan ajar yang 

telah disusun secara lengkap  dan sistematis dapat diimplementasikan.  

             Untuk menentukaan bahan ajar yang sesuai dengan kurikulum dan kompetensi inti 

serta kompetensi dasar adalah materi pelajaran. Bahan ajar atau materi pelajaran perlu dipilih 

dan disesuaikan dengan karakteristik kebutuhan siswa. Kunci utama bahan ajar yang hendak 

digunakan perlu dipahami  dengan baik oleh guru dalam merumuskan kompetensi inti dan 

kompetensi dasar, dengan tujuan agar siswa dapat dengan mudah memahami materi pelajaran 

yang disampaikan oleh guru. Perlu dipahami bahwa siswa memiliki kemampuan yang sangat 

heterogen. Oleh karena itu bahan ajar yang akan digunakan dirancang dengan baik dan 

memperhatikan keberagaman kemampuan siswa. Dalam kaitan ini Pribadi (2009: 33) 

menjelaskan  setiap siswa merupakan individu yang unik dengan potensi kemampuan yang 

berbeda-beda. Cruickshank (2006) dalam mendesain proses pembelajaran yang perlu 

diperhatikan adalah karakteristik umum siswa, yaitu:  (1) kondisi sosial ekonomi, (2) faktor 

budaya, (3) jenis kelamin, (4) pertumbuhan, (5) gaya belajar,dan (6) kemampuan belajar.  

Dalam menciptakan proses belajar yang dapat membantu siswa mencapai kemampuan yang 

optimal, perlu mempertimbangkan karakteristik siswa. Apabila dicermati karakteristik atau 

ciri-ciri setiap siswa seperti yang dikemukakan oleh Cruickshank tersebut  adalah sangat 

beragam. Keberagaman itu, memerlukan ketelitian dalam merancang bahan ajar yang sesuai 

dengan keberadaan individu siswa. Suparman (2001) mengemukakan bahwa karakteristik 

siswa didefinisikan sebagai ciri dari kualitas perseorang siswa yang pada umumnya meliputi 

kemampuan akademik, usia dan tingkat kedewasaan, motivasi terhadap mata pelajaran, 

pengalaman, keterampilan, psikomotorik, kemampuan bekerja sama, keterampilan sosial. 

Oleh sebab itu karakteristik siswa perlu dipahami oleh guru, sehingga dalam merancang 

pembelajaran guru dapat menyesuaiakn akan kebutuhan, kemampuan dan permasalahan yang 

dihadapi oleh  siswa. Dengan demikian karakteristik yang ada pada anak perlu dipahami oleh 

guru, agar tujuan yang ingin dapat tercapai. 

Sumber Bahan Belajar 

         Sumber belajar yaitu sumber-sumber yang mendukung belajar termasuk sistem 

penunjang, materi, dan lingkungan pembelajaran (Seels dan Richey (1994: 2). Sumber belajar 

adalah semua sumber (baik berupa data, orang atau benda yang dapat digunakan untuk 

memberi fasilitas atau kemudahan belajar bagi siswa. Sumber belajar itu meliputi pesan, 

orang, bahan, peralatan, teknik dan lingkungan atau latar (AECT, 1986). Sumber belajar yang 

akan digunakan, hendaknya dipilih agar sesuai dengan bahan ajar yang akan dirancang. 

Sumber belajar yang akan digunakan juga disesuaikan dengan strategi, metode pembelajaran, 

dan kemampuan siswa. Keterkaitan dan keterpaduan antara kemampuan setiap karakteristik 

siswa perlu disesuaikan dengan sumber belajar, metode, bahan ajar, dan strategi 

pembelajaran yang akan digunakan. Dalam kaitan ini Anwar dan Harmi (2011) begitu 
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banyak sumber belajar yang ada diseputar kita, yang semua itu dapat dimanfaatkan untuk 

keperluan belajar, dan guru hanya merupakan salah satu dari sekian banyak sumber belajar 

yang ada. Oleh karena itu  dapat dipahami bahwa guru hendaknya mampu memilih sumber 

belajar yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa dan bahan ajar yang akan digunakan, 

karena sumber belajar yang cocok atau yang sesuai dengan bahan ajar dan kemampuan  siswa 

akan berdampak kepada tujuan yang akan dicapai.Bahan ajar adalah segala bentuk bahan 

yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakn kegiatan belajar mengajar. Bahan 

ajar yang dirancang dengan baik akan memudahkan siswa dapat mempelajari suatu 

kompetensi dasar secara runtut. Apabila siswa dapat mempelajari suatu kompetensi dasar 

secara runtut, maka siswa  mampu menguasai semua kompetensi secara utuh dan terpadu. 

Bahan ajar merupakan informasi, dan alat yang sangat diperlukan oleh guru dalam mendesain 

pembelajaran dan digunakan melaksanakan pembelajaran.  Anwar dan Harmi (2011) 

menjelaskan pada proses pengembangan silabus, guru dituntut untuk merumuskan sumber 

belajar dan bahan pembelajaran yang mencakup rujukan, referensi atau literatur. Sumber 

belajar yang dikembangkan sesuai dengan substansi materi pembelajaran dan tingkat 

kebutuhan. Kesemuanya itu perlu dirancang atau didesain dengan baik agar  memudahkan 

bagi siswa untuk mengikuti pelajaran. Sanjaya (2010: 25) menjelaskan pengaturan sumber, 

hanyalah alat atau sarana saja untuk mencapai apa yang harus diselesaikan. Tujuan akhirnya 

adalah membuat agar siswa dapat belajar bersama. Peran guru sebagai sumber belajar 

merupakan peran yang sangat penting. Peran sebagai sumber belajar berkaitan dengan 

penguasaan materi pelajaran.  

 

KESIMPULAN 

           Strategi pengorganisasian bahan pelajaran merupakan metode untuk 

mengorganisasikan isi bidang studi yang dipilih untuk pembelajaran. Mengorganisasikan 

mengacu pada suatu tindakan seperti pemilihan isi pembelajaran, dan penataan isi 

pembelajaran. Strategi bahan ajar dan sumber pembelajaran merupakan hal yang sangat 

penting dan perlu diperhatikan dalam penyusunan perencanaan. Dalam menyusun rencana 

pembelajaran stategi  diperlukan dalam mempersiapkan proses pembelajaran. Apabila 

strategi yang dipersiapkan dan dirancang dengan baik, dan memperhatikan kebutuhan belajar 

siswa, maka siswa akan mudah memahami materi pelajaran. Dalam merancang pembelajaran 

perlu pengorganisasian isi bahan ajar, seperti penataan isi, urutan isi dan pemilihan bahan 

ajar. Materi pokok adalah sesuatu yang hendak dipelajari dan dikuasai siswa, baik berupa 

pengetahuan, keterampilan, maupun sikap melalui kegiatan pembelajaran merupakan sesuatu 

yang disajikan guru untuk diolah oleh siswa dalam rangka menguasai kompetensi yang telah 

ditetapkan sebelumnya. strategi pengorganisasian bahan pelajaran merupakan metode untuk 

mengorganisasikan isi bidang studi yang dipilih untuk pembelajaran. Mengorganisasikan 

mengacu pada suatu tindakan seperti pemilihan isi pembelajaran, dan penataan isi 

pembelajaran. Jenis materi pembelajaran  dapat diklasifikasian menjadi empat jenis, yaitu 

fakta, konsep, prinsip dan prosedur. Ruang lingkup materi pembelajaran perlu ditentukan  

agar materi  yang ditentukan harus benar-benar sesuai dengan tujuan pembelajaran yang 
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dicapai oleh siswa. Apabila materi tidak ditentukan ruang lingkupnya, maka akan sulit bagi 

guru untuk mengetahui materi-materi yang harus dipelajari oleh siswa. Sumber belajar adalah 

semua sumber (baik berupa data, orang atau benda yang dapat digunakan untuk memberi 

fasilitas atau kemudahan belajar bagi siswa 
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Abstract 

The research aimed at describing the use of standard bahasa Indonesia storytelling on 

students of SDN 02 Boliyohuto, subdistrict of Boliyohuto district of Gorontalo. The research 

applied qualitative method with descriptive design. Data collection were through observation, 

interview, and documentation. Data analysis had been focused during the procees in the field. 

The result showed that teacher was more dominant to teach Bahasa Indonesia rather than how 

to use Bahasa Indonesia, well. This leads the students to have difficulty in telling a story. 

Therefore, it gained 4 students or 18,18% who were categorized to less capable and 12 

students or 54,54% yet 6 students or 27,27% were categorized to not capable. To sum up, the 

use of standard Bahasa Indonesia in story telling on students of SDN 02 Boliyohuto, 

subdistrict of Boliyohuto, district of Gorontalo has been run yet it is considered not optimal. 
 

Key Words: standard Bahasa Indonesia, Story. 

 

 

PENDAHULUAN 

    Bahasa baku merupakan alat komunikasi resmi yang digunakan oleh setiap manusia 

untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari, dengan bahasa manusia dapat  berinteraksi 

dengan orang lain untuk  menyampaikan pesan atau informasi, isi hati, perasaan  maupun  

pikiran seseorang. Jadi dapat dikatakan bahwa bahasa merupakan salah satu kebutuhan pokok 

dalam kehidupan manusia di dunia ini. 

  Bahasa merupakan segi kehidupan yang memegang peranan penting sebagai alat 

interaksi kehidupan manusia untuk bersosial, berhubungan, dan berkomunikasi dengan 

sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan menerapkan bahasa baku, manusia 

dapat berinteraksi secara resmi dalam berhubungan sesama bahkan dengan lingkungan  

sekitarnya, terutama dengan manusia dimanapun dan kapanpun. Bahasa baku merupakan alat 

komunikasi resmi yang diterapkan  untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari, 

khususnya interaksi yang di lingkungan pendidikan misalnya  di sekolah dalam 

menyampaikan pesan atau informasi terutama dalam proses pembelajaran. 

Dalam proses pembelajaran antara guru dan siswa terjadi  interaksi antara guru dan siswa, 

siswa dengan siswa , demikian sebaliknya siswa dan guru , baik di dalam kelas maupun di 

luar kelas. Tentunya dalam berinteraksi guru dan siswa selalu menerapkan bahasa yang baik 
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dan benar atau bahasa baku untuk berinteraksi dalam memperlancar proses pembelajaran 

tersebut. 

Bahasa yang baik dan benar yang dimaksud disini adalah bahasa Indonesia yang baku. 

Bahasa Indonesia baku merupakan ragam bahasa Indonesia yang diterapkan  dalam situasi 

formal atau resmi. Secara tertulis misalnya pada buku pelajaran, dan secara lisan misalnya 

pada pidato kenegaraan. Contoh penerapan bahasa indonesia baku yaitu misalnya kata 

“harganya” sedangkan dalam bahasa Indonesia yang tidak baku adalah “dia punya harga” 

Menurut lestari dkk (2006:43) bahwa: ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam 

berbahasa agar komunikasi menjadi efektif yaitu: memilih kata dan menyusunnya dengan 

baik dan benar, menerapkan ejaan yang baik dan benar dan menerapkan  imbuhan yang 

beraturan. Dalam kehidupan  sehari-hari sering kita mendengar atau bahkan menggunakan 

imbuhan “in” dalam konteks formal sekalipun. Misalnya, “ngapain”, “dikemanain”, 

“dimatiin”, “dinyalain”, “diduluin” dan sebagainya. Sebagai bahasa baku dalam percakapan 

sehari-hari memang dapat diterima. Tetapi dalam bahasa tulis ilmiah yang formal sebaiknya 

penambahan imbuhan disesuaikan dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang baik dan 

benar atau yang baku. 

Di sekolah dasar menggunakan bahasa baku, karena kemampuan berbahasa Indonesia 

adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi masyarakat Indonesia, tidak terkecuali murid 

sekolah dasar. Bahasa baku diambil dari bahasa yang biasanya digunakan oleh kalangan 

orang berpendidikan, karena bahasa inilah yang memiliki kaidah-kaidah bahasa baku yang 

baik diterapkan dalam  pembelajaran. Secara umum muncul pada tata bahasa, gaya bahasa 

dan tutur kata yang digunakan seorang guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. 

Sehingga pemahaman seorang siswa dalam memahami  materi  sangat dipengaruhi oleh 

bahasa yang digunakan guru, terlebih bagi guru yang mengunakan metode ceramah untuk 

menjelaskan suatu pokok bahasan. Para guru senantiasa dituntut menjadikan siswa menjadi 

manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menerapkan bahasa baku yang 

baik dan benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar pula. Jika hal ini bisa 

tercapai maka para siswa tidak akan diragukan lagi dalam hal menggunakan bahasa Indonesia 

sebagaimana yang diharapkan. 

Sehubungan dengan penerapan bahasa baku, terdapat empat keterampilan dasar 

berbahasa, yaitu mendengarkan (menyimak), berbicara, membaca, dan menulis. Menurut 

Tarigan (2013: 1) keterampilan berbahasa mempunyai empat komponen, yaitu 1) 

keterampilan menyimak (listening skills), 2) keterampilan berbicara (speaking skills), 3) 

keterampilan membaca (reading skills), 4) keterampilan menulis (writing skills). Dari 

keempat keterampilan yang dikemukakan tersebut dalam kegiatan penelitian ini  memilih 

salah satu keterampilan saja yaitu keterampilan berbicara yang diaplikasikan dengan kegiatan 

bercerita. 

Keterampilan bercerita sebagai salah satu cara dari empat keterampilan berbahasa yang 

mempunyai peranan  penting dalam kehidupan manusia. Karena tanpa memahami bahasa 

sangat sulit  untuk berinteraksi atau bergaul dengan orang lain bahkan sulit berhubungan 

dengan lingkungan sekitar. Oleh sebab itu manusia dituntun untuk memahami bahasa dan 
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menerapkan  bahasa yang baik dan benar yaitu bahasa baku.  Sehingga dalam menceritakan 

sesuatu kepada lawan bicara dapat memahami apa yang kita ceritakan atau komunikatif.  

Dengan bercerita seseorang dapat mengungkapkan isi pikirannya,  gagasannya untuk 

mencapai maksud dan tujuannya. Pada Prinsipnya bercerita adalah mengungkapkan sesuatu 

yang kita lihat, kita baca  kita dengar, kita pikirkan, kita rasakan.  

   Keterampilan menceritakan merupakan salah satu keterampilan yang masih banyak 

kendala dalam penerapannya. Buktinya siswa kurang mampu mengungkapkan apa yang 

diketahuinya dengan cara bercerita. Mereka tidak mampu menggunakan kata-kata sesuai 

dengan ketentuan dalam ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar atau sering disebut 

dengan bahasa baku. Masalah ini disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhi siswa 

dalam pembelajaran berbicara pada umumnya dalam pembelajaran bercerita pada khususnya, 

yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara lain terganggunya alat ucap 

sedangkan faktor eksternal antara lain kurangnya perbendaharaan kata atau kosakata yang 

dimiliki kurang , sehingga semua ini dapat mempengaruhi ketidakmampuan dalam 

berceritera. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Menurut Rahayu (2009:24) bahwa: bahasa baku didukung oleh empat fungsi, yaitu  sbb: 

Pemersatu: bahasa baku menghubungkan semua penutur berbagai dialek sehingga bahasa 

baku mempersatukan mereka menjadi suatu masyarakat bahasa dan meningkatkan proses 

identitas penutur dan seluruh masyarakatnya,  Sebagai kerangka acuan: artinya bahasa baku 

memiliki norma yang menjadi tolok ukur dalam berbahasa. Pemberian kekhasan: berarti 

membedakan bahasa itu dengan bahasa lainnya sehingga bahasa baku memprkuat 

kepribadian nasional masyarakat bahasa yang bersangkutan. Pembawa kewibawaan: 

bersangkutan dengan usaha orang mencapai kesederajatan dengan peradaban lain yang 

dikagumi melalui perolehan bahasa baku. Menurut Pulukadang dan Evi H (2014:6) ciri 

bahasa baku dapat dilihat dari kemampuannya dalam mengungkapkan proses pemikiran yang 

rumit beberapa bidang kehidupan dan ilmu pengetahuan. Menurut Ridwan (dalam Cerdas 

Berbahasa Inonesia) Lafal baku bahasa Indonesia adalah lafal yang tidak “menampakkan” 

lagi ciri-ciri bahasa daerah atau bahasa asing. (Lafal yang tidak baku dalam bahasa lisan pada 

gilirannya akan muncul pula dalam bahasa tulis karena penulis terpengaruh oleh lafal bahasa 

lisan itu. Menurut Ridwan (dalam Cerdas Berbahasa Inonesia) Ejaan bahasa Indonesia yang 

baku telah diberlakukan sejak 1972. Nama Ejaan Bahasa Bahasa Indonesia Yang 

Disempurnakan (disingkat EYD). Oleh karena itu, semua kata yang tidak ditulis menurut 

kaidah yang diatur dalam EYD adalah kata yang tidak baku. Yang ditulis sesuai dengan 

aturan EYD adalah kata yang baku. Menurut Dhieni (2005:6.3) bercerita adalah suatu 

kegiatan yang dilakukan seseorang secara lisan kepada orang lain dengan alat atau tanpa alat 

tentang apa yang harus disampaikan dalam bentuk pesan, informasi atau hanya sebuah 

dongeng yang untuk didengarkan dengan rasa menyenangkan, oleh karena orang yang 

menyajikan cerita tersebut menyampaikannya dengan menarik. Menurut Dhieni (2005:6.5) 

tujuan bercerita bagi anak usia 4-6 adalah agar anak mampu mendengarkan dengan seksama 
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terhadap apa yang disampaikan orang lain, anak dapat bertanya apabila tidak memahaminya, 

anak dapat menjawab pertanyaan, selanjutnya anak dapat menceritakan dan mengekspresikan 

terhadap apa yang didengarkan dan diceritakannya, sehingga hikmah dari isi cerita dapat 

dipahami dan lambat laun didengarkan, diperhatikan, dilaksanakan dan diceritakannya pada 

orang lain. Menurut Yudha dalam Rahmawati (2010: 24) bahwa manfaat bercerita adalah 

sebagai berikut. 

1. Memicu daya kritis dan curiousity anak 

2. Melatih daya konsentrasi 

3. Melatih anak-anak berasosiasi 

4. Mendorong anak mulai mencintai buku (membaca) 

5. Merangsang jiwa petualangan anak 

6. Merangsang imajinasi dan fantasi 

7. Memupuk rasa keindahan, kehalusan budi, dan emosi anak 

8. Melatih anak mampu memahami nilai-nilai social 

9. Menngasah intelektual anak 

10. Mengandung vitamin “H” (hiburan) bagi anak. Setelah ditelusuri ternyata tidak ada 

penelitian yang berjudul Penggunaan Bahasa Indonesia Baku dalam Bercerita 

sebelumnya. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di kelas IV SDN 02 Boliyohuto Kabupaten Gorontalo, yang 

masih minim penerapan bahasa baku dalam bercerita. Jumlah seluruh siswa 22 orang, laki-

laki berjumlah 11 orang dan perempuan berjumlah 11 orang, sedangkan guru berjumlah 10 

orang. Pelaksanaan  penelitian dilaksanakan dalam waktu 3 (tiga) bulan. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan  kualitatif deskriptif. 

Penggunaan jenis dan pendekatan ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan data temuan 

penelitian dalam bentuk kalimat-kalimat berupa keterangan atau pernyataan-pernyataan dari 

responden sesuai realitas yang di temukan di lapangan. Dengan pemilihan pendekatan ini 

dilakukan untuk menjaga objektifitas dalam penelitian. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik dalam prosedur 

pengumpulan data yakni wawancara, observasi dan dokumentasi. Menurut Sugiyono (2009: 

244) analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari 

hasil catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan analisis kualitatif dengan mendeskripsikan data-data yang berhubungan 

dengan penggunaan bahasa baku dalam bercerita pada siswa kelas IV SDN 02 Boliyohuto 

Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo. Analisis data dalam penelitian kualitatif 

dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah di lapangan. Namun 

pada penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan 

dengan pengumpulan data. Data hasil analisis ini disajikan dalam bentuk narasi, setelah itu 

dianalisis secara kualitatif, yaitu menggambarkan permasalahan dalam penelitian. 
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 Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini adalah Triangulasi dengan sumber data 

yang dilakukan dengan cara pengecekan data (cek,cek ulang, dan cek silang). Mengecek 

adalah melakukan wawancara kepada dua data atau lebih sumber informan dengan 

pertanyaan yang sama. Cek ulang berarti melakukan proses observasi secara langsung dengan 

menggunakan pedoman observasi yang sama dalam waktu yang berlainan. Cek silang berarti 

menggali keterangan tentang keadaan terhadap antar observasi yang satu dengan observasi 

lainnya. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Pengambilan data melalui observasi ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang 

perilaku siswa-siswa kelas IV selama pembelajaran bercerita menggunakan bahasa Indonesia 

baku berlangsung. Aspek yang diamati pada observasi ini adalah perilaku positif siswa yang 

ditunjukkan selama pembelajaran berlangsung. Kriteria penilaian meliputi (1) kelancaran (2) 

pilihan kata (3) struktur kalimat (4) lafal dan intonasi. 

 Pembelajaran bercerita menerapkan  bahasa Indonesia baku, guru melakukan beberapa 

tahap pembelajaran. Tahap pembelajaran yang dimaksud disini meliputi tahap pendahuluan, 

inti, dan penutup. Tahap pendahuluan guru mengajak siswa kelas IV berdoa sebelum 

memulai pelajaran, melakukan komunikasi tentang kehadiran siswa dan melakukan 

apersepsi. Proses ini merupakan proses yang diamati pada awal guru memasuki kelas. Proses 

apersepsi yang guru lakukan yaitu proses menuliskan kompetensi dasar yang akan dipelajari, 

dan memberitahu siswa mengenai tujuan pembelajaran yang akan dipelajari. Proses apersepsi 

terlihat siswa masih bingung dengan suasana belajar. Pada tahap kedua yaitu kegiatan inti, 

yaitu guru menjelaskan materi bercerita. Saat guru mulai menjelaskan materi pembelajaran 

mengenai bercerita menggunakan bahasa Indonesia baku belum terlihat interaksi yang baik 

antara guru dan siswa. Beberapa siswa terlihat mengobrol dengan temannya, dan membuat 

suara gaduh sehingga menganggu pembelajaran. Siswa cenderung diam dan masih belum 

aktif  menanggapi pembelajaran. Hal ini dikarenakan siswa belum terbiasa belajar bercerita 

menggunakan bahasa baku jadi hal ini dirasa unik dan lucu bagi mereka. Setelah guru 

menjelaskan materi bercerita menggunakan bahasa baku guru menunjuk siswa satu-persatu 

untuk bercerita menggunakan bahasa baku didepan kelas, dan terlihat dari 22 orang siswa 

hanya 4 orang siswa atau denga presentase (18.18%) yang mampu bercerita di depan kelas. 

Sebagian siswa lainnya terlebih dahulu menulis cerita kemudian dibacakan didepan kelas dan 

ada juga siswa yang sama sekali tidak mampu bercerita di depan kelas dikarenakan siswa 

kurang percaya diri dan merasa grogi ketika bercerita didepan teman-temannya karena 

ketidaktahuan siswa tentang tekhnik berbicara. Untuk tahap selanjutnya yakni penutup. Pada 

tahap penutup ini guru menyimpulkan materi bercerita menggunakan bahasa baku dan 

mengajak siswa-siswi untuk berdoa mengakhiri kegiatan pembelajaran. 

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan ketika guru malaksanakan 

pembelajaran, guru mampu melakukan beberapa tahap pembelajaran yaitu tahap 

pendahuluan, inti, dan penutup. Dari prosee pembelajar siswa dapat diketahui dari 22 orang 

siswa hanya 4 orang siswa atau  18.18% siswa yang mampu bercerita di depan kelas, 12 
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orang siswa atau  54.54 % yang termasuk pada kategori kurang mampu dan 6 orang siswa 

atau  27.27% yang ada pada kategori tidak mampu. 

Untuk itu sebaiknya dalam pembelajaran bercerita guru mengembangkan keterampilan 

bercerita pada siswa yaitu yang pertama melatih siswa untuk berceritera, bercakap-cakap ,  

memberikan tugas dan kesempatan kepada siswa menyampaikan pengalamannya kepada 

orang lain, yang kedua sebaiknya guru menjelaskan bagaimana cara bercerita menerapkan 

bahasa baku yakni  bahasa yang baik dan benar secara detail kepada siswa, guru menyuruh 

siswa satu persatu untuk maju ke depan kelas untuk bercerita tentang kegiatan sehari-hari 

siswa dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baku, guru mengamati dan 

mendengarkan siswa yang bercerita di depan kelas, guru membimbing siswa yang takut, 

belum mampu dan kesulitan dalam bercerita menggunakan bahasa baku di depan kelas, serta 

guru memotivasi siswa agar dapat bercerita menggunakan bahasa baku dengan 

memperhatikan struktur kalimat, kelancaran, pilihan kata, lafal dan intonasi, guru 

memberikan pujian dan nilai terbaik pada siswa yang mampu maju di depan kelas dengan 

bercerita menerapkan bahasa baku. 

Wawancara adalah sebagai teknik utama dalam penelitian ini untuk mendapatkan data. 

Peneliti melakukan wawancara terhadap, kepala sekolah, guru dan peserta didik. Wawancara 

ini dilakukan peneliti untuk mengetahui bagaimana penggunaan bahasa indonsia baku dalam 

bercerita pada siswa kelas IV. Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka peneliti 

memberikan beberapa pertanyaan kepada informan yang diambil dari beberapa indikator 

yang berhubungan dengan judul penelitian adalah Penerapan Bahasa Indonesia Baku dalam 

Becerita Pada siswa kelas IV di SDN 02 Boliyohuto Kabupaten Gorontalo. 

Berdasarkan observasi awal, maka dalam hal ini peneliti didukung dengan melakukan 

wawancara terhadap guru kelas (GL 1 IJK) mengenai penerapan Bahasa Indonesia Baku 

dalam Bercerita Pada Siswa Kelas IV SDN 02 Boliyohuto Kabupaten Gorontalo dengan 

memberikan pertanyaan kepada responden untuk mendapat data yang akurat. Berdasarkan 

instrumen wawancara ada enam pertanyaan yang diajukan, pertanyaan tersebut mencakup:  

(1) apakah pembelajaran tentang bahasa baku melekat pada mata pelajaran bahasa Indonesia? 

(2) apakah selama pembelajaran bahasa Indonesia ibu menggunakan bahasa baku?  (3) 

apakah ibu pernah membelajarkan siswa-siswi bercerita menggunakan bahasa baku?, (4) 

apakah siswa-siswi kelas IV sudah menguasai bahasa baku dalam bercerita? (5) apakah 

siswa-siswi antusias dalam setiap bercerita menggunakan bahasa baku ? (6) bagaimana 

penilaian yang akan ibu lakukan dalam bercerita menerapkan bahasa Indonesia baku ? 

Berdasarkan analisis yang diperoleh dari wawancara dapat diuraikan bahwa masih 

banyak siswa-siswi yang belum menguasai kosakata bahasa baku karena dipengaruhi oleh 

beberapa faktor hal ini yang menjadi kendala bagi siswa untuk bercerita menggunakan 

bahasa baku di depan kelas. 

Untuk pertanyaan pertama, “Apakah pembelajaran tentang bahasa baku melekat pada 

mata pelajaran bahasa Indonesia?” guru kelas IV (GL 1IJK) menjawab bahwa “bahasa baku 

melekat pada mata pelejaran bahasa Indonesia, serta bahasa baku merupakan sumber mata 

pelajaran bahasa Indonesia, karena bahasa baku merupakan bahasa yang baik dan benar jadi 
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sangat melekat pada pembelajaran bahasa Indonesia” sehingga dapat diketahui bahwa bahasa 

baku melekat pada pelajaran bahasa Indonesia karena menurut guru kelas IV bahasa baku 

merupakan bahasa yang baik dan benar. 

Kemudian guru kelas IV diberi pertanyaan “Apakah selama pembelajaran bahasa 

Indonesia ibu menggunakan bahasa baku?” guru kelas IV (IJK) menjawab bahwa “Selama 

pembelajaran bahasa Indonesia kadang menggunakan bahasa baku kadang tidak, siswa-siswi 

lebih mengerti dengan bahasa sehari-hari karena mereka sudah terbiasa dengan bahasa 

sehari-hari atau bahasa ibu”. Selanjutnya guru kelas IV diberi pertanyaan “Apakah ibu 

pernah membelajarkan siswa-siswi bercerita menggunakan bahasa baku?” guru kelas IV 

menjawab “Pernah membelajarkan siswa dalam bercerita menggunakan bahasa baku pada 

saat jam pelajaran bahasa Indonesia, karena dengan membelajarkan bahasa baku siswa-siswi 

dapat bercerita dengan baik”. 

Kemudian guru kelas IV diberi pertanyaan mengenai “Apakah siswa-siswi kelas IV 

sudah menguasai bahasa baku dan apakah siswa-siswi antusias dalam bercerita menggunakan 

bahasa baku?”, guru kelas IV menjawab bahwa “Siswa-siswi masih banyak yang belum 

menguasai bahasa baku karena tidak semua siswa yang memahami dan antusias 

menggunakan bahasa baku saat bercerita mereka masih banyak menggunakan bahasa sehari-

hari baik dalam pembelajarn maupun di luar pembelajaran mereka masih banyak 

menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa ibu”. Untuk pertanyaan terakhir “Bagaimana 

penilaian yang ibu lakukan dalam bercerita menggunakan bahasa baku?”, guru kelas IV 

menjawab bahwa “Penilaian yang dilakukan dalam bercerita menggunakan bahasa baku 

disesuaikan dengan indikator yaitu dari pilihan kata, struktur kalimat, kelancaran dan lafal 

intonasi”. 

Berdasarkan paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa guru sudah membelajarkan 

bahasa baku akan tetapi masih banyak siswa yang belum memahami dan masih banyak siswa 

yang kurang antusias pada pelajaran bahasa baku sehingga ini yang menjadi kendala bagi 

siswa bercerita menggunakan bahasa baku didepan kelas. 

Selanjutnya wawancara dengan siswa-siswi kelas IV SDN 02 Boliyohuto Wawancara 

pada penelitian ini tidak dilakukan terhadap seluruh siswa yang mengikuti pembelajaran, 

melainkan hanya kepada 6 siswa yaitu 2 siswa yang memperoleh nilai tertinggi (G.L), 2 

siswa yang memperoleh nilai sedang(M.D), dan 2 siswa yang memperoleh nilai rendah saat 

bercerita di depan kelas (R.I). Keenam siswa tersebut mewakili siswa satu kelas. Wawancara 

dilakukan di luar jam pelajaran melalui tatap muka lan gsung dengan responden atau 

siswa. 

Berdasarkan      instrumen wawancara ada 10 pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan 

tersebut meliputi, (1) apakah siswa senang dengan pembelajaran bercerita menggunakan 

bahasa baku? (2) pendapat siswa mengenai pembelajaran bercerita menggunakan bahasa 

baku? (3) apakah siswa sering menggunakan bahasa Indonesia baku dalam bercerita? (4) 

apakah di luar jam belajar atau istrahat siswa menggunakan bahasa baku dalam bercerita? (5) 

apakah siswa menggunakan bahasa baku saat bercerita dengan guru? (6) saat diluar jam 

pelajaran apakah guru menggunakan bahasa baku sebagai alat komunikasi? (7) adakah 
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kesulitan ketika bercerita di depan kelas? Jika ada apa kesulitannya?,(8) bagaimana cara 

siswa mengatasi kesulitan dalam bercerita menggunakan bahasa baku? (9) apakah adik 

terlibat aktif dalam pembelajaran bercerita menggunakan bahasa Indonesia baku? (10) kesan 

yang diperoleh dari pembelajaran bercerita menggunakan bahasa Indonesia baku? 

Berdasarkan analisis wawancara dapat diuraikan tidak semua siswa merasa senang dengan 

pembelajaran bercerita menerapkan bahasa Indonesia baku, sehingga hal ini mempengaruhi 

pembelajaran dan menyebabkan tidak tercipta pembelajaran yang diharapkan.  

Untuk pertanyaan pertama, “Apakah kamu senang dengan pembelajaran bercerita 

menggunakan bahasa baku?” empat siswa yaitu siswa yang mendapat nilai terendah dan nilai 

sedang  menjawab “ saya senang akan tetapi, saat bercerita di depan kelas merasa malu”. 

Sedangkan, dua siswa yang mendapat nilai tertinggi menjawab “saya senang karena 

pembelajaran bercerita menggunakan bahasa baku dirasa baru bagi mereka”.  

Kemudian keenam siswa diberi pertanyaan berikutnya yaitu mengenai “Pendapat kamu 

mengenai pembelajaran bercerita menerapkan bahasa baku?” empat siswa yaitu siswa yang 

mendapat nilai terendah dan nilai sedang menjawab bahwa pembelajaran bercerita 

menerapkan bahasa baku agak sulit  di pahami dan kurang menarik bagi mereka. Sedangkan, 

dua siswa yang mendapat nilai tertinggi menjawab “menarik dan mudah dipahami”.  

Pertanyaan ketiga yaitu, “Apakah siswa sering menerapkan bahasa Indonesia baku dalam 

bercerita?” empat siswa yaitu siswa yang mendapat nilai terendah dan nilai sedang  

menjawab mereka tidak sering menerapkan bahasa baku pada saat bercerita. Sedangkan, dua 

siswa yang mendapat nilai tertinggi menjawab mereka sering menggunakan bahasa baku 

pada saat bercerita. 

Selanjutnya pertanyaan yang keempat yaitu “Apakah di luar jam belajar atau istrahat 

siswa menerapkan bahasa baku dalam bercerita?” empat siswa yaitu siswa yang mendapat 

nilai terendah dan nilai sedang menjawab bahwa di luar jam belajar atau jam istirahat mereka 

tidak menerapkan bahasa baku karena mereka tidak terbiasa menggunakan bahasa baku . 

Sedangkan, dua siswa yang mendapat nilai tertinggi menjawab mereka kadang-kadang 

menggunakan bahasa baku.  

Pertanyaan kelima yaitu, “Apakah siswa menerapkan bahasa baku saat bercerita dengan 

guru?” empat siswa yaitu siswa yang mendapat nilai terendah dan nilai sedang  menjawab 

pada saat bercerita dengan guru mereka hanya menggunakan bahasa sehari-hari. Sedangkan, 

dua siswa yang mendapat nilai tertinggi menjawab mereka bercerita dengan guru 

menerapkan bahasa baku hanya pada saat jam pembelajaran.  

Pertanyaan keenam yaitu, “saat diluar jam pelajaran apakah guru menerapkan bahasa 

baku sebagai alat komunikasi?” empat siswa yaitu siswa yang mendapat nilai terendah dan 

nilai sedang menjawab bahwa di luar jam pelajaran guru hanya menerapkan bahasa sehari-

hari. Sedangkan, dua siswa yang mendapat nilai tertinggi menjawab pada saat berkomunikasi 

di luar jam pelajaran guru tidak menggunakan bahasa baku melainkan bahasa sehari-hari. 

Selanjutnya pertanyaan ketujuh yaitu, “Adakah kesulitan ketika bercerita di depan kelas? 

Jika ada apa kesulitannya?” empat siswa yaitu siswa yang mendapat nilai terendah dan nilai 

sedang  menjawab dengan alasan mereka malu dan grogi saat bercerita di hadapan temannya 
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Sedangkan, dua siswa yang mendapat nilai tertinggi mereka sudah tidak merasa kesulitan 

untuk bercerita di depan kelas karena mereka sudah mampu bercerita menerapkan bahasa 

baku.  

Selanjutnya Pertanyaan kedelapan yaitu, “Bagaimana cara siswa mengatasi kesulitan 

dalam bercerita menggunakan bahasa baku?” empat siswa yaitu siswa yang mendapat nilai 

terendah dan nilai sedang  menjawab cara mereka mengatasi kesulitan dalam bercerita 

menggunakan bahasa baku yaitu dengan cara menayakan kepada guru. Sedangkan, dua siswa 

yang mendapat nilai tertinggi menjawab mendiskusikan dengan teman kemudian di tanyakan 

sama ibu guru mata pelajaran bahasa indonesia.  

Pertanyaan kesembilan yaitu, “Apakah adik terlibat aktif dalam pembelajaran bercerita 

menggunakan bahasa Indonesia baku?” empat siswa yaitu siswa yang mendapat nilai 

terendah dan nilai sedang  menjawab mereka tidak aktif di dalam kelas melainkan hanya 

bermain pada saat jam pelajaran berlangsung Sedangkan, dua siswa yang mendapat nilai 

tertinggi menjawab mereka aktif dan memperhatikan guru yang sedang menjelaskan materi 

pembelajaran.  

Selanjutnya pertanyaan terakhir yaitu, “kesan apa yang diperoleh dari pembelajaran 

bercerita menggunakan bahasa Indonesia baku? empat siswa yaitu siswa yang mendapat nilai 

terendah dan nilai sedang  menjawab “saya senang bercerita walaupun saya belum lancar 

menggunakan bahasa baku dan tetapi malu saat disuruh bercerita di depan teman-teman. 

Sedangkan, dua siswa yang mendapat nilai tertinggi menjawab “saya senang belajar bercerita 

mengguanakan bahasa baku walaupun sedikit tidak percaya diri bercerita di depan kelas. 

Berdasarkan paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa keenam siswa senang dengan 

pembelajaran bercerita menggunakan bahasa baku, akan tetapi kendala mereka yaitu pada 

kurangnya rasa percaya diri saat bercerita di depan teman-temannya. Kurangnya rasa percaya 

diri siswa tersebut berpengaruh terhadap aspek bercerita lainnya, seperti ekspresi dan gerak 

tubuh siswa saat bercerita dan aspek lainnya. Kendala tersebut dapat diatasi dengan 

meningkatkan intensitas siswa tampil dan distimulus dengan lebih sering interaksi antara 

siswa dengan guru atau guru mengajak siswa untuk sering bercakap-cakap untuk memberi 

kesempatan siswa agar berbicara. Hal tersebut secara tidak langsung dapat mempengaruhi 

keberanian siswa untuk bercerita di depan kelas. 

Hasil penelitian yang dilakukan melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi 

bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan bahasa Indonesia baku dalam bercerita pada 

Siswa Kelas IV SDN 02 Boliyohuto Kabupaten Gorontalo. 

Penerapan bahasa Indonesia baku dalam bercerita pada siswa kelas IV SDN 02 

Boliyohuto masih sangat rendah. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti 

menemukan bahwa kemampuan siswa dalam bercerita menerapkan bahasa Indonesia baku 

masih sangat rendah, hal ni dapat dilihat dari hasil belajar siswa. Dari 22 orang siswa hanya 4 

orang siswa saja atau dengan presentase 18.18% yang ada pada kategori mampu dalam 

penerapan bahasa Indonesia baku dalam bercerita, sedangkan yang termasuk pada kategori 

kurang mampu dan tidak mampu yakni jumlah seluruh siswa kelas IV dikurangi dengan 

jumlah siswa yang sudah mampu menerapkan  bahasa Indonesia baku dalam bercerita. 
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Sehingga diperoleh siswa yang termasuk pada kategori kurang mampu sejumlah 12 orang 

siswa atau 54.54% dan yang tidak mampu adalah 6 orang siswa atau 27.27%. 

Berdasarkan hasil observasi kedua yang peneliti lakukan, peneliti mengamati proses 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru kelas. Pembelajaran keterampilan berbicara 

khususnya dalam bercerita dengan menerapkan bahasa baku, ditemukan bahwa guru hanya 

menjelaskan bercerita dan tidak memberikan contoh kepada siswa bagaimana cara bercerita 

yang baik. Guru lebih dominan mengajarkan bahasa indonesia bukan bagaimana berbahasa 

yang baik. Hal ini yang membuat siswa mengalami kesulitan untuk bercerita, terutama 

bercerita di depan kelas.  

Memberikan latihan, dan membiasakan siswa untuk bercerita menerapkan bahasa baku 

dan guru seharusnya mengajarkan cara berbahasa pada siswa bukan hanya membelajarkan 

bahasa. Dalam menjalankan beberapa hal tersebut guru mengalami kendala yaitu anak yang 

tidak perhatian ketika guru menjelaskan materi dan memberi contoh penerapan bahasa baku 

dalam bercerita, selain itu juga saat menghadapi siswa yang tidak mau maju di depan kelas 

karena ketidaktahuannya tentang tekhik berbicara dan siswa yang belum percaya diri untuk 

bercerita menerapkan bahasa baku. 

Selain kendala yang di atas, kendala yang lain yang dialami oleh guru yakni siswa yang 

kurang percaya diri pada saat bercerita di depan teman-temannya. Siswa mengatakan bahwa 

mereka tidak terbiasa bercerita didepan kelas dengan menggunakan bahasa baku, mereka 

hanya terbiasa menggunakan bahasa sehari-hari. Untuk itu sebaiknya dalam pembelajaran 

guru mengembangkan keterampilan bercerita pada siswa yaitu yang pertama melatih siswa 

untuk berceritera, juga bercakap-cakap serta memberikan tugas dan kesempatan kepada siswa 

menyampaikan pengalamanya kepada orang lain. Kedua membiasakan pada siswa untuk 

berbicara menggunakan bahasa baku bukan hanya disekolah saja, akan tetapi guru meminta 

kepada siswa untuk membiasakan berbicara menggunakan bahasa baku dengan siapa saja, 

agar siswa sudah terbiasa bercerita menerapkan bahasa baku, serta guru memotivasi siswa 

agar dapat bercerita menerapkan bahasa baku dengan memperhatikan struktur kalimat, 

kelancaran, pilihan kata, dan intonasi, guru memberikan pujian dan nilai terbaik pada siswa 

yang maju di depan kelas dengan bercerita menerapakan bahasa baku. 

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan guru kelas IV bahwa guru 

sudah membelajarkan bahasa baku tetapi belum membelajarkan bagaimana berbahasa yang 

baik, akan tetapi masih banyak siswa yang belum memahami dan masih banyak siswa yang 

kurang antusias pada pelajaran bahasa baku sehingga ini yang menjadi kendala bagi siswa 

bercerita menerapkan bahasa baku didepan kelas. Kemudian hasil wawancara peneliti dengan 

siswa kelas IV yang terdiri dari dua siswa yang memperoleh nilai tertinggi (G.L), dua siswa 

yang memperoleh nilai sedang (M.D), dan dua siswa yang memperoleh nilai terendah (R.I). 

berdasarkan analsis yang dilakukan terhadap enam siswa tersebut dapat diuraikan tidak 

semua siswa yang merasa senang dengan pembelajaran bercerita menerapkan bahasa baku, 

sehingga belum terciptanya pembelajaran yang aktif. 
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SIMPULAN  

        Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan bahasa 

Indonesia baku dalam bercerita di SDN 02 Boliyohuto Kabupaten Gorontalo telah dijalankan 

namun belum maksimal. Sesuai hasil wawancara peneliti bersama guru dan siswa kelas IV 

bahwa masih banyak siswa yang belum menguasai bahasa baku karena dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, hal ini yang menyebabkan masih banyak siswa yang belum memahami dan 

tidak semua siswa yang merasa senang dengan pembelajaran bercerita menerapkan bahasa 

baku, sehingga belum terciptanya pembelajaran yang aktif, dari 22 orang siswa hanya 4 

orang siswa atau 18.18% yang ada pada kategori mampu, sedangkan yang termasuk pada 

kategori kurang mampu sejumlah 12 orang siswa atau  54.54%  dan yang tidak mampu 

sejumlah 6 orang siswa atau 27.27%. 
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Abstrak 

Teori MASAK sebagai akronim dari : Motivation, Affability, Skills, Attitude, dan Knowledge, 

paling tidak sebagai hasil perenungan terhadap Teori Taxanomi Bloom yang 

mengetengahkan tiga domain utama dalam proses pendidikan dan pembelajaran, yakni : (1) 

knowledge, (2) affective, dan (3) psikomotorik. 

Pendekatan teori MASAK dalam perspektif Pendidikan karakter akan bermuara pada 

pertanyaan yang mendasar, pendidikan karakter haruskah dibumikan? Sebegitu pentingkah 

istilah pendidikan karakter yang seolah tak terhentikan saat ini dari dinamika 

kemasyarakatan, khususnya di semua level dan jenjang pendidikan? Bagaimana pendekatan 

teori MASAK dalam perspektif pendidikan karakter, penulis mencoba menguraikan dan 

menggagas dalam konsepsi ide sekiranya menarik. Substansi dan filosofi teori MASAK 

dalam perspektif Pendidikan karakter adalah proses membiasakan kebenaran dan bukan 

membenarkan kebiasaan yang salah dan nantinya terjebak pada fatalisme yang sulit 

dibendung dan justru mengoyak-ngoyak  potensi humanistik secara berlebihan. 

 

Kata Kunci : Teori MASAK dan Pendidikan Karakter  

 

 

PENDAHULUAN 

Benjamin S. Bloom terkenal dengan Teori Taxanomi Bloom-nya mengetengahkan 

tiga domain utama dalam proses pendidikan dan pembelajaran : (1) knowledge, (2) affective, 

dan (3) psikomotorik. Dalam berbagai sumber rujukan ketiga domain ini telah dibahas dan 

bahkan dipraktekkan oleh para pendidik di jagat ini. Dalam kesempatan ini penulis hendak 

menguraikan pengembangannya sebagai pendekatan terhadap upaya pembumian karakter 

seseorang, yang selanjutnya penulis menyebut sebagai teori MASAK sebagai akronim dari 

(1) Motivation, (2) Affability, (3) Skills, (4) Attitude, dan (5) Knowledge.  

Teori MASAK mengandung makna yang filosofistik, bahwa sesuatu yang belum 

saatnya matang atau masak jangan dipaksakan untuk berada pada titian itu. Matang atau 

masak akan lebih nikmat rasanya jika memang sudah saatnya untuk dinikmati, sebagaimana 

upaya pengenalan, pembentukan, dan pemandirian karakter positif anak bangsa melalui 

proses pendidikan dan pembelajaran. 

1. Motivation (Spirit, motif, daya dorong) 

Seseorang tidak akan pernah bisa melakukan sesuatu tanpa adanya daya dorong, motif, 

spirit khususnya secara internal berasal dari dalam dirinya (motivasi instrinsik), dan juga 

daya dorong, motif, spirit yang secara eksternal berasal dari luar dirinya (motivasi 

ekstrinsik). Proses pendidikan dan pembelajaran, hendaknya memunculkan lebih awal 

mailto:yk@ung.ac.id
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motivasi belajar yang tinggi kepada generasi bangsa untuk memahami dan mendalami 

dinamika kehidupan, yang pasti untuk kemandirian nyata.  

2. Affability (Keramah-tamahan) 

Dalam hidup ini saatnyalah kita mengedepankan dan mengutamakan sinergitas yang 

berkelanjutan dengan sesama manusia yang mewujud pada sikap keramah-tamahan kita 

kapan dan dimanapun kita berada, tanpa harus menghilangkan prototipe kita yang 

sebenarnya. Proses pendidikan dan pembelajaran seharusnya lebih mengajarkan 

pentingnya hidup dalam keramah-tamahan terhadap sesama, ketimbang hidup secara 

individualistik tak peduli lingkungan sekitar. 

3. Skills (Kecakapan/keahlian) 

Kecakapan/keahlian sebagai domain yang turut menentukan keberlangsungan aktivitas 

pengabdian seseorang, ketika dia menyadari akan hakekat hidupnya yang harus 

melakukan yang memiliki nilai tambah bagi diri dan masyarakatnya. Kecakapan/keahlian 

menunjukan tingkat praksis seseorang yang memiliki kemampuan mengasah ilmu dan 

teori yang digelutinya, menjadi sebuah tindakan nyata dalam melakukan kerja yang 

sesuai dengan bidang keahliannya. Proses pendidikan dan pembelajaran dalam 

prakteknya harus mampu melahirkan kader-kader generasi bangsa yang memiliki skills 

yang handal. 

4. Attitude (Sikap/Pendirian) 

Keteguhan sikap dan pendirian yang cenderung kepada sesuatu hal yang positif 

menunjukkan tingkat martabat seseorang yang berada pada titik puncak humanis-

sosialistik yang berperadaban. Proses pendidikan dan pembelajaran mestinya pula 

mengutamakan lahirnya generasi bangsa yang memiliki sikap dan keteguhan pendirian 

sebagai modal dasar untuk menjamin pembumian karakter generasi bangsa. 

5. Knowledge (Pengetahuan) 

Pengetahuan sebagai output dari proses pendidikan ketika seseorang telah menjalaninya 

pada lembaga pendidikan tertentu. Pengetahuan yang berkarakter adalah cita-cita yang 

ingin kita wujudkan bersama, generasi bangsa harus memiliki pengetahuan yang 

berkarakter itu, agar tidak terjebak pada hedonisme dan keserakahan hidup. Pengetahuan 

yang berkarakter dipastikan mampu menembus dinding zaman untuk kemuliaan hidup. 

Pada dasarnya teori MASAK akan lebih mendorong terhadap upaya pembumian 

pendidikan karakter manusia seagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang berbeda dengan 

makhluk Tuhan lainnya. 
 

PEMBAHASAN 

A. Tinjauan Filsafati Pendidikan Karakter 

Karakter didefinsikan sebagai tabiat; sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti 

yang membedakan seseorang dengan yang lain; watak. Sementara berkarakter 

diterjemahkan sebagai mempunyai tabiat; mempunyai kepribadian; berwatak. Karakter 

adalah sikap pribadi  yang stabil sebagai hasil proses konsolidasi yang progresif dan dinamis, 
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integrasi pernyataan dan tindakan, integrasi antara idea dan realita. (Kamus Umum Bahasa 

Indonesia). 

Pendidikan karakter merupakan proses kegiatan yang dilaksanakan secara sadar dan 

terencana yang didukung oleh potensi sumber daya dan upaya, dalam kerangka mengarahkan 

anak didik sejak dini, agar mereka mampu mengatasi diri melalui kebebasan yang 

bertanggungjawab dan penalaran serta mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh 

anak didik. Pengembangan potensi anak didik tersebut tentunya bermuara pada pembentukan 

sikap dan karakter, juga kompetensi kognitif dan kompetensi psikomotorik, agar kelak akan 

bermanfaat bagi hidup dan kehidupannya dalam dalam dinamika kehidupan berbangsa dan 

bernegara yang lebih bermartabat. 

Pendidikan karakter mengajarkan kepada anak didik tentang kebiasaan yang positif, 

seperti : (1) cara berpikir dan berprilaku yang selalu siap membantu individu lain, (2) cara 

hidup dan bekerjasama dalam keluarga, sesama anggota masyarakat, (3) cara membuat 

keputusan dalam hidup yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara sosial maupun dalam 

perspektif religiusitas. Pendidikan karakter bermuara pada membiasakan kebenaran bukan 

membenarkan kebiasaan yang salah. 

Pendidikan karakter secara filosofis berbicara tentang pendidikan nilai. Pendidikan 

nilai dipandang perlu dan sangat penting untuk direinternalisasi kepada anak didik termasuk 

mahasiswa, dalam kerangka mengimbangi pembelajaran yang selama ini lebih berat dan 

cenderung kearah penguasaan kompetensi intelektual (ranah kognitif). Pendidikan nilai 

merupakan daya upaya untuk membina, membiasakan, mengembangkan dan membentuk 

sikap serta memperteguh watak untuk menjadi manusia yang lebih humanis berkarakter 

religi.  

Nilai disini dimaksudkan adalah potensi yang dimiliki seorang insani manusia yang 

diperoleh melalui pembinaan, pembiasaan, dan berkembang membentuk sikap serta 

memperteguh jiwa raga menjadi suatu karakter. 

 Pendidikan nilai ataupun karakter, pasti bersentuhan dengan ilmu. Sebab ilmu itu 

adalah power, tetapi ilmu tanpa karakter menyesatkan (Francis Bacon). Pendidikan nilai 

menurut Maslow Agudo (dalam Saelan, 2002:45) akan menghasilkan manusia yang mampu 

mengekspresikan dirinya, seperti: 

a) Penerimaan diri, orang lain, dan kenyataan kodrati;  

b) Spontan dan jujur dalam pemikiran, perasaan dan perbuatan;  

c) Membutuhkan dan menghargai privasi diri;  

d) Pandangan realitas mantap;  

e) Kemampuan menghadapi masalah diluar dirinya sendiri;  

f) Pribadi mandiri;  

g) Menghargai diri sendiri, orang lain dan lingungan sendiri;  

h) Menjalin hubungan pribadi dengan Transenden;  

i) Persahabatan dekat dengan beberapa sahabat atau orang-orang tercinta;  

j) Perasaan tajam, peka akan nilai-nilai rasa moral susila, teguh dan kuat;  

k) Humor tanpa menyakitkan;  
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l) Kreativitas, bias menemukan diri sendiri, tidak selalu ikut-ikutan;  

m) Mampu menolak pengaruh yang mau menguasai/memaksakan diri; dan  

n) Dapat menemukan identitasnya. 
 

1. Aspek Ontologis  

Dalam aspek ontologis atau relevan dengan konsep objek materil atau ada (ada dalam 

keberadaan dan ada dalam ketiadaan / kongkrit dan abstrak, itulah nilai hakiki). Ini 

menunjukkan bahwa pendidikan karakter itu berobjek materil pada filsafat eksistensial yang 

bermakna pendidikan nilai.  

Pendidikan karakter berobjek materil pendidikan nilai inilah  yang memposisikan 

manusia seutuhnya yang bersifat humanis, artinya kegiatan pendidikan diarahkan untuk 

mengembangkan segala potensi yang ada pada diri manusia, disamping sebagai upaya nyata 

dalam mengembangkan diri sendiri sebagai makhluk pembelajar. Maka, arah pendidikan 

karakter dalam dimensi ontologis filsafati, menjadikan manusia utuh dalam eksistensinya 

sebagai objek forma, bahwa karakter manusia itu bereksistensi “ada dalam keberadaan dan 

ada ada dalam ketiadaan” yang dapat dikembangkan selama manusia itu mengkreasi potensi 

dirinya bagi kemaslahatan hidup bukan kemuslihatan dalam hidup. 

 

2. Aspek epistemologis 

Bagaimana caranya mengubah mind-set manusia dari yang cenderung negatif ke 

sesuatu hal yang positif dan lebih bermakna dalam hidupnya, maka sesungguhnya kita 

mendisainnya dalam kerangka epistemologis filsafati. Sejak awal kita sepakat bahwa objek 

materil pendidikan karakter adalah pendidikan nilai seutuhnya, maka dalam aspek 

epistemologis, pendidikan nilai membutuhkan pendekatan humanistik yang akan menjalin 

studi empirik  dengan studi kualitatif-fenomenologis, yang diarahkan disamping untuk 

pemahaman dan pengertian juga untuk mencapai kearifan dan fenomena pendidikan, yang 

akan melahirkan dan mengarahkan pembumian karakter anak bangsa, yang lebih terarah dan 

bermartabat. Epistemologis filsafati secara faktual akan melembaga pada peran institusional 

pendidikan di semua jenis dan jenjangnya, dengan segala sistem dan regulasi yang 

melegitimasi proses penyelenggaraan pendidikan menuju pada utuh-holistiknya pembentukan 

dan pemandirian karakter generasi bangsa. 

 

3. Aspek Aksiologis 

Setiap sesuatu yang bermanfaat akan lebih bermanfaat dan bernilai, jika dimanfaatkan 

oleh siapa saja yang ingin memanfaatkannya. Inilah makna aksiologis filsafati terhadap 

sesuatu itu akan bermanfaat dan bernilai tambah, tak terkecuali pemaknaan pendidikan nilai 

sebagai objek materil pendidikan karakter itu sendiri.  

Secara aksiologis filsafati, pendidikan nilai sebagai objek materil pendidikan karakter 

bermanfaat sebagai ilmu yang otonom untuk memberikan dasar yang sebaik-baiknya bagi 

pendidikan sebagai proses pembudayaan harmoni kehidupan manusia secara beradab dan 

bermartabat. Secara jujur harus diakui bahwa pendidikan nilai sedang mulai tumbuh dan 
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berkembang mengikuti peradaban mansusia dan dinamika perkembangan sains, teknologi 

dan seni.  

 

B. Momentum Pendidikan Karakter 

 Sesungguhnya setiap manusia memiliki kepribadian atau karakter yang berbeda-beda 

tapi sebenarnya setiap karakter atau kepribadian cenderung kepada hal-hal yang baik, bukan 

sebaliknya. Untuk lebih mengarahkan kepada hal-hal yang lebih bernuansa positif, maka 

pembentukan dan pemandirian karakter membutuhkan upaya dan aktivitas pendidikan. 

 

1. Pengenalan Karakter 

 Upaya pengenalan karakter atau tabiat/ kepribadian mestinya sejak awal dilakukan 

pada tahapan pra Sekolah  (PAUD / TK, usia sampai 06 tahun) dan tingkat Sekolah Dasar 

(Usia 06 – 12 tahun). Dalam level dan tingkatan inilah seorang pembimbing atau Guru 

PAUD/TK dan SD harus mampu memperkenalkan dan mengarahkan memori anak kepada 

hal-hal yang positif sebagai pijakan dasar sang anak dalam mengenal benda-benda baik 

abstrak maupun konkrit, untuk menggugah memorinya dalam merekam setiap aktivitas yang 

bernuansa positif. Maka sesusungguhnya pada tingkatan inilah memori anak sebagaimana 

pengalaman hidup kita, bahwa ternyata apa yang kita alami dalam masa SD sampai saat ini 

masih tersimpan dalam memori ingatan kita, itulah yang namanya IMPRINT (rekaman pada 

memori otak kita terhadap masa lalu utamanya pada level SD, yang pasti selalu kita ingat). 

 Pada level inilah, mesti digunakan untuk mengisi dan mengarahkan anak dalam 

mengerjakan hal-hal yang positif, sehingga terekam oleh memori sang anak untuk hal-hal 

yang positif tersebut, akan terbawa terus oleh sang anak sampai yang bersangkutan 

melanjutkan studinya ke jenjang lebih tinggi. 

 

2. Pembentukan Karakter 

 Pada fase ini menurut hemat penulis berada pada level dan jenjang pendidikan SMP 

dan SMA/sederajat (pada usia 12-17/18 tahun). Pada masa SMP, seorang siswa berada pada 

masa transisi (anak-anak memasuki masa Remaja ke SMA kelak). Disinilah diuji kapasitas 

Guru dalam memainkan perannya sebagai pembimbing dan pengarah siswa, mengalihkan 

siswa dari jiwa kekanak-kanakkan ketika pola di SD kearah mengenal masa remaja, untuk 

selanjutnya secara positif muaranya bahwa eksistensi anak akan mengenal dan memahami 

dirinya lebih berkarakter atau bertabiat positif, serta selalu siap memasuki dan memerankan 

masa remaja secara positif pula. 

 Jika kondisi ini yang dicipta-mantapkan oleh lembaga kependidikan (SMP/SMA/ 

sederajat) yang tentunya dalam proses pembelajaran lebih menekankan pada pembobotan 

pengetahuan, keprilakuan dan ke-psikomotorik-an, maka kita patut meyakini bahwa karakter 

positif telah terbentuk dan terarah menuju masa kedewasaan sang anak, pada level inilah sang 

anak remaja akan menyadari dirinya bahwa dia bagian dari masyarakat Indonesia yang harus 

terinspirasi melakukan hal-hal yang positif. 
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 Paling tidak pada masa pembentukan karakter (level SMP/SMA/sederajat), sang anak 

bangsa, terarahkan pada kecenderungan: 

a) Membiasakan dan menyuburkan karakter atau tabiat positifnya; 

b) Menebarkan karakter atau tabiat positif ke lingkungannya dimanapun dia berada; 

c) Melanjutkan dan memelihara kebiasaan positif sebagai bagian yang lebih terinternalisasi 

dengan prilaku kehidupannya. 

d) Semakin tingginya kesadaran, bahwa terbentuknya karakter positif dalam dirinya kelak 

menjadi kekuatan menuju pada kemandiriannya. 

 

3. Pemandirian Karakter 

 Lembaga Pendidikan Tinggi (level Diploma/Sarjana) harus lebih spesifik dan terarah 

dalam melakukan proses pendidikan dan pembelajaran, dimana eksistensi sang anak 

dewasa/mahasiswa (19-21 tahun) berada pada titik puncak yang bisa saja cenderung berada 

pada instabilitas psikologikal dan pasti sangat individualistik yang cepat mengalami 

kejenuhan. Pada tataran inilah, keberadaan kurikulum pendidikan tinggi harus mampu 

mengakomodir dan mengarahkan karakter positif yang telah terbentuk pada level 

SMA/sederajat khususnya menuju pada kemandirian nyata.  

Seberapa besar pengaruh proses pembelajaran yang dilakukan oleh Lembaga 

Pendidikan Tinggi terhadap pemandirian karakter seorang mahasiswa, paling tidak 

ditentukan oleh : (1) eksistensi para pendidik (dosen) yang memiliki kapasitas dan memenuhi 

syarat yang ditentukan, (2) proses pembelajaran yang dilaksanakan, (3) kurikulum dengan 

berbagai matakuliah, dan kegiatan intra/ektra-kurikuler yang lebih mendorong percepatan 

pendewasaan dan pemandirian sang mahasiswa, seperti kegiatan soft-skills, kewirausahaan 

mahasiswa, sebagaimana tengah digalakkan pengembangannya di lingkungan Universitas 

Negeri Gorontalo, (4) sarana dan prasarana pembelajaran, seperti Laboratorium yang 

memenuhi syarat akademik, dan lain-lain yang dipandang relevan dengan upaya pemandirian 

karakter anak bangsa. 

 Pada fase inilah, sang anak dewasa mandiri menyadari dan pasti memiliki 

kecenderungan: 

a) Lebih menyiapkan diri untuk mandiri dan sukses setelah menjadi alumni Perguruan 

Tinggi, dengan keyakinan diri bahwa apa yang didapatkan dari lembaga Pendidikan 

Tinggi akan bermanfaat bagi pengembangan dirinya kelak; 

b) Tidak akan takut hidup dalam kemandiriannya, karena karakter positif telah terbentuk 

sejak awal dan tentunya telah ditempa pada masa di Perguruan Tinggi menjadi sebuah 

kemandirian nyata; 

c) Berpikir positif pasti melahirkan kemandirian yang bersinergi positif pula, maka upaya 

pemandirian karakter yang diraihnya itu  akan membawa dan mengarahkan dia kepada 

sesuatu hal yang paling bermanfaat bagi diri dan lingkungan masyarakatnya. 

Rasanya kita sepakat bahwa momentum pendidikan karakter pada prinsipnya untuk 

menepis dan mengeliminir eksistensi negatif manusia yang terkadang cenderung kepada     
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(1) memiliki ilmu pengetahuan tapi tidak berkarakter, (2) ingin menjadi kaya tapi tidak mau 

bekerja mandiri, dan (3) memuliakan hidup tapi tidak punya keteguhan prinsip. 

 Sehubungan dengan upaya pembentukan dan pemandirian karakter secara utuh dan 

berkelanjutan, maka tentunya di semua jenjang dan tingkatan lembaga Pendidikan proses 

internalisasinya terintegrasi pada beberapa mata pelajaran/mata kuliah, antara lain: 

a) Pendidikan Agama (Kebenaran yang bersumber dari wahyu bertujuan membangun 

manusia yang religius); 

b) Mata pelajaran Pendidikan Agama, sebagai sumber utama untuk mereinternalisasi nilai-

nilai kebenaran yang fundamental dan tak terbantahkan karena bersumber dari wahyu 

Ilahi yang dijabarkan dalam dalil aqli dan dalil naqli. Kesemuanya itu lebih mengutuhkan 

eksistensi anak bangsa yang terarahkan pada muara kehidupan yang bereksistensi sesuai 

rel-rel Ilahiyah ke-Tuhan-an. 

c) Pendidikan Pancasila, bertujuan membangun karakter bangsa yang mampu mengatasi diri 

melalui kebebasan dan daya penalarannya; 

d) Sejarah, makna kesejarahan, patriotisme dalam mempertahankan martabat dan kedaulatan  

bangsa; 

e) Sastra, dapat membentuk watak yang apresiatif terhadap nilai-nilai seni dan   kesejukkan 

dalam memandang manusia dan alam; 

f) Filsafat Ilmu (di Perguruan Tinggi), untuk mengembangkan kemampuan nalar dan sikap 

berpikir ilmiah 

 

C. Keterjaminan Pembumian Karakter 

 Pendekatan Teori MASAK (Motivation, Affability, Skills, Attitude, dan Knowledge) 

turut mendorong upaya nyata dalam hal : pengenalan, pembentukan dan pemandirian 

karakter seseorang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, penulis akan lebih mendorong 

upaya keterjaminan keberlanjutan pemandirian karakter seseorang, seharusnya dan dipastikan 

memiliki beberapa kecerdasan yang melingkupi perjalanan panjang dan eksistensi 

kehidupannya, yang oleh penulis disebut 7-Al. 

1. Kecerdasan spiritual 

Saelan (2002 : 114) menegaskan, bahwa : “kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan 

tertinggi kita dan member kita rasa moral, kemampuan menyesuaikan aturan yang 

dibarengi dengan pemahaman dan cinta serta kemampuan setara untuk melihat kapan 

cinta dan pemahaman sampai pada batas-batasnya. Dengan kecerdasan spiritual kita 

berjihad dengan ikhwal baik dan jahat serta untuk membayangkan kemungkinan belum 

terwujud-untuk bermimpi, bercita-cita dan mengangkat diri kita dari kerendahan”. 

Kecerdasan spiritual sebagai tingkatan rasionalitas yang menghujam dalam perspektif 

religiusitas, bahwa segala sesuatu bersumber dari kebenaran ilahiyah tak berhampa tapi 

pasti menembus keabadian zaman. Maka disitulah arah kesempurnaan manusia untuk 

memandirikan cara berpikirnya yang bersumber pada kebenaran mutlak yang religi. 
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2. Kecerdasan emosional 

Daniel Goleman pada tahun 1995 mempopulerkan hasil penelitiannya, bahwa Emotiolan 

Quotient atau kecerdasan emosional sama pentingnya dengan kecerdasan intelektual. 

Saelan (2002 : 104) mengatakan : “kecerdasan emosional memberi kita kesadaran 

mengenai perasaan miik diri sendiri dan juga perasaan milik orang lain”. 

Kecerdasasan emosional mendorong seeorang menjadi lebih bijak memandang sesuatu, 

dan lebih berempati terhadap penderitaan orang lain.  

3. Kecerdasan intelektual 

Pada awal abad 20 Intelligence Quotient (IQ) atau kecerdasan intelektual menjadi isu 

utama yang digunakan untuk memecahkan masalah logika maupun strategis 

kemasyarakatan. Kecerdasan intelektual seseorang akan tunduk pada dan dibingkai oleh 

kecerdasan spiritual dan emosional, sehingga tercipta keseimbangan antara spiritual, 

intelektual,  dan emosional. Ketiga kecerdasan inilah menjadi modal dasar bagi seseorang 

dalam menapaki aktivitas hidup dan pemandirian karakternya. 

Ketiga kecerdasan diatas, banyak diulas tuntas oleh para pakar baik dalam perspektif 

yang se ide maupun yang berbeda sekalipun. 

4. Kecerdasan psiko-sosial 

Bagi penulis, kecerdasan psiko-sosial mengharuskan seseorang tidak sekedar mendalami 

dan mengejawentahkan ketiga kecerdasan sebelumnya, karena kecerdasan psiko-sosial 

akan lebih mendorong kita untuk melakukan kesalehan sosial, seiring dengan pemahaman 

terhadap psikologi sosial kemasyarakatan dan kebangsaan. 

Individu yang tangguh sekalipun membutuhkan arena tidak sekedar tempat eksperimen 

ketangguhan dan kemandiriannya, tapi menguji tingkat kepedulian sosialnya dalam 

mengapresiasi dinamika sosial yang sudah dan akan terjadi. 

5. Kecerdasan kinestetikal 

Kinestetikal, mewujud pada keadaan seseorang yang memiliki kehandalan dan 

ketangguhan fisik, raga yang menjadi modal utamanya dalam menjalankan aktivitas 

hidup dan kehidupannya. Oleh karena itulah, kecerdasan secara kinestetikal sangat 

dibutuhkan tatkala kita harus menjalankan visi misi individu dan sosial, bagaimana 

mungkin kita mampu menjalankan ibadah dan aktivitas sosial jika kita tidak memiliki 

kehandalan dan ketangguhan fisik/raga yang butuh juga untuk dicerdasi? Maka, jawabnya 

kita butuh kecerdasan kinestetikal yang handal dan tangguh itu.  

6. Kecerdasan praktikal 

Ketika kita memiliki kecerdasan yang diuraikan sebelumnya, maka yang tidak kalah 

pentingnya adalah kepemilikan atas kecerdasan praktikal. Terkadang kita lebih 

mengutamakan kecerdasan berpikir atau intelektual, atau lebih cerdas dalam berteori 

belaka tanpa mampu mewujudkannya dalam praktek keseharian. Kecerdasan praktikal 

sesungguhnya mewujud pada kemampuan atau kecakapan, ketrampilan, keahlian 

seseorang dalam melakukan tindakan nyata untuk kemasalahatan bukan untuk 

kemuslihatan. 
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7. Kecerdasan finansial 

Finansial atau modal/uang terkadang dipandang sebagai faktor yang turut menentukan 

keberhasilan dalam setiap program apapun yang dilaksanakan, tidak jarang menjadi 

alasan klasik sebagai penghambat kesuksesan program yang telah direncanakan. 

Maka, faktor finansial membutuhkan kecerdasan dalam mengelolanya, tata kelola 

keuangan perlu menjadi perhatian kita agar tidak terjebak pada “besar pasak daripada 

tiang”. Prinsip  new ekonomi berlaku “dengan modal tertentu akan melahirkan 

pengorbanan yang tertentu pula”. 

Ketujuh kecerdasan yang diuraikan diatas, harus dipandang utuh holistik terintegrasi tak 

terceraikan, agar kita lebih bijaksana mewujudkannya, bahwa seseorang pasti 

membutuhkan ketujuh kecerdasan tersebut, apalagi jika direlevansikan dengan upaya 

pembumian pendidikan karakter, maka ketujuh kecerdasan itu adalah sebuah 

keniscayaan. 

 

PENUTUP 

Teori MASAK (Motivation, Affability, Skills, Attitude, dan Knowledge) sebagai 

gagasan konsepsi yang mendasar, sekaligus telaah atas pengembangan terhadap Teori 

Taxanomi Bloom yang dipelopori oleh Benjamin S. Bloom yang mengetengahkan tiga 

domain utama dalam proses pendidikan dan pembelajaran, yakni : (1) knowledge, (2) 

affective, dan (3) psikomotorik. 

Relevansinya dengan itulah, maka seseorang sebagai subjek dan objek dari proses 

pendidikan dan pembelajaran paling tidak dipastikan membentuk dan atau melahirkan 

kematangan yang lebih MASAK (Motivation, Affability, Skills, Attitude, dan Knowledge) 

yang mengarahkan pencapaian karakter yang lebih humanistik religi sebagai penghambaan 

diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan lebih khusus mencapai amanah UU Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pada Pasal 3  yang menegaskan 

bahwa: “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 

serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

dan bartakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab”. 

Pendekatan Teori MASAK dalam Pendidikan karakter yang positif akan bersinergi 

positif, ketika sejak awal pengenalan karakter, pembentukan karakter sampai dengan 

pemandirian karakter akan membentuk generasi rabbani, generasi yang berketuhanan, 

generasi bangsa yang memiliki pengetahuan berbasis karakter positif, generasi bangsa yang 

mandiri dan berdikari serta mencipta-mantapkan generasi bangsa yang memuliakan hidup 

yang memiliki keteguhan prinsip, bahwa hidup adalah membiasakan kebenaran dan bukan 

membenarkan kebiasaan yang salah. 

 

 

 



 
PROCEEDING 

Scientific Forum-Faculty of Education Department of Science Education (FIP-JIP) and The International Seminar 
Gorontalo, 09 – 11 September 2015  

 

 

 
465 

REFERENSI 

Goleman, Daniel. Kecerdasan Emosi untuk Mencapai Puncak Prestasi. Jakarta : PT. 

Gramedia Pustaka Utama. 2001. 

Hasbullah, Otonomi Pendidikan. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. 2006. 

Rosada, Dede. Paradigma Pendidikan Demokratis. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 

2007. 

Saelan, M. Spritualisasi Pendidikan. Jakarta : Yayasan Syifa Budi. 2002. 

Sauri, Sofyan. Pendidikan Berbahasa Santun. Jakarta : PT Genesindo.  2006 

Tabrani Rusyan, dkk. Strategi Pengembangan Karir Guru Pendidikan Dasar. Jakarta : CV. 

Acarya Media Utama. 2000.  

 

 

 

 

 

 

  



 
PROCEEDING 

Scientific Forum-Faculty of Education Department of Science Education (FIP-JIP) and The International Seminar 
Gorontalo, 09 – 11 September 2015  

 

 

 
466 

KEMAMPUAN MENGGUNAKAN ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU 

(APKG I) SUATU PENELITIAN PADA MAHASISWA PPL II JURUSAN 

PENDIDIKAN ANAK DI SDN 29 KOTA GORONTALO 

 

 

Salma Halidu 

Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Gorontalo 

 

 

Abstrak 

Untuk meningkatkan kualitas calon guru dalam mengajar hendaknya calon guru mampu 

melaksanakan program pengajaran dan sekaligus mampu pula melaksanakannnya dalam 

bentuk pengolaan kegiatan belajar mengajar. Agar pelaksanaan pengajaran berjalan efisien 

dan efektif maka diperlukan perencanaan yang tersusun secara sistematis, oleh karena 

pengajaran yang baik, sangat dipengaruhi oleh perencanaan yang baik pula. Dengan 

rancangan pengajaran yang sistematis dan berencana tersebut diharapkan dapat 

meningkatkan mutu pengajaran, secara tidak langsung upaya peningkatan mutu pendidikan 

yang dicanangkan perintah dapat dirasakan hasilnya. Adapun operasional-operasional 

rancangan pengajaran di atas berupa persiapan mengajar baik persiapan dalam menciptakan 

suasana yang focarele dalam kelas, dalam usaha mencapai tujuan mengajar yang efektif dan 

efisien. Hasil penelitian menunjukkan merumuskan pembelajaran dikategorikan baik, 

pengembangan dan pengorganisasian materi, media dan sumber belajar, dikatogorikan cukup, 

merencanakan skenario kegiatan pembelajaran dikategorikan cukup, merancang pengelolaan 

kelas dikategorikan cukup, merancang prosedur, jenis dan menyiapkan alat penilaian 

dikategorikan sanagat baik, dan tampilan dokumen rencana pembelajaran dikategorikan baik. 
 

Kata kunci: alat penilaian kemampuan guru 

 

 

PENDAHULUAN 

 Program pengalaman lapangan adalah suatu program dalam pendidikan prajabatan 

guru yang dirancang untuk melatih para calon guru menyusun kemampuan keguruan yang 

utuh dan terintegrasi sehingga setelah menyelesaikan pendidikannya mereka siap untuk 

secara mandiri mengemban sebagai guru (Suparno 1991:21). Oleh karena itu sebagai 

pengemban setiap tugas profesional calon guru dituntut tidak hanya tahu dan memahami 

tugasnya namun jauh lebih penting dari pada itu adalah mampu melaksanakan tugasnya 

sebagai guru. 

 Tugas akhir PPL adalah memberikan latihan bagi mahasiswa calon guru agar 

mampu melaksanakan tugas guru SD yang dapat dirinci sebagai berikut : (1) mengenal secara 

cermat lingkungan fisik, administratif, serta akademik –sosial sekolah dasar tempat kerja 

kelak, (2) menguasai berbagai keterampilan mengajar, (3) mampu menerapkan berbagai 

kemampuan keguruan secara utuh dan terintegrasi dalam situasi nyata di bawah bimbingan 

para pembimbing, (4) mampu menerapkan berbagai kemampuan keguruan secara utuh dan 

berintegrasi dalam situasi sebenarnya dengan bimbingan yang memuat atau bahkan tanpa 
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bimbingan, serta (5) mampu menarik pelajaran dari penghayatan dan pengalamannya selama 

latihan melalui refleksi yang merupakan salah satu ciri penting pekerjaan profesioanal. 

 Alat penilaian kemampuan guru (APKG) sangat dibutuhkan pada pendidikan 

maupun dalm jabatan guru. Sebagai mana yang tercantum dalam makna APKG itu sendiri 

dalam Departemen Direktorat PT proyek PGSD (1998:21) bahwa APKG digunakan untuk 

mengkaji dan meningkatkan kinerja calon guru atau guru dan membantu meningkatkan 

kualitas rencana pembelajaran dan kemampuan mengajar LPKM. 

 Apabila seorang guru mengajarkan bahan pengajaran mengenai setiap pokok/satuan 

bahasan kepada siswa-siswinya, ia harus mengadakan persiapan terlebih dahulu. Hal ini 

dimaksudkan agar proses belajar mengajar yang kan dinilai dengan menggunakan APKG I 

dapat berjalan lancar, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai (Ibrahim dan 

Syaodih, 1991:45). 

 Langkah-langkah dalam persiapan proses belajar mengajar yang disarankan oleh 

Ibrahim dan Syaodih terangkum dalam atu unit persiapan mengajar guru yang sering disebut 

desain instruksional. Untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian ini dipergunakan 

istilah satuan pelajaran (Satpel), yang merupakan model sajian dalam proses belajar 

mengajar. 

 Satuan pelajaran (Satpel) merupakan penerangan dan panduan pelaksanaan 

pengajaran (Antar Semi, 1990:9). Sedangkan Kasbollah (dalam Kusmiyati, 1992:19) 

mengatakan bahwa satuan pelajaran merupakan rencana kegiatan belajar-mengajar untuk 

suatu pokok bahasan dalam waktu tertentu untuk mencapai suatu tujuan instruksional umum 

yang kemudian dirinci menjadi suatu tujuan instruksional khusus. Satpel ini disusun dan 

rancang guru sebelum melakukan tindak pengajaran. 

 Perumusan tujuan harus jelas. Apabila tujuan jelas, penyusunan bahan pengajaran, 

alat evaluasi, perencanaan proses belajar mengajar akan dapat dilaksanakan dengan lebih 

terarah (Kuswijayanti, 1992:19).  

 

METODE 

 Dalam penelitian ini digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

kuantitatif. Dalam hal ini peneliti akan mendiskripsikan bagaimana adanya dan tidak adanya 

perlakuan yang diberikan. Populasi sasaran dalam penelitian ini yaitu semua satuan pelajaran 

bahasa indonesia dibuat oleh calon guru menngacu pada alat penilaian kemampuan guru yang 

akan dipakai sebagai pedoman dalam mengajar selama satu semester. 

 Sedangkan sampel penelitian ini adalah sampel yang dirancang dengan 

menggunakan sampel total (total sampling) (Surachmad, 1985:100). Penentuan teknik 

sampling tersebut dengan pertimbangan bahwa jumlah populasi tersebut tidak terlalu banyak 

dan memungkinkan untuk dilakukan penelitian dengan populasi penuh. 
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HASIL DAN PEMBAHSAN  

Tabel 1 Merumuskan tujuan pembelajaran 

No Aspek yang dinilai Nilai yang dicapai Nilai maksimal Persentase 

(%) 

01 

 

 

02 

Merumuskan tujuan 

pembelajaran khusus (TPK) 

Dampak pengiring 

51 

 

 

60 

64 

 

 

64 

79 

 

 

93 

 Dari tabel di atas dapat dikatakan bahwa mahasiswa PPL di SDN 29 kota Gorontalo 

dalam rangka perumusan tujuan pembelajaran dalam satuan pembelajaran Bahasa Indonesia 

dengan kategori baik. Mengembangkan dampak pengiring dalam merumuskan tujuan 

pembelajaran pada satuan pembelajaran Bahasa Indonesia yang dinilai dengan butir-butir 

APKG I dapat dikatakan sangat baik.  

Tabel 2. Pengembangan pengorganisasian materi, media dan sumber belajar 

No Aspek yang dinilai Nilai yang 

dicapai 

Nilai 

maksimal 

Persentase 

(%) 

01 

 

 

02 

 

03 

Mengembangkan dan 

mengorganisasikan materi 

pembelajaran  

Menentukan dan mengembangkan 

alat bantu pembelajaran 

Memilih sumber belajar 

40 

 

 

32 

 

34 

64 

 

 

64 

 

64 

62 

 

 

50 

 

53 

 Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa relevansi mengembangkan dan 

mengorganisasikan materi pembelajaran oleh mahasiswa PPL II dalam satpel bahasa 

indonesia yang dinilai dengan APKG mencapai nilai 40… dari nilai maksimal 64… setelah 

dipersentasekan diperoleh hasil 62…%. Dengan demikian mengembangkan dan 

mengorganisasikan materi adalah cukup. 

 Selanjutnya mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media dan sumber 

belajar dari aspek menentukan dan mengembangkan alat bantu pembelajaran mencapai 

nilai…32… dari nilai maksimal …64… apabila disajikan dalam persentase maka diperoleh 

hasil 50…% dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat kemampuan mahasiswa PPL II 

dalam mengembangkan dan pengorganisasian materi, media dan sumber belajar ditinjau dari 

aspek menentukan dan alat bantu mengajar adalah kurang. Hal ini disebabkan persentase 

tingkat penguasaan mahasiswa PPL II tersebut (32…50…%) dan berada pada rentangan 

50..%-54…% yang dikategorikan cukup.  

 Dirinjau dari aspek penilaian sumber belajar, mengembangkan dan pengorganisasian 

materi, media dan sumber belajar mencapai nilai 34. Dari nilai maksimal ..64. setelah 

dipersentasekan diperoleh hasil …34-53..%. hal ini berarti kemampan mahasiswa PPL II 

SDN 29 kota Gorontalo dalam butir-butir APKG I untuk memilih sumber belajar pelajaran 

bahasa indonesia adalah kurang. 
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Tabel 3 Persentase nilai pengembangan dan pengorganisasian materi, media dan 

sumber belajar. 

Total nilai yang dicapai Nilai maksimal Persentase (%) 

106 192 55 

 Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa kemampuan mahasiswa PPL II mencapai 

106 dari nilai maksimal 192. Apabila disajikan dalam persentase diperoleh hasil 55%. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa masiswa PPL II dalam rangka pengembangan dan 

pengorganisasian materi, media dan sumber belajar yang dinilai dengan butir-butir APKG 

diperoleh nilai 55%. Hal ini sesuai dengan kriteria yang menyatakan jika mahasiswa PPL II 

mencapai tingkat penguasaan berada pada rentangan 50%-54% dapat dikategorikan baik 

kurang. 

Tabel 4 

Persentase nilai merencanakan skenario kegiatan pembelajaran secara keseluruhan 

Total nilai yang dicapai Nilai maksimal Persentase (%) 

211 320 65% 

 Dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa kemampuan mahasiswa PPL II dalam 

merencanakan skenario kegiatan pembelajaran dalam APKG merencanakan pengajaran 

bahasa indonesia yang disajikan dalam persentase diperoleh hasil 211-65% dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa kemampuan mahasiswa PPL II adalah cukup. 

 

Tabel 8 Persentase nilai merancang pengelolaan kelas secara keseluruhan 

Total nilai yang dicapai Nilai maksimal Persentase (%) 

79 128 61 

 Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa kemampuan mahasiswa PPL II di SDN 29 

kota Gorontalo dalam rencana pembelajaran bahasa indonesia yang dinilai dengan APKG 

yang disajikan dalam persentase diproleh hasil 61%. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa kemampuan guru tersebut adalah cukup. 

 

Tabel 10 

Persentase nilai merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan alat penilaian. 

Total nilai yang dicapai Nilai maksimal persentase 

112 128 87 

 Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa kemampuan mahasiswa PPL II dalam 

merencanakan prosedur, jenis dan menyiapkan alat penilaian dalam satuan pembelajaran 

bahasa indonesia yang dinilai dengan butir-butir APKG yang disajikan dalam persentase 

diperoleh hasil 87%, dapat dikategorikan sangat baik. 

 



 
PROCEEDING 

Scientific Forum-Faculty of Education Department of Science Education (FIP-JIP) and The International Seminar 
Gorontalo, 09 – 11 September 2015  

 

 

 
470 

Tabel 12 

Persentase nilai tampilan dokumen rencana pembelajaran secara keseluruhan 

Total nilai yang dicapai Nilai maksimal Persentase 

104 128 81 

 Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa kemampuan mahasiswa PPL II dalam 

tampilan dokumen rencana pembelajaran secara keseluruhan yang dinilai dengan butir-butir 

APKG yang disajikan dalam persentase diperoleh hasil 81% dapat dikategorikan baik. 

 Berdasarkan hasil pengolahan data frekuensi perolehan nilai menunjukkan bahwa 

kemampuan mahasiswa menggunakan APKG I dalam satuan pembelajaran Bahasa Indonesia 

yaitu : merumuskan pembelajaran dikategorikan baik, pengembangan dan pengorganisasian 

materi, media dan sumber belajar, dikategorikan cukup, merencanakan skenario kegiatan 

pembelajaran dikategorikan cukup, merancang pengelolaan kelas dikategorikan cukup, 

merancang prosedur, jenis dan menyiapkan alat penilaian dikategorikan sangat baik, dan 

tampilan dokumen rencana pembelajaran dikategorikan baik. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Berdasarkan hasil pengolahan data frekuensi perolehan nilai menunjukkan bahwa 

kemampuan mahasiswa menggunakan APKG I dalam satuan pembelajaran Bahasa Indonesia 

yaitu : merumuskan pembelajaran dikategorikan baik, pengembangan dan pengorganisasian 

materi, media dan sumber belajar, dikatogorikan cukup, merencanakan skenario kegiatan 

pembelajaran dikategorikan cukup, merancang pengelolaan kelas dikategorikan cukup, 

merancang prosedur, jenis dan menyiapkan alat penilaian dikategorikan sanagat baik, dan 

tampilan dokumen rencana pembelajaran dikategorikan baik. 

 Berdasarkan simpulan diatas penulis mempunyai saran sebagai berikut 

Kepada pihak guru/tenaga pengajar sekolah dasar, khususnya guru pamong yang ada di SDN 

29 Kota Gorontalo agar memberikan bimbingan kepada mahasiswa dalam pembuatan satuan 

pembelajaran yang mengacu pada alat penilaian kemampuan guru (APKG I). 

 Kepada peneliti berikutnya yang berniat meneliti APKG I sebaiknya meneliti 

tentang APKG II yang terkait dengan kemampuan mengajar. 
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Abstract   

About problem which is assessed deep observational it is What via learnings model 

implement Round is Club can increase ability solves story problem form to had out integer 

mixture computing on student brazes v SD Inpres Iloheluma Patilanggio's district Pohuwato's 

Regency. This research did by aim to increase ability solves story problem form to had out 

integer mixture computing via model learning Round is Club.  Method that is utilized in this 

research is Action Observational method braze (PTK). Latar is this research gets location at 

SD Inpres Iloheluma and subjeknya is student brazes v total one 27 students with 

composition 13 males and 14 females. Data collecting tech in observational it is observation, 

interview, essay, documentation and analisis is data that is utilized is analisis descriptive.   

This research is executed deep two cycles. Result on cycle I. to point out 15 students or 

55.56% have can solve story problem form to had out integer mixture computings and can't 

yet as much 12 students or 44,44%. On cycle II. worked up as 22 students or 81.48% already 

can solve story problem form to had out integer mixture computings and can't yet as much 5 

person or 18,52 %. acquisition usufructs on cycle II. points out that performance indicator 

already been established which is minimal 78% of 27 student that hit by action gets point 65 

onto was reached. For student what do can't yet, arranged by remidial. That concluded thus 

pass through learning model Round is Club increasing ability solves story problem form to 

had out integer mixture computing on student brazes v SD Inpres Iloheluma Patilanggio's 

district.  
  

Keywords: Ability, story problem, operate for mixture computing,  Round is Club 

 

 

PENDAHULUAN 

Permendiknas RI No. 22 (2006:416) menyebutkan bahwa, dalam setiap kesempatan, 

pembelajaran matematika hendaknya dimulai dengan pengenalan masalah yang sesuai 

dengan situasi (Contextual Problem). Dengan mengajukan masalah kontekstual, siswa secara 

bertahap dibimbing untuk menguasai konsep matematika. Lebih lanjut dikemukakan salah 

satu tujuan mata pelajaran matematika adalah memecahkan masalah yang meliputi 

kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model dan 

menafsirkan solusi yang diperoleh. Untuk meningkatkan keefektifan pembelajaran tersebut, 

sekolah diharapkan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi seperti komputer, alat 

peraga atau media lainnya. 
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Teknologi informasi dan komunikasi seperti komputer, alat peraga atau media lainnya 

belum dimiliki sepenuhnya oleh sabagian sekolah. Ada sekolah yang memiliki komputer, 

tetapi tidak dimanfaatkan. Hal itu dikarenakan tidak memahami penggunannya. Ada  pula 

sekolah yang memiliki alat peraga tetapi rusak tidak terpakai, karena enggan 

menggunakannya. Untuk itu, dalam meminimalisir keadaan tersebut pembelajaran 

matematika hendaknya dibiasakan dengan mengajukan masalah nyata, yaitu pembelajaran 

yang mengaitkan masalah dengan kehidupan sehari-hari. Salah satu pembelajaran yang  

memenuhi tuntutan tersebut adalah pembelajaran soal cerita, khususnya soal cerita bentuk 

operasi hitung campuran bilangan bulat. 

 Untuk menyelesaikan soal cerita khususnya bentuk operasi hitung campuran bilangan 

bulat ini, siswa dituntut agar dapat memecahkan permasalahan melalui kemampuannya 

dalam memahami isi soal cerita, merancang dan mengubah isi soal cerita ke dalam bentuk 

kalimat matematika, dan menyelesaikan soal cerita dengan operasi hitung yang tepat serta 

mampu mengemukakan jawaban yang benar dengan pembuktian langkah-langkah 

penyelesaian soal cerita tersebut. 

Namun kenyataannya yang ditemukan di SD Inpres Iloheluma tidak seperti apa yang 

diharapkan. Pembelajaran soal cerita merupakan salah satu materi yang  tidak dikuasai oleh 

siswa karena pembelajarannya bersifat abstrak, dan siswa hanya dituntut untuk 

menyelesaikan soal-soal latihan tanpa memberitahukan cara-cara penyelesaiannya. 

Berdasarkan  hasil observasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa dari 27 siswa 

kelas V SD Inpres Iloheluma Kecamatan Patilanggio hanya 5 siswa atau 18.52% yang 

dinyatakan mampu sedangkan 22 siswa lainnya atau 81.48% dinyatakan belum mampu 

dalam menyelesaikan soal cerita bentuk operasi hitung campuran bilangan bulat. 

Di sisi lain model pembelajaran yang digunakan hanyalah penyampaian bahan ajar 

secara sepihak dan siswa dianggap sebagai obyek pengajaran. Sehingga dalam pencapaian 

tujuan pembelajaran tidak optimal. Hal tersebut dikarenakan dalam memilih metode dan 

model pembelajaran yang belum sesuai dengan tujuan pelajaran yang akan dicapai. 

Akibatnya siswa tidak memahami apa yang disampaikan. Dengan ketidakmampuan mereka 

maka minat belajarnyapun berkurang, siswa cenderung lebih banyak  diam tidak bekerja 

ketika diberikan soal, ada juga yang mengerjakan soal akan tetapi hasilnya tidak sesuai 

dengan yang diharapkan, sehingga hasil belajar mereka tidak sesuai dengan kriteria 

ketuntasan minimal yang telah ditentukan. 

Untuk mengatasi situasi tersebut, dapat digunakan salah satu model pembelajaran 

kooperatif yaitu model pembelajaran Round Club atau Keliling Kelompok. Model 

pembelajaran kooperatif ini memberikan kesempatan lebih banyak kepada setiap siswa untuk 

dikenali dan menunjukkan partisipasi mereka kepada orang lain dalam pemecahan suatu 

permasalahan. Pembelajaran kooperatif Round Club atau keliling kelompok merupakan cara 

yang efektif untuk mengubah pola diskusi di dalam kelas yang akan mengaktifkan setiap 

anggota kelompok.  

Selain yang telah diuraikan di atas, model pembelajaran ini memiliki beberapa 

keunggulan dalam proses pembelajaran antara lain adanya tanggung jawab setiap kelompok, 
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adanya pemberian sumbangan pemikiran/ide pada kelompoknya, serta  saling mendengarkan 

dan mengutarakan pendapat dari hasil pemikirannya secara bergantian.  

LANDASAN TEORI 

Pengertian Soal Cerita  

Menurut Beu (2002:6) menyatakan bahwa dalam pembelajaran matematika, soal-soal 

yang diberikan pada prinsipnya dapat diklasifikasikan dalam dua bentuk soal yaitu soal yang 

diungkapkan dalam bentuk cerita dan soal yang bukan merupakan soal cerita. Soal yang 

bukan bentuk cerita merupakan bentuk soal matematika yang di dalamnya langsung memuat 

bilangan, operasi hitung, tambah, kurang dan lain-lain. Sedangkan soal cerita adalah  soal 

matematika yang diungkapkan melalui rangkaian-rangkaian kata-kata (kalimat) yang 

bermakna. Kebermakanaan yang dimaksud bahwa soal tersebut mengandung masalah yang 

menuntun pemecahan matematika. Cerita yang diungkapkan dalam soal berupa masalah yang 

berkaitan dengan fenomena alam atau kehidupan manusia sehari-hari. 

Sejalan dengan pengertian di atas Abidia (dalam Raharjo, 2009:2) mengatakan bahwa 

soal cerita adalah soal yang disajikan dalam bentuk cerita pendek. Cerita yang diungkapkan 

dapat berupa masalah dalam kehidupan sehari-hari atau masalah lainnya. Bobot masalah 

yang diungkapkan akan mempengaruhi panjang-pendeknya cerita tersebut. Makin besar 

bobot masalah yang diungkapkan, memungkinkan semakin panjang cerita yang disajikan. 

Sementara itu menurut Haji, (dalam Raharjo, 2009:2) soal cerita merupakan modifikasi dari 

soal-soal hitungan yang berkaitan dengan kenyataan yang ada di lingkungan siswa. 

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa soal cerita adalah soal 

matematika yang disajikan dalam bentuk rangkaian kata-kata (kalimat) bermakna yang 

berkaitan dengan masalah kehidupan sehari-hari dan dialami langsung oleh siswa. Panjang 

pendeknya cerita ditentukan oleh banyaknya bobot permasalahan yang ada.  

Pendekatan dalam Mengajar Soal Cerita   

Pada umumnya soal cerita dapat digunakan untuk melatih anak SD dalam 

menyelesaikan masalah. Sutawidjaja dkk (1992/1993:48) menyatakan bahwa dalam 

membelajarkan soal cerita ini dapat dilakukan dengan dua pendekatan yaitu pendekatan 

model dan pendekatan terjemahan (translasi ) untuk soal cerita.  

1) Pendekatan Model  

Dalam pendekatan model ini siswa membaca atau mendengarkan soal cerita, kemudian 

siswa mencocokkan situasi yang dihadapi dengan model yang sudah mereka pelajari 

sebelumnya. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. 

a. Soal disajikan secara lisan kepada kelas oleh guru atau siswa 

b. Mencocokkan secara verbal dilakukan setelah 2 atau 3 model dibicarakan  

c. Siswa mengemukakan pilihannya melalui kegiatan “tunjukkan padaku” 

d. Diskusi dilaksanakan untuk melihat model mana yang sesuai, model yang tidak logis 

disisihkan. 
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2)  Pendekatan Terjemahan 

Pendekatan terjemahan melibatkan siswa pada kegiatan membaca kata demi kata dan 

ungkapan demi ungkapan dari soal cerita yang sedang dihadapinya untuk kemudian 

menerjemahkan kata-kata dan ungkapan-ungkapanan itu ke dalam kalimat matematika. 

 

Langkah-langkah Menyelesaikan Soal Cerita  

Pada umumnya soal cerita kurang dapat dikuasai oleh siswa, penyebabnya adalah 

kekurangpahaman mereka terhadap tahapan-tahapan  dalam menyelesaikan suatu soal cerita.   

Hudojo (2003:6) menyatakan bahwa biasanya menyelesaikan soal cerita ini adalah paling 

sulit di tingkat SD. Untuk dapat menyelesaikan soal cerita, khususnya soal cerita bentuk 

operasi hitung campuran bilangan bulat, siswa harus mengenal hal-hal yang dipelajari 

sebelumnya, misalnya sifat-sifat operasi hitung, penguasaan melakukan operasi hitung 

campuran, dan sebagainya. Di samping itu, siswa juga harus menguasai  materi prasyarat, 

seperti rumus, teorema, dan aturan/hukum yang berlaku dalam Matematika. Pemahaman 

terhadap hal-hal tersebut akan membantu siswa memahami maksud yang terkandung dalam 

soal-soal cerita tersebut. 

Di samping hal-hal tersebut, seorang siswa yang dihadapkan dengan soal cerita harus 

memahami langkah-langkah sistematik untuk menyelesaikan soal-soal cerita Matematika.  

Haji (dalam Raharjo, 2009:2) mengungkapkan  bahwa untuk menyelesaikan soal cerita 

dengan benar diperlukan kemampuan awal, yaitu kemampuan untuk: (1) menentukan  hal 

yang diketahui dalam soal, (2) menentukan hal yang ditanyakan, (3) membuat model 

matematika, (4) melakukan perhitungan, dan (5) menginterprestasikan jawaban model 

kepermasalahan semula.  

Dari pendapat tersebut terlihat bahwa hal yang paling utama dalam menyelesaikan 

suatu soal cerita adalah pemahaman terhadap suatu masalah sehingga dapat dipilih antara 

yang kita ketahui dan yang ditanyakan. Untuk melakukan hal ini, Hudoyo dan Sutawidjaja 

(dalam Raharjo, 2009:3) memberikan petunjuk, (1) baca dan bacalah ulang masalah tersebut, 

pahami kata demi kata, kalimat demi kalimat, (2) identifikasi apa yang diketahui dari 

masalah tersebut, (3) identifikasikan apa yang hendak dicari, (4) abaikan hal-hal tidak relevan 

dengan permasalahan, (5) jangan menambahkan hal-hal yang tidak ada sehingga masalahnya 

menjadi berbeda dengan masalah yang dihadapi. 

Pendapat-pendapat tersebut sejalan dengan pendapat soedjadi (dalam Raharjo, 

2009:3) bahwa untuk menyelesaikan soal Matematika umumnya dan terutama soal cerita 

dapat ditempuh langkah-langkah: (1) membaca soal dengan cermat untuk menangkap makna 

tiap kalimat, (2) memisahkan dan mengungkapkan apa yang diketahui dalam soal, apa yang 

diminta/ditanyakan dalam soal, operasi pengerjaan yang diperlukan, (3) membuat model 

matematikan dari soal, (4) menyelesaikan model menurut aturan-aturan Matematika sehingga 

mendapatkan  jawaban dari model tersebut, dan (5) menuliskan jawaban akhir sesuai dengan 

permintaan soal. 
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Hakikat Bilangan Bulat 

Untuk tiap bilangan bulat misalnya 3 kita ciptakan dua simbol baru 
+
3 dan 

-
3. Simbol 

bilangan yang diawali dengan tanda plus kecil yang terletak agak ke atas mewakili bilangan 

positif misalnya 
+
3 mewakili bilangan “positif 3” dan simbol yang diawali bilangan yang 

diawali dengan tanda minus kecil terletak agak ke atas mewakili bilangan negatif misalnya 
-
3 

mewakili bilangan”negatif 3 “ dan nol bukan bilangan positif dan bukan bilangan negatif 

sehingga menulis simbol nol tidak perlu membubuhi tanda plus atau tanda minus di 

depannya.  

Karso,dkk (1999:6.4) mengatakan bahwa bilangan bulat adalah penggabungan dari 

bilangan-bilangan cacah yaitu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya dengan bilangan-bilangan asli yang 

negatif yaitu -1, -2, -3, -4, dan seterusnya. Sementara itu Siswanto dan Lestari (2008:1) 

mengatakan bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri atas bilangan bulat positif dan 

bilangan bulat negatif.  Sejalan dengan itu, Karim,dkk (1997:180) mengemukakan pula 

gabungan semua bilangan cacah dan himpunan semua bilangan bulat negatif, yaitu himpunan 

{-5,-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 ,3 ,4 ,5}disebut himpunan bilangan bulat. Bilangan bulat positif  

terletak di sebelah kanan angka nol beranggotakan: 1, 2, 3, 4, 5,….. sedang bilangan bulat 

negatif terletak di sebelah kiri angka nol dan beranggotakan: …, -5, -4, -3, -2, -1. 

Marsudi (dalam Yunginger, 2011:14) mengemukakan bilangan bulat adalah bilangan 

yang utuh dalam arti bukan berupa pecahan. Dengan demikian, bilangan bulat dapat berupa 

bilangan bulat positif, nol, maupun negatif. Lebih lanjut dikemukakan bahwa himpunan 

bilangan bulat merupakan perluasan dari himpunan bilangan cacah. Perluasan yang dimaksud 

adalah keanggotaannya. 

Dalam bentuk himpunan dapat dinyatakan dengan gambar. Gambar berwarna putih 

menyatakan bilangan positif, gambar berwarna hitam menyatakan bilangan negatif dan 

gambar himpunan yang tidak mempunyai anggota melambangkan nol.  

 

 

 

 

 

    Himpunan Bilangan   Himpunan bilangan   Himpunan Bilangan 

 Positif    Negatif                   Nol 

Selain dapat dinyatakan dengan himpunan, bilangan bulat juga dapat dinyatakan 

dengan garis bilangan. Menurut Soenarjo (2008:2) dalam garis bilangan, bilangan bulat 

digambarkan sebagai berikut. 

 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

 

Bilangan Bulat Negatif              Nol                 Bilangat bulat positif  

 ( bilangan yang tidak positif dan tidak negatif) 
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a. Bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat yang terletak di sebelah kiri angka 0 (nol). 

Bilangan bulat negatif: -1,-2,-3,-4,-5,… 

b. Bilangan bulat positif ialah bilangan bulat yang terletak di sebelah kanan angka  0 (nol). 

Bilangan bulat positif: 1,2,3,4,5,… 

c. Angka 0 (nol) termasuk bilangan bulat. Bilangan 0 (nol) tidak positif dan tidak negatif. 

Bilangan 0 (nol) adalah bilangan netral 

d. Pada garis bilangan, letak bilangan makin ke kanan makin besar dan makin ke kiri makin 

kecil 

e. Bilangan bulat meliputi: 

Bilangan bulat genap : ...-6,-4,-2,0,2,4,6,… 

Bilangan bulat ganjil : ...-5,,-3,-1,1,3,5,… 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa bilangan bulat adalah 

gabungan dari  bilangan cacah dengan bilangan asli negatifnya serta bilangan nol. Jadi dapat 

dituliskan bahwa bilangan bulat terdiri dari: 

1. Bilangan bulat positif  yaitu: 1,2,3,4,5,… 

2. Bilangan bulat nol yaitu : 0 

3. Bilangan bulat negatif:-1,-2,-3,-4,- 5,… 

 

Operasi Hitung Campuran 

Pengertian Operasi Hitung Campuran 

 Khafid, Suyati dan Heruman (dalam Yunginger, 2011:15) menjelaskan bahwa 

operasi hitung campuran adalah operasi hitung yang melibatkan lebih dari satu jenis operasi 

hitung. Misalnya, operasi hitung penjumlahan dan pembagian, penjumlahan dan perkalian, 

pengurangan dan perkalian, pengurangan dan pembagian, perkalian dan pengurangan, 

perkalian dan penjumlahan, pembagian dan pengurangan dan operasi hitung pembagian dan 

penjumlahan.  

Conoh : 

“Pak Karim mempunyai 90 butir telur. Hari ini Pak Karim membeli lagi 200 butir telur. 

Pada hari ini juga telur-telur tersebut terjual sebanyak 150 butir. Berapakah sisa telur 

Pak Karim yang blum terjual?” 

Penyelesaiannya sebagai berikut. 

(1) menentukan  hal yang diketahui dalam soal,   

Diketahui: 

Banyak telur pak Karim mula-mula 90 butir 

Banyak telur yang dibeli Pak Karim  200 butir 

Banyak telur yang terjual 150 butir 

(2) menentukan hal yang ditanyakan, 

Dianyakan: 

Berapa sisa telur Pak Karim yang belum terjual? 

(3) membuat model matematika,  

Operasi pengerjaan yang diperlukan: operasi campuran 
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(4) melakukan perhitungan,  

Soal cerita di atas kita ubah ke dalam kalimat matematika menjadi : 

90 + 200 – 150 = … 

Kemudian kita selesaikan kalimat matematika tersebut sesuai aturan pengerjaan operasi 

hitung campuran  

Sisa telur Pak Karim =  90 + 200 – 150 

    = 290 – 150 

    = 140 

(5) menginterprestasikan jawaban model kepermasalahan semula.  

Jadi, sisa telur Pak Karim yang belum terjual sebanyak 140 butir. 

Hakikat Pembelajaran Kooperatif  

Pengertian Pembelajaran Kooperatif  

Banyak para ahli yang menjelaskan tentang pengertian model pembelajaran 

kooperatif  (cooperative learning) dengan sudut pandang yang tidak jauh berbeda dari setiap 

pendapat masing-masing. Beberapa ahli yang mendefinisikan tentang pembelajaran 

kooperatif diantaranya Slavin (dalam Asma, 2006:11) menjelaskan dalam pembelajaran 

kooperatif siswa belajar bersama, saling menyumbang pemikiran dan bertanggung jawab 

terhadap pencapaian hasil belajar secara individu maupun kelompok. 

Model pembelajaran Kooperatif (cooperative Learning) adalah strategi belajar-

mengajar yang menekankan pada sikap dan perilaku bersama dalam bekerja atau membantu 

di antara sesama dalam struktur kerja sama yang teratur dalam kelompok, yang terdiri dari 

dua orang atau lebih. Dalam hal ini, keberhasilan kerja kelompok atau perorangan 

anggotanya sangat dipengaruhi oleh keterlibatan dari setiap anggota kelompok itu sendiri 

(Pangabean, 2007:75) 

Cooper (dalam Asma, 2006:11) mengemukakan bahwa pembelajaran kooperatif 

merupakan salah satu model pembelajaran yang terstruktur dan sistematis, di mana 

kelompok-kelompok kecil bekerja sama mencapai  tujuan-tujuan bersama, dan Heinich 

(dalam Asma, 2006:11-12) menjelaskan bahwa pembelajaran kooperatif sebagai metode 

pembelajaran yang melibatkan kelompok-kelompok kecil  yang heterogen dan siswa bekerja 

sama untuk mencapai tujuan-tujuan dan tugas-tugas akademik bersama, sambil bekerja sama 

belajar keterampilan-keterampilan kolaboratif dan sosial. Anggota-anggota kelompok 

memiliki tanggung jawab dan saling bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan 

bersama. 

Sementara itu Davidson dan Kroll (dalam Asma, 2006:11) mendefinisikan belajar 

kooperatif adalah kegiatan yang berlangsung di lingkungan belajar siswa dalam kelompok 

kecil yang saling berbagi ide-ide dan bekerja secara kolaboratif untuk memecahkan masalah-

masalah yang ada dalam tugas mereka. 

Model Pembelajaran Round Club (keliling kelompok) 

Pengertian  Model Pembelajaran Round Club (keliling kelompok) 

Model pembelajaran Round Club atau keliling kelompok adalah kegiatan 

pembelajaran dengan cara berkelompok untuk bekerja sama saling membantu 
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mengkonstruksi konsep. Menyelesaikan persoalan atau inkuiri. Menurut teori dan 

pengalaman agar kelompok kohesif (kompak-partisipatif), tiap anggota kelompok terdiri dari 

4-5 orang, siswa heterogen (kemampuan gender, karakter) ada kontrol dan fasilitasi, serta 

meminta tanggung jawab hasil kelompok berupa laporan presentasi. 

http://rumahdesakoe.blogspot.com/2011/05/model-pembelajaranround-club-atau.html 

Model pembelajaran Round Club dimaksudkan agar masing-masing anggota 

kelompok mendapat kesempatan untuk memberikan kontribusi mereka dan mendengarkan 

pandangan dan pemikiran anggota lainnya. Widodo,(2009) Dari uraian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif Round club atau keliling kelompok 

adalah model pembelajaran yang dilakukan siswa secara kelompok yang terdiri dari 4-5 oang 

secara heterogen untuk bekerja sama menyelesaikan tugas atau permasalahan dalam 

pembelajaran dengan melibatkan semua anggota kelompok secara bergilir dalam 

mempresentasikan hasil diskusi. 

Langkah –langkah Pelaksanaan Proses Pembelajaran Round Club 

 Widodo (2009) mengemukakan bahwa langkah-langkah pelaksanaan model 

pembelajaran kooperatif  Round Club atau keliling kelompok adalah sebagai berikut.(1) guru 

menjelaskan tujuan pembelajaran/KD, (2) guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok, 

(3) guru memberikan tugas /lembar kerja, (4) salah satu siswa dalam masing-masing 

kelompok menilai dengan memberikan pandangan dan pemikirannya mengenai tugas yang 

sedang mereka kerjakan, (5) siswa berikutnya juga ikut memberikan kontribusinya, (6) 

demikian seterusnya giliran bicara bisa dilaksanakan arah putaran jarum jam atau dari kiri ke 

kanan.  

Kelebihan dan kelemahan model Pembelajaran Round Club (keliling kelompok) 

Menurut Widodo (2009) adalah sebagai berikut. 

a Kelebihan Round Club atau keliling kelompok  

1) adanya tanggung jawab setiap kelompok, 2) adanya pemberian sumbangan ide pada 

kelompoknya, 3) lebih dari sekedar belajar kelompok, 4) Bisa saling mendengarkan dan 

mengutarakan pendapat, pandangan serta hasil pemikiran, 5) hasil pemikiran beberapa 

kepala lebih kaya dari pada satu kepala, 6) dapat membina dan memperkaya emosional   

b Kekurangan Round Club atau keliling kelompok 

1) Banyak waktu yang terbuang dalam pembelajaran keliling kelompok, 2) suasana 

kelas menjadi ribut, 3) tidak dapat diterapkan pada mata pelajaran yang memerlukan 

pengayaan 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di SD Inpres Iloheluma 

Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato. Prosedur penelitian ini dilaksanakan dalam 

bentuk siklus dan setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu tahap persiapan, tahap 

pelaksanaan tindakan, tahap pemanauan dan evaluasi, tahap analisis dan refleksi. 

 

 

http://rumahdesakoe.blogspot.com/2011/05/model-pembelajaranround-club-atau.html
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Adapun tehnik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah: 

1. Observasi  

Observasi yang dilakukan berupa kegiatan pengamatan di lapangan selama proses 

pembelajaran yang  difokuskan pada aktivitas guru, aktivitas siswa dan penerapan model 

pembelajaran Round Club untuk meningkatkan kemampuan menyelesaikan soal cerita 

bentuk operasi hitung campuran bilangan bulat.  

2. Wawancara  

Wawancara digunakan untuk melengkapi data yang tidak sempat diamati khususnya yang 

berkaitan dengan proses pembelajaran tentang soal cerita bentuk operasi hitung campuran 

bilangan bulat melalui model pembelajaran round club.   

3. Tes 

Tes digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal cerita 

bentuk operasi hitung campuran bilangan bulat yang akan diteliti. Tes dibuat dalam 

bentuk uraian (soal cerita)  

4. Dokumentasi  

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data melalui dokumen-dokumen  yang ada di 

sekolah tersebut seperti buku laporan siswa untuk melihat nilai hasil belajar siswa, dan 

foto-foto selama proses pembelajaran berlangsung. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Sesuai pelaksanaan pembelajaran dan hasil penelitian yang telah dilakukan, baik 

pelaksanaan pembelajaran pada siklus I maupun siklus II secara umum telah menunujukkan 

bahwa ada peningkatan proses dan hasil pembelajaran tentang kemampuan menyelesaikan 

soal cerita bentuk operasi hitung campuran bilangan bulat pada siswa kelas V SD Inpres 

Iloheluma Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato. 

Meskipun proses pembelajaran dapat ditingkatkan berdasarkan aspek-aspek yang 

telah ditentukan, yang selanjutnya telah berdampak pada peningkatan hasil kemampuan 

menyelesaikan soal cerita bentuk operasi hitung campuran bilangan bulat, tetapi secara 

khusus masih perlu kajian serta pengembangan lebih lanjut untuk mencapai hasil yang 

maksimal. Hal ini sesuai dengan hasil analisis data, kemampuan menyelesaikan soal cerita 

bentuk operasi hitung campuran bilangan bulat dapat tercapai setelah melalui pelaksanaan 

proses pembelajaran siklus II.  

 Hudojo (2003:6) menyatakan bahwa biasanya menyelesaikan soal cerita ini adalah 

paling sulit di tingkat SD. Pada umumnya soal cerita kurang dikuasai oleh siswa karena 

kekurangpahaman mereka terhadap tahapan-tahapan dalam menyelesaikan soal cerita. 

Masalah  tersebut terjadi karena perencanaan proses pembelajaran siklus I belum terlaksana 

secara optimal. Penyebabnya masih ada aspek-aspek tertentu yang menyangkut aktivitas guru 

dan aktivitas siswa  belum terlaksana dengan baik sesuai perencanaan yang dimaksud. Hal 

tersebut berimbas pada belum mampunya siswa dalam menyelesaikan soal cerita bentuk 

operasi hitung campuran bilangan bulat sesuai tahapan-tahapan dan aturan-aturan pengerjaan 

operasi hitung campuran. 
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Dari hasil analisis proses pembelajaran siklus I menunjukkan bahwa dari 10 aspek 

aktivitas guru yang diamati dan dinilai, 1 aspek atau 10% memperoleh kategori sangat baik 

(SB), 6 aspek atau 60% memperoleh kategori baik (B) dan 3 aspek atau 30% memperoleh 

kategori cukup baik (CB). Demikian pula halnya dengan aktivitas siswa, terdapat beberapa 

aspek yang belum terlaksana secara optimal, sehingga peningkatan kemampuan 

menyelesaikan soal cerita bentuk operasi hitung campuran bilangan bulat yang dibelajarkan 

belum berhasil secara baik. Diketahui bahwa dari 10 aspek aktivitas siswa yang diamati dan 

dinilai masih ada 3 aspek atau 30% yang memperoleh kategori kurang baik (KB). 

Setelah melalui perbaikan-perbaikan yang dilakukan pada siklus II, maka kemampuan 

menyelesaikan soal cerita bentuk operai hitung campuran bilangan bulat pada siswa kelas V 

SD Inpres Iloheluma Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato secara umum dapat 

meningkat. Namun, setelah dievaluasi dan dianalisis ada 5 siswa yang hasil kemampuannya 

menurun pada siklus II jika dibandingkan dengan siklus I. Hal tersebut disebabkan karena 

materi soal cerita bentuk operasi hitung campuran yang diberikan adalah operasi hitung 

perkalian dan pembagian. Materi ini lebih sulit dibanding dengan materi operasi hitung 

penjumlahan dan pengurangan. Setelah dilakukan wawancara, ternyata siswa tersebut kurang 

mampu dalam hal membagi dan mengalikan bilangan yang ada dalam soal cerita bentuk 

operasi hitung campuran bilangan bulat. Di samping ada siswa yang menurun 

kemampuannya tetapi sudah sesuai indikator kinerja, ada juga siswa yang meningkat tetapi 

perolehan nilainya belum sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Namun 

demikian, secara umum kemampuan menyelesaikan soal cerita bentuk operasi hitung 

campuran bilangan bulat pada siswa kelas V SD Inpres Iloheluma Kecamatan Patilanggio 

Kabupaten Pohuwato telah meningkat. 

Salah satu model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

pembelajaran Round Club yang merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat 

memberikan kesempatan kepada masing-masing anggota kelompok untuk memberikan 

kontribusi mereka dan mendengarkan pandangan dan pemikiran anggota lainnya serta dapat 

merubah cara belajar siswa, sehingga mereka dapat bekerja sama antar anggota kelompok.  

 

KESIMPULAN 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa melalui model pembelajaran Round 

Club, kemampuan menyelesaikan soal cerita bentuk operasi hitung campuran bilangan bulat 

pada siswa kelas V SD Inpres Iloheluma Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato 

meningkat. 
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Abstrak 

Penelitian ini dilatarbelakangi studi pendahuluan melalui observasi dan wawancara yang 

dilakukan terhadap mahasiswa PGSD berasrama. Tujuan dari penelitian adalah untuk 

membekali mahasiswa calon guru melalui pembentukan kecakapan hidup. Penelitian yang 

dilakukan adalah penelitian pengembangan model Kemp, dilaksanakan di asrama mahasiswa 

PGSD. Kecakapan hidup yang dikembangkan adalah pengenalan diri (self awareness), 

kecakapan berpikir (thinking skill), kecakapan sosial (social skill), kecakapan kejuruan 

(vocational skill), dan kecakapan akademik (academic skill). Dari hasil penelitian 

pembentukan kecakapan hidup dapat dilakukan melalui tahapan harian, mingguan dan 

bulanan, dalam hal ini untuk mendapat hasil yang baik perlu dibimbing, dilatih dan diberikan 

kepercayai untuk dapat membina kebersamaan dan rasa tanggung jawab. Dengan penelitian 

ini mahasiswa mendapat bekal untuk menghadapi kehidupan nyata setelah menjadi guru. 
 

Kata kunci: mahasiswa berasrama, kecakapan hidup 

 

 

PENDAHULUAN 

      Era pendidikan tahun 2013 ditandai dengan berlakunya kurikulum 2013 yang berdasarkan 

pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) atau dikenal dengan nama lain 

Indonesian Qualification Frame work, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012. 

Selanjutnya dijelaskan Dirjen Dikti 2012:5 bahwa:”KKNI adalah kerangka penjenjangan 

kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang membandingkan, menyetarakan dan 

mengintegtasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam 

suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur diberbagai 

pekerjaan”, dengan kata lain penyelarasan pendidikan dengan dunia kerja. 

       Posisi pendidikan kecakapan hidup ini diperkuat dengan terbitnya PP nomor 19 Tahun 

2005 Pasal 13 seperti yang tersurat pada ayat (1) dinyatakan bahwa “ kurikulum untuk 

SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, SMK/SMAK atau bentuk lain yang 

sederajat dapat memasukkan pendidikan kecakapan hidup “. Hal ini terlihat dari hasil 

penelitian dari Kamdi (2008) menyatakan bahwa  kenyataan pengimplementasi pembelajaran 

yang berorientasi kepada kecakapan hidup atau soft skill ini di sekolah dan perguruan tinggi 

masih minim. Untuk menjawab tantangan menghadapi perubahan yang sangat cepat di abad 

ke-21 mahasiswa calon guru perlu dibekali dengan pembelajaran berbasis life skill 

(kecakapan hidup). Dengan terpenuhinya kebutuhan  kecakapan hidup tersebut diharapkan  

mahasiswa calon guru akan mampu mempersiapkan diri untuk menyesuaikan diri dengan 
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perubahan tersebut. Sehingga dapat mengembangkan potensi peserta didik dalam 

menghadapi perannya sebagai guru dimasa yang akan datang. 

        Banyak pendapat dan literatur yang mengemukakan bahwa pengertian kecakapan hidup 

( life skill) bukan sekedar keterampilan untuk bekerja (vocasional) tetapi memiliki makna 

yang lebih luas. Claver ( 2005) mengemukakan ”A skill is a learned ability to do something 

well. Life skills are abilities individuals can learn that will help them to be successful in 

living a productive and satisfying life.” Dalam  mendapatkan kesuksesan dalam produktifitas 

dan kesenangan hidupnya seorang individu harus mempunyai kemampuan adaptif dan 

keteguhan di dalam menghadapi segala tantangan. Sejalan dengan pendapat Kunandar 

(2009:289) menyatakan life skill atau kecakapan hidup adalah kecakapan yang dimiliki 

seseorang untuk berani menghadapi problema hidup dan kehidupan dengan wajar tanpa 

merasa tertekan, kemudian secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan solusi 

hingga mampu mengatasinya. 

     Pada dasarnya, pendidikan diselenggarakan bukan semata-mata membekali mahasiswa 

calon guru dengan berbagai ilmu pengetahuan, namun pendidikan juga harus berorientasi 

pada pemberian bekal bagi mahasiswa calon guru agar dapat menjalani kehidupannya dengan 

baik, terutama dalam situasi dan kondisi di era globalisasi. Dijelaskan dengan tegas dalam 

UU sisdiknas no. 20 tahun 2003 bahwa tujuan pendidikan selain bertujuan mengembangkan 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, juga bertujuan agar peserta didik menjadi 

manusia yang cakap, kreatif dan mandiri. Kecakapan, kreatifitas dan kemandirian merupakan 

tiga point yang sangat penting untuk dimiliki setiap mahasiswa calon guru agar ia dapat 

cakap dalam menghadapi realitas hidupnya, kreatif dalam memberikan solusi atas persoalan 

yang ada. 

     Menurut Tim BBE (2002) ada lima macam life skill yaitu: pengenalan diri (self 

awareness), kecakapan berpikir (thinking skill), kecakapan sosial (social skill), kecakapan 

kejuruan (vocational skill), dan kecakapan akademik (academic skill). Dalam 

mengembangkan kurikulum PGSD mahasiswa calon guru perlu dibekali dengan 

pembelajaran berbasis life skill (kecakapan hidup) yang dilaksanakan di asrama diluar jam 

kuliah sebagai pengetahuan penunjang dengan cara (1) self awareness (kecakapan 

pengenalan diri) pada dasarnya merupakan  yang didekati dengan pelatihan keagamaan dan 

terapi mental, (2) thingking skill (kecakapan berpikir rasional) didekati dengan pelatihan 

menggunakan Pendekatan Keterampilan Proses (PKP), (3) social skill (kecakapan sosial) 

didekati dengan keterampilan berorganisasi, (4) academic skill (kecakapan akademik) dengan 

melaksanakan pelatihan-pelatihan sesuai dengan materi perkuliahan yang telah diikuti dan 

dengan tuntutan kurikulum dalam menunjang pendidikan seperti membuat media sederhana, 

membuat makalah, proposal PKM, serta (5) vocational skill (kecakapan kejuruan) dengan 

melaksanakan keterampilan-ketrampilan bidang pertanian, perikanan, peternakan dan 

industri. 

     Individu dituntut untuk minimal memiliki 5 kecakapan yaitu : (1) kecakapan mengenal 

diri sendiri, (2) kecakapan berfikir, (3) kecakapan social, (4) kecakapan akademik, dan (5) 
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kecapan kejuruan. Brolin  ( Depdiknas : 2006 ) mengartikan lebih sederhana yaitu kecakapan 

hidup merupakan interaksi dari berbagai pengetahuan dan kecakapan sehingga seseorang 

mampu hidup mandiri. Sebagaimana yang diungkapkan Mc Kenly (2006).”Life Skills – 

competencies that help people function well in their environments.” Dengan kemandiriannya 

ini seorang  individu akan mampu berperan dengan baik di lingkungannya. 

    Sejalan dengan pendapat di atas Muhaimin (2008:82) kecakapan pengenalan diri yang 

mencakup: (1) Penghayatan diri sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, anggota 

masyarakat dan warga negara (2) Menyadari dan mensyukuri kelebihan dan kekurangan yang 

dimiliki, sekaligus menjadikannya sebagai modal dalam meningkatkan dirinya sebagai 

individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan. Sesuai dengan pendapat sebelum 

mengenai pengenalan diri Appelman (2005) mengatakan tidak ada kesamaan dalam suatu 

masyarakat, oleh sebab itu butuh pengertian dan toleransi, tidak boleh menggunakan kata-

kata yan menghina dalam perdebatan, dapat memainkan peranan agama dan ilmu dari 

kampus. Fatah (2008:84) mengatakan kecakapan sosial atau kecakapan antar personal (social 

skill) terdiri dari (1) kecakapan berkomunikasi. Pada kecakapan komunikasi seperti empati, 

sikap penuh pengertian dan seni berkomunikasi dua arah perlu ditekankan, karena 

berkomunikasi bukan sekedar menyampaikan pesan, tetapi isi dan sampainya pesan disertai 

dengan kesan baik yang akan menumbuhkan hubungan harmonis, (2) kecakapan bekerja 

sama. Kecakapan akademik atau kemampuan berpikir ilmiah (academik skill) meliputi (1) 

kecakapan mengidentifikasi variabel dan menjelaskan hubungan antara variabel tersebut, (2) 

kecakapan merumus hipotesis, dan (3) kecakapan merancang dan melaksanakan penelitian. 

Pembentukan kecakapan akademik antara lain dalam bidang sains, materi sains umumnya 

berhubungan dengan kehidupan sehari-hari di alam nyata dan materi sains mempunyai 

spektrum yang luas sehingga dapat mempengaruhi bidang ilmu yang lain. Disamping itu 

bidang sains juga dapat membentuk sikap ilmiah yang meliputi tidak mudah percaya, jujur, 

tekun, tanggung jawab, bekerja keras, dan tidak mudah putus asa. Kecakapan vokasional atau 

kemampuan kejuruan (vocational skill) adalah kecakapan yang dikaitkan dengan bidang 

pekerjaan tertentu yang terdapat di masyarakat atau lingkungannya.  

     Dengan tulisan yang akan disampaikan penulis berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan terhadap mahasiswa calon guru yang tinggal di asrama dalam menyiapkan mereka 

dalam pembelajaran berbasis life skill untuk menghadapi tantangan zaman pada era 

globalisasi. Pelaksanaan pembelajaran berbasis kecakapan hidup untuk mahasiswa calon guru 

tidak mengubah sistem pendidikan yang berlaku, tidak mengubah kurikulum yang berlaku, 

belajar kontekstual dengan menggunakan potensi lingkungan sekitar  sebagai wahana 

pendidikan dan mengarah kepada tercapainya hidup sehat dan berkualitas, memperluas 

wawasan dan pengetahuan serta memliki akses untuk memenuhi standar hidup secara layak. 

 

METODE PENELITIAN 

     Penelitian ini adalah penelitian pengembangan yang merujuk pendapat Kemp (dalam 

Ibrabim, 2003:13). Tahapan pengembangan ada 8 langkah dimulai dari menentukan tujuan, 

topik dan manfaat, ciri siswa, tujuan pembelajaran berbasis life skill, isi materi pembelajaran, 
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penilaian awal (pra-uji). Aktifitas pembelajaran dan sumber belajar, pelayanan pendukung, 

evaluasi (postes). Setiap langkah selalu berhubungan dengan kegiatan revisi seperti yang 

disajikan pada gambar 1, kegiatan yang dilaksanakan sesuai arah jarum jam, revisi dilakukan 

setelah pelaksanaan uji coba dengan cara uji ahli dan uji lapangan. 

 

Gambar 1. Model Kemp 

     Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa S1 PPGT berasrama yang berjumlah 66 

orang, mahasiswa berasal dari propinsi Aceh, dan propinsi NTT. Jenis penelitian adalah 

penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data adalah multisitus dengan mendeskripsikan 

keadaan apa adanya di lapangan. Data dikumpulkan dengan cara pelatihan dan observasi, 

kemudian data diolah dengan dikelompokkan, selanjutnya direduksi dan disajikan. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

     Hasil penelitian dimulai dengan kegiatan: (1) kecakapan Kejuruan (vocational skill), (2) 

kecakapan pengenalan diri (self awareness), (3) kecakapan sosial (social skill), kecakapan 

berpikir (thingking skill), dan (5) kecakapan akademik (academic skill). 

Pembiasaan Bidang Kecakapan Kejuruan (Vocational Skill) 

      Pembiasaan bidang kecakapan kejuruan (vocational skill) diawali dengan pelatihan di 

bidang peternakan, perikanan, dan pertanian, dalam tahap pembiasaan untuk menanamkan 

kesadaran, rasa suka bekerja dan dilatih bagaimana menyayangi makhluk hidup lain selain 

manusia, yang mempunyai nilai manfaat yang tinggi bagi kelangsungan hidup terutama 

bidang perekonomian untuk meningkatkan penghasilan.  

     Kegiatan yang dihasilkan dalam bidang peternakan diawali dengan membuat kandang 

bebek dan kandang ayam, mahasiswa dilatih untuk mendapatkan pengalaman dalam bidang 
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pertukangan dengan menghadir tenaga tukang untuk mengajarkan mahasiswa untuk praktek 

langsung. Setelah selesai kandang mahasiswa diberi anak bebek dan anak ayam potong. 35 

hari kemudian untuk mendapatkan hasil dari ayam potong, hasil dibelikan kembali pada anak 

ayam potong dan sisa penjualan dikumpulkan dan akhirnya nanti dinikmati bersama oleh 

mahasiswa. 

           Pada bidang perikanan diawali dengan memperbaiki dan membersihkan kolam ikan 

yang sebelum sudah ada tapi kurang terawat, selanjutnya dilepaskan anak ikan nila, ikan mas, 

dan gurami dan dilatihkan mahasiswa cara merawat ikan dan memberi makan. Hasil yang 

didapatkan setelah 4 bulan sudah dapat dipanen. Bidang pertanian menggunakan lahan 

pekarangan di sekitar asrama yang ditanami dengan kacang panjang, kacang buncis, 

singkong, bayam, kangkung, tomat, peria, papaya, dan bumbu dapur(jeruk purut, kunyit, 

jahe, dan ruku-ruku, dan lengkuas). Setelah 1 bulan sayuran sudah dapat dipanen dan setiap 

minggu sayur bisa dipanen yang dapat dinikmati langsung oleh mahasiswa dengan cara 

menjual kepada pengelola asrama. Semua kegiatan ini bertujuan melatih mahasiswa untuk 

dapat mengelola secara mandiri beternak, perikanan dan pertanian dan belajar cara 

mengelolanya. Pembentukan kecakapan kejuruan  yang telah dilakukan adalah keahlian 

dalam bidang tertentu, pada penelitian ini keahlian yang diharapkan adalah memanfaatkan 

lingkungan sebagai tempat usaha pada bidang peternakan, perikanan dan pertanian, 

kecakapan yang dilatihkan sebagai bekal berwira usaha dan dapat melatih peserta didiknya 

setelah menjadi guru. 

Pembentukan Kecakapan Pengenalan Diri (Self Awareness) 

     Kecakapan pengenalan diri (self awareness) yang telah dilatihkan pada pembiasaan 

kecakapan pengenalan diri dibagi kedalam 4 tahapan kegiatan untuk mahasiswa beragama 

Islam diawali dengan (1) kegiatan harian yaitu: (a) shalat berjamaah pada waktu Subuh, 

Magrib, dan Isya, (b) membaca ayat suci dilaksanakan sesudah Magrib menjelang Isya, (c) 

kultum setelah shalat Subuh secara bergantian. (2) kegiatan mingguan adalah puasa Senin 

dan Kamis dan membaca yasin setiap petang Kamis. (3) kegiatan bulanan adalah ceramah 

agama setiap tanggal 20 dengan mendatangkan penceramah dari luar. (4) kegiatan tahunan 

adalah merayakan hari besar Islam dengan mengadakan lomba membaca al Quran, azan, 

cerdas cermat, dan ceramah agama untuk siswa SD di sekitar asrama serta mendengar 

ceramah pada hari Islam. Bagi mahasswa non muslim yang jumlah hanya 6 orang, mereka 

disuruh mengikuti kegiatan keagamaan di gereja. 

     Kecakapan personal diri mencakup kecakapan dalam memahami diri (self awareness skill) 

dan kecakapan berpikir (thinking skill). Kecakapan mengenal diri pada dasarnya merupakan 

penghayatan diri sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, sebagai anggota masyarakat dan 

warga negara, serta menyadari dan mensyukuri kelebihan dan kekurangan yang dimiliki 

sekaligus sebagai modal dalam dirinya untuk meningkatkan sebagai individu yang 

bermamfaat bagi lingkungannya. 

Pembentukan Kecakapan Sosial (Social Skill) 

     Kecakapan sosial yang dilatihkan adalah kegiatan harian yaitu kegiatan piket kebersihan 

di blok masing-masing, lobby, karidor dan melaksanakan makan bersama setiap malam 
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sambil membina cara makan dan sikap berbagi dengan teman. Kegiatan mingguan gotong 

royong membersihakan pekarangan asrama, memberikan bimbingan gratis kepada anak-anak 

yatim dan kurang mampu pada masyarakat sekitar asrama. Kegiatan tahunan mengunjungi 

panti asuhan, panti jumpo untuk memberikan sumbangan. 

    Kecakapan sosial meliputi: (1) Kecakapan berkomunikasi seperti empati, sikap penuh 

pengertian dan seni berkomunikasi dua arah perlu ditekankan, karena berkomunikasi bukan 

sekedar menyampaikan pesan, tetapi isi dan sampainya pesan disertai dengan kesan baik 

yang akan menumbuhkan hubungan harmonis. (2)  Kecakapan bekerja sama. 

     Kehidupan di asrama perlu diterapkan kecakapan sosial karena mahasiswa berasal dari 

daerah, adat, dan kebiasaan yang berbeda, sehingga tinggal di asrama menjadi lebih nyaman 

dan terjadi komunikasi yang lebih baik.      

Pembentukan Kecakapan Berpikir (Thingking Skill) 

     Pembentukan kecakapan berpikir dapat dilihat dari pemetaan pikiran yang dibagi 

beberapa kelompok yaitu: (1) kelompok atribut meliputi mengklasifikakan, menggantikan, 

membandingkan, mencari lawannya, dan merumuskan. (2) kelompok analisis antara lain 

menganalisis, menganalis asumsi, mengambil kesimpulan. (3) kelompok urutan meliputi 

menemukan sebab akibat, urutan, memprioritaskan. (4) kelompok evaluasi meliputi 

mengambil keputusan, analogi pemecahan, mengambil keputusan, mengevaluasi, 

memecahkan masalah, dan mengemukakan ide yang kreatif. (5) kelompok persepsi meliputi 

meramalkan, menemukan, membuat hipotesis dan meramalkan. (6) kelompok kesimpulan 

meliputi menginterpretasikan dan mengeneralisasikan. Kegiatan ini dilatihkan setiap bulan 

minggu ke empat dalam hal ini mahasiswa melakukan pertemuan untuk menyampaikan 

kegiatan asrama yang berkesan dan yang ada masalah yang terjadi pada bulan itu untuk dapat 

mendiskusikan masukan untuk perbaikan untuk bulan berikutnya. Kegiatan ini dihadiri oleh 

ibu asrama dan pengelola asrama. 

Pembentukan Kecakapan Akademik (Academic Skill) 

     Pembentukan kecakapan akademik meliputi kemampuan berpikir yang lebih diarahkan 

kepada kemampuan bersikap ilmiah, kritis, objektif dan transparan sehingga mempunyai 

kecakapan dalam hal: mengidentifikasi variabel, menjelaskan hubungan  suatu fenomena 

tertentu merumuskan hipotesis dan melaksanakan penelitian. Pembentukan kecakapan 

akademik antara lain dalam bidang sains, materi sains umumnya berhubungan dengan 

kehidupan sehari-hari di alam nyata dan materi sains mempunyai spektrum yang luas 

sehingga dapat mempengaruhi bidang ilmu yang lain. Disamping itu bidang sains juga dapat 

membentuk sikap ilmiah yang meliputi tidak mudah percaya, jujur, tekun, tanggung jawab, 

bekerja keras, dan tidak mudah putus asa.misalnya kecakapan akademik dalam bidang 

makanan mahasisw harus tahu untuk apa makan, bagaimana memilih dan mengolah makanan 

yang akan dimakan, zat apa saja yang dikandung oleh makanan, untuk apa zat makanan bagi 

tubuh, berapa kebutuhan ideal manusia terhadap zat makanan, dan agaimana hubungan zat 

makanan dengan penyakit. 

     Pembentukan kecakapan hidup yang dilatihkan bertujuan untuk membantu mahasiswa 

didalam menghadapi perubahan yang sangat cepat sehingga mereka mampu untuk 
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menyesuaikan diri dari perubahan tersebut melalui pendidikan keterampilan . Hal ini sejalan 

dengan rekomendasi dari Develovment Basic Education (Depdiknas:2008) Kecakapan hidup 

adalah berbagai jenis ketrampilan yang memampukan remaja-remaja menjadi anggota 

masyarakat yang aktif, produktif dan tangguh. Senada dengan pendapat di atas Depdiknas 

(2006) membagi tujuan pendidikan kecakapan hidup ini menjadi dua yaitu tujuan umum dan 

tujuan khusus. Secara umum kecakapan hidup bertujuan memfungsikan pendidikan sesuai 

fitrahnya, yaitu mengembangkan potensi peserta didik dalam menghadapi perannya dimasa 

yang akan datang. Sedangkan secara khusus adalah : Kesatu , mengaktualisasikan potensi 

peserta didik sehingga dapat digunakan untuk memecahkan problem yang dihadapi, Kedua, 

memberikan wawasan yang luas dalam pengembangan karir peserta didik. Ketiga, 

memberikan bekal dengan latihan  dasar  tentang nilai-nilai yang berkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari . Keempat, memberikan kesempatan kepada sekolah untuk 

mengembangkan pembelajaran yang fleksibel dan kontekstual dan yang kelima, 

mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya di lingkungan sekolah, dengan memberi peluang  

pemanfaatan sumberdaya  yang ada di masyarakat dengan prinsip manajemen berbasis 

sekolah. 

     Pembentukan kecakapan kejuruan  yang telah dilakukan adalah keahlian dalam bidang 

tertentu, pada penelitian ini keahlian yang diharapkan adalah memanfaatkan lingkungan 

sebagai tempat usaha pada bidang peternakan, perikanan dan pertanian, kecakapan yang 

dilatihkan sebagai bekal berwirausaha dan dapat melatih peserta didiknya setelah menjadi 

guru. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

     Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pembentukan kecakapan hidup (life skill) mahasiswa dapat dilakukan dengan latihan dan 

pembiasaan yang dilakukan secara bertahap melalui kegiatan harian, mingguan, dan 

bulanan. 

2. Pembentukan kecakapan hidup (life skill) melalui latihan dan pembiasaan perlu 

pengawasan dari instruktur atau dosen sehingga mahasiswa dapat menunjuk sikap dan 

rasa tanggung jawab terhadap kegiatan yang dipercayakan kepada mereka. 

3. Dengan diberikan latihan dan bimbingan kepada mahasiswa secara mendidik dan sopan 

serta santun terlihat mahasiswa merasa dididik dengan penuh kasih sayang sehingga 

mahasiswa bisa bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan. 

Saran 

1. Pembentukan  kecakapan hidup (life Skill ) bertujuan mempersiapkan mahasiswa didalam 

menghadapi perubahan yang sangat cepat sehingga mereka mampu untuk menyesuaikan 

diri dari perubahan tersebut melalui pendidikan keterampilan dengan jalan 

mengembangkan potensi mahasiswa dalam menghadapi perannya dimasa yang akan 

datang 
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2. Pembentukan kecakapan hidup yang telah dilaksanakan pada hahasiswa merupakan salah 

satu alternatif yang perlu dipertimbangkan  dalam solusi mencapai tujuan pendidikan di 

abad ke-21. 
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Abstract 

The Elementary Curriculum 2013 sign of the learning elementary school of the centered 

student active learning. The based sign to scientific approach. One of the scientific approach 

is the Project Base Learning adapt with student of character elementary school. The 

Elementary School Pupil, whose aged 7 – 12 years old, have the concrete‟s operational level 

of thinking. On those age, the elementary school pupil also have the ability to think 

holistically in responding any problems. Due to the characteristic of the elementary school 

pupil, the mathematics learning methods should be adapted to the pupil's level of thinking. 

As the basic science and has its role as an umbrella of other sciences, mathematics always 

related with the immaterial/abstract ideas which composed hierachically and applied the 

deductive/logical thinking. The methods of mathematics learning in the elementary school 

should be appropriate to the pupil as the subject of learning process. It could be implemented 

through the problem solving learning methods, which encompass several steps, i.e. 

understanding the problem, planning the problem solving steps, implementing the problem 

solving action, and examine the result of the problem solving action. The problem solving 

methods will stimulate the pupils to develop its cognitive capability and creativity through 

manipulating particular object, recognizing the pattern, and trying to prove any particular 

immaterial theorem to be more realistic, as well as encourage the pupil to find its own way to 

resolve its problems. The problem solving strategies consist of the first heuristics strategy, 

the second heuristics strategy, the third heuristics strategy and the fourth heuristics strategy.  

The well-organized steps of problem solving methods will establish a particular habit of pupil 

in thinking, performing its attitude and its action, especially in mathematics. All those 

capability will seen on the pupil‟s ability in drawing chart, table, observing and guessing any 

particular pattern, as well as making any parable in solving the mathematics problems. The 

straigtht of problem solving methods can implementation of Project Based Learning. Since of 

the start with the essensial question; design a plan for the project; creat a schedule; monitor 

the student and the progress of the project; assess the outcame; evaluation the experience.  If 

the teacher implements the mathematics learning methods which direct the pupil of the 

elementary school to the problem solving activity, it will encourage and develop the pupil‟s 

ability of thinking and creativity perfectly. 
 

Keywords: Project Based Learning, Mathematics problem solving learning methods, 

critic of thinking, creativity, pupil, elementary school. 
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PENDAHULUAN 

Sekolah Dasar merupakan lembaga yang menyelenggarakan pendidikan tingkat 

dasar.Selama enam tahun Sekolah Dasar memfasilitasi siswanya untuk mengembangkan 

kemampuannya   dalam berpikir, bertindak dan bersikap. Berdasarkan pengamatan penulis ke 

beberapa lembaga Sekolah Dasar saat melakukan pembimbingan praktik pengalaman 

lapangan mahasiswa, diperoleh informasi bahwa seringkali guru-guru mengeluhkan kondisi 

siswa-siswanya dalam menerima pelajaran. Hal ini nampak saat dilakukan tanya jawab 

tentang materi pelajaran yang sedang dipelajari, siswa hanya menjawab sekenanya. Padahal 

saat guru bertanya dan siswa menjawab pertanyaan guru, seharusnya mereka sudah 

melibatkan kegiatan berpikir. Jika jawaban yang diberikan siswa hanya sekenanya, maka 

siswa belum menunjukkan proses berpikir. Pada umumnya  pembelajaran yang dilaksanakan 

oleh guru, berupa kegiatan menambah pengetahuan melalui menghadiri dan mencatat 

penjelasanguru, menjawab soal-soal saat ujian. Sehingga pembelajaran demikian ini guru 

hanya sebatas proses penyampaian  materi.yang informatif,, memberikan, menstransfer ilmu 

pengetahuan dari guru kepada siswa.  

Pembelajaran yang ditemukan di beberapa SD tersebut hanya sebatas penyampaiaan tujuan 

pembelajaran tingkat rendah, yaitu mengetahui, memahami, serta belum menumbuhkan 

kebiasaan berpikir kritis dan kreatif bagi siswanya. Dalam kehidupan sehari-hari  guru-guru 

Sekolah Dasar dihadapkan pada keberagaman kemampuan berpikir masing-masing siswa. 

Pembelajaran yang bagaimanakah dapat  menumbuhkan kemampuan berpikir siswa? 

 

PEMBAHASAN 

Karakteristik Siswa Sekolah Dasar Dalam Belajar Matematika  

Seperti dikemukakan oleh Jean Piaget, tingkat perkembangan berpikir manusia meliputi 

empat tahap, yaitu usia 0 – 2 tahun tahap sensori motorik; 2 – 6 tahun tahap pra operasional ; 

7 – 12 tahun tahap operasional konkret; dan usia lebih 12 tahun tahap berpikiir 

formal/abstrak. Siswa Sekolah Dasar yang memiliki usia 7 – 12 tahun berada pada tahap 

operasional konkret (Kostelnik. 1993: 122-128) 

Pada tahap operasional konkret ini, siswa SD memulai berpikir matematis logis. Tahap 

berpikirnya diawali dengan memanipulasi benda-benda konkret dalam menyelesaikan 

masalah yang dihadapinya.  

Hal ini ditandai dengan kemampuan pemahaman bilangan, memasangkan, memilih, 

mengklasifikasi, mengidentifikasi dan memahami konsep himpunan, membandingkan dua 

kelompok benda, memahami bagian dari keseluruhan, menggambar, membuat grafik, 

mengukur, membuat pola, memperkirakan, menggeneralisasi sederhana. Sedangkan 

keterampilan yang dapat dikembangkan pada tahap operasional konkret ini agar siswa dapat 

menumbuhkan inisiatif untuk beraktivitas dalam belajar, meliputi keterampilan memusatkan 

(focusing skills); keterampilan memilah informasi (information gathering skills); 

keterampilan menganalisis (analyzing skills); keterampilan menggeneralisasi  (generating 

skills); keterampilan mengingat (remembering skills); keterampilan 
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mengorganisasi (organizing skills); keterampilan mengintegrasi (intergrating skills); 

keterampilan menilai (evaluating skills);  

Pada usia tersebut siswa SD masih memiliki kemampuan berpikir secara holistik dalam 

menanggapi suatu permasalahan  

Bagaimana Membangun Kemampuan Berpikir Kritis Dan Kreatifitas Siswa Berpikir 

Berpikir dapat didefinisikan sebagai suatu proses menggunakan pikiran untuk mencari makna 

dan pemahaman terhadap sesuatu , memperkirakan pelbagai kemungkinan ide atau ciptaan 

dan membuat pertimbangan yang wajar, guna membuat keputusan dan menyelesaikan 

masalah dan seterusnya membuat refleksi dan metakognisi terhadap proses yang dialami 

(Mustadji.2013) 

Berpikir adalah kegiatan memfokuskan pada eksplorasi gagasan, memberikan berbagai 

kemungkinan-kemungkinan dan mencari jawaban-jawaban yang lebih benar.  

Berkaitan dengan konteks pembelajaran,di kelas, pengembangan kemampuan berpikir 

mencakup empat hal, yaitu 1) kemampuan menganalisa;  2) membelajarkan siswa tentang 

cara memahami pernyataan; 3) mengikuti dan menciptakan argumen logis; 4) mengeleminir 

jalur yang salah dan fokus pada jalur yang benar (Haris dalam Mustadji. 2013) 

Berpikir dalam kegiatan pembelajaran mencakup berpikir kritis dan kreatif 

Berpikir kritis dimaksudkan disini adalah kemampuan seseorang dalam mengorganisasi, 

mensistematisasi, menginterpretasikan, dan mendapatkan penyelesaian suatu permasalahan 

terutama yang terkait dengan beberapa variabel atau hubungan dari berbagai permasalahan 

yang dihadapinya (Hudoyo: 1979) 

Contoh-contoh kemampuan berpikir kritis, misalnya: membandingkan dan membedakan; 

membuat kategori; meneliti bagian-bagian kecil dan keseluruhan; menjelaskan alasan; 

membuat urutan; menentukan sumber yang dipercayai, dan membuat ramalan. 

Karakteristik seseorang berpikir kritis memiliki kemampuan sebagai berikut: analitik; 

berpikir konvergen, berpikir vertikal, memperkirakan berbagai kemungkinan;  membuat 

keputusan; berpikir secara fokus; memiliki tujuan; mampu menjawab; menggunakan otak 

kiri; menyampaikan sesuatu secara verbal; berpikir secara linier; memikirkan pengaruh dari 

suatu masalah. 

Berpikir kreatif  adalah berpikir secara konsisten dan terus menerus menghasilakan sesuatu 

yang kreatif/orisinil sesuai dengan keperluan. 

Indikator berpikir kreatif ditandai dengan kemampuan ingin tahu; mencari masalah; 

menikmati adanya tantangan; optimis; mampu  membedakan penilaian; nyaman dengan 

berimajinasi; melihat masalah sebagai suatu peluang; melihat masalah sebagai suatu hal yang 

menarik; masalah dapat diterima secara emosional; menantang anggapan/praduga; dan tidak 

mudah menyerah dan berusaha keras. Hasil dari berpikir kreatif diwujudkannya suatu 

kreatifitas seseorang, yang ditandai oleh sebuah kemampuan, perilaku dan proses. 

Dengan demikian yang disebut dengan kreatifitas  dapat dinyatakan sebagai: Sebuah 

kemampuan untuk memikirkan dan menemukan yang baru, menciptakan gagasan-gagasan 

baru dengan cara mengkombinasikan, mengubah atau menerapkan kembali ide-ide yang ada; 

Sebuah perilaku menerima perubahan dan kebaruan, kemampuan bermain-main dengan 
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berbagai gagasan dan berbagai kemungkinan, cara pandang yang fleksibel, dan kebiasaan 

menikmati sesuatu; Sebuah proses kerja keras dan berkesinambungan dalam menghasilkan 

gagasan dan pemecahan masalah yang lebih baik, serta selalu berusaha untuk menjadikan 

segala sesuatu lebih baik. Berkaitan dengan karakter siswa SD dalam membelajarkan  

matematika yang abstrak harus disesuaikan dengan tingkat berpikir siswa dari tahap berpikir 

operasional konkret mengarah pada tahap berpikir formal, maka siswa SD perlu dilatih 

berpikir kritis sejak dini. 

Usaha guru untuk membangun, meningkatkan, serta mengembangkan kreatifitas siswa perlu 

dilakukan dengan penciptaan lingkungan belajar yang kondusif yang menunjang kreatifitas 

siswa, yaitu lingkungan belajar yang secara langsung memberi peluang bagi kita untuk 

berpikir secara kritis dan terbuka serta fleksibel tanpa adanya rasa malu dan takut. 

Lingkungan yang kondusif yang memfasilitasi dan memungkinkan terjadinya proses belajar. 

Guna membangun kemampuan berpikir kritis dan kreatifitas siswa, guru perlu 

membelajarkan siswa dengan melibatkan berbagai konsep matematika secara terpadu. 

Pembelajaran yang melibatkan berbagai konsep matematika dapat dilakukan melalui 

pembelajaran berbasis proyek pada pemecahan masalah matematika.  

Pembelajaran Berbasis Proyek. 

Ada beberapa pengertian Pembelajaran Berbasis Proyek  antara lain:  

Pembelajaran Berbasis Proyek merupakan model pembelajaran yang menghendaki 

adanya standar isi kurikulum; Pembelajaran Berbasis Proyek merupakan model pembelajaran 

yang menuntut kemampuan guru dan siswa untuk mengembangkan pertanyaan penuntun ( a 

guiding question). Pembelajaran Berbasis Proyek merupakan model pembelajaran yang 

menuntut siswa agar dapat membuat kaitan/jembatan yang menghubungkan berbagai subyek 

materi/konsep serta melakukan investigasi mendalam tentang sebuah topik secara konkret. 

Pembelajaran Berbasis Proyek merupakan model pembelajaran yang memperhatikan 

siswa dalam melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, dan mensistesis informasi melalui 

cara yang bermakna. Dengan demikian pembelajaran Berbasis Proyek merupakan model 

pembelajaran yang menyangkut pemusatan pertanyaan dan masalah yang bermakna, 

pemecahan masalah, pengambilan keputusan, proses pencarian berbagai sumber, pemberian 

kesempatan siswa berkolaborai dengan kelompok, serta mempresentasikan hasil kerja secara 

nyata. Sehingga Pembelajaran Berbasis Proyek tidak hanya sekedar menghubungakan 

informasi teoritis dan praktik, tetapi memotivasi siswa untuk melakukan refleksi dari sesuatu 

yang telah dipelajari sehingga dapat meningkatkan kinerja ilmiah para siswa.  

Menurut Kurikulum 2013 (Kemendikbud, 2013: 137) pelaksanaan pendekatan saintifik 

mencakup kegiatan menanya, menalar, mencoba (membuktikan), menyimpulkan, dan 

mengkomunikasikan dapat dilakukan melalui Pembelajaran Berbasis Proyek. Ciri-ciri 

Pembelajaran Berbasis Proyek (Widyantini, 2014:5) meliputi:  

a. Adanya permasalahan atau tantangan kompleks yang diajukan ke siswa. 

b. Siswa mendesain proses penyelesaian permasalahan atau tantangan yang diajukan 

dengan menggunakan penyelidikan. 
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c. Siswa mempelajari dan menerapkan keterampilan serta pengetahuan yang dimilikinya 

dalam berbagai konteks saat mengerjakan proyek (kegiatan); 

d. Siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif di samping berdiskusi dengan guru. 

e. Siswa mempraktikkan berbagai keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan dan 

karier mereka. 

Pembelajaran Pemecahan Masalah Matematika SD 

Matematika  merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi 

modern mempunyai peranan penting dalam berbagai disiplin dan memajukan daya pikir 

manusia.  Matematika  sebagai suatu ilmu dasar  yang  memayungi segala ilmu  pengetahuan  

berkaitan dengan  ide abstrak yang tersusun secara hirarkhis dan menggunakan penalaran 

deduktif/logik. Mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua siswa  mulai 

sekolah dasar untuk membekali siswa  dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, 

kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerjasama. Kompetensi tersebut diperlukan agar siswa 

dapat memiliki kemampuan memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan informasi untuk 

bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, tidak pasti, dan kompetitif. Selain itu 

untuk mengembangkan kemampuan menggunakan matematika dalam pemecahan masalah, 

dan mengemukakan ide atau gagasan dengan menggunakan simbol, tabel, diagram, dan 

media lain (Depdiknas, 2006: 416). Tujuan pembelajaran matematika, agar siswa: memiliki 

kemampuan  menggunakan penalaran pada pola dan sifatnya, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan 

pernyataan matematika; memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, 

yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta 

sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah 

Pendekatan Pemecahan Masalah merupakan fokus dalam pembelajaran matematika yang 

mencakup masalah tertutup dengan solusi tunggal, masalah terbuka dengan solusi tidak 

tunggal, dan masalah dengan berbagai cara penyelesaian. 

George Polya  (dalam Hudojo, 1979) mengusulkan model pemecahan masalah melalui 

4(empat) tahap, yaitu: (1) memahami masalah masalah (understanding the problems);  ; (2) 

merecanakan cara penyelesaian masala(devising a plan); (3) melaksanakan rencana 

penyelesaian masalah (carrying out the plan); memeriksa ulang atau meninjau kembali 

jawaban (loking back) yang diperoleh dari masalah. Untuk meningkatkan kemampuan 

memecahkan masalah perlu dikembangkan keterampilan memahami masalah, membuat 

model matematika, menyelesaikan masalah dan menafsirkan solusinya  Salah satu cara yang 

dapat digunakan dengan membuat pertanyaan sebagai berikut: Apa yang diketahui dari soal?; 

Apa yang ditanyakan soal?; Apa saja informasi yang diperlukan?; Bagaimana cara 

menyelesaikan soal? 

Dalam penyelesaian masalah  Polya, mengkelompokkan dua macam masalah 

Masalah dalam matematika berkaitan dengan masalah penemuan dan masalah pembuktian. 

(Leng. 2008: 9-25) 

Contoh :  

Masalah penemuan sebagai berikut; 
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Jika dalam satu ruang kelas terdapat 40 orang yang harus bersalaman dengan setiap temannya 

sebanyak satu kali. Berapakah banyaknya salaman yang terjadi? 

Masalah pembuktian, sebagai berikut: Buktikan  
 

 
  :   

 

 
   =  

 

 
     

 

 
 

Menurut Leng N W (2008), strategi pemecahan masalah matematika didasarkan para cara 

penyelesaiannya secara heuristik   

( menelusuri dan menemukan jawaban sendiri secara konstruktif), dapat dikategorikan dalam 

empat kategori, yaitu: 1) To give a representation 2) To make a calculated guess; 3) To go 

through the process; 4) To change the problem Strategi pemecahan masalah mencakup 

strategi heuritik 1, strategi heuristik 2, strategi heuristik 3, dan strategi heuristik 4 

Strategi heuristik 1: menyelesaikan masalah dengan meminta siswa membuat suatu 

gambaran/presentasi dari masalah yang harus diselesaikan, misalnya: membuat gambar, 

membuat daftar., tabel.  Contohnya:   

Membuat gambar atau diagram 

Dengan menggunakan balok-balok dengan ukuran 6 m, 9 m, dan 11 m. Bagaimanakah cara 

mengukur batang kayu yang panjangnya 14 m? 

Untuk menyelesaikan masalah ini dapat digunakan sajian gambar sebagai berikut 

                            4 m                          8 m 

 

 

                     14 m 

 

 

Perbandingan keliling bidang berwarna gelap dengan keliling bidang ABCD yaitu ... 

          A                            B 

      

      

      

      

      

      

          C                  

Strategi heuristik 2:  menyelesaikan masalah dengan perhitungan dan dugaan dari masalah 

yang harus diselesaikan, misalnya: menggunakan pola, menerka jawaban dan melakukan 

pengujian, membuat dugaan.  

Contohnya:  Tentukan jumlah 999999 bilangan asli yang pertama! Masalah ini dapat 

diselesaikan dengan menggunakan strategi pemecahan masalah heuristik 2, yaitu 

menggunakan pola yang diduga sebagai jawaban, seperti berikut 

Menduga Pola dan mencocokkan  

Tentukan hasil dari 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + ... + 999999 = ... 

9 m 

6 m 

6 m 

11 m 9 m 

11 m 6 m 
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Guna menjawab permasalahan di atas, siswa perlu diajarkan dengan mengisi sebuah tabel, 

kemudian siswa diminta menemukan polanya. 

 Contoh Tabelnya sebagai berikut:  

Operasi Hasil Uraian Alasan Kesimpulan 

1 + 2 + 3  = … 6      

 
 

Isi ... diperoleh dari 

… 

 

 
  ( ) 

1 + 2 + 3 + 4  = … 10      

 
 

Isi ... diperoleh dari 

… 

 

 
  ( ) 

1 + 2 + 3 + 4 + 5 = … ...      

 
 

Isi ... diperoleh dari 

… 

 

 
  ( ) 

... ... ... ... ... 

1 + 2 + 3  + … + 999999 = … …      

 
 

Isi ... diperoleh dari 

… 

 

 
  ( ) 

     

 

Mencari Pola  

Tentukan hasil dari 1
3
 + 2

3 
+ 3

3
 + 4

3
 + 5

3
 + 6

3
 + 7

3
 + ... +  27

3
 = ... 

a) Tentukan jumlah suku ke-1 dan suku ke-2. 

b) Tentukan jumlah suku ke-1, suku ke-2, dan suku ke-3. 

c). Tentukan jumlah suku ke-1, suku ke-2, suku ke-3 dan suku ke-4. 

d). Tentukan jumlah suku ke-1 sampai dengan suku ke-15. 

e). Buatlah suatu simpulan dari hasil yang Sdr. temukan 

 Strategi heuristik 3: menyelesaikan masalah ditinjau dari penelusuran proses atau cara 

penyelesaian masalah, misalnya: penyelesaian dengan bekerja mundur,  

membuat percobaan, pengerjaan dengan mengunakan teknik konsep sebelum dan sesudah 

(mengaitkan masalah sesuai dengan konsep yang melandasi sebelum dan sesudah 

penyelesaian).  

Contohnya  

Bulan lalu, berat badan Budi dua kali berat badan Doni. Bulan ini, berat badan Budi turun 8 

kg. Berat badan Budi sekarang 30 kg lebih berat daripada berat badan Doni 

a) Berapakah berat badan Budi bulan lalu (sebelumnya)? 

b) Berapakah berat badan Budi bulan ini (sesudahnya)? 

c) Berapakah berat badan Budi sekarang? 

d) Berapakah rata-rata berat badan Budi dan Doni sekarang? 

Strategi heuristik 4: menyelesaikan masalah dengan mengubah masalah dari yang sulit 

menjadi masalah yang sederhana sehingga dapat dengan mudah diselesaikan oleh siswa, 

misalnya: menyederhanakan masalah, menyelesaikan masalah bagian demi bagian, 

menyusun kembali masalah. Strategi pemecahan masalah matematika 
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dengan cara menyederhanakan masalah, dapat digunakan untuk menyhelesaikan masalah 

matematika yang rumit men.jadi masalah matematika yang sederhana. Contohnya 

Menyelesaikan tiap bagian dari masalah. 

Seorang pegawai mengelola gajinya sebagai berikut. Separuh gajinya untuk membayar 

cicilan rumah, sepertiga dari sisanya dipergunakan untuk membayar cicilan sepeda motor, 

seperempat dari sisanya digunakan untuk membayar rekening listrik, seperlima dari sisanya 

digunakan untuk melunasi tagian telpon, seperenam dari sisanya digunakan untuk membayar 

rekening air, sedangkan seperdelapan dari sisanya digunakan untuk belanja kebutuhan sehari-

hari. Dari pengelolaan gaji tersebut, didapatkan sisa gaji sebesar duaratus ribu rupiah.  

a). Berapakah gaji pegawai tersebut?  

b). Tentukan barisan bilangan yang menetukan pengelolaan gaji pegawai tersebut! 

Langkah pemecahan masalah secara teratur inilah yang akan membentuk kebiasaan siswa 

dalam berpikir, bersikap dan bertindak, terutama dalam menyikapi mata pelajaran 

matematika sesuai dengan realitas tingkat berpikirnya. Hal ini nampak dalam kemampuan 

siswa dalam membuat gambar, tabel, mengamati dan menduga pola, membuat perumpamaan 

dalam penyelesaian masalah matematika 

Melalui pemecahan masalah, siswa dapat berlatih membangun kemampuan kognitif dan 

kreatifitasnya dengan cara memanipulasi benda, melihat pola keteraturan, mencoba 

membuktikan sesuatu suatu teorema yang abstrak menjadi riil, serta siswa mampu 

menemukan sendiri cara untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya.  

Salah satu contoh Pembelajaran Berbasis Proyek dalam Pemecahan masalah matematika 

sebagai berikut: Siswa diberi tugas menyusun rencana kegiatan perpisahan siswa kelas VI di 

sekolah. Pada kegiatan tersebut konsep yang dipadukan mulai dari meyusun pertanyaan 

mendasar (start with the essensial question); mendesain perencanaa proyek (design a plan for 

the project), menyusun jadwal acara/urut-urutan kegiatan (creat a schedule), pengisi acara 

lengkap dengan rincian pembagian waktu (penentuan hari, tanggal dan jam setiap acara) ; 

membuat gambar denah tempat kegiatan, menentukan banyaknya undangan, menentukan 

sarana dan prasarana yang dibutuhkan, menentukan jenis dan banyaknya konsumsi, 

menghitung biaya konsumsi dan biaya lain-lain secara keseluruhan; memonitor siswa dan 

kemajuan proyek (monitor the student and the progress of the project); menguji hasil (assess 

the outcame); mengevaluasi pengalaman ( evaluation the experience). 

 

PENUTUP 

Berdasarkan pembahasan ini disimpulkan sebagai berikut: Membangun  kemampuan berpikir 

kritis dan kreatifitas siswa Sekolah Dasar dapat dilakukan melalui pembelajaran berbasis 

proyek dalam pemecahan masalah dengan menggunakan langkah: (1) menentukan 

pertanyaan mendasar (esensial) terkait dengan pemahaman masalah, (2) mendesain 

perencanaan proyek atau merencanakan penyelesaian masalah, (3) menyusun jadwal kegiatan 

proyek, (4) memonitor kemajuan proyek terkait dengan pelaksanaan penyelesaian masalah, 

dan (5) menguji proses dan hasil belajar atau meninjau kembali  hasil penyelesaian masalah, 

dan (6) mengevaluasi pengalaman melaksanakan kegiatan atau proyek (merefleksi). 
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Pembelajaran berbasis proyek dapat dilakukan dengan melibatkan berbagai konsep secara 

terpadu dalam setiap pembelajaran. Strategi pemecahan masalah yang dapat digunakan dalam 

Pembelajaran Matematika di SD, meliputi: Strategi heuristik 1, Strategi heuristik 2, Strategi 

heuristik 3, dan Strategi heuristik 4 Pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika di 

SD bermanfaat untuk membangun kemampuan berpikir dan kreatifitas siswa dengan tetap 

mempertimbangkan tingkat perkembangan berpikirnya dalam tahap operasional konkret. 

Untuk itu dalam membelajarkan matematika di SD, guru harus mampu mempertimbangkan 

kemampuan siswa dalam berpikir memahami substansi materi matematika, kemampuan 

berhitung, Disamping itu kemampuan guru dalam. menyiapkan soal pemecahan masalah 

serta penciptaan lingkingan belajar matematika. yang kondusif dan memungkinkan 

tumbuhnya kreatifitas siswa dalam berpikir kritis. 

Saran yang diberikan sebagai berikut:   bagi praktisi pendidikan (guru) disarankan dalam 

membelajarkan materi matematika, guru hendaknya (1) mempertimbangkan tahap 

perkembangan berpikir siswa, yaitu tahap operasional konkret, dengan kondisi emosional 

siswa yang berbeda; (2) memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan 

kemampuan secara bebas dan terarah, sehingga siswa dapat menemukan, menganalisis, dan 

menentukan jawaban dari permasalahan yang dihadapi menurut kemampuannya sendiri; (3) 

dalam mempersiapkan materi pelajaran (soal-soal matematika), sarana dan prasarana 

pembelajaran hendaknya mendukung penerapan pemecahan masalah  yang disesuaikan 

dengan lingkungan siswa; (4) memberikan motivasi dan perhatian belajar secara 

berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan siswa, serta tidak menimbulkan kebosanan bagi 

siswa 
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Abstract 

The problem in this research is that how the cooperative learning model implementation of 

STAD type can help the student‟s understanding about retelling the story content in 6
th

 grade 

students of Public Elementary School 7 South Bulango, Bulango District, Bone Bulango 

Regency. This research aims to know the cooperative learning model implementation of 

STAD type which can help the student‟s understanding about retelling the story content in 6
th
 

grade students of Public Elementary School 7 South Bulango, Bulango District, Bone 

Bulango Regency. The method used in this research is descriptive qualitative method. This 

method is used to give the illustration about the student‟s activity at the time of the 

cooperative learning model implementation of STAD type in the learning process. The data 

collection techniques are observation, interview, questionnaire, and documentation. Based on 

the results obtained by the researchers show that the students are glad to retell the story 

content by using the cooperative learning model of STAD type seen from most of the 

students who have been able to retell the content story though there are still some students 

who are cannot. Then from the interview and questionnaire results, it can be seen that the 

teachers have tried optimally to play their roles as the teachers from teaching the material 

using learning models, giving stimulation to the students before studying, guiding the 

students with learning difficulties, and also giving evaluation after the learning process. From 

the questionnaire results, the researchers see that the students are glad to the material given 

by the teachers, especially the material of retelling the story content by using cooperative 

learning model of STAD type. Based on the research results, it can be summarized that by the 

cooperative learning model implementation of STAD type, it helps the students to retell the 

story content in the 6
th

 grade of Public Elementary School 7 South Bulango, South Bulango 

Sub-District, Bone Bulango Regency. 
 

Keywords: STAD Model, Retelling.  
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PENDAHULUAN 

Pada umumnya Bahasa Indonesia adalah bahasa pengantar resmi sekaligus sebagai 

mata pelajaran inti yang harus dikuasai oleh siswa. Dalam pembelajaran Bahasa Indonesia 

pembelajaran menitiberatkan pada beberapa aspek yaitu keterampilan menyimak, 

keterampilan berbicara, keterampilan membaca dan keterampilan menulis. Salah satu aspek 

berbahasa yang harus dikuasai oleh siswa adalah berbicara, sebab keterampilan berbicara 

menunjang keterampilan lainnya (Tarigan, 2005:28). Mengingat pentingnya keterampilan 

berbicara maka upaya yang dilakukan khususnya di lingkungan pendidikan sekolah dasar, 

memprioritaskan. Untuk ini dalam pembelajaran kemampuan berbicara anak sekolah dasar, 

guru telah berusaha melakukan semaksimal mungkin setiap kegiatan yang menunjang 

peningkatan kemampuan berbicara yang dimaksud,dengan menggunakan pemberian contoh 

serta metode pemberian tugas yang dianggap dapat membantu pemahaman anak dalam 

berbicara. 

Melalui berbicara, siswa diharapkan dapat memperoleh pengalaman baru dalam hal 

menceritakan kembali isi cerita. Dengan berbicara pula siswa dapat mengungkapkan 

perasaannya, keinginannya, mengekspresikan pengetahuan yang dimilikinya dan 

memanifestasikan kepribadiannya. Tarigan (2005: 35) “kemampuan mengucapkan bunyi-

bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan serta menyampaikan 

pikiran, gagasan, dan perasaan”  

Namun kenyataannya sekarang belum manunjukan apa yang diharapkan. Siswa masih 

cenderung belum berani, atau masih malu-malu untuk berbicara di depan kelas, mereka 

belum bisa menceritakan kembali isi cerita secara runtut, belum bisa berbicara secara lancar 

dan tidak tersendat-sendat, intonasi yang kurang tepat dan belum bisa menyesuaikan ekspresi 

wajah sesuai dengan cerita yang diceritakan kembali. Kenyataan yang lain juga menunjukan 

penyajian materi khususnya menceritakan kembali isi cerita hanya dalam bentuk ceramah 

yang divariasikan dengan tanya jawab. Guru cenderung selalu membacakan teks cerita 

kemudian siswa menyimak cerita tersebut, guru kurang memberikan contoh-contoh yang 

harus diperhatikan tentang bagaimana mencerikan kembali isi cerita. Itulah yang 

mengakibatkan siswa tidak bisa memahami isi cerita yang dibacakan oleh guru. Cara 

pembelajaran yang demikian ternyata tidak mampu menumbuhkan motivasi belajar siswa 

sehingga berdampak pula pada kemampuan siswa yang sangat rendah dan akhirnya 

perolehan hasil belajar sangat rendah khususnya yang terjadi pada siswa kelas VI SDN 7 

Bulango Selatan kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango. 

Upaya yang dapat dilakukan guru yaitu dengan membimbing dan memotivasi siswa 

dalam mempelajari dan memahami materi yang diajarkan. Selain itu cara lain yang dapat 

lakukan untuk membantu siswa agar bisa menceritakan kembali isi cerita  adalah dengan 

memberikan contoh-contoh tentang bagaimana cara menceritakan kembali isi cerita mulai 

dari : (1) bagaimana memahami isi cerita,(2) bagaimana cara menceritakan kembali isi cerita 

dengan gerakan yang sesuai/secara wajar yang tidak dibuat-buat,(3) bagaimana ekspresi 

wajah yang sesuai dengan kata atau kalimat yang diucapkan,(4) bagaimana cara melafalkan 

kata atau kalimat secara tepat dan jelas, (5) bagaimana cara bercerita dengan intonasi yang 
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sesuai dengan suasana yang diceritakan, dan (6) bagaimana cara menggunakan pilihan kata 

yang tepat, Keraf  (dalam Herianto  2007). 

Penerapan model pembelajaran yang sesuai dalam pelaksanaan pembelajaran 

menceritakan kembali  isi cerita di kelas meransang motifasi belajar siswa. Salah satu teknik 

pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan menceritakan kembali 

isi cerita yaitu melalui penerapan model pembelajaran  kooperatif tipe STAD. Rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana penerapan model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD dalam menceritakan kembali isi cerita pada siswa kelas VI SDN 7 Bulango 

Selatan Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango?” Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dalam menceritakan 

kembali isi cerita pada siswa kelas VI SDN 7 Bulango Selatan Kecamatan Bulango Selatan 

Kabupaten Bone Bolango. 

 

KAJIAN TEORETIK 

Hakikat Berbicara 

Berbicara adalah menyampaikan sesuatu kepada orang lain dengan menggunakan 

bahasa lisan yang dimengerti oleh orang yang diajak berbicara Depdikbud (dalam Linda 

2011:7). Hal ini berarti bahawa harus ada kesepahaman terhadap bahasa yang digunakan 

dalam kegiatan berbicara itu. Melalui berbicara seseorang dapat mengungkapkan 

perasaannya, keinginannya, mengekspresikan pengetahuan yang dimilikinya dan 

memanifestasikan kepribadiannya. Menurut Tarigan ( dalam Lindawati, 2011:8) “Berbicara 

adalah keterampilan menyampaikan pesan melalui bahasa lisan”. Dari definisi itu jelas bahwa 

berbicara memerlukan sesuatu keterampilan dan keterampilan hanya dapat diperoleh melalui 

latihan-latihan yang intensif dan dimulai sedini mungkin. 

Tarigan (dalam Linda 2011:11) mendefinisikan “Berbicara adalah keterampilan 

menyampaikan pesan melalui bahasa lisan”. Dari definisi tersebut jelas bahwa berbicara 

memerlukan suatu keterampilan, dan keterampilan hanya dapat diperoleh melalui latihan-

latihan yang intensif dan dimulai sedini mungkin  Berbicara pada hakikatnya merupakan 

suatu proses berkomunikasi sebab didalamnya terjadi pemindahan pesan. Dalam proses 

komunikasi terjadi pemindahan pesan dari komunikator (pembicara) kepada komunikan 

(pendengar).berbicara merupakan bentuk perilaku manusia yang memanfaatkan faktor fisik 

yaitu alat ucap untuk menghasilkan bunyi bahasa, bahkan organ tubuh yang lain seperti 

kepala, tangan, dan roman muka pun dimanfaatkan dalam berbicara. 

Proses Berbicara 

Novi (2008:52) mengatakan  “ Dalam proses berbahasa di sekolah, anak-anak 

mengembangkan kemampuan secara vertikal tidak hanya horizontal. Maksudnya, mereka 

sudah dapat mengungkapkan pesan secara lengkap meskipun belum sempurna dalam arti 

strukturnya menjadi benar, pilihan katanya semakin tepat, kalimat-kalimatnya semakin 

berfariasi dan sebagainya”. 

Proses pembentukan kemampuan berbicara ini dipengaruhi oleh paranan aktifitas 

berbicara yang tepat. Bentuk aktifitas yang dapat dilakukan dalam kelas untuk meningkatkan 



 
PROCEEDING 

Scientific Forum-Faculty of Education Department of Science Education (FIP-JIP) and The International Seminar 
Gorontalo, 09 – 11 September 2015  

 

 

 
503 

kemampuan berbahasa lisan siswa antara lain : memberikan pendapat atau tanggapan pribadi, 

bercerita, menggambarkan orang/barang, menggambarkan posisi, menggambarkan proses, 

memberikan penjelasan, menyampaikan atau mendukung argumentasi.  

Aspek Yang Mempengaruhi Kelemahan Berbicara 

Guru mempunyai tanggung jawab membina keterampilan berbicara para siswanya. 

Pembinaan itu tidak dilakukan tersendiri melainkan terpadu dalam proses belajar mengajar 

Bahasa Indonesia.  

Dalam rangka pembinaan keterampilan berbicara tersebut, hal yang perlu mendapat 

perhatian guru dalam membina keefektifan berbicara menurut Arsyad (dalam Novi 2007:53) 

ada dua aspek yakni: aspek kebahasaan mencakup: (a) lafal, (2) intonasi, tekanan dan ritme, 

dan (c) penggunaan kata dan kalimat, dan aspek non kebahasaan yang mencakup : (a) 

kenyaringan suara, (b) kelancaran, (c) sikap berbicara, (d) gerek dan mimik, (e) penalaran, (f) 

santun berbicara. 

Jalongo (dalam Novi 2007:53) menyatakan pendapatnya bahwa dalam praktek 

berbahasa baik dalam bentuk reseptif maupun produktif/ekspresi komponen kebahasaan akan 

selalu muncul. Komponen kebahasaan tersebut adalah: (a) fonologi, (b) penalaran, (c) 

semantik, dan (d) pragmatic.  

Tujuan Keterampilan Berbicara 

Tujuan utama dari berbicara adalah untuk komunikasi. Agar dapat menyampaikan 

informasi secara efektif, sebaiknya pembicara betul-betul memahami isi pembicaraannya, 

disamping juga harus dapat mengefaluasi efek komunikasinya terhadap pendengar. Jadi 

bukan hanya apa yang dibicarakan, tetapi juga bagaimana mengemukakannya. Pendapat ini 

didukung  oleh Santosa (2007:6,35) bahwa kegiatan berbicara dilakukan berdasarkan tujuan, 

situasi, cara penyampaian, dan jumlah pendengar pada saat melakukan aktifitas berbicara. 

Kegiatan berbicara tersebut dijelaskan sebagai berikut. 

a. Berbicara berdasarkan tujuannya 

1. Berbicara memberitahukan, melaporkan dan menginformasikan. 

Kegiatan berbicara jenis ini, dilakukan seseorang jika ingin menjelaskan sesuatu 

proses menguraikan, menafsirkan, memberikan, menyebarkan atau menanam 

pengetahuan dan menjelaskan kaitan hubungan atau relasi antar benda, atau peristiwa.  

2. Berbicar menghibur 

Berbicara jenis ini memerlukan kemampuan menarik perhatian pendengar. Suasana 

pembicaraannya  bersifat santai dan penuh canda. Humor yang segar baik dalam 

gerak-gerik, cara berbicara dan menggunakan kata atau kalimat akan memikat 

pendengar. 

3. Berbicara membujuk, mengajak, meyakinkan pendengarnya. Kegiatan berbicara 

seperti ini akan berhasil jika pembicara benar-benar mengetahui, minat, kebutuhan 

dan cita-cita pendengarnya.  

b. Berbicara berdasarkan situasi 

1. Berbicara formal  

2. Berbicara informal 
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c. Berbicara berdasarkan cara penyampaiannya 

1. Berbicara mendadak 

2. Berbicara berdasarkan catatan 

3. Berbicara berdasarkan hafalan 

4. Berbicara dalam kelompok besar 

Hakikat Cerita 

Cerita menurut Ending (2011:23) adalah rangkaian peristiwa yang disampaikan, baik 

berasal dari kejadian nyata (non fiksi) ataupun tidak nyata (fiksi). Kata Dongeng berarti cerita 

rekaan/tidak nyata/fiksi, seperti: fabel (binatang dan benda mati), sage (cerita petualangan), 

hikayat (cerita rakyat), legenda (asal usul), mythe (dewa-dewi, peri, roh halus), ephos (cerita 

besar; Mahabharata, Ramayana, saur sepuh, tutr tinular). Jadi kesimpulannya adalah 

“Dongeng adalah cerita, namun cerita belum tentu dongeng”. 

Metode Bercerita berarti penyampaian cerita dengan cara bertutur. Yang 

membedakan anatara bercerita dengan metode penyampaian cerita lain adalah lebih menonjol 

aspek teknis penceritaan lainnya. Sebagaimana phantomin yang lebih menonjolkan gerak dan 

mimik, operet yang lebih menonjolkan musik dan nyanyian, puisi dan deklamasi yang lebih 

menonjolkan syair, sandiwara yang lebih menonjol pada permainan peran oleh para 

pelakunya, atau monolog (teater tunggal) yang mengoptimalkan semuanya.Jadi tegasnya 

metode bercerita lebih menonjolkan penuturan lisan materi cerita dibandingkan aspek teknis 

yang lainnya. 

Ada suatu ungkapan ”Seorang  Guru yang tidak bisa bercerita, ibarat orang yang 

hidup tanpa kepala”. Betapa tidak, bagi para pengasuh anak-anak (guru, tutor) keahian 

bercerita merupakan salah satu kemampuan yang wajib dikuasai.Melalui metode bercerita 

inilah para pengasuh mampu menularkan pengetahuan dan menanamkan nilai budi pekerti 

luhur secara efektif, dan anak-anak menerimanya dengan senang hati. Pada saat ini begitu 

banyak cerita yang tersebar, namun masih jarang tulisan dari para praktisi ahli cerita , yang 

mampu mengarahkan secara khusus untuk ditujukan kepada anak-anak usia dini, sehingga 

penceritaan yang disampaikan kurang mengena. Pada umumnya mereka masih terbatas 

pengetahuannya tentang metode bercerita. 

Pengertian Cerita Fiksi Dan Non Fiksi  

Menurut Aqeela (2012:2) Cerita fiksi adalah cerita yang isinya berupa kisah rekaan. 

Meskipun berupa cerita rekaan, dalam praktek penulisannya tidak boleh dibuat 

sembarangan.Unsur-unsur seperti penokohan, plot, konflik, klimaks atau latar merupakan hal 

terpenting yang perlu diperhatikan. Nurgiyantoro ( dalam Aqeela 2012:3) “menjelaskan 

bahwa fiksi dapat dipahami sebagai cerita yang menawarkan sesuatu yang sulit diterima” 

fiksi fantasi mencoba menghadirkan sebuah dunia lain disamping dunia realitas.  

Berkaitan dengan tulisan fiksi, tulisan non fiksi mengutamakan data dan fakta yang 

tidak boleh dibumbui oleh imajinasi atau rekaan penulis. Dalam tulisan non fiksi  berbentuk  

jurnalistik, penyampaian fakta tersebut harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam 

satu pakem yang disebut 5W+1H ( What, Who, When, Where, Why, and How). Penulisan non 

fiksi tentu boleh menuliskan tema yang ia inginkan. Bedanya ia harus menyapaikan dengan 
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data yang dapat dipertanggungjawabkan, minimal oleh dirinya sendiri. Bahkan dalam 

prakteknya dapat dikatakan bahwa topik untuk tulisan nonfiksi yang berupa opini atau 

feature lebih muda ditemukan.  

Unsur-Unsur Intrinsik Dalam Cerita  

 Kebutuhan sebuah cerita dapat dilihat dari unsur-unsur yang membnetuknya. 

Adapun unsur-unsur tersebut menurut Aqeela (2012: 9) adalah:  

1. Tema  

Tema adalah ide, gagasan, atau pandangan hidup pengarang yang melatar belakangi 

penciptaan karya sastra.Sastra merupakan refleksi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu 

tema yang dapat diungkap dalam karya sastra sangat beragam 

2. Tokoh Dan Penokohan 

Tokoh rekaan disebut juga tokoh imajinasi pengarang.Tokoh dan penokohan merupakan 

bagian penting dalam membangun sebuah cerita.Tokoh bukan hanya berfungsi 

memainkan cerita melainkan berperan untuk menyampaikan ide, motif, plot dan cerita. 

3. Alur atau Plot  

Alur atau plot merupakan elemen terpenting dalam membentuk sebuah karya fiksi alur 

sering diartikan sebagai keseluruhan rangkaian peristiwa yang terdapat dalam cerita. 

4. Latar  

Dalam karya sastra latar merupakan elemen pembentuk cerita yang sangat 

penting.Elemen tersebut dapat menentukan situasi umum sebuah karya sastra.Latar 

dimaksudkan untuk mengidentifikasi situasi yang tergambar dalam cerita. 

5. Sudut Pandang 

Sudut pandang karya fiksi berhubungan dengan siapa yang menceritakan atau dari posisi 

mana sebuah peristiwa dan tindakan dilihat.Dengan demikian, pemilihan bentuk persona 

yang dipergunakan memengaruhi perkembangan cerita. 

6. Amanat  

Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang dalam sebuah cerita.Pesan 

dalam sebuah cerita menceritakan pandangan hidup pengarang, misalnya tentang nilai-

nilai kebenaran. 

7. Gaya Bahasa 

Gaya bahasa menentukan keberhasilan sebuah cerita. Secara tradisional dapat dikatakan 

bahwa keberhasilan sebuah cerita tergantung pada cara menyampaikannya.  

Menceritakan Kembali Isi Cerita 

Menceritakan kembali isi cerita merupakan pembelajaran berbicara sastra.Dalam 

pembelajaran tersebut sesuai dengan kompetensi dasarnya siswa diarahkan untuk terampil 

berbicara sekaligus melakukan apresiasi sastra. Terdapat beberapa hal yang harus dilakukan 

dalam pembacaan cerita, yaitu pengenalan terhadap karakteristik cerita dan pengenalan 

terhadap pendengar/ komunikan dalam berbicara. Sebagaimana dikatakan oleh Aminuddin 

(dalam Heriyanto, 2007:33) bahwa untuk dapat memahami sebuah cerita diperlukan 

pemahaman-pemahaman terhadap tokoh, alur, konflik, setting, sudut pandang, dan gaya 

bahasa. Sementara itu untuk mengefektifkan berbicara Keraf (dalam Heriyanto, 2007:35) 
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menyarankan untuk melakukan analisis pendengar. Untuk mengetahui lebih dalam tentang 

pembelajaran menceritakan kembali isi kita ikuti petunjuk pelatihan berikut. 

Tahap Kegiatan 1: 

Bacalah cerita  di bawah ini dengan seksama. Rasakan suasana batin tokoh yang 

terlibat di dalamnya. 

Persahabatan 

Karya: Joly 

Pagi itu Ano baru saja terbangun.Tiba-tiba, terdengar seseorang memnggil Ano.Ano 

melihat keluar. Ternyata ivan sudah menuggu di depan rumah Ano. Ivanmengajak Ano 

bermain bola basket. Seteleh Ano mencuci muka, mereka  berangkat ke lapangan bersama-

sama.  

Ano dan Ivan sudah lama berteman, mereka selalu bermain bersama-sama Ano dan 

Ivan senang bermain bola basket, setiap hari minggu atau hari lubur Ano dan Ivan selalu 

bermain bersama-sama. 

Tahap Kegiatan II 

Menceritakan kembali merupakan salah satu jenis pembelajaran berbicara 

sastra.Metode ini dapat digunakan dalam pembelajara berbicara agar siswa memiliki 

kemampuan untuk menceritakan kembali suatu cerita yang disimaknya dengan bahasa 

peserta diklat. Hal ini akan menjadikan siswa terampil berbicara dengan nalar yang baik, 

mampu menyusun kata menjadi kalimat runtut dan mengkomunikasikan menjadi cerita. Agar 

dapat menceritakan kembali isi dengan baik siswa perlumenyusun kerangka pokok 

cerita.Kerangka pokok cerita itu dapat digunakansebagai panduan agar Saudara dapat 

menceritakan kembali isi cerita secara runtut. 

Cerita  “Persahabatan” sebagaimana kalain baca dapat dikerangkakan sebagai berikut 

1. Pagi-pagi Ano baru saja terbangun 

2. Ivan sudah menunggu di depan rumah Ano 

3. Ivan mengajak Ano bermain bola basket 

4. Ano dan Ivan sudah lama berteman 

5. Mereka bermain bersama-sama 

6. Mereka senag bermain bola basket 

7. Mereka selalu bersama-sema 

Tahap Kegiatan III: 

Jika sudah siap menceritakan kembali isi cerita secara lisan. Beberapa diantara peserta 

satu persatu dipersilahkan menceritakan kembali isi cerita  masing-masing. Jangan lupa cerita 

aslinya digandakan dan diberikan kepada teman-teman. Agar penilaian optimal gunakan 

lembar pengamatan berikut: 
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No  Aspek Penilaian  kriteria Penilaian Jlh   Nilai  Ket  

B C K 

1.  Isi cerita  yang sesuai.       

2.  Cerita dikisahkankan secara runtut       

3.  Bercerita secara lancar, tidak tersendat-

sendat 

      

4.  Gerakan dilakukan secara wajar, tidak 

dibuat-buat, tidak kaku, tidak berlebihan 

      

5.  Ekspresi wajah sesuai dengan 

kata/kalimat yang diucapkan 

      

6.  Kata/Kalimatnya dilafalkan secara tepat 

dan jelas. 

      

7.  Intonasi bervariasi sesuai dengan suasana 

yang diceritakan 

      

 

Hubungan Antara Berbicara Dengan Bercerita  

Sejak memesuki dunia sekolah, siswa dihadapkan pada dua rentangan, yakni 

rentangan kemampuan bahasa dan rentangan sikap berbahasa. Pada salah satu ujung 

rentangan ia ingin mengungkapkan pikirannya dan pada ujung rentangan lain ia takut untuk 

berbicara. Maka dalam hal ini guru perlu tanggung jawab untuk memperkuat kepercayaan 

berbicara siswa-siswanya, karena kepercayaan dalam berbicara itu sangat dibutuhkan dalam 

belajar keterampilan bahasa lisan. 

Melalui kegiatan berbicara, siswa belajar tentang apa yang mereka lihat atau pikirkan 

yang menyangkut berbagai topik. Guru dapat mendorong siswa untuk mendeskripsikan, 

mengklasifikasikan, menginformasikan, merencanakan dan berbagai hal secara lisan. 

Menurut Ellis dkk. (dalam Novi, 2007:59) kegiatan yang dapat memberikan 

kesempatan kepada anak untuk berlatih menggunakan bahasa lisan antara lain diskusi, 

pelaporan, pengisahan cerita, paduan suara, drama, improvisasi, dan kegiatan komunikasi 

yang lain. Gibbons (dalam Novi, 2007:59) menyarankan bahwa untuk mengembangkan 

bahasa lisan siswa guru harus mengusahakan kelas yang interaktif. Dalam kelas yang 

interaktif tersebut terdapat aktifitas yang menuntut anak untuk berpartisipasi serta 

menggunakan kemampuan, pengalaman serta pengetahuannya. Ia menyarankan adanya 

aktifitas kelas yang tinggi, serta dengan kegiatan berbicara aktifitas kelas yang sarat dengan 

kegiatan berbicara yang disarankan tersebut antara lain pelaporan, diskusi, memberikan 

tanggapan, menceritakan kembali, mengambar-kan orang dan barang serta posisi, 

memberikan intruksi, mengambarkan proses, memberikan penjelasan menyampaikan dan 

mendukung argumentasi.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan kemampuan siswa berbicara dapat 

ditingkatkan, salah satunya dengan bercerita atau menceritakan kembali isi cerita. 

Hakikat Model Pembelajaran Kooperatif tipe STAD 

Model pembelajaran STAD merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif. 

Menurut  Nur dan Novi (2009:9), “STAD didesain untuk memotivasi siswa-siswa supaya 

kembali bersemangat dan saling menolong untuk mengembang-kan keterampilan yang 
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diajarkan oleh guru”. Menurut Mohamad (2008:5), pada model ini siswa dikelompokkan 

dalam tim dengan anggota 4 siswa pada setiap tim. Tim dibentuk secara heterogen menurut 

tingkat kinerja, jenis kelamin, dan suku. 

Berdasarkan uraian tersebut, disimpulkan bahwa model pembelajaran STAD lebih 

menekankan kepada pembentukan kelompok. Kelompok yang dibentuk nantinya akan 

berdiskusi untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Oleh karena itu model pembelajaran 

STAD dapat membuat siswa untuk saling membantu dalam menyelesaikan suatu 

permasalahan. 

Pada model pembelajaran STAD, tim yang terbaik akan mendapatkan sebuah 

penghargaan. Menurut Mohamad (2008: 5-6), penghargaan diberikan pada tim dengan 

kriteria tertentu. Kriteria itu dapat diambil dari skor tim, kekompakan tim dalam bekerja 

sama, saling membantu teman satu tim dalam mempelajari materi, dan saling memberi 

semangat kepada teman satu tim untuk melakukan yang terbaik. Mohamad  (2008:6) juga 

menyatakan bahwa “ide utama di balik STAD adalah untuk memotivasi siswa saling 

memberi semangat dan membantu dalam menuntaskan keterampilan-keterampilan yang 

dipresentasikan guru”. 

Langkah-langkah Model Pembelajaran Kooperatif Type STAD 

Menurut Agus   (dalam Heriyanto, 2007:49) langkah-langkah pada model 

pembelajaran kooperatif type STAD adalah sebagai berikut: 

a. Membentuk kelompok yang anggotanya = 4 orang secara heterogen (campuran menurut 

prestasi, jenis kelamin, suku,dll) 

b. Guru menyajikan pelajaran 

c. Guru memberi tugas kepada kelompok untuk dikerjakan oleh anggota kelompok. 

Anggota yang tahu menjelaskan pada anggota lainnya,sampai semua anggota dalam 

kelompok tersebut mengerti. 

d. Guru memberi kuis/pertannyaan kepada seluruh siswa,pada saat menjawab kuis tidak 

boleh saling membantu. 

e. Memberikan evaluasi 

f. Kesimpulan. 

Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD Dalam Menceritakan Kembali 

Isi Cerita 

Dalam melaksanakan penerapan model STAD agar berhasil dengan efektif, maka hal-

hal yang perlu diperhatikan dalam prosedur pelaksanaannya.Menurut  Agus   (dalam 

Heriyanto 2007:49), prosedur pelaksanaan STAD  yaitu: (1) pada model ini siswa 

dikelompokkan dalam tim dengan anggota 4 siswa pada setiap tim. Tim dibentuk secara 

heterogen menurut tingkat kinerja, jenis kelamin, dan suku.(2) menyajikan materi pelajaran 

kepada siswa, (3) memberikan tugas kelompok, dalam kelompok tersebut anggota yang 

sudah mengerti dapat menjelaskan pada anggota lainnya sampai semua anggota dalam 

kelompok itu mengerti, (4) Guru memberi kuis/ pertanyaan kepada seluruh siswa. Pada saat 

menjawab kuis tidak boleh saling membantu, (5) memberikan evaluasi, (6) kesimpulan. 
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Jadi dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran  kooperatif tipe STAD lebih 

menekankan kepada pembentukan kelompok. Kelompok yang dibentuk nantinya akan 

berdiskusi untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Oleh karena itu model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dapat membuat siswa untuk saling membantu dalam menyelesaikan 

suatu permasalahan. 

 

METODOLOGI PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif sebagai bagian dari 

pendekatan penelitian pendidikan. Pendekatan deskriptif lebih menekankan sifat deskriptif 

dan interpretasi tentatif dalam konteks waktu tertentu. Keabsahan dan kebenaran data lebih 

banyak didukung oleh kepercayaan berdasarkan informasi yang didapatkan dari responden. 

Sumber data penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data 

langsung dikumpulkan dari sumber pertama yaitu kepala sekolah dan elemen yang terkait. 

Dalam hal ini sumber pertama atau data primer dari penelitian ini adalah guru dan siswa. 

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari bahan kepustakaan sebagai penunjang dari 

data pertama. Data ini berupa dokumen sekolah, atau referensi yang terkait dengan penelitian 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan  hasil penelitian yang dari hasil observasi terlihat bahwa siswa senang 

dengan materi menceritakan kembali isi cerita yang menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD, dilihat dari sebagian besar siswa sudah bisa menceritakan kembali isi 

cerita walaupun  masih ada beberapa yang belum bisa. Kemudian dari hasil wawancara dan 

angket terlihat bahwa guru telah berupaya semaksimal mungkin untuk menjalankan perannya 

sebagai guru mulai dari mengajarkan materi dengan mengunakan model-model 

pembelajaran, memberikan rangsangan kepada siswa sebelum belajar, membimbing siswa 

yang mengalami kesulitan belajar, serta memberikan evaluasi setelah pembelajaran selesai. 

Dari hasil angket diketahui  bahwa siswa senang dengan materi yang diberikan oleh guru 

terutama materi menceritakan kembali isi cerita dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD, kemudian pada saat proses pembelajaran siswa yang mengalami 

kesulitan belajar diberikan bimbingan dan solusi oleh guru, siswa yang  belum paham bisa 

bertanya kepada  guru atau teman. Selain itu dari hasil angket pada saat proses pembelajaran 

berlangsung tidak semua siswa memusatkan perhatiannya kepada guru, ada beberapa siswa 

yang hanya sibuk bermain dan bercerita itulah yang mengakibatkan mereka pada saat tampil 

di depan kelas tidak bisa menceritakan kembali isi cerita.  

 

SIMPULAN 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan model pembelajaran 

kooperatif  tipe  STAD dapat membantu siswa untuk belajar khususnya  materi menceritakan 

kembali isi cerita, karena dalam kelompok STAD tersebut siswa bisa saling bekerjasama dan 

saling membantu. Dan dengan adanya penerapan model pembelajaran kooperatif tipe  STAD 

siswa lebih senang dan bersemangat untuk belajar walaupun masih ada beberapa siswa yang 
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tidak mau memperhatikan penjelasan dari guru. Selain itu  juga dapat membuat siswa dan 

guru aktif karena guru dan siswa sama-sama berperan dalam proses pembelajaran. 

Setelah penerapan model pembelajaran kooperatif  tipe STAD dilakukan siswa lebih 

paham dan tahu tentang  bagaimana cara menceritakan kembali isi cerita dengan tepat mulai 

dari isi cerita yang sesuai, cerita dikisahkan secara runtut, bercerita secara lancar, gerakan 

yang dilakukan pada saat bercerita harus secara wajar/tidak dibuat-buat, ekspresi wajah yang 

harus sesuai, melafalkan kata/kalimat harus tepat, dan yang terakhir intonasi pada saat 

bercerita juga harus sesuai dengan isi cerita yang ada.  
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Abstract 
The written test is one of assessment parts in the on the Curriculum 2013. The purpose of this 

study is to determine the planning, implementation, and reporting the results of the written 

test in the assessment of the higher grade in SDN Blimbing 1 Malang. The research approach 

used is qualitative case study. The study began by collecting data by using observation, 

interviews, and documentation. Once the data is collected, the data is reduced and presented 

and then concluded. The results showed that both teacher of grade IV and grade V do not 

make planning documents according to the standard plan. Assessment on written test held 

every day at the end of the lesson. Observations indicated that most of the questions used by 

the fourth grade teachers and classroom teachers drawn from students‟ worksheet (LKS). 

Limitations of the classroom and the number of students who pretty much became one of the 

obstacles assessments for written test. Teachers do not provide follow-up of the results of the 

written test scores, both enrichment and remedial activities. The results report of the written 

test assessment is not made in detail; just put the value of the task list. Complete valuation 

report is given to parents in the form of a mid-term report card and the semester report card. 

The conclusion from this research is that the teacher does not make planning document which 

resulted in the implementation of the valuation assessment which is not running optimally. 

The role of the principal should control the implementation of the assessment in the 

classroom that is very necessary. 
 

Keywords: Case Study, Assessment, Written Test, Higher Class 

 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan menjadi salah satu tiang utama dalam perkembangan sebuah bangsa. 

Mengingat wilayah Indonesia yang luas, maka dibutuhkan standar dalam menjalankan 

pendidikan formal yang ditetapkan oleh pemerintah. Standar pendidikan ini tertuang dalam 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjadi 

pedoman bagi praktisi pendidikan dalam melaksanakan pendidikan formal di sekolah. Salah 

satu standar nasional pendidikan yaitu standar penilaian. Penilaian merupakan kegiatan 

pengambilan keputusan dari hasil pengukuran yang telah dilakukan. Kegiatan ini dilakukan 

secara berkesinambungan dimulai dari kegiatan awal pembelajaran hingga akhir 

pembelajaran. Hasil belajar yang ditunjukkan oleh siswa dinilai dengan akurat supaya guru 

dapat memberikan keputusan sesuai dengan kemampuannya. 

Amanah Kurikulum 2013, pembelajaran di SD menekankan pada pembelajaran 

berbasis aktivitas, sehingga penilaiannya di titik beratkan pada penilaian proses baik pada  

aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan (Kemendikbud, 2014:1). Teknik mengumpulkan 
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informasi tersebut pada prinsipnya merupakan cara menilai kemajuan belajar siswa terhadap 

pencapaian kompetensi. Penilaian dilakukan berdasarkan indikator-indikator pencapaian hasil 

belajar, baik pada ranah afektif, kognitif, dan psikomotor.  

Berdasar observasi awal, diketahui bahwa SD ini merupakan salah satu SD yang telah 

mengimplementasikan Kurikulum 2013 selama empat semester. SDN Blimbing 1 memiliki 

banyak siswa berprestasi, hal ini ditunjukkan dengan berbagai kejuaraan yang diperoleh 

siswanya pada tahun 2014-2015, selain itu nilai rata-rata UN yang diperoleh siswa SDN 

Blimbing 1 cukup baik. Prestasi yang diperoleh SDN Blimbing 1 Kota Malang menjadikan 

SD tersebut sebagai salah satu SD favorit di Kota Malang. Dari hasil observasi diperoleh 

gambaran kegiatan pembelajaran, yakni setelah guru menerangkan materi secara singkat, 

siswa diminta mengerjakan LKS yang telah disediakan oleh pemerintah setempat. Setelah 

LKS selesai dikerjakan, guru bersama siswa membahas hasil pengerjaan LKS. Nilai yang 

diambil oleh guru berdasar hasil pengerjaan LKS saja. Fakta yang diperoleh dari hasil 

observasi ini tentu berbeda dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah dalam kegiatan 

penilaian tes tertulis di sekolah. Guru diharapkan membuat sendiri bahan untuk tes tertulis 

sesuai dengan tujuan pembelajaran, dan LKS bukan merupakan alat untuk menilai 

kemampuan siswa, namun sebagai alat yang membantu siswa untuk lebih memahami materi. 

Berdasar pemikiran dan uraian latar belakang di atas, maka dilakukan  penelitian yang lebih 

mendalam tentang pelaksanaan assessment pembelajaran berbasis Kurikulum 2013 di SD 

khususnya pada penilaian tertulis. 

 

METODE 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan 

kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan secara rinci tentang 

perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pelaksanaan assessment Kurikulum 2013 pada 

kelas tinggi di SDN Blimbing 1 Kota Malang. Jenis penelitian yang digunakan yaitu studi 

kasus karena untuk mendalami sebuah fenomena yang terjadi pada suatu tempat. Penelitian 

ini digunakan untuk meneliti pelaksanaan assessment pada kelas tinggi, khususnya pada 

penilaian tes tertulis di SDN Blimbing 1 Kota Malang. Oleh karena itu, penelitian ini perlu 

dilakukan secara mendalam, sehingga mendapatkan suatu temuan.  

Peneliti dalam penelitian ini bertindak sebagai instrumen utama sekaligus pengumpul 

data. Penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan hadir langsung di lapangan, serta 

mengamati langsung beberapa kegiatan yang mendukung untuk menjawab fokus penelitian. 

sumber data utama dalam penelitian ini yaitu kata-kata dan tindakan orang-orang yang 

diamati atau diwawancarai, yaitu guru kelas IV dan guru kelas V. Sumber data kedua yaitu 

sumber tertulis, perangkat pembelajaran seperti media dan sumber belajar serta dokumentasi. 

Dalam penelitian ini sumber data tertulis yang diperlukan yaitu (a) dokumen perencanaan 

assessment, (b) hasil assessment pembelajaran, (c) laporan hasil assessment pembelajaran, 

sedangkan sumber data dari dokumentasi yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu 

dokumentasi pelaksanaan assessment dalam pembelajaran. 
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Penelitian ini dilakukan di kelas tinggi (kelas IV dan kelas V) pada semester genap 

tahun ajaran 2014-2015. Data yang diambil yakni pelaksanaan penilaian tes tertulis satu KD 

per muatan pelajaran (Matematika, IPA, IPS, Bahasan Indonesia, dan PPKn) pada kelas IV 

dalam pembelajaran tema 8 Tempat Tinggalku, dan pada kelas V dalam pembelajaran tema 8 

Ekosistem. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Instrumen pengumpulan data yang digunakan  antara lain lembar observasi, pedoman 

wawancara, kartu telaah soal, dan dokumentasi berupa RPP, laporan penilaian serta foto 

kegiatan penilaian. 

Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis 

data, yaitu (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) verifikasi. Merupakan proses 

pengumpulan data yang berupa data mentah pada waktu penelitian sedang berlangsung. 

Seluruh kegiatan, dokumen, dan segala bentuk informasi yang berkaitan dengan penelitian 

dikumpulkan sebagai data penting guna menunjang hasil penelitian. Data dari lapangan 

berupa hasil observasi, hasil wawancara, dan berbagai dokumentasi yang menunjang 

penelitian dirangkum dan disederhanakan. Pada tahapan ini data dipilah, kemudian 

disederhanakan, data yang tidak digunakan, disortir agar memberi kemudahan dalam 

penampilan, penyajian, serta untuk menarik kesimpulan sementara. Reduksi data yang 

dilakukan yakni memilah hasil observasi dan hasil wawancara untuk digunakan dalam 

penyajian data. Data hasil observasi , hasil wawancara, dan dokumentasi dikelompokkan 

berdasarkan fokus penelitian. Dengan demikian data yang telah direduksi dapat memberikan 

gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya, serta mencari tambahan data bila diperlukan. 

Penyajian data dimaksudkan untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau 

bagian-bagian tertentu dari data penelitian. Melalui penyajian data, maka data dapat 

terorganisasi dan tersusun dalam sistematika yang jelas, sehingga mudah untuk dipahami. 

Pengorganisasian data yaitu berupa tabel agar peneliti mudah dalam melakukan pembacaan 

hasil penelitian. Data tersebut kemudian dipilah dan disortir menurut kelompoknya dan 

disusun sesuai dengan kategori yang sejenis untuk ditampilkan agar selaras dengan 

permasalahan yang dihadapi, termasuk kesimpulan sementara yang diperoleh pada waktu 

data direduksi, sehingga data mudah dipahami. Data yang telah tereduksi kemudian disajikan 

dalam bentuk tabel hasil wawancara dan hasil observasi untuk memudahkan dalam membaca 

data yang sudah dikumpulkan. Selain itu juga disajikan gambar hasil dokumentasi 

pelaksanaan assessment yang dilakukan selama penelitian. Kegiatan ini dilakukan setelah 

seluruh data sudah direduksi dan disajikan. Berdasarkan data yang telah diperoleh, penulis 

berupaya untuk menarik sebuah kesimpulan berdasar hasil reduksi data dan penyajian data.  

 

HASIL 

Perencanaan Penilaian Tes Tertulis 

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang berkaitan dengan 

perencanaan penilaian tes tertulis pada kelas tinggi di SDN Blimbing 1 Kota Malang, 
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diperoleh fakta bahwa guru tidak melakukan kegiatan analisis silabus. Hal ini didukung 

dengan dokumentasi berupa silabus dan soal-soal yang digunakan untuk penilaian tes tertulis 

yang tidak sesuai. Pemetaan kompetensi dasar yang merupakan tahapan penting dalam 

perencanaan tes tertulis tidak dilakukan oleh guru kelas IV dan guru kelas V. Hal ini 

dibuktikan dengan hasil observasi yang menunjukkan tidak adanya dokumen berupa 

pemetaan KD sebagai acuan pembuatan soal. 

Kedua guru tidak membuat kisi-kisi untuk penilaian tes tertulis. Hal ini didukung 

dengan hasil dokumentasi soal yang digunakan selama penilaian tes tertulis yang tidak dibuat 

oleh guru sendiri, melainkan dengan memanfaatkan soal pada LKS untuk tes. Guru kelas IV 

tidak membuat soal untuk penilaian tes tertulis, melainkan memanfaatkan LKS yang 

disediakan oleh pemerintah setempat. Berbeda dengan kegiatan penilaian pada kelas V, 

beberapa kali tercatat bahwa soal yang digunakan guru pada tes tertulis merupakan soal 

buatan guru sendiri, meskipun soal-soal tersebut dibuat per muatan pelajaran. Namun 

beberapa kali tercatat pula guru memanfaatkan soal pada LKS untuk penilaian tes tertulis. 

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang menunjukkan alasan guru menggunakan soal 

pada LKS yaitu soal-soal tersebut sudah sesuai untuk mengukur KD.  

Berdasar hasil observasi, diketahui bahwa kedua guru selalu membuat kunci jawaban 

dari soal-soal yang dikerjakan siswa untuk penilaian tes tertulis. Kedua guru baik guru kelas 

IV mapun guru kelas V tidak menyusun pedoman penskoran sebelum pelaksanaan tes, 

namun pedoman penskoran baru disampaikan setelah siswa mengoreksi hasil pengerjaan 

tesnya bersama-sama. Kedua guru tidak menganalisis soal yang digunakan dalam tes, karena 

guru lebih banyak memanfaatkan soal dari LKS. Hal ini diperkuat dengan hasil studi 

dokumentasi yang menunjukkan bahwa soal-soal yang digunakan kurang sesuai untuk 

mengukur kemampuan siswa dalam berpikir tingkat tinggi. Nilai KKM untuk kelas IV yaitu 

75. Nilai ini ditentukan dengan mengacu pada hasil dari ulangan dan materi yang dipelajari 

siswa. Setiap bidang studi berbeda KKM nya hanya berselisih koma, dan rata-rata nilainya 

75, namun guru tidak menjelaskan secara rinci nilai KKM setiap bidang studi. Nilai KKM 

pada kelas V yaitu 70, hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara yang menunjukkan bahwa 

guru mematok nilai 70 sebagai nilai minimum yang harus dicapai siswa supaya dinyatakan 

tuntas. Nilai tersebut diputuskan dengan mempertimbangkan media, sarana prasarana, dan 

kemampuan siswa serta guru. Nilai ini berlaku untuk seluruh bidang studi pada kelas V. 

Pelaksanaan Penilaian Tes Tertulis 

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang berkaitan dengan 

pelaksanaan penilaian tes tertulis pada kelas tinggi di SDN Blimbing 1 Kota Malang, 

diketahui bahwa baik guru kelas IV maupun guru kelas V tidak membuat perencanaan 

penilaian tes tertulis, sehingga pelaksanaan penilaian pun tidak sesuai dengan rencana. 

Berdasarkan hasil studi dokumentasi, soal-soal yang digunakan guru dalam tes tertulis sudah 

sesuai dengan kompetensi yang akan diukur pada masing-masing muatan pelajaran, 

meskipun soal-soal tersebut sebagian besar masih dirumuskan per muatan pelajaran.  

Berdasar hasil observasi yang dilakukan beberapa kali pada kelas IV, didapat fakta 

bahwa guru hanya menggunakan soal pada LKS untuk penilaian tes tertulis. Oleh karena itu, 
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peneliti mencoba menelaah soal-soal yang digunakan guru yang bersumber dari LKS. Dari 

empat paket soal pilihan ganda yang ditelaah, ditemukan fakta bahwa pengecoh pada pilihan 

jawaban berfungsi, namun ada satu paket soal yang kurang menggunakan pengecoh jawaban. 

Jawaban yang disediakan membuat siswa mudah untuk menentukan jawaban yang benar 

tanpa berpikir lama. Pada paket soal tersebut, pilihan jawaban yang diberikan juga tidak 

homogen dan cenderung tidak logis ditinjau dari segi materi. Pada aspek yang lain, soal pada 

LKS sudah memenuhi persyaratan soal dan pilihan jawaban yang baik, diantaranya: 1) setiap 

soal telah memiliki jawaban yang benar dan paling benar; 2) ada petunjuk yang jelas tentang 

cara mengerjakan soal; 3) pokok soal dirumuskan secara jelas dan tidak mengandung 

pernyataan negatif ganda; 4) rumusan soal dan jawaban merupakan pernyataan yang 

diperlukan saja; 5) butir soal tidak bergantung pada soal sebelumnya; 6) gambar terlihat jelas 

dan berfungsi; 7) soal menggunakan bahasa Indonesia baku. 

Pada soal uraian yang ditelaah, diperoleh gambaran bahwa soal tersebut sudah 

memenuhi kriteria soal yang baik, aspek yang ditelaah hampir seperti soal pilihan ganda, 

yang membedakan yaitu sudah terlihat adanya batasan jelas pada pertanyaan dan jawaban 

yang diharapkan, serta rumusan kalimat soal yang disusun telah menggunakan kata tanya 

yang menuntut jawaban terurai. Pada soal uraian, pedoman penskoran seharusnya dibuat 

pada tiap butir soal bergantung pada bobot masing-masing soal. Namun ini tidak terlihat baik 

pada LKS dan guru juga tidak membuat pedoman terperinci. Hal ini diperkuat dengan hasil 

observasi yang menunjukkan guru memberi skor yang sama untuk setiap jawaban soal 

uraian. 

Pada kelas tinggi, kemampuan berpikir siswa juga berkembang menjadi lebih kritis 

dan kreatif. Hal ini tentu berpengaruh juga pada bobot soal yang dikerjakan siswa. Pada kelas 

IV, seharusnya seorang siswa dapat berpikir hingga tahap menganalisis, namun berdasarkan 

hasil telaah pada soal yang digunakan guru pada tes tertulis, ditemukan fakta bahwa dari lima 

kali pengerjaan tes tulis dalam berbagai bentuk dengan jumlah 120 soal, 100 soal yang 

dikerjakan hanya menggambarkan kemampuan mengingat, 12 soal menggambarkan 

kemampuan memahami, 7 soal menggambarkan kemampuan menerapkan, dan tidak ada 

sama sekali soal yang dikerjakan siswa dengan menggunakan kemampuan menganalisis. 

Selain menilai kemampuan berpikir siswa, melalui tes tertulis guru juga dapat menilai aspek 

sikap spiritual dan sikap sosial siswa. Dari jumlah keseluruhan soal yang telah dikerjakan, 

hanya ada 1 soal yang menggambarkan sikap siswa berkenaan dengan menanggapi nilai, dari 

lima aspek sikap yang dapat ditelaah. 

Pada kelas V, soal yang digunakan untuk penilaian tes tertulis bervariasi, tidak hanya 

menggunakan soal pada LKS, namun untuk menilai beberapa muatan pelajaran, guru 

membuat soal secara mandiri. Berdasarkan hasil telaah, soal pilihan ganda pada LKS sudah 

memenuhi kriteria soal yang baik seperti halnya yang telah dipaparkan pada hasil studi 

dokumentasi LKS kelas IV. Hasil berbeda didapat dari hasil telaah soal uraian. Soal uraian 

yang dimanfaatkan guru dari LKS belum memenuhi beberapa kriteria soal yang baik, 

diantaranya pada soal uraian tersebut tidak ada batasan pertanyaan dan jawaban yang jelas, 

sehingga membingungkan siswa akan jumlah jawaban yang harus ditulis. Soal juga tidak 
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sesuai dengan indikator maupun tujuan pembelajaran dikarenakan guru tidak merumuskan 

indikator dan tujuan pembelajaran secara rinci. 

Pada soal uraian, seharusnya tiap soal memiliki skor yang berbeda tergantung bobot 

masing-masing soal. Namun diperoleh fakta bahwa guru tidak memberikan pedoman 

penskoran pada tiap soal, melainkan semua jawaban pada soal uraian diberi skor yang sama. 

Selain terdapat kelemahan pada dua aspek di atas, ditemukan pula kelemahan pada rumusan 

kalimat pertanyaan soal uraian. Rumusan kalimat pertanyaan tidak komunikatif sehingga 

menimbulkan kebingungan siswa, seperti contoh pada kalimat “sebutkan dan tulislah syair 

dari salah satu lagu daerah yang kamu ketahui!”. Sedangkan pada aspek lain, rumusan soal 

sudah memenuhi kriteria yang secara rinci dilampirkan.  

Berkaitan dengan tingkat kemampuan berpikir, soal-soal yang digunakan untuk 

penilaian tes tertulis tidak sesuai dengan siswa kelas V yang sudah mampu berpikir hingga 

tahapan mengevaluasi. Dari hasil pengamatan pada seluruh soal yang digunakan selama masa 

observasi, tercatat dari 80 soal LKS yang dikerjakan siswa, 78 soal diantaranya hanya 

menggambarkan kemampuan mengingat siswa, sedangkan 2 soal sisanya merupakan soal 

pada tingkat memahami. Selain itu ada 4 soal dari LKS yang digunakan untuk tes tulis bidang 

studi matematika yang menuntut siswa mengembangkan kemampuannya pada tahapan 

menerapkan rumus. Soal-soal yang dibuat guru berupa soal isian singkat, seluruhnya 

merupakan soal yang dijawab dengan mengingat dari apa yang telah dibaca oleh siswa, 

selebihnya untuk soal matematika guru membuat soal yang mengembangkan kemampuan 

menerapkan rumus mencari luas dan keliling lingkaran. Tidak ada satu soal pun yang dapat 

menilai kemampuan pada aspek sikap spiritual maupun sikap sosial baik soal dari LKS 

maupun soal buatan guru. 

Keterbatasan ruang kelas menjadi salah satu kendala dalam penilaian tes tertulis. Hal 

ini dibuktikan dengan jumlah siswa yang terlalu banyak pada kelas IV, yakni 42 siswa. 

Kondisi ini tentunya berpengaruh pada kegiatan belajar di kelas, salah satunya berkaitan 

dengan penilaian. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang menunjukkan bahwa pada 

saat pelaksanaan tes tertulis, guru tidak memberi jarak yang ideal antar siswa, justru guru 

mengijinkan siswa untuk berdiskusi dengan teman sebangku untuk mengerjakan soal. Fakta 

ini mengindikasikan bahwa hasil yang diperoleh siswa belum dapat sepenuhnya 

menggambarkan kemampuan siswa, barulah pada saat ulangan formatif siswa mengerjakan 

secara individu. Berdasar hasil observasi, sesaat sebelum mengerjakan soal tes, guru kelas V 

juga menyampaikan petunjuk pengerjaan soal dan juga batas waktu untuk menyelesaikan tes, 

dan apabila mendekati waktu berakhir, guru mengingatkan siswa untuk segera 

menyelesaikan. 

Kendala yang sama dialami oleh guru kelas V, yakni keterbatasan ruang kelas. 

Jumlah siswa kelas V terlampau banyak, yaitu 52 anak. Kondisi ini mengakibatkan sulitnya 

penataan tempat duduk siswa di kelas. Ada beberapa siswa yang duduk bertiga dengan 

menggunakan dua meja, hal ini tentu membuat siswa tidak leluasa untuk bergerak. Fakta 

tersebut berpengaruh pada pelaksanaan tes tertulis, yaitu tidak adanya jarak ideal antar siswa 

dalam menyelesaikan tes. Dengan demikian, hasil yang didapat siswa belum dapat 
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sepenuhnya menggambarkan kemampuan siswa secara individu. Setelah siswa selesai 

mengerjakan soal tes, guru meminta untuk menukarkan jawaban siswa dengan siswa lainnya, 

kemudian guru bersama siswa mengoreksi hasil pengerjaan soal tes secara klasikal, dan skor 

yang diperoleh siswa dimasukkan ke daftar nilai sebagai input nilai tugas.  

Berdasarkan hasil observasi pada kelas IV dan kelas V, skor beberapa tes tertulis yang 

telah didapat siswa, dimasukkan pada daftar nilai yang dimiliki guru. Selanjutnya, guru 

memberikan penguatan berupa komentar yang positif dan memotivasi siswa untuk 

mendapatkan nilai yang lebih baik lagi. Dari hasil wawancara, bagi siswa yang mendapat 

nilai di bawah KKM, guru tidak melakukan remidi, dan baru akan melakukan remidi bagi 

siswa yang mendapat nilai ulangan formatif kurang dari KKM, sedangkan ulangan formatif 

baru dilaksanakan setelah seluruh pembelajaran pada satu tema terselesaikan. Bagi siswa 

yang mendapat nilai di atas KKM, guru juga tidak memberikan program pengayaan. 

Pelaporan hasil penilaian tes tertulis 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada kelas IV dan kelas V, didapatkan 

hasil yang sama, yakni guru membuat laporan tes tertulis berupa daftar nilai hasil tes tertulis. 

Skor hasil tes tertulis ini dimasukkan pada nilai tugas (PS atau PR). Diperkuat dengan hasil 

wawancara dengan kedua guru yang menjelaskan bahwa nantinya skor akan diolah dan 

diakumulasikan dengan nilai ulangan harian, UTS, dan UAS, dimasukkan ke program 

Microsoft Excel yang digunakan sekolah, sehingga akan muncul deskripsi hasil belajar siswa 

secara otomatis. Skor-skor ini akan dikumpulkan dan baru diolah setelah diadakan UTS dan 

UAS, untuk kemudian dimasukkan pada rapor. Sebagai bentuk laporan pada wali murid, 

hasil ulangan formatif siswa dibawa pulang dan ditunjukkan pada orang tua serta dibubuhi 

tanda tangan orang tua masing-masing anak, sedangkan untuk nilai secara keseluruhan, wali 

murid baru akan mendapat laporannya setelah UTS berupa rapor tengah semester, dan setelah 

UAS berupa rapor akhir semester. 

Kendala guru pada pelaksanaan penilaian tes tertulis 

Hasil wawancara berkaitan dengan kendala guru pada pelaksanaan penilaian tes 

tertulis, baik guru kelas IV maupun guru kelas V mengeluhkan permasalahan yang sama, 

yaitu sistem penilaian yang rumit. Kedua guru menyatakan bahwa penilaian dengan 

Kurikulum 2013 ini cukup sulit dijalankan dengan baik, khususnya penilaian tes tertulis. 

Pembelajaran yang berbasis tema, menuntut guru untuk menggabungkan seluruh muatan 

pelajaran menjadi satu kesatuan tanpa siswa merasakan pemisahan antar muatan pelajaran. 

Soal yang digunakan guru juga tidak terpisah-pisah per muatan, namun tetap berbasis tema. 

Namun pada sistem memasukkan skor hasil belajar siswa, guru harus memisah-misah 

kembali skor siswa sesuai dengan muatan pelajarannya. Setelah dipisah per muatan, guru 

harus memisah lagi per KD, dan nantinya pada laporan hasil penilaian, hasil belajar siswa 

ditulis setiap KD dengan kalimat deskripsi. Ini menjadi kendala besar bagi guru, karena 

selama ini sudah terbiasa dengan rapor berisikan angka nominal. 

Salah satu solusi yang telah diupayakan sekolah untuk meringankan tugas guru pada 

sistem penilaian yakni adanya program Microsoft Excel yang cukup canggih. Guru cukup 

memasukkan skor hasil belajar siswa sesuai dengan KD masing-masing bidang studi, 
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nantinya skor-skor tersebut dengan sendirinya akan dikonversikan menjadi huruf (A-D) dan 

juga deskripsi perkembangan hasil belajar siswa akan secara otomatis muncul. Guru akan 

merevisi apabila ada hasil yang dirasa kurang sesuai dan mencetak dalam bentuk hard copy. 

 

PEMBAHASAN 

Berdasar hasil observasi pada kegiatan penilaian di kelas IV dan kelas V, diperoleh 

fakta bahwa guru tidak melakukan kegiatan analisis silabus, didukung dengan dokumentasi 

berupa silabus dan soal-soal yang digunakan untuk penilaian tes tertulis yang tidak sesuai. 

Hal ini bertentangan dengan standar perencanaan penilaian yang dirujuk pada Arifin 

(2013:55) yaitu “pendidik harus membuat rencana penilaian secara terpadu dengan silabus 

dan rencana pembelajarannya”. Kedua guru yang menyatakan bahwa tidak membuat rencana 

pembelajaran sendiri, yang berartikan bahwa guru juga tidak membuat pemetaan kompetensi 

dasar untuk merencanakan penilaian. Hal ini kurang sesuai dengan standar penilaian pada 

Kunandar (2014:73) yaitu “guru harus mengembangkan kriteria pencapaian kompetensi dasar 

sebagai dasar untuk penilaian”. 

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa kedua guru tidak membuat kisi-kisi 

untuk penilaian tes tertulis. Hal ini didukung dengan hasil dokumentasi soal yang digunakan 

selama penilaian tes tertulis yang tidak dibuat oleh guru sendiri, melainkan dengan 

memanfaatkan soal pada LKS untuk tes. Fakta ini tidak sejalan dengan standar perencanaan 

penilaian tes tertulis pada Arifin (2013:92) yaitu “untuk melihat apakah materi penilaian 

relevan dengan materi pelajaran atau apakah materi penilaian terlalu banyak atau kurang, 

guru harus menyusun kisi-kisi (table of specification). Kisi-kisi ini berfungsi yaitu sebagai 

pedoman untuk menulis soal menjadi perangkat tes. Kisi-kisi soal dibuat berdasarkan silabus 

mata pelajaran.   

Dari hasil observasi diperoleh fakta bahwa guru kelas IV tidak membuat soal untuk 

penilaian tes tertulis, melainkan memanfaatkan LKS yang disediakan oleh pemerintah 

setempat. Berbeda dengan kegiatan penilaian pada kelas V, beberapa kali tercatat bahwa soal 

yang digunakan guru pada tes tertulis merupakan soal buatan guru sendiri, meskipun soal-

soal tersebut dibuat per muatan pelajaran. Namun beberapa kali tercatat pula guru 

memanfaatkan soal pada LKS untuk penilaian tes tertulis. Fakta ini kurang sesuai dengan 

perencanaan yang seharusnya dibuat guru untuk tes tertulis, sebagaimana dalam Arifin 

(2014:101) yang menyatakan “dalam  bentuk tes, berarti guru harus membuat soal. Penulisan 

soal adalah penjabaran indikator menjadi pertanyaan-pertanyaan yang karakteristiknya sesuai 

dengan pedoman kisi-kisi”.  

Berdasar hasil observasi, diketahui bahwa kedua guru selalu membuat kunci jawaban 

dari soal-soal yang dikerjakan siswa untuk penilaian tes tertulis. Sejalan dengan perencanaan 

penilaian yang hendaknya dilakukan guru dalam Arifin (2013:93) yaitu “guru membuat kunci 

jawaban dari soal yang telah dibuat”. Kunci jawaban yang dibuat oleh guru seringkali hanya 

ditulis secara singkat di LKS dan baru di buat pada saat siswa mengerjakan soal tes tertulis. 

Kedua guru baik guru kelas IV mapun guru kelas V tidak menyusun pedoman penskoran 

sebelum pelaksanaan tes, namun pedoman penskoran baru disampaikan setelah siswa 
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mengoreksi hasil pengerjaan tesnya bersama-sama dan diperkuat dengan LKS pegangan guru 

yang tidak dibubuhi pedoman penskoran, tetapi diucapkan secara lisan. Hal ini kurang sejalan 

dengan standar perencanaan yang tertulis pada Kunandar (2014:73) yang menyatakan “guru 

membuat instrumen berdasarkan kisi-kisi yang telah dibuat dan dilengkapi dengan pedoman 

penskoran sesuai dengan teknik penilaian yang digunakan”. 

Dari hasil observasi diperoleh fakta bahwa kedua guru tidak menganalisis soal yang 

digunakan dalam tes, karena guru lebih banyak memanfaatkan soal dari LKS dan diperkuat 

dengan hasil studi dokumentasi yang menunjukkan bahwa soal-soal yang digunakan kurang 

sesuai untuk mengukur kemampuan siswa dalam berpikir tingkat tinggi. Fakta ini tidak 

sesuai dengan standar perencanaan penilaian tes tertulis dalam Arifin (2013:101) yaitu 

“setelah semua soal ditulis, sebaiknya soal tersebut dibaca lagi, jika perlu didiskusikan 

kembali dengan tim penelaah soal, baik dari ahli bahasa, ahli bidang studi, ahli kurikulum, 

dan ahli evaluasi”. Analisis soal merupakan kegiatan yang penting dilakukan karena soal 

yang digunakan untuk tes tertulis harus sesuai untuk mengukur kompetensi yang ingin 

diukur. Apabila soal tersebut tidak sesuai, maka hasil penilaiannya kurang valid. 

Fakta bahwa guru menetapkan nilai KKM sejalan dengan standar perencanaan 

penilaian pada Kunandar (2014:73) yang menyatakan bahwa “guru menetapkan acuan 

kriteria yang akan digunakan berupa nilai kriteria ketuntasan minimal (KKM) untuk 

dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan”. Namun nilai KKM ini ditetapkan untuk 

tiap muatan pelajaran yang berbeda, sebagaimana diungkapkan Kunandar (2014:84) yaitu 

“KKM ditetapkan pada awal tahun pelajaran oleh satuan pendidikan berdasarkan hasil 

musyawarah guru mata pelajaran di satuan pendidikan”. Nilai KKM yang ditetapkan guru 

hendaknya mempertimbangkan kemampuan rata-rata siswa, identifikasi indikator, dan 

kemampuan daya pendukung berupa sarana prasarana dan sumber belajar yang dimiliki 

satuan pendidikan  

Berdasar hasil observasi dan dokumentasi, diketahui bahwa baik guru kelas IV 

maupun guru kelas V tidak membuat perencanaan penilaian tes tertulis, sehingga pelaksanaan 

penilaian pun tidak sesuai dengan rencana. Fakta ini kurang sejalan dengan pedoman umum 

penilaian yang disusun oleh BSNP (dalam Arifin, 2014:55) yang menyatakan bahwa 

“pendidik melakukan kegiatan penilaian sesuai dengan rencana penilaian yang telah disusun 

di awal kegiatan pembelajaran”. 

Berdasarkan hasil studi dokumentasi, soal-soal yang digunakan guru dalam tes tertulis 

sudah sesuai dengan kompetensi yang akan diukur pada masing-masing muatan pelajaran, 

meskipun soal-soal tersebut sebagian besar masih dirumuskan per muatan pelajaran. Hal ini 

diperkuat dengan hasil wawancara kedua guru yang mengungkapkan bahwa soal pada tes 

tertulis yang diberikan sudah mampu mengukur ketercapaian KD siswanya. Fakta ini sejalan 

dengan pendapat Kunandar (2014:74) yang menyatakan bahwa “guru memberikan tes tulis 

sesuai dengan kompetensi yang akan diukur” 

Berdasar hasil observasi yang dilakukan beberapa kali pada kelas IV, didapat fakta 

bahwa guru hanya menggunakan soal pada LKS untuk penilaian tes tertulis. Oleh karena itu, 

peneliti mencoba menelaah soal-soal yang digunakan guru yang bersumber dari LKS. Hasil 
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studi dokumentasi menunjukkan, guru enam kali memanfaatkan soal LKS untuk penilaian tes 

tulis. Pada soal pilihan ganda, pertanyaan-pertanyaan yang ada pada LKS tidak dapat 

disesuaikan dengan indikator ataupun tujuan pembelajaran, karena guru tidak merumuskan 

indikator dan tujuan pembelajaran. Hal ini kurang sejalan dengan pernyataan Kusaeri 

(2014:73) yang menyebutkan bahwa “soal yang dibuat guru harus sesuai dengan indikator 

yang dirumuskan”. 

Berdasarkan hasil telaah pada soal yang digunakan guru pada tes tertulis, ditemukan 

fakta bahwa dari lima kali pengerjaan tes tulis dalam berbagai bentuk dengan jumlah 120 

soal, 100 soal yang dikerjakan hanya menggambarkan kemampuan mengingat, 12 soal 

menggambarkan kemampuan memahami, 7 soal menggambarkan kemampuan menerapkan, 

dan tidak ada sama sekali soal yang dikerjakan siswa dengan menggunakan kemampuan 

menganalisis. Selain menilai kemampuan berpikir siswa, melalui tes tertulis guru juga dapat 

menilai aspek sikap spiritual dan sikap sosial siswa. Dari jumlah keseluruhan soal yang telah 

dikerjakan, hanya ada 1 soal yang menggambarkan sikap siswa berkenaan dengan 

menanggapi nilai, dari lima aspek sikap yang dapat ditelaah (hasil studi dokumentasi 

terlampir). Fakta ini kurang sejalan dengan standar soal untuk kelas tinggi seperti yang 

diungkapkan pada Kunandar (2014:73) yang menyatakan bahwa “pada kelas tinggi, 

pertanyaan yang diberikan menuntut jawaban berpikir tingkat tinggi (kritis dan kreatif)”. 

Berdasar hasil observasi, sebelum mengerjakan soal, baik guru kelas IV maupun guru 

kelas V selalu menyampaikan petunjuk dan batas waktu mengerjakan soal. Guru juga 

mengingatkan siswa saat mendekati batas waktu yang ditentukan. Hal ini sejalan dengan 

Kunandar (2014:73) yang menyebutkan “guru menyampaikan waktu pengerjaan bagi siswa 

sesuai dengan bentuk tes yang diberikan”.  

Setelah siswa selesai mengerjakan soal tes, baik guru kelas IV maupun guru kelas V 

meminta untuk menukarkan jawaban siswa dengan siswa lainnya, kemudian guru bersama 

siswa mengoreksi hasil pengerjaan soal tes secara klasikal, dan skor yang diperoleh siswa 

dimasukkan ke daftar nilai sebagai input nilai tugas. Fakta ini sejalan dengan standar 

pelaksanaan penilaian dalam Kunandar (2014:73) yang menyatakan  bahwa “guru memeriksa 

dan mengembalikan hasil pekerjaan siswa dan selanjutnya memberi umpan balik dan 

komentar yang bersifat mendidik”. Berdasarkan hasil observasi pada kelas IV dan kelas V, 

skor beberapa tes tertulis yang telah didapat siswa, dimasukkan pada daftar nilai yang 

dimiliki guru. Selanjutnya, guru memberikan penguatan berupa komentar yang positif dan 

memotivasi siswa untuk mendapatkan nilai yang lebih baik lagi. Dari hasil wawancara, bagi 

siswa yang mendapat nilai di bawah KKM, guru tidak melakukan remidi, dan baru akan 

melakukan remidi bagi siswa yang mendapat nilai ulangan formatif kurang dari KKM. Hal 

ini kurang sejalan dengan standar pelaksanaan penilaian tes tertulis dalam Kunandar (2014-

73) yang menyatakan bahwa “guru menindaklanjuti hasil pemeriksaan jika ada siswa yang 

belum memenuhi KKM dan melaksanakan pengayaan”. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada kelas IV dan kelas V, didapatkan 

hasil yang sama, yakni guru membuat laporan tes tertulis berupa daftar nilai hasil tes tertulis. 

Skor hasil tes tertulis ini dimasukkan pada nilai tugas (PS atau PR). Diperkuat dengan hasil 
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wawancara dengan kedua guru yang menjelaskan bahwa nantinya skor akan diolah dan 

diakumulasikan dengan nilai ulangan harian, UTS, dan UAS, dimasukkan ke program 

Microsoft Excel yang digunakan sekolah, sehingga akan muncul deskripsi hasil belajar siswa 

secara otomatis. Hal ini sejalan dengan standar pelaporan hasil penilaian menurut BSNP 

dalam Arifin (2013:55) yang menyebutkan “guru memberikan skor untuk setiap komponen 

yang dinilai dan makna atau interpretasi dari skor tersebut”.  

 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil data observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap 

perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil penilaian tes tertulis pada kelas tinggi di SDN 

Blimbing 1 Kota Malang dapat disimpulkan bahwa pada perencanaan penilaian tes tertulis 

guru kelas IV maupun guru kelas V tidak membuat dokumen perencanaan sesuai standar 

perencanaan. 

Pelaksanaan penilaian tes tertulis pada kedua kelas tidak sesuai dengan rencana, 

dikarenakan guru tidak membuat rencana penilaian yang mengakibatkan pelaksanaan 

penilaian kurang maksimal. Penilaian tes tertulis dilaksanakan setiap hari pada kedua kelas, 

di akhir pembelajaran. Penilaian tes tertulis yang dilakukan sudah sesuai dengan kompetensi 

yang akan diukur. Sebelum pelaksanaan tes, baik guru kelas IV maupun guru kelas V selalu 

menyampaikan petunjuk pengerjaan dan batas waktu mengerjakan tes.  Berkaitan dengan 

soal yang digunakan, berdasar hasil studi dokumentasi ditemukan fakta bahwa sebagian besar 

soal yang digunakan hanya mengukur kemampuan berpikir pada tahapan mengingat, 

sedangkan sebagian kecil dari soal tersebut mengembangkan kemampuan berpikir pada 

tingkatan memahami dan menerapkan, dan tidak ditemukan adanya soal yang mengarah pada 

tahapan menganalisis untuk siswa kelas IV, dan juga tidak ada soal yang mengarah pada 

tahapan mengevaluasi untuk siswa kelas V. Dari hasil observasi mengenai hasil penilaian dan 

tindak lanjut, kedua guru tidak memberikan remidi bagi siswa yang mendapat nilai di bawah 

KKM.  

Pada kegiatan pelaporan hasil penilaian, baik guru kelas IV maupun guru kelas V 

tidak membuat laporan hasil penilaian tes tertulis secara rinci. Guru hanya memasukkan skor 

hasil tes tertulis pada daftar nilai. Laporan hasil tes tertulis baru diolah setelah pelaksanaan 

UTS dan UAS menunggu kelengkapan nilai dari hasil penilaian tugas, ulangan formatif, 

UTS, dan UAS. Hasil penilaian secara lengkap dilaporkan oleh guru pada pihak sekolah 

sebelum penerimaan rapor oleh wali murid, dan laporan lengkap pada orang tua diberikan 

dalam bentuk rapor tengah semester dan rapor akhir semester. 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan penilaian tes tertulis pada kelas 

tinggi di SDN Blimbing 1 Kota Malang, saran yang dapat diberikan yaitu (1) Penilaian tes 

tertulis yang dilaksanakan hendaknya lebih dipersiapkan secara matang, khususnya pada 

instrumen penilaian. Soal-soal tes hendaknya dibuat sendiri oleh guru dan mengacu pada 

tema, tidak per muatan pelajaran (menilai secara integrated); (2) Pada pelaksanaan KKG 

hendaknya guru mencoba untuk membuat soal sesuai dengan kompetensi dasar yang 

dipelajari dalam tema; (3) Kepala sekolah hendaknya mengontrol pelaksanaan pembelajaran 
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di setiap kelas, utamanya dalam penilaian, sehingga dapat memberikan saran dan masukan 

bagi guru demi perbaikan kualitas penilaian; (4) Bagi peneliti selanjutnya yang hendak 

meneliti pada konteks yang sama, hendaknya dapat mengkaji lebih mendalam dan 

dilaksanakan pada SD yang berbeda 
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Abstract 

Mathematical problem solving ability is a high-level thinking skills that need to be developed 

through learning mathematics in elementary school. Problem solving ability of students is 

very important mastered not only the mathematical problem solving abilities, but that the 

students are able to solve problems in other fields by means of mathematical thinking . Many 

ways to improve problem-solving skills of elementary school students, including through 

several alternative learning to improve students' mathematical problem solving ability. 
 

Keywords : problem-solving ability, learning math, elementary school  

 

 

PENDAHULUAN 

Masalah merupakan kata yang sering kita dengar dan dialami oleh setiap orang. Suatu 

pertanyaan atau masalah yang kita hadapi disebut permasalahan bila pertanyaan tersebut 

tidak dapat dijawab langsung sebab masih harus menyeleksi informasi (data) yang kita 

peroleh. Di mana jawaban terhadap pertanyaan tersebut juga tidak merupakan jawaban rutin 

dan mekanistik, namun memerlukan strategi dengan menggunakan pengetahuan dan 

pengalaman yang kita miliki untuk menjawab pertanyaan tersebut. Namun sesuatu menjadi 

masalah tergantung bagaimana seseorang mendapatkan masalah tersebut sesuai 

kemampuannya. Oleh karena itu, salah satu tugas guru (matematika) yang terpenting adalah 

membantu siswa belajar menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya dalam kehidupan. 

Masalah merupakan suatu konflik, hambatan bagi siswa dalam menyelesaikan tugas 

belajarnya di kelas. Namun masalah harus diselesaikan agar proses berpikir siswa terus 

berkembang. Semakin banyak siswa dapat menyelesaikan setiap permasalahan matematika, 

maka siswa kaya akan variasi dalam menyelesaikan soal-soal matematika dalam bentuk 

apapun. Untuk membantu siswa menyelesaikan permasalahan maka siswa memerlukan 

kemampuan pemecahan masalah tentunya untuk menyelesaikan permasalahan. Hal ini 

sejalan dengan tujuan pembelajaran matematika menurut National Council of Teacher 

Mathematics (2000) yang menetapkan bahwa terdapat 5 keterampilan proses yang perlu 

dimiliki siswa melalui pembelajaran matematika yang tercakup dalam standar proses, yaitu: 

(1) pemecahan masalah (problem solving); (2) Penalaran dan pembuktian (reasoning and 

proof); (3) Komunikasi  (communication); (4) Koneksi (connection); dan (5) Representasi  

(representation). Kemampuan pemecahan masalah merupakan salah satu kemampuan 

berpikir matematika tingkat tinggi (high order mathematical thinking) yang harus 
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dikembangkan dalam proses pembelajaran matematika. Oleh karena itu kemampuan 

pemecahan masalah perlu untuk dimiliki sejak dini agar kemampuan kognitifnya berkembang 

sehingga mampu untuk menyelesaikan suatu masalah. 

Pentingnya kemampuan pemecahan masalah dikemukakan oleh Ruseffendi (1998: 

291) yang mengungkapkan bahwa kemampuan memecahkan masalah amatlah penting bukan 

saja bagi mereka dikemudian hari yang akan mendalami matematika, melainkan juga yang 

akan menerapkannya baik dalam bidang studi lain maupun dalam kehidupan sehari-hari. 

Meskipun, kemampuan pemecahan masalah merupakan hal yang penting untuk dimiliki oleh 

siswa namun kenyataannya kemampuan pemecahan masalah matematis siswa masih kurang. 

Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Suherman, E dkk (2003) kenyataan di 

lapangan menunjukkan bahwa kegiatan pemecahan masalah dalam proses pembelajaran 

matematika belum dijadikan sebagai kegiatan utama. Padahal di negara-negara maju seperti 

Amerika Serikat dan Jepang kegiatan tersebut dapat dikatakan merupakan inti dari kegiatan 

pembelajaran matematika sekolah. 

Fakta-fakta yang menggambarkan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis 

siswa masih sangat kurang diantaranya: 

1. Hasil survey yang dilakukan oleh Programme for International Student Assesment 

(PISA) tahun 2000 siswa Indonesia berada di peringkat ke 39 dari 41 negara, pada tahun 

2003 berada di peringkat ke 38 dari 40 negara, dan pada tahun 2006 berada di peringkat 

ke 50 dari 56 negara (Litbang, 2012). Selain itu hasil tes third International Mathematics 

and Science Study (TIMSS) tahun 2003, siswa Indonesia berada pada peringkat 34 dari 

45 negara. Skor rata-rata yang diperoleh siswa Indonesia adalah 411, dimana skor 

tersebut masih jauh dibawah skor rata-rata internasional yaitu 467 (Mulis, at all: 2004). 

2. Hasil survey TIMSS pada tahun 2007 skor rata-rata kemampuan matematika siswa kelas 

8 negara kita ini menurun bila dibandingkan dengan skor rata-rata yang diperoleh siswa 

Indonesia pada tahun 2003 yaitu menjadi 403, masih di bawah skor rata-rata internasional 

yaitu 500 (Depdiknas, 2007). Pada survey tersebut salah satu aspek kognitif yang dinilai 

adalah kemampuan aplikasi dimana di dalam penilaiannya memuat tentang kemampuan 

siswa untuk memecahkan masalah tidak rutin, siswa Indonesia memperoleh skor 398, 

masih di bawah skor rata-rata internasional yaitu 500 (Mulis, at al : 2007). 

3. Hasil survey PISA (OECD, 2010) tahun 2009, Indonesia menempati peringkat ke-61 dari 

65 negara yang disurvey dengan skor rata-rata kemampuan matematika siswa Indonesia 

yaitu 371, skor tersebut masih di bawah rata-rata skor internasional yaitu 496. Sedangkan 

hasil PISA 2012, Indonesia kembali lagi menempati posisi terendah (urutan 64 dari 65 

negara) dalam PISA. Pada survey tersebut salah satu aspek kognitif yang dinilai yaitu 

kemampuan pemecahan masalah matematis. 

Dari fakta-fakta di atas terlihat bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis yang 

dimiliki oleh siswa masih rendah. Oleh karena itu, pada tulisan ini akan dibahas mengenai 

alternatif pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah matematis siswa SD pada pembelajaran matematika. 
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PEMBAHASAN 

Masalah dan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis  

Munculnya masalah dapat dikatakan/dijadikan sebagai masalah jika mau 

menerimanya sebagai tantangan untuk menyelesaikan, tetapi jika tidak mau menerima 

sebagai tantangan berarti masalah tersebut bukan masalah yang terselesaikan. Menurut 

Frederiksen (Purba, 2010) masalah dalam matematika diklasifikasikan menjadi dua jenis 

masalah well-structured dan ill-structured. Masalah well-structured adalah masalah tujuan, 

algoritma pemecahan dan informasi yang sudah tersedia. Selama ini buku-buku pelajaran di 

sekolah masih didominasi oleh well structured problem atau masalah yang tersusun dengan 

baik atau istilah lainnya masalah matematika tertutup (closed problem). Kondisi ini 

cenderung menyebabkan pembelajaran matematika menjadi pembelajaran yang menekankan 

langkah-langkah secara eksplisit step by step. Orientasi dari soal-soal closed problem adalah 

jawaban akhir yang tunggal dan dikerjakan dengan sebuah prosedur yang baku. 

Ill-structured problem atau istilah lainnya adalah open problem mempunyai 

karakteristik tujuan yang ingin dicapai lebih komplek dan kurang pasti, informasi yang 

dibutuhkan tidak ada atau samar, tidak ada rumus pasti untuk memecahkannya, dan memiliki 

banyak penyelesaian dan banyak cara untuk mendapatkan suatu penyelesaian.  Ciri terpenting 

dari soal open problem adalah tersedianya keleluasaan bagi siswa untuk memakai sejumlah 

metode yang dianggapnya paling sesuai dalam menyelesaikan soal itu. Siswa yang 

dihadapkan dengan open problem, tujuan utamanya tidak hanya dituntut menemukan solusi 

dari masalah yang diberikan tetapi juga memberikan argumentasi tentang jawabannya itu 

serta menjelaskan bagaimana dia bisa sampai pada jawaban tersebut serta diarahkan untuk 

menggiring tumbuhnya pemahaman atas masalah yang diajukan. Dengan diberikan bentuk 

Ill-structured problem  maka akan mengundang  kreativitas berpikir divergen dan kritis serta 

kreatif. 

Polya (Hudojo, 2001: 96) mendefinisikan pemecahan masalah sebagai usaha mencari 

jalan keluar dari kesulitan, mencapai suatu tujuan yang tidak dengan segera dapat dicapai. 

Sedangkan menurut Dahar (1989: 138), pemecahan masalah merupakan suatu kegiatan 

manusia yang menggabungkan konsep-konsep dan aturan-aturan yang telah diperoleh 

sebelumnya, dan tidak sebagai suatu keterampilan generik. Pengertian ini mengandung 

makna bahwa ketika seseorang telah mampu menyelesaikan suatu masalah, maka seseorang 

itu telah memiliki suatu kemampuan baru. Kemampuan ini dapat digunakan untuk 

menyelesaikan masalah-masalah yang relevan. Semakin banyak masalah yang dapat 

diselesaikan oleh seseorang, maka ia akan semakin banyak memiliki kemampuan yang dapat 

membantunya untuk mengarungi hidupnya sehari-hari.  

Dalam matematika, pemecahan masalah merupakan salah satu hasil belajar yang 

ingin dicapai dan merupakan suatu hal yang sangat penting. Oleh karena itu, kemampuan 

seseorang untuk memecahkan masalah perlu terus dilatih sehingga seseorang itu mampu 

menjalani hidup yang penuh kompleksitas permasalahan. 

Adapun indikator dari kemampuan pemecahan masalah menurut Sumarmo (2013:5): 
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a. Mengidentifikasi unsur yang diketahui, yang ditanyakan, dan kecukupan unsur yang 

diperlukan. 

b. Merumuskan masalah matematik atau menyusun model matematik. 

c. Menerapkan strategi untuk menyelesaikan berbagai masalah (sejenis dan masalah baru) 

dalam atau di luar matematika. 

d. Menjelaskan/menginterpretasikan hasil sesuai permasalahan asal. 

e. Menggunakan matematika secara bermakna. 

Indikator tersebut di atas dapat digunakan sebagai panduan untuk membuat instrumen 

kemampuan pemecahan masalah matematis.  

 Menurut Polya (Herman:2010), solusi soal pemecahan masalah memuat empat 

langkah fase penyelesaian, yaitu memahami masalah, merencanakan penyelesaian, 

menyelesaikan masalah sesuai rencana, dan melakukan pengecekan kembali terhadap semua 

langkah yang telah dikerjakan. Fase pertama, merupakan langkah yang sangat penting dalam 

menyelesaikan suatu masalah karena dalam penyelesaian suatu masalah akan sangat 

bergantung pada pemahaman terhadap masalah itu sendiri. Setelah siswa dapat memahami 

masalahnya dengan benar, selanjutnya siswa harus mampu menyusun rencana strategi 

penyelesaian masalah. Pendekatan atau strategi pemecahan masalah banyak sekali alternative 

yang dapat dipakai, hal tersebut didasarkan pada jenis masalah atau soal. Strategi tersebut 

adalah: membuat tabel, membuat gambar menduga, mencoba, memperbaiki, mencari pola, 

menggunakan penalaran, menggunakan variabel, membuat persamaan, menggunakan 

algoritma, menggunakan sifat-sifat bilangan, menggunakan rumus, dan lain-lain. 

Kemampuan melakukan fase kedua ini sangat tergantung pada pengalaman siswa 

dalam menyelesaikan masalah. Pada umumnya, semakin bervariasi pengalaman mereka, ada 

kecenderungan siswa lebih kreatif dalam menyusun rencana penyelesaian suatu masalah. Jika 

rencana penyelesaian suatu masalah telah dibuat, baik secara tertulis atau tidak, selanjutnya 

dilakukan penyelesaian masalah sesuai dengan rencana yang dianggap paling tepat. Dan 

langkah terahir dari proses penyelesaian masalah menurut Polya adalah melakukan 

pengecekan atas apa yang telah dilakukan mulai dari fase pertama sampai fase penyelesaian 

ketiga. Dengan cara seperti ini maka berbagai kesalahan yang tidak perlu dapat terkoreksi 

kembali sehingga siswa dapat sampai pada jawaban yang benar sesuai dengan masalah yang 

diberikan. 

Beberapa Pembelajaran untuk Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah 

Berikut akan dibahas mengenai beberapa alternatif pembelajaran untuk meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. 

a. Search, Solve, Create, and Share (SSCS) 

Menurut Baroto (Ramson, 2010:15), Search, Solve, Create, and Share (SSCS) adalah 

model pembelajaran yang memakai pendekatan Problem Solving.  Model pembelajaran 

SSCS melibatkan siswa dalam menyelidiki sesuatu, membangkitkan minat bertanya serta 

memecahkan masalah-masalah yang nyata. 

Model pembelajaran ini sesuai dengan namanya mengacu pada empat langkah 

penyelesaian masalah yang urutannya dimulai pada menyelidiki masalah (search), 
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merencanakan pemecahan masalah (solve), mengkonstruksi pemecahan masalah (create), 

dan yang terakhir adalah mengomunikasikan penyelesaian yang diperolehnya (share). 

Berikut merupakan peranan guru menurut Pizzini (Ramson, 2010: 20) dalam model 

pembelajaran SSCS pada tiap fase: 

Tabel 1 

Peranan Guru dalam Model Pembelajaran SSCS 

No Fase Peran Guru 

1. Search  

(menyelidiki masalah) 

a. Menciptakan situasi yang dapat mempermudah munculnya 

pertanyaan. 

b. Menciptakan dan mengarahkan kegiatan. 

c. Membantu dalam pengelompokan dan penjelasan permasalahan 

yang muncul. 

2. Solve 

(merencanakan 

pemecahan masalah)  

a. Menciptakan situasi yang menantang bagi siswa untuk berfikir. 

b. Membantu siswa mengaitkan pengalaman yang sedang 

dikembangkan dengan ide, pendapat atau gagasan siswa 

tersebut. 

c. Memfasilitasi siswa dalam hal memperoleh informasi dan data. 

 

3. Create  

(mengonstruksi 

pemecahan masalah) 

a. Mendiskusikan kemungkinan penetapan audien dan audiensi. 

b. Menyediakan ketentuan dalam analisis data dan teknik 

penayangannya. 

c. Menyediakan ketentuan dalam menyiapkan presentasi. 

4. Share 

(mengomunikasikan 

penyelesaian yang 

diperolehnya) 

a. Menciptakan terjadinya interaksi antara kelompok/diskusi 

kelas. 

b. Membantu mengembangkan metode atau cara-cara dalam 

megevaluasi hasil penemuan studi selama presentasi, baik 

secara lisan maupun tulisan. 

 

Model pembelajaran SSCS dengan pendekatan problem solving diharapkan dapat 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah karena dalam proses pembelajarannya 

siswa dilatih untuk memahami masalah, merencanakan masalah, menyelesaikan dan 

memecahkan masalah, memeriksa kembali hasilnya serta mengomunikasikan solusi dari 

penyelesaian masalah yang telah diselesaikan. 

 

b. Problem Based Learning 

Pembelajaran berbasis masalah mulai diperkenalkan dalam kurikulum pendidikan di 

Amerika Serikat sekitar tahun 1990. Istilah pembelajaran berbasis masalah diadopsi dari 

istilah bahasa Inggris Problem Based Instruction (PBI) dan ada juga yang menggunakan 

istilah Problem Based Learning (PBL). Dewasa ini model pembelajaran ini menjadi 

sebuah inovasi pendidikan karena pembelajaran ini dinilai menjadi sebuah inovasi 

pendidikan karena pembelajaran ini masih dinilai relevan dengan kemajuan tekonologi 

seperti revolusi internet dan penerobosan di dalam pengajaran interdisiplin. 

Sintaks suatu pembelajaran berisi langkah-langkah praktis yang harus dilakukan 

guru dan siswa dalam suatu kegiatan. Pada pembelajaran berbasis masalah terdiri dari 5 

(lima) langkah utama yang dimulai dengan guru memperkenalkan siswa dengan suatu 



 
PROCEEDING 

Scientific Forum-Faculty of Education Department of Science Education (FIP-JIP) and The International Seminar 
Gorontalo, 09 – 11 September 2015  

 

 

 
528 

situasi masalah dan diakhiri dengan penyajian dan analisis kerja siswa. Kelima langkah 

tersebut dapat dirangkum dalam tabel berikut ini. 

Tabel 2 Sintaksis untuk PBL 

Tahap Perilaku Guru 

Tahap 1 

Memberikan Orientasi tentang 

permasalahannya kepada siswa 

guru membahas tujuan pembelajaran, 

mendeskripsikan berbagai kebutuhan logistik 

penting, dan memotivasi siswa terlibat dalam 

kegiatan mengatasi masalah 

Tahap 2 

Mengorganisasikan siswa untuk 

belajar 

Guru membantu siswa untuk mendefinisikan dan 

mengorganisasikan tugas-tugas belajar yang 

terkait dengan permasalahannya 

Tahap 3 

membantu investigasi mandiri 

dan kelompok 

guru mendorong siswa untuk mendapatkan 

informasi yang tepat, melaksanakan eksperimen, 

dan mencari penjelasan dan solusi. 

Tahap 4 

mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya 

Guru membantu siswa dalam merencanakan dan 

menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, 

video, dan model serta membantu mereka untuk 

berbagi tugas dengan temannya 

Tahap 5 

Menganalisis dan mengevaluasi 

proses mengatasi masalah 

guru membantu siswa untuk melakukan refleksi 

terhadap investigasinya dan proses-proses yang 

mereka gunakan 

Sumber: Arends. (2008:57). 

 

c. Metode Thinking Aloud Pair Problem Solving (TAPPS) 

Metode ini dikembangkan oleh Arthur Whimbey dan Jack Lochhead pada tahun 

1987 untuk mendorong keterampilan memecahkan masalah dengan cara membicarakan 

hasil pemikiran dalam menyelesaikan masalah pada pengajaran matematika dan fisika 

(yuniawatika, 2008). Metode TAPPS adalah metode pembelajaran yang menantang 

siswa untuk belajar melalui pemecahan masalah yang dilakukan di dalam kelas yang 

dibagi beberapa tim dan setiap tim terdiri dari dua orang secara berpasangan, dimana 

satu siswa memecahkan masalah (sebagai Problem Solver) dan siswa lain mendengarkan 

(sebagai Listener). Setelah selesai, saling bertukar peran sehingga siswa menjadi 

pembelajar mandiri yang handal.  

Hal pertama yang harus dilakukan oleh Problem Solver  adalah membaca soal dan 

kemudian dilanjutkan dengan mengungkapkan semua hal yang terpikirkan untuk 

menyelesaikan masalah dalam soal tersebut. Satu orang lagi sebagai Listener. Seorang 

Listener harus membuat Problem Solver tetap berbicara. Tugas utama seorang  Listener 

adalah memahami setiap langkah maupun kesalahan yang dibuat Problem Solver. 

Seorang Listener yang bagus tidak hanya mengetahui langkah yang diambil Problem 

Solver tetapi juga memahami alasan yang digunakan untuk memilih langkah tersebut. 

Listener harus berusaha untuk tidak menyelesaikan masalah Problem Solver. Listener 

sebaiknya dianjurkan untuk menunjukkan bila telah terjadi kesalahan tetapi tidak 

menyebutkan letak kesalahannya. Setelah suatu masalah selesai terpecahkan, kedua 

siswa saling bertukar tugas. Sehingga semua siswa memiliki kesempatan untuk menjadi 
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Problem Solver dan  Listener. Proses ini telah terbukti efektif dalam membantu siswa 

belajar. 

 

PENUTUP 

Kemampuan pemecahan masalah merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi yang 

harus dikembangkan sejak usia dini. Adapun untuk memecahkan suatu permasalahan siswa 

perlu untuk dikenalkan mengenai empat langkah untuk memecahkan masalah menurut Polya 

yaitu memahami masalah, merencanakan menyelesaikan masalah dengan menggunakan 

beberapa strategi penyelesaian masalah, menyelesaikan masalah sesuai rencana, dan 

memeriksa kembali hasil dari penyelesaian masalah. 

Apa yang dikemukakan dalam artikel ini merupakan beberapa alternatif pembelajaran 

matematika di sekolah, khususnya bagi peningkatan kemampuan pemecahan masalah siswa. 

Adapun rekomendasi yang dapat diajukan dalam artikel ini yaitu diperlukan kajian mendalam 

yang berkaitan dengan beberapa alternatif pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah yaitu model pembelajaran SSCS, Problem Based Learning , dan TAPPS. 
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Abstrak  

Reading culture aims at making human used to read from very early age to teenager, up to the 

adult age. Reading can be done to improve our comprehension, intensively and extensively. 

Comprehensive reading can also be done through deductive and inductive reasoning. 

Learning culture would only be done when the readers include critical thinking way using the 

dimensions of personal, process, products, and supporting. Readers should try to articulate 

the content of a text, develop it and communicate it in oral and scientific written. All human 

develop the comprehensive reading culture, creative thinking through SQ3R (Survey, 

Question, Read, Recite, and Review) or SURTABAKU (survey, ask, read, say, and repeat). 
 

Keywords: reading culture, creative thinking, SQ3R 

 

 

PENDAHULUAN 

           Budaya membaca  perlu ditanamkan dalam kehidupan  manusia terutama bagi anak 

atau peserta didik. Tujuan membaca memperoleh informasi dari suatu teks. Informasi yang 

dimaksud adalah pengalaman dan ilmu pengetahuan yang diperoleh penulis yang 

dipaparkannya berupa ide-ide (pokok pikiran), atau pernyataan yang bermakna dalam 

teksnya. Untuk  memperoleh informasi yang baik dilakukan dengan membaca pemahaman  

yaitu mencatat atau mengingat ide-ide atau pokok-pokok pikiran dari sutu teks. Ada dua pola 

membaca yaitu deduktif dan induktif. Membaca pola deduktif adalah memahami lebih dahulu 

pikiran pokok yang ada pada setiap paragraf dari suatu teks atau wacana. Sedangkan  

membaca pola induktif adalah memahami pikiran atau kalimat-kalimat penjelas dari setiap 

paragraf yang diuraikan secara koheren dalam teks. 

 Budaya membaca b erarti hasil membacadan hasil cipta membaca melalui 

pembiasaan, tanpa pebiasaan membaca maka membaca hanya dianggap remeh. Dalam surat 

Al-alaq  ayat 1 Iqraul‟qur-aan – Iqra’ bismikaladzii khalaq  bacalah dengan namaAllah yang 

telah menjadikan kamu manusia. Anderson (dalam Tesis Jafar; 2003 : 4) menyatakan  

membaca adalah kunci bagi anak untuk berhasil dalam sekolahnya, bahkan dalam seluruh 

hidup seterusnya. Tanpa kemampuan membaca yang baik banyak kesempatan untuk berhasil 

akan hilang. Ia menambahkan kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh tingkat budaya baca 

masyarakatnya. 

 Relevansinya dengan berfikir kreatif menurut Evans (1985: 1) berfikir kreatif adalah 

keterampilan menentukan perhatian baru, melihat subyek dari prespektif baru, membentuk 

kombinasi-kombinasi    dari dua atau lebih konsep yang telah tercetak dalam pikiran. Ia 
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menekankan bahwa berpikir kreatif menjadikan murid terampil mengungkap ide dalam suatu 

teks  atau berdasarkan suatu pengetahuan serta pengalamannya dan mengembangkan 

pernyataan baru menarik, bermakna untuk diaplikasikan dalam kehidupan. Misalnya 

membaca teks pentingnya bertani yang dapat dipetik hasilnya guna memenuhi salah 

kebutuhan hidup. Teks pentingnya belajar menulis karena hasil tulisan yang baik isinya 

bermanfaat bagi pembaca dapat berubah sikap dari hidup pasif menjadi kreatif inovatif. 

          Melalui menulis dan berpikir kreatif manusia dapat mengatur diri, mengendalikan 

masalah yang dihadapinya bahkan masalah  orang lain dapat dibantu melalui cara berpikir 

kreatif. Cara ini dapat merujuk pada deskripsi tipe keperibadian yang ditentukan oleh sikap 

mendasar individu dalam dunia introversi  dan ekstroversi. Karakteristik introversi adalah 

sikap yang mendasar tidak mudah berubah pada diri seseorang. Ekstroversi berubah atau 

dinamis misalnya mudah gembira, senang terhadap pembaharuan, responsif. Berpikir kreatif 

dapat dibina melalui menulis, karena menulis melatih diri manusia menggunakan otak kiri 

dan kanan. 

Peran otak kiri berpikir mengikuti nafsu. Peran otak kanan perasa. Jika seseorang 

memperoleh informasi setelah ia membaca suatu teks membuat perubahan pikirnya menjurus 

pada nilai-nilai positif  diterima secara akal sehat, diaplikasikannya secara baik maka peran 

otak kanannya baik, disertai perasaan gembira dan tenang menghadapi masalah.   

 Untuk mengantarkan pembahasan karya  ini,  penulis menguraikannya pada cakupan 

materi; (1) pentingnya budaya membaca dan tujuan membaca,  (2) budaya membaca dan 

relevansinya dengan berpikir kreatif, (3) manfaat berpikir kreatif terhadap hasil /informasi 

sebuah teks, ( 5) implementasi menelaah sebuah teks.   

 

PEMBAHASAN  

Pentingnya Budaya Membaca   

 Pentingnya budaya membaca karena dengan membaca seseorang akan memperoleh; 

(1)  informasi yang dibaca dari suatu teks seseorang memperoleh  ilmu pengetahuan yang 

bermanfaat untuk kehidupanya, (2) melalui pembacaan suatu teks seseorang dapat 

membiasakan pemanfaatan waktu senggang daripada bercerita yang tidak bermanfaat, (3) 

melalui kegiatan membaca seseorang dapat menanggulangi masalah kehidupan berdasarkan 

pengetahuan yang telah diperoleh dari suatu teks, (4)  melalui isi suatu teks seseorang  dapat 

mengembangkan pikiran dan persaannya bekerja lebih giat dan kreatif melakukan sesuatu 

pekerjaan untuk membangun kehidupannya. 

 Tujuan budaya membaca adalah membiasakan seseorang daripada bercerita yang 

tidak bermanfaat, lebih banyak nonton felm di TV,  yang dikehendaki adalah gunakan  waktu 

dengan sebaik-baiknya, lebih baik membaca dengan tujuan ( 1) memaham  isi suatu teks, (2) 

mengembangkan isi suatu teks, (3) menerapkan isi suatu teks dalam berbagai bidang. 

Terdapat dua klasifikasi membaca yaitu; (a) membaca intensif  adalah kegiatan membaca 

yang dilakukan secara cermat untuk memperoleh pemahaman terhadap teks bacaan secara 

tepat dan akurat, (b) membaca ekstensif  adalah membaca secara komprehensif dilakukan 

melalui tiga cara, yakni survei reading (membaca survei), skimming (membaca sekilas), 
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superficial reading (membaca dangkal) ketiganya dilakukan secara fleksibel bergantung pada 

situasi.   

 Munby (dalam Grellet) menguraikan komponen membaca intensif adalah: mengenal 

lambang tulisan, memahami informasi tersurat, memahami makna-makna konseptual, 

memahami hubungan kalimat dalam paragraf (koherensi), mengidentifikasi butir-butir 

informasi, membedakan ide utama dan ide pendukung, membuat kesimpulan, menyelidiki 

butir-butir informasi. Kegiatan membaca intensif  melibatkan aktivitas kognitif. May (dalam 

Marzona,  1995) mengklasifikasinya ke dalam tiga tingkatan yaitu; pemahaman literal yaitu 

menemukan makna kata  dan kalimat mencakup pemahaman  interpretatif  mengidentifikasi 

gagasan atau  menemukan makna implisitt, krtis menilai kesahihan, dan kreatif  menemukan 

ide baru. Dapat dinyatakan membaca intensif adalah memahami makna, menganalis, 

menemukan makna, menilai, dan menyimpulkan. 

            Selanjutnya membaca pemahaman secara ekstensif (komprehensif) dipergunakan 

untuk mengakses informasi sebanyak-banyaknya (Mulayati; 2013 : 4.18). ia menambahkan, 

membaca ekstensif bukan untuk kepentingan pendalaman informasi melainkan untuk 

perluasan informasi, tetapi para ahli lain menyatakan menumbuhkan minat, kebiasaan 

membaca, dan memenuhi kebutuhan rohani. Karakteristiknya adalah cakupan bacaan lebih 

luas, memenuhi keperluan, individual, mengarah pada respons personal. Tujuannya yaitu 

memperkaya input, meningkatkan kompetensi bahasa dan berbahasa, memperkaya 

perbendaharaan kosa kata, menumbuhkan keterampilan menulis, menumbuhkan minat 

kebiasaan membaca sebagai dasar motivasi instrinsik, dan menumbuhkan rasa percaya diri. 

Dapatlah dinyatakan ekstensifnya informasi suatu teks disebarluaskan, menumbuhkan minat, 

memenuhi kebutuhan, menambah kosa kata  dan meninkatan keterampilan menulis.                  

Budaya Membaca dan Relevansinya dengan Berpikr Kreatif  

 Kreativitas dari dimensi pribadi merupakan ungkapan unik dari keseluruhan 

keperibadian sebagai hasil  interaksi individu dengan lingkungan dan tercermin dalam 

pikiran, perasaan, sikap dan prilakunya. Anak dibina membaca berdasarkan interaksi 

lingkungan akan mempengaruhi pikiran,  perasaan, jiwa  bahkan prilaku anak secara positif. 

Anak akan menunjukkan sikap positif atau sopan santun karena lingkungan memberi kesan 

aktif membaca dan menelaah isi suatu teks. Anak akan merasa perduli membaca daripada 

bermain ketika melihat suatu teks sesuai keinginan pribadnya. Misalnya buku TK Tiko yang 

bergambar hewan, dan  boneka aktivitasnya dengan anak kecil  disertai kata-kata sesuai nama 

benda akan mudah mengantarkan penglihatan,  pikiran dan perasaan anak seperti mengalami 

sendiri dengan hewan atau boneka tersebu secara langsung. Hasil dari kegiatan membaca 

buku Tiko bagi anak akan mendesak orang kandungnya untuk membeli buku tulis bergambar 

hewan seperti kucing maupun boneka. 

Berpikir kreatif anak akan terwujud setelah membaca buku Tiko.  Wujud dari kreatif 

anak muncul mencari kucing di rumah, membeli boneka, dan menggambarnya di buku sesuai 

kesan gambar kucing atau boneka yang telah dlihatnya. Ketika anak sempat pergi dengan 

orang tua  ke Pasar, Toko sempat melihat buku-buku bergambar atau pakaian anak menyuruh 

orang tua untuk membelikan buku atau pakain bergambar tersebut.  Jika buku berisi dengan 
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variasi gambar diserta kata-kata atau kalimat sederhana anak dengan perasaan gembira 

membacanya lalu bertanya kepada orang tua maupun guru disekolah tentang isi buku 

tersebut. Ketika anak menonton TV sempat mengakses cerita diserta gambar lucu lebih 

berkembang lagi pikiran dan perasanya karena ia menghubungkan dengan buku Tiko yang 

telah dibacanya dengan gambar yang telah dilihatnya lewat tayangan TV. Jadi budaya 

membaca melalui berpikir kreatif dari dimensi pribadi terjadi pada diri  anak  adalah  

menghubungkan fakta gambar buku Tiko dan gambar dora emo yang dilihat di TV.     

Berpikir Kreatif dari Dimensi Proses 

Kreativitas sebagai proses menurut Vinacke (1974: 356) mengacu pada pandangan 

Torrance menyerupai langkah-langkah ilmiah yaitu; (1) merasakan adanya kesulitan-

kesulitan,  masalah-masalah , kesenjangan informasi, (2) membuat dugaan dan 

memformulasikan  hipotesa,  (3) mengevaluasi dan menguji, (4) meninjau dan menguji 

kembali. 

Budaya membaca dapat ditanamkan berpikir kreatif dari dimensi proses  apabila anak 

membaca merasakan kesulitan, selanjutnya membuat dugaan  sebagai bahan pengevaluasian. 

Proses membaca dilakukan membaca sekilas, membaca intensif dan , membaca ekstensif. 

Proses membaca sekilas tidak bertujuan memahami, tetapi berawal dari melihat usaha 

memahami. Jika anak menentang perasaan malas,  tidak berminat membaca dapat diatasi  

oleh langkah-langkah kreativitas (poin 1, 2, 3, 4, ) menurut pandangan di atas. 

 Jika anak membaca mendahulukan melihat usaha  memahami  maka  implementasi 

langkah-langkah ilmiah budaya  membaca dari dimensi prosesnya  diwujudkan pemahaman 

makna kata (L 1,2) , membuat penafsiran  kata,  (L 3,4)  menilai, dan merevisi makna kata 

dalam suatu wacana. Demikian pula proses  pemahaman  kalimat bahkan pokok-pokok 

pikiran atau ide dalam suatu teks atau wacana. Budaya membaca melalui kreatif dimensi 

proses ini merupakan peralihan membaca dari dimensi pribadi.      

     Proses membaca dari dimensi pribadi ke dimensi berpikir kreatif dari dimensi proses 

melibatkan aktivitas kognitif dalam berbagai tataran kekayaan skemata. Skemata adalah 

abstaksi pengalaman seseorng yang secara konstan mengalami pemantapan sesuai dengan 

informasi baru yang diperolehnya. Oleh sebab itu, semakin banyak pengalaman seseorang 

maka semakin banyak dan kaya pula skematanya membantu proses pemahaman isi bacaan.  

Berpikir kreatif dari dimensi p berdasarkan data ses dalam budaya membaca terwujud 

melalui interaksi yang simultan antara proses baca model top-down (menerka) dengan model 

bottom-up (menarik kesimpulan). 

Berpikir Kreatif dari Dimensi Produk     

 Berpikir kreatif dalam acuan produk adaah kemamam menghasilkan sesuatu yang 

baru. Munandar (1995: 38)  meguraikan ciptaan baru tidak perlu seluruhnya baru untuk 

membuat kombinasi baru, berdasarkan informasi  atau unsur-unsur yang ada. Ide produk 

merupakan pengubahan ranah yang ada menjadi sesuatu yang baru. Budaya membaca yang 

dilandasi pandangan ini menekankan pembaca menganalisis isi wacana kalimat demi kalimat. 

Pembaca  menganalis  hubungan kalimat yang membentuk paragraf. Pembaca menganalisis 

hubungan paragraf dengan paragraf berikutnya yang ada dalam suatu teks. Misal jika 
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pembaca produknya diharapkan mampu menulis karya  ilmiah berawal dengan pendahuluan, 

penulis menentukan judul lalu mengembangkan judul tersebut dalam bentuk paragraf. Sub 

topik  uraian paragrafnya adalah latarbelakang bagian pendahuluan, pemaparannya 

dicontohkan menurut Pateda (2009: 139) seperti berikut ini. 

 Misalnya judul tulisan‟ Hubungan Prestasi Belajar Mahasiswa dengan Organisasi 

Kelompok Studi‟. Bab  I tulisan ini, yakni  Pendahuluan, sub topik pembahasannya 

latarbelakang  pemikiran. Paragraf pembuka untuk sub bab ini direncanakan menguraikan 

lima kalimat. Kata kunci,  pokok pikiran paragraf pembuka  adalah pendapat tentang konsep 

belajar. Kelimat  kalimat yang pendukung paragraf pembuka  dapat disusun seperti ini. 

 Pendidikan bertujuan agar peserta didik memperoleh pengetahuan dan 

keterampilan yang kemudian dapat digunakannya untuk membangun kehidupannya 

dalam masyarakat. Agar tujuan pendidikan itu berhasil, diciptakan konsep belajar 

yang baik sehingga prestasi belajar bertambah baik. Konsep belajar yang baik itu 

misalnya dikemukakan oleh   …… (2000 : 15) yang mengatakan bahwa konsep belajar 

itu adalah  dorongan jiwa yang sadar untuk memperoleh pengetahuan. Hal yang mirip 

dengan pendapat disampaikan oleh   ……. (2001 : 56) yang mengatakan bahwa belajar 

adalah keinginan batin untuk mengetahui sesuatu. Berdasarkan dua pandangan ini, 

dapat disimplkan bahwa belajar adalah dorongan  atau keinginan yang sadar untuk 

mengetahui sesuatu.  

 Inilah contoh paragraf pembuka yang terdiridari lima kalimat,   kata kunci, gagasan, 

atau pokok pikirannya adalah konsep belajar. Paragraf berikut menguraikan rangkaian 

kalimat mebentuk paragraf penjelas, menjelaskan ide, gagasan, konsep atau pokok pikiran 

penulis. Mari kita kembali ke contoh judul, bab, dan subbab di atas. Paragraf pembuka telah 

disusun. Penulis akan menyusun paragraf penjelas. Paragraf penjelas direncanakan tuju 

kalimat. Kata kunci, ide pokok, isi gagasan pokok, atau pikiran pokoknya, yakni kenyataan 

tentang cara belajar peserta  didik. Perlu diingat, paragraf penjelas jangan sampai terlepas 

atau tidak berhubungan dengan paragraf pembuka. Dengan kata lain antara paragraf pembuka 

dengan paragraf penjelas harus ada hubungan. Paragraf penjelas tersebut disusun seperti ini. 

 “Di atas dikatakan belajar adalah doronganyang sadar jiwa yang sadar untuk 

memperoleh pengetahuan. Untuk belajar yang baik dapat ditempuh beberapa cara. 

Cara itu, antara lain dikemukakan oleh  …… (2002; 31) yang berpendapat bahwa cara 

belajar yang baik adalah cara belajar kelompok. Dengan belajar kelompok, peserta 

didik akan saling menolong.  Sifat seperti itu dapat diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari di masyarakat. Kenyataan menunjukkan, peserta didik lebih suka belajar 

sendiri-sendiri. Salah seorang peserta didik ditanyai, mengapa ia lebih suka belajar 

sendiri-sendiri, oleh karena ia dapat merencnakan sendiri angket yang akan dicapai. 

Kenyataan ini tentu tidak dapat disalahkan. Pendek kata, cara belajar dapat 

dilaksanakan secara kelompok, dan juga dilaksanakan secara sendiri-sendiri”. 

 Itulah paragraf penjelas yang terdiri dari tuju kalimat yang berisi ide, isi, gagasan 

pokok, atau pokok pikirannya, yakni kenyataan tentang cara belajar peserta didik.Terlihat di 

sini, kalimat saling berhubungan, dan paragraf penjelas ini berhubungan pula dengan 
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paragraf pembuka. Kalimat penghubung antara paragraf pembuka dengan paragraf penjelas, 

yakni dengan digunakan urutan kata, “ di atas dikatakan belajar adalah  dorongan jiwa yang 

sadar untuk memperoleh pengetahuan”. Pararagraf terakhir, yakni paragraf penutup berfungsi 

mengakhiri  uraian ide , gagasan, atau pokok pikiran. Paragraf penutup biasanya berisi 

simpulan tentant hal-hal yang telah dikemukakan pada paragraf pembuka dan paragraf 

penjelas. Paragraf penutup direncanakan empat kalimat. Ide pokok, gagasan, kata kunci, atau 

pokok pikirannya yakini simpulan  tentang konsep belajar dan cara belajar, uraian paragraf 

penutupnya seperti berikut ini. 

 Dapat dkatakan, belajaradalah dorongan jiwa yang sadar untuk memperoleh  

pengetahuan. Agar proses belajar berhasil baik perlu ditentukan  cara belajar yang 

baik pula. Cara belajar itu dapat dilksanakan secara berkelompok, dan dapat juga 

dilaksanakan sendiri-sendiri “. 

 Kreatif dari dimensi produk  hasil budaya  membaca melalui contoh paragraf di atas, 

mengarahkan pembaca mudah  menentukan ide pokok, gagasan, dan pikiran penjelas yang 

ada pada paragraf pembuka, penjelas, dan penutup. Ada empat produk yaitu (1) pembaca 

dapat menentukan pikiran-pikiran pokok, (2) pembaca dapat  memahami bentuk paragraf 

dalam suatu teks, (3) pembaca dapat  menulis karya ilmiah secara logis, dan sistematik (4) 

dapat menguraian isi latar belakang pemikiran bagian bab  pendahuluan  mengacu pada judul.     

Berpikir Kreatif dari Dimensi Pendorong 

 Budaya membaca ditelaah dari berpikir kreatif dimensi pendorong merupakan potensi 

yang dimiliki  oleh setiap orang dengan derajat dan ranah yang berbeda-beda menekankan 

pada faktor dalam diri individu (motivasi instrinsik) atau dari luar dirinya (motivasi 

ekstrinsik). Budaya membaca berdasarkan dimensi ini menekakan pada   “berpikir divergen “  

mengoperasikan aspek kognitif meliputi; pengembangan kelancaran, kelenturan, orisinalitas, 

dan elaborasi dalam berpikir. Sedangkan aspek afektif meliputi kesediaan untuk menjawab, 

keterbukaan terhadap pengalaman, kesediayaan menerima, kepekaan terhadap masalah dan 

tantangan, rasa ingin tahu, keberanian mengambil resiko, dan percaya diri (Munandar; 

1992:38).     

 Berpikir divergen dengan salah satu komponen kognitifnya adalah elaborasi dalam 

berpikir. Budaya membaca secara elaborasi ini dapat menerapkan teknik  SQ3R. Menurut 

Robinso (1941) dalam Mulyati, dkk (2013: 4.12) SQ3R merupakan singkatan dari Survei, 

Question, Read,Recite, dan Review. Tampubolon mengindonesiakannya  menjadi 

SURTABAKU, 

Singkatan dari Survei, Tanya, Baca, Katakan, dan Ulang. Singkatan ini sekaligus 

mencerminkansuatu prosedure atau langkah-langkah yang ditempuh dalam membaca intnsif. 

Pembaca melakukan aktivitas bacanya didorong oleh suatu keharusan, misalnya untuk 

kepentingan tes dan ujian.Teks surat, SK, hukum perundang-undangan, proposal, buku-buku 

ilmiah, jurnal, buku fiksi, apalagi buku agama Islam berupa  Alqur‟an, Hadits, Fiqih,  dan 

Tuntunan sholat. Demikian pula buku kitab lainnya sesuai agamanya masing-masing. 

 Wujud berpikir kreatif dari dimensi pendorong setelah membaca sistem SQ3R di 

antaranya menerapkan „Read, Question‟ yaitu membaca dan bertanya terhadap hasil isi yang 
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dibaca. Membaca teks UUD 1945  isinya  membela negara RI, mempertahankan nilai-nilai 

pancasila. Faktor yang mendorong seseorang telah membaca dan memahami makna 

pembukaan UUD 1945 dan  lima dasar pancasila yaitu mempertahankan makna UUD dan 

butir-butir  pancasila. Sila satu „Ketuhanan Yang Maha Esa‟ nilainya menanamkan jiwa 

ketaqwaan  kepada  Allah, tiada yang lebih berkuasa selain Allah. Manusia hidup dari Allah 

dan pada suatu saat kembali kepadaNya. Manusia diberikan ilmu pengetahuan menanam padi 

dan sejenisnya, menghidupkan ikan  yang dimakan manusia sehingga dapat hidup dan dapat 

bekerja dan menikmati alam yang luas dan indah karena adanya kekuasaan Allah yang perlu 

disyukuri. Inilah faktor yang mendorong seseorang dan harus berpikir kreatif melalui budaya 

membaca.   

 

PENUTUP 

 Budaya membaca perlu ditumbuhkan kepada manusia sejak dini. Membaca dilakukan 

secara intensif dan ekstensif. Isi suatu teks dapat dikembangkan melalui berpikir kreatif dari 

dimensi pribadi, dimensi proses, dimensi produk, dan dimensi pendorong.  
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Abstract 

This research aims to confirming and measuring a factors model that supposing associated to 

elementary school teachers readiness in implementing the 2013
th

 curriculum, as indicators of 

teacher profesionalism These factors are mind set transformation, curriculum concepts 

comprehension, ability to analizing subjects matter, and teaching design predicted  their 

correlation to elementary school teachers readiness as a latent variable. This is a correlational 

research. The quantitative data analized by confirmatory factor analysis technique and partial 

correlation techniques. In the case of a finite population, 19  elementary school teachers are 

sampled as a total sampling. Confirmatory factor analysis results indicated that only 47 of   

53 research questions  are confirming for four factor model. Factor 1  explained 29.44%, 

factor 2 explained 20.32%, factor 3 explained 12.63%, and factor 4 explained 8.43% varians 

of teacher readiness. Totally 70,82% varians of teacher readiness as a latent variable can be 

explained by the model. Partial correlation analysis finding that a very significance 

correlation among four factor and  elementary school teachers readiness: factor 1 (RX1Y,234 = 

0,997: p<0,00 ), faktor 2 (RX2Y,134 = 0,995: p<0,00), faktor 3 (RX3Y,124 = 0.972: p<0,00), 

dan faktor 4 (RX4Y,123 = 0.983: p<0,00). This research confirming that four factor model as 

indicator variables are suitable and very significance  correlated to  elementary school 

teachers readiness in implementing  the 2013
th

 curriculum 
 

Key word: profesionalism, curriculum implementation, teachers readiness, four factors 

                 model 

 

 

PENDAHULUAN 

Terdapat beberapa faktor yang sangat menentukan kualitas pendidikan, salah satu 

faktor yang dominan, bahkan termasuk paling dominan, adalah profesionalisme guru. Guru 

adalah pendidik yang dalam kesehariannya bergaul dan beraktivitas, seperti  memotivasi, 

mengarahkan serta membimbing peserta didiknya untuk memcpai tujuan. Itulah sebabnya, 

tanpa guru yang profesional niscaya kualitas pendidikan tidak akan dapat dicapai. Guru 

profesional, menurut pandangan umum ialah pendidik yang dapat dipatuhi (digugu) 

perikatanya serta diikuti (ditiru) perilakunya. Seorang guru SD akan dipatuhi apa yang 

dikatakan karena memiliki kecerdasan yang memadai dan akan diikuti apa yang 

dilakukannya jika memiliki budi pekerti yang mulia. Guru profesional ialah sosok yang 

'lengkap', cerdas, dan berbudi pekerti luhur sebagai dasar untuk menjalankan tugas 

profesinya. 
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Dari banyak sub sistem yang menentukan kualitas penyelenggaraan pendidikan, 

kurikulum merupakan salah satu perangkat yang memberikan kontribusi signifikan untuk 

mewujudkan proses berkembangnya kualitas potensi peserta didik. Inovasi-inovasi 

pendidikan seperti pengimplementasian kurikulum, sangat tergantung dari kemampuan 

pelaksana dalam hal ini adalah guru.  Guru yang profesional, seharusnya memilik kompetensi 

untuk merencanakan, menyiapkan, dan melaksanakan inovesi kurikulum Oleh sebab itu, guru 

masa depan sangat dituntut mempunyai standar kompetensi selaras dengan kebutuhan 

pengembangan pendidikan. Guru masa depan harus mampu merencanakan dan mengelola 

perubahan baik yang bersifat kebijakan administratif maupun substansi pendidikan dengan 

mempedomani dan melaksanakan kurikulum sebagai seperangkat aturan penyelenggaraan 

kegiatan pendidikan sehari hari  

Guru yang dapat bertahan hidup  dengan kondisi globalisasi adalah guru yang mampu 

menguasai dan mengendalikan perubahan-perubahan yang berwawasan iptek. Seorang guru 

SD harus mempunyai kemampuan mengantisipasi, mengakomodasi, dan mereorientasi 

terhadap perkembangan yang ada.  Peran guru dewasa ini sangat penting ketika pola 

pembelajaran mengalami pergeseran. Ini sebagai akibat daripada perubahan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat. Perkembangan teknologi informasi sudah tidak 

bisa ditawar lagi keberadaannya. Segala macam informasi yang menjadi sumber ilmu 

pengetahuan dapat diakses dimanapun kita berada. Melalui teknologi informasi, setiap orang 

dapat merambah ke pelbagai pelosok penjuru dunia untuk memperoleh informasi mengenai 

hal-hal yang diperlukan sebagai pengetahuan. Bahkan dengan teknologi informasi kita bisa 

mengadakan transaksi untuk kepentingan kehidupan (bimbingan studi, tukar informasi, 

bisnis, dll). Dengan teknologi informasi ini kecepatan perolehan pengetahuan tidak terhambat 

lagi oleh suatu sistem tradisional. Setiap orang dapat mengaksesnya, dengan cara 

mengetahui, mengenal, memahami pengunaan teknologi informasi. Perkembangan ilmu, 

pengetahuan, teknologi informasi juga harus direspon, diantisipasi dengan memperbaiki 

kurikulum  

  Hasan (2004) menjelaskan bahwa beban pekerjaan guru masa mendatang akan 

semakin bertambah terutama karena perubahan cepat yang terjadi dalam masyarakat yang 

diakibatkan adanya perubahan nilai secara mendasar. Perubahan sebagai konsekuensi dari 

pemanfaatan teknologi komunikasi yang semakin dahsyat, kehidupan politik yang 

menghendaki perilaku warganegara ke arah lebih positif dan konstruktif dalam membina 

kehidupan kebangsaan yang sehat dan produktif, dan kehidupan ekonomi yang menuntut 

adanya kemampuan dan sikap baru untuk menghadapi persaingan. Permasalahan budaya 

tidak pula dapat diabaikan karena kuatnya pengaruh negatif sebagai sisi buruk dan ekpose 

budaya luar melalui media massa. 

  Sudah selayaknya, bahwa penggunaan teknologi informasi ini dikembangkan 

penerapannya di lembaga pendidikan. Rasanya sangat ketinggalan, jika lembaga pendidikan 

tenaga kependidikan LPTK-PTK tidak optimal dalam memanfaatkan teknolgi informasi ini. 

Siapa yang mesti mengembangkannya, tiada lain tertumpu pada kreativitas, inisiatif, inovatif 

yang disertai profesionalisme  guru SD untuk memanfaatkan teknologi informasi ini.  Proses 
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interaksi intruksional sebagai wahana proses pembelajaran siswa dalam nuansa pendidikan 

diperankan oleh guru. Guru sebagai front terdepan pendidikan berhadapan langsung dengan 

peserta didik dalam upaya menumbuhkan dan menciptakan suasana proses pembelajaran. 

Dengan demikian penentu kualitas proses dan hasil pendidikan tertumpu pada guru. Guru 

profesional perlu menguasai  kompetensi dalam bidang kependidikan baik mulai dari 

penguasaan bahan, administrasi, strategi dan metode pengajaran, pengelolaan kelas, 

mengenal peserta didik, mengembangkan media pengajaran, menilai hasil belajar, 

melaksanakan bimbingan dan penyuluhan, dan melaksanakan penelitian, akan menunjukkan 

tingkat profesionalismenya. Tingkat profesionalisme seorang guru juga termanifestasikan 

pada kesiapannya untuk mengimplementasikan kurikulum sebagai pedoman/arah proses 

pendidikan yang dilakoninya sehari hari. Ada beberapa faktor yang berhubungan dengan 

kesiapan guru SD Pilotting mengimplementasikan kurikulum 2013 yaitu : (1) faktor 

perubahan pola pikir/mind set,   (2) faktor pemahaman terhadap konsep kurikulum, (3) faktor 

analisis materi ajar, dan (4) faktor model rancangan pembelajaran dapat 

digunakan/berkesuaian untuk menjadi variabel indikator kesiapan guru SD  

 

PEMBAHASAN 

Mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknolgi seiring dengan Undang 

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, salah satu kebijakan 

pemerintah adalah memperbaiki kurikulum pendidikan formal, menjadi kurikulum 2013 

dengan berbagai dinamikanya. Terlepas dari berbagai dinamika serta kontroversinya, sebagai 

salah satu perangkat yang bersifat dinamis,  pengembangan dan perbaikan kurikulum perlu 

dilakukan secara berkala karena adanya perubahan berbagai tantangan yang dihadapi, baik 

tantangan internal maupun tantangan eksternal. Untuk itu perlu secara terus menerus 

dilakukan penyempurnaan dan penguatan faktor faktor yang diprediksi akan menentukan 

keberhasilan/capaian implementasi kurikulum  

Salah satu inovasi yang beberapa tahun terakhir menjadi salah satu fokus 

Kemdikdasbud (Kemdikbud) adalah uji coba dan rencana pengimplementasian kurikulum 

2013. Pada tahap persiapan pengimplementasian kurikulum 2013, menurut Kemdikbud 

(2013:7) telah dilaksanakan pelatihan implementasi kurikulum 2013. Sampai tahun   2013 

pelatihan ini telah menjangkau 55.762 guru yang berasal dari 6.325 sekolah jenjang SD, 

SMP, SMA dan SMK. Selanjutnya, guru yang telah dilatih diharapkan dapat 

mendesiminasikan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang didapat dalam pelatihan 

kepada para koleganya yang belum mengikuti pelatihan. 

Sebagai kelanjutan dari uji coba kurikulum 2013 pada 1.622 satuan pendidikan 

(Sekolah Pilotting), Depdikbud mengambil kebijakan bahwa kurikulum 2013 akan diterapkan 

di seluruh sekolah di Indonesia mulai tahun ajaran 2014/2015. Akan tetapi kemudian dengan 

pergantian pemerintahan, kabinet sekarang dengan berbagai pertimbangan, mengambil 

kebijakan bahwa keputusan penerapan kurikulum 2013 di semua sekolah ini ditunda untuk 

sementara waktu, dengan ketentuan bahwa kurikulum 2013 masih tetap dilaksanakan pada 

Sekolah Pilotting yang telah melaksanakan kurikulum 2013 selama lebih kurang tiga 
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semester. Penerapan kurikulum 2013 pada sekolah Pilotting yang telah dilaksanakan selama 

tiga semester pun diduga masih mengalami berbagai kendala, baik dalam persiapan dan 

pelaksanaannya. Kendala ini perlu diteliti, diantisipasi, direfleksi sehingga dapat 

diminimalisir dan diatasi. Pada akhirnya dari pengalaman dan informasi tentang kendala 

penerapan kurikulum 2013 dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, apakah 

kurikulum 2013 dapat diperluas penerapannya, atau masih perlu disempurnakan lagi. 

Implementasi kurikulum 2013 adalah operasionalisasi konsep kurikulum tertulis 

menjadi aktual dalam bentuk kegiatan pembelajaran di depan kelas. Menurut Majid (2014: 

11) keberhasilan implementasi berhubungan dengan kesiapan guru, kondisi sekolah dan 

ketersediaan sarana prasarana, manajemen kepala sekolah, lingkungan sekolah, komite 

sekolah/masyarakat, dan pembiayaan pendidikan. Keberhasilan implementasi akan sangat 

ditentukan oleh kesiapan unsur unsur berfungsi dan menjalankan perannya masing masing. 

Salah satu variabel yang diduga akan sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi 

adalah variabel perubahan pola fikir/mind set, kesediaan, keinginan,  keterbukaan  dan 

kemampuan guru untuk menerapkan kurikulum 2013, seperti kemampuan menganalisis 

materi ajar, model rancangan pembelajaran, dan berbagai variabel  lain baik  internal maupun 

eksternal. 

 Guru merupakan variabel penentu yang sangat dominan dalam proses pendidikan, 

karena guru memegang peranan dalam proses pembelajaran mengacu pada kurikulum. Tentu 

saja peran guru bukanlah merupakan faktor tunggal, tetapi ditentukan juga oleh faktor lain 

seperti kepala sekolah, pengawas, tenaga pendamping serta dukungan Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah. Proses pembelajaran merupakan suatu proses yang mengandung 

serangkaian perbuatan guru dan siswa atas hubungan timbal balik yang berlangsung dalam 

situasi edukatif. Pada proses pendidikan maupun pengajaran, terkandung multi peran seorang 

guru. Peran guru meliputi banyak hal, seperti peran sebagai pengajar, pemimpin kelas, 

pembimbing, pengatur lingkungan belajar, perencana pembelajaran, supervisor, motivator, 

dan sebagai evaluator. Peranan guru juga berkaitan dengan kompetensi guru, meliputi 

kemampuan mengembangkan keterampilan diri, mengembangkan potensi anak dan guru 

sebagai pengembang kurikulum di sekolah (merencakan, melaksanakan menilai kurikulum) 

Keberhasilan implementasi kurikulum 2013 yang ingin dicapai sangat bergantung 

pada variabel kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru. Artinya, guru adalah orang yang 

bertanggung jawab dalam upaya mewujudkan segala sesuatu yang telah tertuang pada 

kurikulum resmi. Bahkan pandangan mutakhir menyatakan bahwa meskipun suatu kurikulum 

sudah baik, akan tetapi berhasil atau gagalnya kurikulum tersebut pada akhirnya terletak di 

tangan pribadi guru. Menurut Kurniasih (2013:2), pernyataan ini dikarenakan terdapat 

beberapa alasan, yaitu: bahwa guru adalah pelaksana langsung dari kurikulum di suatu kelas 

Gurulah yang bertugas mengembangkan kurikulum pada tingkat pembelajaran, karena ia 

harus mampu menganalisis tujuan berdasarkan apa yang tertuang dalam kurikulum resmi, di 

samping peran lain seperti mengembangkan alat evaluasi berdasarkan tujuan. Guru sudah 

tentu juga harus merumuskan bahan ajar yang sesuai dengan isi kurikulum ke dalam bentuk 

kegiatan belajar dan selanjutnya melaksanakan apa yang telah diprogramkan. Seorang 
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gurulah yang langsung menghadapi berbagai permasalahan yang muncul sehubungan dengan 

pelaksanaan kurikulum di kelas Tugas guru juga mencarikan upaya memecahkan segala 

permasalahan atau kendala yang dihadapi dan melaksanakan upaya itu.  

Sehubungan dengan pembinaan dan pengembangan kurikulum, permasalahan yang 

sering kali muncul dan harus dihadapi oleh guru adalah permasalahan yang berhubungan 

dengan tujuan dan hasil-hasil yang diharapkan dari suatu lembaga pendidikan, seperti 

permasalahan yang berhubungan dengan isi/materi/bahan pelajaran dan organisasi atau cara 

pelaksanaan dari kurikulum Permasalahan dalam hubungan dengan proses penyusunan 

kurikulum dan revisi/perbaikan kurikulum.  Guru seharusnya berperan aktif dalam 

pembinaan dan pengembangan kurikulum, sedangkan guru-guru yang sudah berpengalaman 

biasanya terlibat dalam memberikan masukan berupa saran, ide, dan/atau tanggapan terhadap 

kemungkinan pelaksanaannya di sekolah. Dalam pelaksanaan di lapangan guru bertanggung 

jawab sepenuhnya dalam pelaksanaan kurikuluim, baik secara keseluruhan kurikulum 

maupun tugas sebagai penyampaian mata pelajaran sesuai dengan Silabus/GBPP yang telah 

dirancang dalam suatu kurikulum. 

Implementasi  Kurikulum 2013 dengan pendekatan pembelajaran tematik terpadu, 

menggunakan metoda mengajar saintifik dan penilaian autentik memang memerlukan 

persiapan yang lebih berat bagi  guru SD, baik dalam hal waktu yang diperlukan, 

sumber/bahan ajar, serta persiapan perangkat pendukung lainnya. Di lapangan terlihat  masih 

ada sekolah, termasuk SD yang  guru-gurunya masih merasa sulit dalam melaksanakan 

Kurikulum 2013. Masalah atau kendala lain yang nampak adalah masih ditemukan adanya 

perbedaan pemahaman dan penguasaan atau kebingungan dan merasa repot dan terbebani 

untuk mengimplementasikan Kurikulum 2013 agar dapat dengan mudah dilaksanakan dan 

siswa  merasa senang dan bergairah  memahami isi pelajaran yang disampaikan. Kurangnya 

pemahaman guru tentang hakekat kurikulum 2013 dapat menyebabkan terkendalanya 

implementsi kurikulum 2013. Masih ada  guru yang merasa sulit dalam melaksanakan 

Kurikulum 2013 melalui pembelajaran tematik terpadu ,  karena guru belum mendapat 

pelatihan secara intensif, seperti memahami jaringan tema, melaksanakan pembelajaran 

dengan metoda saintifik , dan menilai hasil belajar dengan penilaian autentik. Masih ada guru 

yang merasa sulit meninggalkan kebiasan kegiatan pembelajaran yang penyajiannya 

berdasarkan mata pelajaran/bidang studi. 

Menurut Fajar (2013:3), sebagian guru dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013 

motivasinya juga berbeda beda. Implementasi Kurikulum 2013 juga terkendala sarana dan 

prasarana di suatu sekolah yang dirasa kurang mendukung. Kendala yang lain guru masih 

terpola bahwa hasil belajar siswa lebih didominasi dari aspek kognitifnya. misalnya untuk 

mengejar taget tertentu.  Bagaimanapun kondisi internal dan eksternal guru, mereka tetap 

menjadi ujung tombak proses implementasi krikulum 2013, karena dalam aktifitas belajar 

mengajar sehari hari, para gurulah yang berinteraksi langsung dengan para siswa. Proses 

implementasi akan memerlukan waktu panjang, dan pada tahap awal implementasi 

kurikulum semua guru SD harus memiliki kesiapan lahir batin. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengkonfirmasi kesiapaan guru SD dalam mengimplementasikan kurikulum 2013. 
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Demikianlah agar kebijakan implementasi kurikulum  dapat berhasil mencapai tujuan 

diperlukan adanya  data yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi terkini dalam 

pengimplementasian Kurikulum 2013 yang memuat eleman perubahan dan pola pikir yang 

berbeda dengan kurikulum sebelumnya.  

Pada tahap awal implementasi Kurikulum 2013 dengan pendekatan Pembelajaran 

Tematik terpadu  masih terlihat  beberapa kendala baik yang bersumber dari sekolah, guru, 

maupun dari siswa sendiri. Untuk tingkat sekolah, masih ditemukan terbatasnya pemahaman 

Guru SD tentang pengertian, maksud dan tujuan kurikulum 2013. Data/informasi tentang 

variabel variabel yang berpengaruh terhadap kesiapan SD pada tahap awal Implementasi 

Kurikulum 2013 akan sangat berguna sebagai bahan evaluasi dan refleksi untuk perbaikan di 

masa depan. Implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan suatu 

kebijakan/program yang telah ditetapkan/diputuskan  oleh sebuah badan atau institusi. 

Kebijakan/program yang telah ditetapkan ini akan berupa sebuah program yang dilaksanakan 

atau terdiri atau berbagai aktivitas. Edward (2002:12), misalnya mengemukakan pengertian 

implementasi sebagai aktivitas yang saling menyesuaikan, agar sebuah program dapat 

dilaksanakan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Setiadi  (2010:7) pada prakteknya 

di lapangan, proses implementasi suatu kebijakan/program tidak hanya menyangkut perilaku 

badan administratif yang bertanggungjawab untuk melaksanakana program tersebut, tapi 

tingkat keberhasilannya juga menyangkut kekuatan kekuatan lain di sekitarnya, seperti 

kekuatan politik, ekonomi dan sosial sebagai pemangku kepentingan. Selanjutnya menurut 

Fullan (1991:246), implementasi adalah proses mempraktekkan/ menerapkan suatu gagasan, 

program atau kumpulan kegiatan yang baru bagi orang orang yang berusaha atau diharapkan 

untuk berubah. Proses penerapan suatu program memerlukan adanya perubahan perubahan. 

Pada implementasi kurikulum 2013, perubahan ini dalam prakteknya memerlukan perubahan 

pada diri guru, siswa, dan sistem pendukungnya.  

Proses implementasi mencakup juga sebagai kegiatan evaluasi dan perluasan aktivitas 

yang saling menyesuaikan. Pada perjalanannya, implementasi akan menghadapi berbagai 

kendala yang perlu dimonitoring dan dievalasi oleh karena kendala yang dihadapi  dapat 

menjadikan sebuah program menjadi berhasil atau gagal mencapai tujuan. Untuk 

menghindari kegagalan, maka implementasi sebuah program haruslah selalu di monitoring, 

dievaluasi dan diperbaiki. Menurut Bechtrust (2012:3), setidaknya terdapat empat variable 

kritis dalam implementasi suatu kebijakan publik  atau program seperti komunikasi atau 

kejelasan informasi, konsistensi informasi (communications), ketersediaan sumber daya 

dalam jumlah dan mutu sumber daya tertentu (resources), sikap dan komitmen pelaksana 

program atau kebijakan birokrat (dispotition) dan struktur atau prosedur operasi standar 

(SOP) yang mengatur tata kerja dan tata laksana (bureaucratic structure). 

Makalah ini mengkonfirmasi bahwa faktor 1:perubahan pola pikir guru,  faktor 

2:pemahaman  terhadap konsep kurikulum, faktor 3: kemampuan menganalisis materi ajar, 

dan faktor 4:model rancangan pembelajaran dapat digunakan/sesuai  sebagai variabel 

indikator  variabel kesiapan guru SD Pilotting mengimplementasikan kurikulum 2013.  
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PENUTUP 

Dari 53 butir pertanyaan sebagai variabel indikator ternyata empat butir menghasilkan 

koefisien korelasi anti image <0,30, sehingga harus dieliminasi dan tidak 

dimasukkan/dibuang pada analisis faktor konfirmatori. Selanjutnya setelah proses ekstraksi 

dan rotasi faktor dilakukan terhadap 49 butir pertanyaan, ternyata dua butir pertanyaan tidak 

dapat dimasukkan sebagai anggota  salah satu dari empat faktor yang terbentuk. Ke empat 

faktor yang terbentuk hanya dapat merangkum sejumlah 47 butir pertanyaan, dan secara 

bersama dapat menjelaskan   70,82% varians kesiapan guru mengimplementasikan kurikulum 

2013 sebagai variabel laten. Sisanya, 29,18% varians dijelaskan oleh faktor yang tidak 

diteliti.  

Setelah dilakukan rotasi faktor dapat disimpulkan bahwa faktor 1 dapat menjelaskan 

24,37%, faktor 2 dapat menjelaskan 17,61%, faktor 3 dapat menjelaskan 16,72%, dan faktor 

4 dapat menjelaskan 12,04% dari varians kesiapan guru. Hasil ini menyimpulkan bahwa 

model faktor yang diajukan sangat berkesesuaian atau dapat digunakan untuk .menjelaskan 

sebagian besar (70,82%) varians kesiapan guru mengimplementasikan kurikulum 2013.  

Hasil ini mendukung pendapat Kemdikbub (2013:21), untuk dapat 

mengimplementasikan kurikulum 2013 ada beberapa hal yang harus dipunyai oleh seorang 

guru seperti (a) memiliki keinginan yang kuat untuk mengimplementasikan Kurikulum 2013, 

(b) pemahaman yang mendalam tentang Kurikulum 2013, (c) keterampilan menganalisis 

keterkaitan antara Standar Kompetensi Kelulusan, Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar , 

Buku Guru, dan Buku Siswa, (d) keterampilan menyusun Rencana Program Pembelajaran, 

(e} keterampilan mengajar dengan menerapkan pendekatan Scientific secara benar, (f) 

keterampilan mengajar dengan menerapkan model pembelajaran berbasis masalah, 

pembelajaran berbasis proyek, dan pembelajaran berbasis penemuan, (g), keterampilan 

melaksanakan penilaian autentik dengan benar, dan (h) memiliki keterampilan berkomunikasi 

lisan dan tulis dengan runtut, benar, dan santun. Seorang guru perlu memahami dan 

menguasai aspek aspek kesiapan di atas agar dapat mengimplementasikan kurikulum 2013. 

Abdul Majid (2014: 11) juga berpendapat bahwa tingkat keberhasilan implementasi 

kurikulum 2013 ikut ditentukan oleh kesiapan unsur unsur pendukung lainnya untuk 

menjalankan perannya masing masing,  salah satunya dipengaruhi oleh kesiapan guru untuk 

melaksanakan kurikulum. 

Model empat faktor ini memang belum cukup sempurna, karena dilihat dari sebagian 

besar varians variabel kesiapan yang dapat dijelaskan oleh ke empat faktor, masih ada 

beberapa faktor lain yang ikut menentukan varians kesiapan guru. Dari  angka communalities 

yanng diperoleh, secara eksploratoris diduga bahwa kesiapan guru akan lebih terjelaskan 

dengan mengajukan sembilan buah  faktor. Hal ini dapat dieksplorasi lebih lanjut dengan 

menggunakan teknik analisis  faktor eksploratori, atau dengan mengajukan dan menguji 

model faktor lainnya.    

Selanjutnya dari pengujian hipotesis penelitian dapat disimpulkan bahwa ke empat 

faktor yang di model kan sebagai variabel indikator mempunyai hubungan yang kuat dan 

sangat signifikan dengan variabel laten kesiapan guru SD dalam pengimplementasian 
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Kurikulum 2013. Hasil ini membuktikan bahwa faktor perubahan pola pikir, pemahaman 

terhadap konsep kurikulum, kemampuan menganalisis materi, dan model rancangan 

pembelajaran dapat digunakan untuk memprediksi variabel kesiapan guru.    

Hasil analisis korelasi parsial menunjukkan hubungan yang sangat signifikan antara 

faktor 1 (RX1Y,234 = 0,997: p<0,00 ), faktor 2 (RX2Y,134 = 0,995: p<0,00), faktor 3 (RX3Y,124 

= 0.972: p<0,00), dan faktor 4 (RX4Y,123 = 0.983: p<0,00), dengan kesiapan guru sebagai 

variabel laten.. Hasil ini merupakan indikasi bahwa ke empat faktor dapat digunakan sebagai 

salah satu model untuk mengukur kesiapan guru mengimplementasikan kurikulum 2013. 

Analisis asosiasi secara parsial membuktikan bahwa ke empat faktor ini mempunyai 

keterkaitan yang sangat kuat dengan kesiapan guru sebagai variabel laten.  Membandingkan 

angka koefisien korelasi sederhana dengan koefisien korelasi parsial menunjukkan bahwa 

adanya hubungan yang kuat diantara sebagian faktor faktor, yang seharusnya hubungan 

lemah. Hubungan yang kuat diantara faktor ini menunjukkan adanya multikolleniarilitas 

(korelasi yang tinggi diantara faktor, yang seharusnya rendah) yang mengganggu indepensi 

dan kekuatan faktor untuk menjelaskan variabel laten kesiapan guru     

Selanjutnya berdasarkan hasil analisis deskriptif faktor faktor dan variabel kesiapan 

guru dapat diambil kesimpulan bahwa skor total faktor 1  menghasilkan Mean =70,63, 

dengan SD = 8,288. Mengacu pada kriteria acuan norma yang ditetapkan peneliti 

disimpulkan bahwa 31,60% kualitas capaian responden masih dalam dikagorikan cukup,  

57,90% termasuk kategori baik, dan hanya 10,60%  kualitas capain masuk kategori sangat 

baik (dicantumkan pada Tabel Kriteria dan Kualitas Capaian Faktor). Dari sebaran ini secara 

umum disimpulkan bahwa kualitas capaian faktor 1 sudah  baik, namun ada beberapa 

masalah yang perlu diperhatikan pada perubahan pola pikir guru. Skor perubahan pola pikir 

mengindikasikan bahwa guru masih mengalami masalah.  Untuk mengubah pola pikir ini 

guru harus terus dibina dan dilatih tidak hanya pada saat persiapan tetapi pada saat 

pelaksanaan melalui pendampingan secara terus menerus. Dari sisi guru, guru juga dituntut 

untuk peka terhadap perubahan dan memiliki jiwa inisiatif yang tinggi. Guru harus berlatih 

untuk dapat memecahkan masalah-masalah yang akan dihadapi dalam implementasi 

kurikulum 2013. 

 Skor total faktor 2 menghasilkan Mean =52.37 dan SD =4.271,  maka dengan 

mengacu pada kriteria capaian yang ditetapkan, dapat disimpulkan bahwa   63,20% 

responden dikagorikan cukup ,  10,50% masuk kategori baik, dan 26,30% masuk kategori 

sangat baik. Dari sebaran ini secara umum disimpulkan bahwa kualitas capaian faktor 2 

masih perlu ditingkatkan  

Skor total faktor 3 dengan Mean = 46.58 dan SD =1.924, maka dengan mengacu pada 

kriteria capaian yang ditetapkan, dapat disimpulkan bahwa   68,40% responden dikagorikan 

cukup ,  15,80% masuk kategori baik, dan 15,80% masuk kategori sangat baik. Dari sebaran 

ini secara umum disimpulkan bahwa kualitas capaian faktor 3 masih perlu diperbaiki 

Skor total faktor 4 menghasilkan Mean = 16.95 dan SD =2.635, maka dengan 

mengacu pada kriteria capaian yang ditetapkan, dapat disimpulkan bahwa  63,20% responden 

dikagorikan cukup ,  31,50% masuk kategori baik, dan 5,30% masuk kategori sangat baik. 
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Dari sebaran ini secara umum disimpulkan bahwa kualitas capaian faktor 4 masih perlu 

diperbaiki  

Sedangkan skor variabel  kesiapan guru menghasilkan Mean =190.68, dan SD 

=9.933. Mengacu pada kriteria acuan norma yang ditetapkan peneliti disimpulkan bahwa 

kualitas capaian variabel kesiapan guru 47,40% responden dikagorikan cukup,  42,00% 

masuk kategori baik, dan hanya 10,60% masuk kategori sangat baik. Dari sebaran ini secara 

umum disimpulkan bahwa kualitas capaian kesiapan guru dalam mengimplementasikan 

masih perlu diperbaiki dan belum sesuai harapan. Terlihat upaya upaya untuk meningkatkan 

kualitas kesiapan, akan tetapi belum mencapai kualitas yang diinginkan 

Tabel:  Kriteria dan Kualitas Capaian Faktor 

Variabel Kriteria Capaian (%) Kesimpulan 

 

Faktor 1 

Cukup 

(-3 SD s.d. Mean) 

31,60  

Secara umum, capaian sudah 

baik Baik  

(Mean s.d. +1,00 SD) 

57,90 

Sangat Baik  

(+ 1,01 SD s.d  +3 SD) 

10,60 

Faktor 2 Cukup 63,20 Masih perlu ditingkatkan  

Baik 10,50 

Sangat Baik 26,30 

Faktor 3 Cukup 68,40 Maih perlu ditingkatkan 

Baik 15,80 

Sangat Baik 15,80 

Faktor 4 Cukup 63,20 Masih perlu diperbaiki 

Baik 31,50 

Sangat Baik 5,30 

Kesiapan 

Guru 

Cukup 47,40 Belum mencapai harapan 

Baik 42,00 

Sangat Baik 10,60 

 

Dari hasil capaian masing masing faktor dan kesiapan ini, terlihat bahwa capaian ke 

empat faktor masih pada tingkat cukup, atau belum memuaskan. Model yang diajukan pada 

penelitian ini secara apriori hanya mengajukan 4 faktor yang kemudian di uraikan menjadi 12 

sub faktor yang diduga berkontribusi signifikan terhadap kesiapan guru, sehingga penelitian 

ini masih memuat beberapa kelemahan dan keterbatasan, meskipun peneliti telah mencoba 

untuk memperkecil tingkat kesalahan dengan melakukan prosedur dan langkah langkah yang 

secara metoda dapat diterima. Kelemahan dan keterbatasan penelitian yang masih dirasakan 

antara lain: 

Pertama, adanya keterbatasan yang bersumber dari responden. Keterbatasan ini 

terutama disebabkan karena populasi penelitian yang terbatas (finite). Implementasi 

kurikulum 2013 sebagai ajang uji coba hanya dilakukan pada tiga satuan pendidikan (SD) 

dengan guru yang semula sejumlah 26 orang, hanya 19 responden yang memenuhi kriteria. 

Sampel yang terbatas (sampel kecil) merupakan salah satu hal yang dapat mengurangi tingkat 

validitas reliabilitas instrumen dan normalitas sebaran data  
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Kedua, adanya keterbatasan pengontrolan terhadap faktor faktor yang tidak diteliti. 

Diduga ada beberapa faktor faktor lain yang tidak tercakup dalam model yang tidak dapat 

dikontrol pengaruhnya terhadap variabel kesiapan guru, seperti latar belakang pendidikan, 

pengalaman kerja dan beberapa faktor lain. Keterbatasan ini juga sangat terkait dengan 

struktur  faktor yang dikonfirmasikan, atau jenis analisis reduksi yang digunakan.  

Hasil penelitian membuktikan bahwa faktor perubahan pola pikir guru,   pemahaman 

terhadap konsep kurikulum, analisis materi ajar, dan model rancangan pembelajaran dapat 

digunakan/berkesuaian untuk menjadi variabel indikator kesiapan guru SD Pilotting 

mengimplementasikan kurikulum 2013. Hasil analisis faktor konfirmatori menunjukkan 

bahwa dari 53 butir pertanyaan/variabel indikator , enam butir tidak berkesesuaian dengan 

model   sehingga hanya 47 butir yang dapat dikelompokkan sebagai anggota keempat faktor. 

Analisis faktor terhadap model yang diajukan menghasilkan konfirmasi bahwa ke empat ini 

faktor dapat menjelaskan sebagian besar (70,82%) varians kesiapan, dengan masing masing 

faktor 1 ternyata dapat menjelaskan 24.37%, faktor 2 menjelaskan 17,68%, faktor 3 

menjelaskan 16,72%, dan faktor 4 menjelaskan 12,03% dari varians kesiapan guru.  

Faktor perubahan pola pikir  merupakan faktor yang berhubungan sangat siginifikan 

(RX1Y,234 = 0,997: p<0,00 ) dengan kesiapan guru SD Pilotting dalam mengimplementasikan 

kurikulum 2013. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis deskriptif faktor faktor dan variabel 

kesiapan guru dapat diambil kesimpulan bahwa perubahan pola pikir guru SD Pilotting 

sebagian besar (68,50%) sudah  baik. Sudah terbentuk keinginan, kesadaran, dan suasana 

yang baik untuk menerapkan pembaruan pembaruan untuk meningkatkan kualitas proses 

belajar mengajar.  Namun masih dirasakan kendala  sulitnya mengubah pola pikir, seperti 

merubah pola bahwa proses pembelajaran dari teacher centered ke student centered, 

rendahnya dorongan moral spiritual untuk berbuat memperbaiki diri, serta terlihatnya budaya 

membaca dan meneliti yang masih rendah. 

Faktor pemahaman terhadap konsep kurikulum 2013 merupakan faktor yang juga 

berhubungan sangat siiginifikan  (RX2Y,134 = 0,995: p<0,00), dengan kesiapan guru SD 

Pilotting dalam mengimplementasikan kurikulum. Dilihat dari pemahaman terhadap 

kurikulum 2013, masih sebagian kecil (36,80%) capaian guru yang dikategorikan baik, 

sehingga masih perlu dilakukan usaha usaha untuk meningkatkan pemahaman dan 

penguasaan terhadap substansi kurikulum 2013, seperti konsep dan elemen elemen 

perubahan. Masih ada guru yang belum mau menjadi manusia pembelajar. padahal seorang 

guru dituntut untuk terus menambah pengetahuan dan memperluas wawasannya, sebagai 

konsekuensi diberlakukannya kurikulum 2013 

Faktor  Analisis Materi Ajar  juga merupakan faktor yang berhubungan   (RX3Y,124 = 

0.972: p<0,00), dengan kesiapan guru SD Pilotting dalam mengimplementasikan  kurikulum 

2013.  Analisis capaian faktor kemampuan menganalisis materi ajar  baru mencapai 31,60% 

yang telah  dapat dikategorikan baik. Kelemahan yang sangat dirasakan, berupa kurangnya 

penguasaan teknologi informasi dan keterbatasan perangkat keras (hard ware) di satuan 

pendidikan, sehingga terjadi keterbatasan sumber belajar dan informasi yang terkait. Buku 

guru dan buku siswa dirasakan belum mencukupi untuk dijadikan sebagai sumber utama.  
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Hambatan lain termasuk lemahnya penguasaan bidang administrasi beserta perangkat 

pendukungnya. 

Faktor Model Rancangan Pembelajaran merupakan faktor yang berhubungan 

(RX4Y,123 = 0.983: p<0,00).dengan kesiapan guru SD Pilotting dalam mengimplementasikan 

kurikulum 2013. Capaian faktor model rancangan pembelajaran  35,80% sudah  terkategori 

baik. Rendahnya capaian ini salah satunya oleh masih adanya kecenderungan guru yang lebih 

banyak menekankan aspek kognitif. Padahal, semestinya guru juga harus memberikan porsi 

yang sama pada aspek afektif dan psikomotorik. Sebagian besar guru masih merasa kesulitan 

untuk dapat melaksanakan penilaian hasil belajar menurut tuntutan/pedomaan pada 

kurikulum 2013 

Selanjutnya 52,60% capaian kesiapan guru mengimplementasikan kurikulum 2013, 

sudah dapat dikategorikan baik. Walaupun capaian ini dihitung menurut acuan norma (norm 

references), bukan acuan patokan (criterion references), namun dapat mengindikasikan 

bahwa  kesiapan guru mengimplementasikan kurikulum 2013 masih perlu diperbaiki.   dan 

belum sesuai harapan 

Hasil analisi data menyimpulkan/mengindikasikan  bahwa ke empat faktor dapat 

digunakan sebagai salah satu model untuk mengukur kesiapan guru mengimplementasikan 

kurikulum 2013. Analisis korelasi secara parsial membuktikan bahwa ke empat faktor ini 

mempunyai keterkaitan yang sangat kuat dengan kesiapan guru variabel laten.  

Membandingkan angka koefisien korelasi sederhana dengan koefisien korelasi parsial 

menunjukkan bahwa adanya hubungan yang kuat antara sebagian faktor faktor, yang 

seharusnya hubungannya lemah. Hubungan yang kuat diantara faktor ini menunjukkan 

adanya multikolleniarilitas yang mengganggu kekuatan faktor untuk menjelaskan variabel 

kesiapan guru.  

Dari hasil penelitian dapat diajukan  beberapa saran, antara lain, (1)oleh karena masih 

merupakan pilotting, maka perlu dikembangkan instrumen baku untuk mengukur kesiapan 

guru sebagai variabel laten dalam melaksanakan/ mengimplementasikan kurikulum 2013, 

maupun kurikulum lain yang dipedomani (2)untuk mengukur pencapaian dan menjaga 

keberlangsungan implementasi kurikulum 2013 perlu dilakukan monitoring  dan evaluasi 

untuk mengukur keterlaksanaan/capaian pengimplementasian kurikulum 2013 pada sekolah 

sekolah Pilotting yang hasilnya dapat digunakan sebagai informasi/data untuk mengambil 

keputusan tentang kebijakan lanjutan. Dalam jangka pendek monitoring dan evaluasi, serta 

pendampingan dapat digunakan untuk memperbaiki capaian terhadap kesiapan guru 

mengimplentasikan kurikulum 2013 pada sekolah sekolah pilotting. Kurikulum merupakan 

jembatan dalam menyukseskan pendidikan sebagai modal dasar pembangunan nasional untuk 

itu pelaksanaannya perlu dikawal, dikritisi, dan terus dievaluasi dengan segenap kekurangan 

dan kelebihannya(3)Kepala sekolah bersama para guru sebagai tim hendaknya cerdas  

mengelola kegiatan sehari hari untuk memperbaiki strategi implementasi, suasana perubahan, 

dan kepemimpinan pembelajaran walaupun pada saat ini masih terjadi ketidak jelasan 

kebijakan ke depan. Kemampuan . menganalisis materi ajar, konsep pembelajaran, sumber 

belajar, maupun rancangannya masih perlu ditingkatkan, sebagaimana juga aspek penilaian 
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hasil belajar, program tindak lanjut dan pelaporannya sebagai bentuk pertanggungjawaban 

kepada masyarakat. (4)Keberhasilan implementasi kurikulum ternyata dipengaruhi oleh  

kesiapan guru yang dapat diukur dari faktor perubahan pola pikir/mind set guru,  pemahaman 

guru terhadap konsep kurikulum 2013, kemampuan menganalisis materi ajar, dan 

pemahaman terhadap model rancangan pembelajaran. Hasil penelitian mengindikasikan 

masih bahwa faktor ini masih perlu diperbaiki pencapaian/mutunya  Secara internal guru 

masih perlu termotivasi untuk meningkatkan keinginan dan sikap terbuka untuk 

mengimplementasikan kurikulum 2013. , pemahaman terhadap konsep kurikulum 2013, 

maupun kurikulum secara umum. Sebaik apapun, atau kurikulum apapun yang dilaksanakan, 

keberhasilannya sangat tergantung pada profesionalisme guru sebagai ujung tombak di 

lapangan(5)Model faktor masih perlu diuji/dikonfirmasikan pada populasi yang lebih luas, 

karena penelitian baru dilaksanakan pada populasi yang terbatas (finite). Perlu dikembangkan 

model yang lebih komprehensif dan sophisticated yang dapat mengeksplorasi faktor 

(exploratory factor analysis) dengan memasukkan lebih banyak faktor seperti pengalaman 

mengajar, pelatihan, atau faktor lainnya. Pengembangan model dapat juga dilakukan dengan 

mengajukan/membangun model yang melibatkan variabel antara (intervening) maupun 

variabel pendahulu (antecedent) ke dalam model tersebut 
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Abstrak 

Language is a communication tool that serves to convey ideas, thought, and feelings of 

speakers to the partner said. Language can create positive energy in people's lives as social 

beings. Therefore, the meaning of language can not only be approached from the side of the 

reference structure and logic of language (semantics approach), the mental structures 

(psycholinguistics approach), and the social context (sociolinguistics approach), but need an 

approach more that are humanistic (humanistics approach). This humanistic approach is 

based on engaging the most essential element in communicating, the human need to be 

respected and appreciated. Humanistic approach involves not only the elements of mind and 

external relationships with partners he said, but also involves the conscience (akhlakul 

karimah) underlying communication. Through this approach, every communication activities 

conducted by speakers and partners based on good prejudice (positive character). Strategy 

constructing a positive character in Indonesian teaching  and learning in elementary school 

can be done by third synergy strategy, namely (1) the integration in learning strategies; (2) 

familiarization: routine, spontaneous activities, exemplary, conditioning; and (3) daily 

activities at home and in the community. 

 

Keywords: positive character, Indonesian teaching and learning, elementary school 

 

 

PENDAHULUAN 

Bahasa merupakan alat komunikasi yang berfungsi untuk menyampaikan ide, 

gagasan, maupun perasaan penutur kepada mitra tuturnya. Di samping fungsi produksi 

bahasa sebagai alat komunikasi, bahsa memiliki fungsi yang sangat penting, yakni dapat 

menciptakan energi positif dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai 

ilustrasi pernyataan tersebut, izinkan saya menceritakan sebuah kisah yang diangkat dari 

pengalaman nyata yang pernah saya saksikan (dengan nama tokohnya disamarkan) sebagai 

berikut. 

Tersebutlah sebuah keluarga kecil yang terdiri atas suami istri,. Pak Yanto dan 

Bu Yanto, serta dan putranya yang masih berusia 9 tahun, bernama Andri. 

Keluarga Pak Yanto termasuk keluarga yang sangat religius yang 

menanamkan sholat berjamaah bagi anggota keluarganya. Pada suatu hari, 

datanglah tamu sepasang suami isteri dan putranya yang berusia 8 tahun yang 

bernama Bima, berniat menumpang di keluarga tersebut karena sedang 

mengalami masalah ekonomi keluarga. Pak Yanto merasa iba pada keluarga 

tersebut, lalu diizinkannyalah mereka tinggal di rumahnya. Bima seusia  

Andri. Oleh karena itu Andri merasa sangat senang dengan hadirnya teman 

baru di keluarganya. Karena tinggal dalam waktu yanng cukup lama, sesekali 

mailto:wahyujk.unesa@yahoo.co.id
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Bu Yanto memberikan uang jajan kepada Bima. Namun setelah beberapa hari 

Bu Yanto mengamati perilaku Bima, ternyata Bima tidak pernah melakukan 

sholat. Oleh karena itu Bu Yanto mengajak Bima untuk ikut sholat berjamaah. 

Namun berkali-kali Bu Yanto menyuruh Bima sholat, tampaknya Bima tetap 

tidak berminat. Dengan sedikit jengkel Bu Yanto bermaksud menarik minat 

Bima untuk sholat dengan memberikan sejumlah uang, dengan anggapan Bima 

sangat membutuhkan uang jajan. Bu Yanto kemudian memanggil Andri dan 

memberikan pesan, “Andri, sampaikan pada Bima untuk ikut sholat, kalau 

tidak ikut nanti tidak diberi uang”. Namun Bu Yanto agak tertegun ketika 

Andri menjawab, “Begini saja Bu, saya katakan ke Bima begini „Bima ayo 

sholat, nanti saya beri uang‟.” Bu Yanto tertegun dengan rangkaian kalimat 

yang diusulkan putranya, kemudian menyetujui putranya menggunakan 

kalimat ajakan yang dianggapnya lebih humanis. 
 

Dari kisah dan percakapan sederhana tersebut dapat dimaknai bahwa kalimat yang 

diusulkan Andri merupakan bentuk ajakan yang memiliki kesan lebih positif dibandingkan 

kalimat yang dipesankan oleh Bu Yanto kepada Andri. Walaupun memiliki tujuan baik, 

namun kalimat yang dituturkan Bu Yanto mengandung kesan negatif yang berciri: 

1. cenderung memandang rendah mitra tuturnya, 

2. lebih menunjukkan kekuatan dirinya dibandingkan mitra tuturnya (arogansi penutur), 

3. terkesan adanya pemaksaaan,  

4. memiliki prasangka negatif bahwa mitra tuturnya memiliki kecenderungan kuat tidak 

menuruti ajakannya,  

5. kalimat tersebut lebih menunjukkan bentuk perintah dibandingkan dengan ajakan 

yang lebih halus. 

Adapun kalimat yang diusulkan Andri merupakan bentuk ajakan yang memiliki nilai 

lebih positif dengan menetralkan ciri negatif tersebut dan lebih bersifat memotivasi.  

 

PEMBAHASAN 

Ilustrasi komunikasi yang dilakukan oleh Bu Yanto tersebut merupakan contoh 

percakapan yang sering kita dengar akhir-akhir ini. Nada mengancam,  melecehkan, 

menghina, menyinggung perasaan, memfitnah, unjuk kekuatan dan arogansi, memaksakan 

kehendak, dan nada-nada komunikasi berkarakter negatif yang lain merupakan makanan kita 

sehari-hari yang bisa hadir di rumah-rumah, kantor pemerintahan, televisi, radio, media 

massa, jejaring sosial, bahkan institusi pendidikan, seperti sekolah, madrasah dan di mana 

saja. Hal ini sangat memprihatinkan karena komunikasi berkarakter negatif hanya akan 

menghasilkan energi negatif, yang pada akhirnya berdampak pada perilaku destruktif. Tidak 

jarang terjadi peristiwa penganiayaan bahkan pembunuhan yang disebabkan oleh tuturan 

yang bernada negatif tersebut. 

Dengan semakin berkembang pesatnya media massa, baik berupa media tercetak 

maupun elektronik dan dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi (TIK), 

maka energi destruktif dari komunikasi berkarakter negatif tersebut berpotensi semakin 

menyebar dan menyerang sendi kehidupan berkomunikasi dan bersilaturrahmi masyarakat, 
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walaupun tidak bisa dinafikkan peran besar TIK dalam membuka akses informasi yang cepat 

dan akurat kepada masyarakat.  

Sebagai pendidik, kita tidak bisa hanya mengeluh, kemudian menyalahkan pihak lain 

dan mencari-cari kambing hitamnya, seperti pemerintah, media massa, internet, dan lain-

lain. Menurut saya, keluhan-keluhan ini hanya akan menghabiskan energi dan tidak 

menyelesaikan masalah. Dengan kondisi seperti ini, perlu adanya refleksi di dunia 

pendidikan dan pembelajaran.  

Dalam keterkaitannya dengan bahasa sebagai alat komunikasi, refleksi perlu 

dilakukan terhadap pembelajaran bahasa Indonesia. Saya meyakini ada hal yang perlu 

dievaluasi dalam konstruksi filosofis dan praktis dalam hal ini. Dalam kesempatan ini, saya 

mencoba memaparkan refleksi pembelajaran bahasa dan menawarkan upaya mengonstruksi 

kembali dari sisi teoretis dan praktis berdasarkan karakter positif. 

Inti komunikasi adalah pesan (message) atau makna. Adapun bahasa merupakan alat 

komunikasi yang menggunakan alat ucap manusia dan transliterasinya dalam bentuk bahasa 

tulis. Oleh karena itu, inti kegiatan berbahasa adalah maknanya.  

Studi tentang makna merupakan kajian makna dalam pengertian luas, yaitu semua 

yang dikomunikasian melalui bahasa (Leech (1977:10). Ada tiga alasan makna mempunyai 

posisi penting dan tidak dapat ditinggalkan dalam upaya memerikan bahasa, yaitu (1) tidak 

ada bahasa tanpa makna, (2) bahasa di mana pun berasal, selalu terdiri atas bentuk dan 

makna, dan (3) dalam universal grammar, representasi makna menempati urutan teratas 

(Wahab dalam Sukartiningsih, 2006). Ketiga alasan tersebut merupakan alasan perian makna 

sebagai aspek mental bahasa yang melibatkan proses penafsiran terhadap struktur permukaan 

bahasa. Selain tiga alasan itu, berdasarkan alasan dalam kajian pragmatis, makna merupakan 

representasi maksud tuturan. Secara ekstrim, Clark dan Clark (1977:408) menyatakan bahwa 

tujuan berbahasa adalah untuk mengkomunikasikan makna. Posisi makna atau pesan dalam 

komunikasi antara penutur (komunikator) dan mitra tuturnya (komunikan) selama ini dapat 

digambarkan pada Bagan 1. berikut 

 

Bagan 1. Peristiwa Komunikasi 
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Dari Bagan 1 tersebut tampak bahwa pesan merupakan inti komunikasi yang bersifat 

abstrak disampaikan oleh penutur kepada mitra tuturnya melalui proses pengodean 

(encoding) dalam stuktur mentalnya dan dikongkretkan secara fonologis. Melalui saluran 

komunikasi yang tepat, selanjutnya pesan tersebut diterima oleh mitra tuturnya melalui 

proses fonologis dan pengodean kembali (decoding). Dari teori komunikasi tersebut tampak 

bahwa bahasa hanya merupakan alat untuk mengongkretkan pesan yang disampaikan 

penutur dan yang diterima mitra tuturnya. Sebagai alat, bahasa hanya dapat 

merepresentasikan  makna (ide, gagasan, pesan) yang ada pada pikiran penutur. 

Dalam perkembangan teori makna, Cumming (2005:40) mengritisi teori makna 

bahasa selama ini yang tersegmentasi sebagai makna referensial dalam kajian semantik dan 

makna sosial sebagai kajian pragmatik. Kemudian Cumming (2005:42) mengemukakan teori 

yang dipandangnya lebih komprehensif, yaitu A Three-part Approach. Teori ini memandang 

makna bahasa sebagai representasi komprehensif dari tiga pendekatan sebagaimana tampak 

pada Bagan 2 berikut. 

 

Bagan 2. Teori Makna 

Bagan 2 tersebut menunjukkan bahwa simbol bahasa mengandung makna referensial, 

makna pikiran, dan makna sosial. Sebuah tuturan merupakan cerminan dari simbol bahasa 

yang memiliki makna secara arbitrer, yang dirangkai berdasarkan representasi mental untuk 

tujuan pragmatis sebagai representasi makna sosial. 

A three-part approach yang tidak lagi memandang makna secara tersegmentasi  

merupakan perkembangan baru dalam teori makna karena tuturan penutur merupakan 

struktur kompleks yang tidak hanya dapat dianalisis maknanya hanya secara referensial, 

namun melibatkan makna yang merepresentasikan logika berpikir dan konteks sosial. 

Namun, untuk menciptakan komunikasi harmonis dan berenergi positif, tampaknya teori 

tersebut perlu disempurnakan. Seringnya terjadi kesalahpahaman, maraknya penghujatan, 
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dan menyebarnya gosip dan fitnah yang tidak berdasar, merupakan wujud komunikasi yang 

kurang baik. Komunikasi yang kurang harmonis ini juga sering dialami oleh penutur dan 

mitra tuturnya yang memiliki hubungan dekat dan hubungan psikis yang erat, seperti 

komunikasi yang dilakukan antara orang tua dengan putranya, antara dosen dengan 

mahasiswanya, antara guru dengan siswanya, antara pimpinan dengan karyawannya, antara 

teman sebaya, dan sebagainya. 

Menghadapi fenomena penggunaan bahasa yang kurang menyenangkan ini, makna 

bahasa tidak dapat hanya didekati dari sisi referensi struktur dan logika bahasa (semantics 

approach), struktur mental (psycholinguistics approach), dan konteks sosial (sociolinguistics 

approach) saja, namun perlu satu pendekatan lagi yang bersifat humanistik (humanistics 

approach).  

Pendekatan humanistik ini didasarkan pada pelibatan unsur yang paling esensial 

dalam berkomunikasi, yakni kebutuhan manusia untuk dihargai dan menghargai. Pendekatan 

humanistik tidak hanya melibatkan unsur pikiran dan hubungan eksternal dengan mitra 

tuturnya, namun juga melibatkan hati nurani (akhlakul karimah) yang mendasari terjadinya 

komunikasi. Melalui pendekatan ini, setiap kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh 

penutur maupun mitra tuturnya didasari pada prasangka baik (karakter positif).  

Terkait dengan karakter, dosen dan pimpinan Unesa memberikan perhatian yang 

sangat serius. Hal ini dibuktikan dengan berbagai kajian, penelitian, maupun pengabdian 

kepada masyarakat tentang pendidikan karakter maupun penerapannya. Pada 2011, Unesa 

menerbitkan Buku Bunga Rampai Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Generasi Masa 

Depan. Bahkan, Unesa telah berkomitmen untuk menjadi Pusat Pendidikan Karakter di 

Indonesia.  

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), karakter didefinisikan sebagai sifat-

sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti, yang membedakan seseorang dari orang lain. Ada 2 

pengertian yang bisa ditarik dari definisi tersebut, yakni pengertian karakter sebagai 

substansi kejiwaan dan pengertian karakter sebagai pembudayaan dan pembentukan 

kejiwaan yang sudah menjadi ciri khas (karakter) individu yang membedakannya dengan 

orang lain (Sukartiningsih, 2014).  

Dalam Rencana Aksi Nasional Pendidikan Karakter (dalam Pedoman Pelaksanaan 

Pendidikan Karakter, Puskurbuk, 2011) disebutkan pendidikan karakter sebagai pendidikan 

nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak, yang bertujuan 

mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik-buruk, 

memelihara apa yang baik, dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari 

dengan sepenuh hati. Selanjutnya dikatakan dalam pedoman tersebut bahwa pendidikan 

karakter sebaiknya melibatkan pengetahuan yang baik (moral knowing), perasaaan yang baik 

(moral feeling), dan perilaku yang baik (moral acting). Di samping itu, ada 18 nilai 

pembentuk karakter bangsa yang bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan 

pendidikan nasional, yakni religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, 

demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, 

bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan 
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tanggung jawab (Puskur: Pengembangan dan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa, 

2009:9-10). 

Dengan menyadur beberapa bagian dari laporan penelitian yang dilakukan oleh 

Thomas Lickona & Matthew Davidson (2005) berjudul A Report to the Nation, Smart and 

Good High School, Integrating excellence and Ethics for Success in School, Work, and 

Beyond, Nur (2011:15) mengemukakan pemikirannya bahwa karakter memiliki dua bagian 

besar, yakni karakter kinerja (performance character) dan karakter moral (moral character). 

Karakter kinerja terdiri atas seluruh kualitas yang memungkinkan individu mencapai potensi 

tertinggi dalam setiap lingkungan kerjanya (seperti di kelas atau di tempat kerja). Karakter 

moral terdiri atas seluruh kualitas yang memungkinkan individu menjadi insan beretika 

terbaik dalam pergaulan sosial dan dalam menjalankan berbagai peran warga negara. 

Selanjutnya, secara filosofis Nur (2011:17) menyampaikan proposisi bahwa mengalami dan 

menghayati keunggulan-keunggulan merupakan bagian sentral dari pemenuhan manusiawi; 

dan bahwa karakter–kerja keras, gigih, terus berusaha–perlu untuk mewujudkan keunggulan.  

Tentang pendidikan karakter, berbagai pandangan dikemukakan oleh para pakar 

pendidikan Indonesia. Bahkan sejak masa kemerdekaan, Ki Hajar Dewantara misalnya, 

mengajarkan cara mendidik yang dikenal dengan pendekatan Among yang lebih menyentuh 

langsung pada tataran etika dan perilaku dengan menggunakan "tuntunan" bukan "tontonan". 

Menyikapi ajaran tersebut Samani dan Hariyadi (2011:34) menyatakan bahwa ajaran 

(wewarah) Ki Hajar Dewantara menonjolkan kesan positioning karakter dalam pendidikan 

nasional. Istilah-istilah lawan sastra ngesti dan suci tata ngesti tunggal yang artinya dengan 

ilmu seseorang dapat mencapai keberhasilan. Di samping itu, ada beberapa rangkaian kata 

yang menjadi dasar pembudayaan karakter bangsa, melalui bahasa, misalnya tetep, mantep, 

antep; ngandel kendel, bandel, kandel;  Neng ning nung nang. . 

Dari berbagai pendapat dan pandangan ahli pendidikan di Indonesia tersebut dapat 

disimpulkan adanya penekanan konstruksi karakter positif yang dikaji dari 2 sisi pendidikan 

karakter yang seharusnya tidak dapat terpisahkan satu sama lain, yakni karakter sebagai 

substansi kejiwaan dan karakter sebagai proses internalisasi dan pembentukan kejiwaan yang 

sudah menjadi ciri khas (characterizing) individu yang membedakannya dengan orang lain 

(periksa Taksonomi Bloom dalam tingkatan tertinggi ranah afektif). 

Namun perlu dicermati kritik Dharma (2011:xv), bahwa kebijakan untuk 

memasukkan pendidikan karakter ke dalam lembaga formal pendidikan tidak lain merupakan 

reaksi terhadap gejala-gejala dekadensi moral, yang bersifat reaktif, bukan epiphanif. Karena 

itu, kebijakan pendidikan karakter lebih banyak diseret oleh situasi dan kondisi tertentu, dan 

karena itu pula lebih banyak bersifat operasional dan kurang bersandar pada filosofi 

pendidikan itu sendiri. Selanjutnya Dharma menyitir pendapat Muchtar Buchori bahwa 

apabila sebuah kebijakan bersifat reaktif terhadap masalah-masalah instan, maka kebijakan 

itu bersifat instan juga. Karena itulah diperlukan sesuatu yang lebih fundamental, bukannya 

sekedar undang-undang atau peraturan-peraturan belaka, tapi filosofi pendidikan itu sendiri. 

Semua kebijakan bersumber pada filosofi pendidikan, bukan karena semata-mata untuk 

menghadapi dekadensi moral. 
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Untuk dapat mengonstruksi karakter positf dalam pembelajaran bahasa Indonesia, 

perlu dilakukan penekanan posisi karakter positif dalam berbahasa. Dalam kesempatan ini, 

saya mencoba untuk mengilustrasikan posisi karakter positif melalui Bagan 3 berikut.. 

 

Bagan 3. Representasi Karakter Positif dalam Tuturan 

Bagan 3 mengilustrasikan bahwa karakter positif (akhlakul karimah) merupakan 

sumber energi positif pada makna atau pesan sebagai substansi komunikasi. Sebagai sumber 

energi positif makna, karakter  positif akan memandu penutur menentukan unsur segmental 

(diksi, tataan kalimat, ungkapan) dan unsur suprasegmental (intonasi, tempo, dinamika 

suara, ejaan, gestur, mimik) dalam penyampaian ide, gagasan, atau pesan. Demikian pula 

bagi mitra tutur, mitra tutur akan menangkap atau memahami ide, gagasan, atau pesan 

melalui unsur segmental (diksi, tataan kalimat, ungkapan) dan unsur suprasegmental 

(intonasi, tempo, dinamika suara, ejaan, gestur, mimik) dengan didasarkan pada karakter 

positif. Melalui komunikasi yang dikemas dari dasar karakter positif ini, komunikasi dapat 

terjalin secara harmonis. Jika ada hal yang kurang dipahami oleh para pelaku komunikasi, 

maka hal itu akan dapat diklarifikasi dari dasar karakter positif pula melalui proses 

komunikasi yang interaktif. 

Contoh tuturan yang diproduksi oleh Bu Yanto dan putranya, Andri sebagaimana 

yang diilustrasikan pada awal pidato ini adalah contoh penggunaan bahasa yang inti idenya 

sama, namun karena tuturan Andri lebih bersifat humanis, maka ajakan Andri lebih diterima 

oleh Bima tanpa ada perasaan marah, tersinggung, dan tertekan. Demikian energi karakter 

positif ini jika mendasari seluruh komunikasi yang dilakukan oleh para pelaku komunikasi, 

maka akan terjalin hubungan kemanusiaan yang lebih harmonis, saling menghargai, dan 

damai.  

Dengan karakter positif, seseorang dapat membahas masalah orang lain hanya 

dengan tujuan menemukan solusinya, bukan untuk menyebarkan aib maupun fitnah; 

seseorang dapat menyampaikan penyatuan dalam perbedaan pendapat, bukan untuk 

melecehkan pendapat orang lain yang berbeda dengannya; seseorang berupaya mengetahui 
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permasalahan yang dialami seseorang yang sedang terpojok melalui konfrmasi 

kebenarannya, bukan langsung menghujatnya dengan kata-kata yang menyakiti hati, dan 

sebagainya. 

Pendekatan humanistik dalam teori makna bahasa ini seharusnya segera diakomodasi 

oleh dunia pendidikan dan pembelajaran, khususnya pada jenjang sekolah dasar. Jenjang 

sekolah dasar merupakan jenjang sekolah formal yang pertama dan utama dalam proses 

penanaman karakter positif pada anak.  

Hubungan antara karakter dan pendidikan dijelaskan oleh Warsono (2011:154-155) 

bahwa secara tidak langsung pendidikan karakter merupakan bagian dari kebudayaan dan 

pendidikan. Tidak ada pendidikan tanpa pembangunan karakter karena salah satu tujuan 

pendidikan adalah terwujudnya perubahan perilaku (karakter) ke arah yang lebih baik. 

Dalam tujuan pendidikan nasional, 5 dari 8 potensi peserta didik yang ingin dikembangkan 

lebih dekat dengan karakter. Pendidikan karakter merupakan bagian integral dari pendidikan 

nasional. Stienberg, Nagata, dan Alien (2001:245-246) mengemukan 4 prinsip sebagai 

berikut (1) Prinsp 1: speech is essensial for thougt; (2)  language is essensial for thougt; (3) 

language determines or shape our perception of nature; and (4) language determines or 

shape our word view.  

Sukartiningsih (2014) menguraikan bahwa proses pembentukan karakter melalui 

bahasa merupakan proses pembentukan berbagai macam hipotesis tuturan berdasarkan 

konteks tuturan. Makna kata yang diperoleh anak merupakan hasil hipotesis anak terhadap 

konsepsi penggunaan kata pada tahapan tertentu kata. Makna kalimat diperoleh anak sebagai 

hasil hipotesis terhadap satu unit konsepsi gramatis kalimat dalam tuturan yang didengarnya. 

Keterkaitan struktur bahasa akan membentuk hipotesis-hipotesis baru pada proses konstruksi 

kreatif (meminjam istilah Dulay, Burt, and Krashen, 1982) anak sehingga secara bertahap 

struktur kata dan kalimat yang dimiliki anak selalu terarah menuju penyempurnaan. 

Demikian pula dengan konstruksi pragmatis dalam tindak tutur diperoleh anak sebagai hasil 

hipotesis terhadap tuturan dalam konteks komunikasi alamiah. Konstruksi pragmatis dalam 

tindak tutur memiliki daya ilokusi, yang dalam wilayah inilah karakter positif dapat menjadi 

variabel pemengaruh fungsi pragmatis tuturan.  

Proses pendidikan karakter yang tertuang dalam Grand Desain Pendidikan Karakter 

dikaji hanya berdasarkan intervensi (variabel sekunder) dan habituasi tanpa melibatkan 

pemroses internal dalam diri individu. Menurut Masitah dan Nur (2004:2).pendidikan 

karakter perlu dilakukan sejak di SD karena pada tahun-tahun awal sekolah bagi anak yang 

hidup dalam masyarakat modern, sekolah dan lingkungan sekitar menawarkan suatu 

tantangan baru. Sebagaimana yang sudah dikemukakan sebelumnya bahwa mengontruksi 

karakter positif dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD dapat dilakukan melalui dua 

ranah, yakni substansi karakter positif dan strategi mengonstruksi karakter positif dalam 

berbahasa di SD. Secara substantif, karakter positif dalam berbahasa yang bersumber pada 

akhlakul karimah dapat memengaruhi penutur dalam meng-encoding pesan maupun 

memengaruhi mitra tutur dalam upaya men-decoding dan memaknai tuturan. Dalam proses 
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meng-encoding pesan, karakter positif dapat memengaruhi penutur dalam menata struktur 

dan menentukan diksinya.  

Strategi mengonstruksi karakter positif dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di SD 

dapat dilakukan dengan mensinergikan ketiga strategi berikut: (1) strategi integrasi dalam 

pembelajaran; (2) pembudayaan: kegiatan rutin, kegiatan spontan, keteladanan, 

pengondisian; dan (3) kegiatan keseharian di rumah dan di masyarakat. Strategi yang 

pertama, dapat dilakukan dengan langkah-langkah kegiatan pembelajaran sebagai berikut. 

 LANGKAH KEGIATAN  URAIAN  

Langkah I 

 

 

Stimulasi Siswa distimulasi dengan menggunakan 

media pembelajaran atau kegiatan lain yang 

dapat membangkitkan karakter positif siswa 

dalam berbahasa Indonesia 

Langkah II 

 

 

Konsentrasi merenungkan makna karakter positif yang 

distimulasikan pada kegiatan sebelumnya, 

kemudian melakukan konsentrasi untuk 

memfokuskan pembelajaran berbahasa 

Indonesia yang akan dilakukan berdasarkan 

karakter positif 

Langkah III 

 

 

Pemodelan berbahasa 

Indonesia berkarakter 

positif 

Memerhatikan model berbahasa Indonesia 

berkarakter positif yang diberikan oleh guru 

Langkah IV 

 

 

Komunikasi (menyimak, 

membaca, menulis, dan 

berbicara) 

Menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat 

komunikasi reseptif maupun produktif 

dengan memperhatikan (1) Rekevansi topik, 

(2) substansi mata pelajaran bahasa 

Indonesia, yang terdiri atas keterampilan 

berbahasa Indonesia, kemampuan 

kebahasaan, dan sastra dan (3) karakter 

positif sebagai fokus perhatian dalam 

memroduksi maupun meresepsi tuturan 

berbahasa Indonesia 

Langkah V 

 

 

Refleksi Siswa bersama guru melakukan refleksi 

kegiatan berbahasa Indonesia yang sudah 

dilakukan. Refleksi dilakukan dengan 

indikator: (1) substansi topik, (2) substansi 

bahasa: pembentukan kata dan kalimat, (3) 

keterampilan berbahasa, dan (4) makna 

karakter positif. 

Langkah VI 

 

 

Evaluasi Siswa dapat melakukan kegiatan komunikasi 

lisan maupun tertulis, reseptif maupun 

produktif berdasarkan karakter positif.  
 

Melalui strategi pembelajaran berbahasa Indonesia yang berkarakter positif, siswa 

akan terbiasa menggunakan bahasa yang berkarakter positif dengan pilihan kata dan 

substansi pembicaraan yang tepat. Oleh karena itu, strategi tersebut perlu disinergikan 

dengan strategi yang lain, yang salah satunya berupa strategi Pembudayaan: kegiatan rutin, 
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kegiatan spontan, keteladanan, pengondisian. Contoh kegiatan rutin, peneladanan, dan 

pengondisian yang dilakukan guru adalah dibudayakannya menggunakan kata-kata positif 

dalam mendidik anak. Misalnya: guru lebih baik menggunakan istilah „anak yang masih 

dalam proses perkembangan‟ daripada „anak bodoh‟ atau „anak nakal‟; guru dapat 

menggunakan kalimat „pekerjaanmu dapat diperbaiki lagi ya‟ daripada „pekerjaanmu salah‟; 

dan sebagainya (Sukartiningsih, 2014). 

Kegiatan rutin yang dilakukan oleh siswa akan menimbulkan keterampilan spontan 

untuk berperilaku positif dalam berbahasa dengan memroduksi bahasa yang tepat dan 

berkarakter positif. Untuk membentuk karakter yang kuat, guru selayaknya memberikan 

teladan penggunaan bahasa yang tepat, kontekstual, santun, menghargai mitra tuturnya, dan 

berprasangka positif. Untuk itu guru juga harus banyak memfasilitasi kegiatan berbahasa 

siswa melalui memperbanyak kegiatan berkomunikasi dengan berbagai konteks 

(Sukartiningsih, 2011). Pada akhirnya pendidikan karakter melalui pembudayaan bahasa 

berkarakter positif akan terbentuk dengan mensinergikan satu strategi lagi, yakni 

menggunakan bahasa berkarakter positif tersebut dalam kegiatan keseharian di rumah dan di 

masyarakat. 

 

PENUTUP 

Karakter positif dalam berbahasa merupakan bagian penting dalam berkomunikasi 

dalam rangka menjalin komunikasi yang harmonis dan berenergi positif. Karakter positif 

dalam berbahasa dapat memengaruhi penutur dalam menyampaikan pesan (menata struktur 

dan menentukan diksinya) maupun memengaruhi mitra tutur dalam upaya memahami dan 

memaknai tuturan (memaknai struktur dan diksinya). Strategi mengonstruksi karakter positif 

dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di SD dapat dilakukan dengan mensinergikan ketiga 

strategi, yakni (1) strategi integrasi dalam pembelajaran; (2) pembudayaan: kegiatan rutin, 

kegiatan spontan, keteladanan, pengondisian; dan (3) kegiatan keseharian di rumah dan di 

masyarakat.  

Selanjutnya dibutuhkan berbagai pemikiran lanjutan baik melalui upaya teoretis, 

konseptual, maupun praktis dalam rangka menjalin komunikasi yang harmonis yang perlu 

dilatihkan sejak anak usia dini dan di SD untuk menjadi bagian dari penumbuhan karakter 

positif pada generasi muda. 
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Abstract 

One of the teacher‟s duties, besides leads the learning process in class, is increasing his/her 

quality or so-called as self-improvement. If the teacher is qualified, the learning will be 

qualified, and it will result qualified students as well. One of ways to increase self-

improvement of the teacher is self-training (the related teacher) through writing a scholarly 

papers in the form of working paper or articles. Therefore, some literatures are required as 

references that must be learnt by the teacher to express ideas that can be transformed in 

writing. However, the ideas are varying, for example with the titles such as (1) 

Implementation of Curriculum 2013 Through Problem-Based Mathematic Learning With 

Open-Ended Exercises for the Fifth Graders of the Elementary School, (2) Alternative 

Learning Media to Increase Learning Quality of the Students at the Elementary School, and 

(3) Building Character of the Elementary School‟s Students Through Learning Mathematic 

Using Concrete Media. This article describes examples of papers and frameworks of some 

papers that can be reviewed and imitated in writing the scholarly papers for teachers of the 

Elementary School (with other topics, of course). Based on those examples, it is expected 

that the teachers could encourage themselves to write scholarly papers to the best of their 

abilities, because if they started and used to it, they would have in difficulty in doing this.  
 

Keywords : quality improvement, scholarly paper, teacher of Elementary School   

 

 

PENDAHULUAN 

Dalam Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada 

Pasal 20(a) disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya guru 

berkewajiban merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran yang bermutu, serta 

menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran (dalam Ibrahim, 2012). Peningkatan mutu guru 

merupkan suatu kebutuhan. Guru haruslah memenuhi 4 kompetensi yaitu akademik, 

profesional, kepribadian dan sosial.  

Oleh karena itu guru tugasnya kecuali mengajar juga dituntut membuat karya ilmiah 

berupa makalah maupun artikel. Hal ini sangat bagus, kecuali guru bisa siar ilmu kepada 

siswa-siswanya di kelas, ada peluang lain seorang guru bisa siar ilmu melalui tulisan-

tulisannya. Untuk itu sangat diperlukan contoh-contoh makalah maupun kerangka dari 

beberapa makalah yang bisa dikaji dan ditiru untuk penulisan karya ilmiah bagi guru-guru 

SD. Dengan adanya contoh-contoh karya ilmiah yang sederhana ini diharapkan bermanfaat 

dan menambah wawasan bagi guru-guru SD. Hal ini dapat merupakan salah satu alernatif 
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untuk peningkatan kualitas diri utamanya bagi guru-guru SD dalam melaksanakan tugasnya 

sebagai tenaga profesional.  

A. CONTOH-CONTOH MAKALAH MAUPUN KERANGKA DARI BEBERAPA 

MAKALAH YANG BISA DIKAJI DAN DITIRU UNTUK PENULISAN KARYA 

ILMIAH BAGI GURU-GURU SD (TENTUNYA DENGAN TOPIK LAINNYA). 

 

Contoh 1.Judul Makalahnya : Implementasi Kurikulum 2013 Melalui Pembelajaran 

Matematika Berbasis Masalah Dengan Soal Open-Ended Pada Siswa Kelas V Sekolah 

Dasar.  

Abstrak : untuk mengikuti perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang 

semakin maju dengan pesat diperlukan pembelajaran matematika di kelas yang lebih 

berkualitas. Salah satunya dengan pembelajaran matematika berbasis masalah menggunakan 

soal open-ended (soal yang mempunyai banyak penyelesaian atau jawaban).  

Pembelajaran ini memberikan kesempatan pada siswa Sekolah Dasar (SD) kelas V 

untuk membuat sendiri soal-soal matematika yang open-ended. Dengan menggunakan model 

pembelajaran ini diharapkan guru dapat mengimplementasikan kurikulum 2013 dengan biaya 

yang tidak harus mahal karena guru dapat menggunakan sumber belajar disekeliling siswa 

secara optimal. 

Pada makalah ini diuraikan contoh pembelajaran matematika berbasis masalah 

dengan soal open-ended, khususnya materi soal cerita matematika untuk siswa kelas V SD. 

Siswa di kelas bermain peran melalui praktek jual beli (pasaran) dibantu dengan benda-benda 

konkret (nyata) sesuai dengan pengalaman siswa sehari-hari. Penggunaan benda-benda 

konkret tersebut sesuai dengan perkembangan anak SD yang menurut teori Piaget masih 

berada pada usia operasional konkret. Benda-benda konkret merupakan jembatan siswa SD 

untuk menguasai matematika yang abstrak. Selanjutnya siswa membuat soal cerita sendiri 

dan menyelesaikan dengan bimbingan guru. Hal ini sekaligus memberi kesempatan siswa SD 

untuk membiasakan diri membuat-soal-soal secara open-ended. 

Dengan demikian siswa merasa senang dalam belajar dan untuk melatih siswa 

terbiasa aktif, terbiasa mengutarakan pendapat, terbiasa kritis, dan terbiasa belajar dengan 

suasana kondusif (tidak tertekan dan menyenangkan). Hal ini melatih siswa terbiasa berpikir 

positif yang sekaligus dapat merupakan jembatan pola hidup yang lebih baik dan melatih 

kemandirian siswa, sehingga dapat mendukung pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) 

yang handal. 

 

Kata-kata kunci : pembelajaran matematika berbasis masalah, soal open-ended, sekolah 

dasar. 

 

a. Pendahuluan 

Seorang guru dalam melaksanakan pembelajaran soal cerita harus memperhatikan 

perkembangan siswa SD yang masih berada pada operasional konkret, sehingga dalam 

menyelesaikan soal cerita sebaiknya dibantu dengan peragaan sesuai alur ceritanya.  Bermain 
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peran dengan menggunakan benda-benda konkret disekitar siswa akan mempermudah siswa 

dalam memahami isi soal ceritanya. Siswa perlu dilatih untuk proaktif menyalurkan ide-

idenya melalui soal-soal cerita yang dibuat sendiri baik soal cerita yang mempunyai jawaban 

tunggal maupun soal cerita yang merupakan soal open-ended. Siswa akan terlatih atau 

terbiasa membuat soal cerita sendiri dan dapat menyelesaikan sendiri, tentunya dengan 

langkah-langkah yang benar, mulai dari menelaah isi soal, menuliskan hal-hal yang 

diketahui, menuliskan hal-hal yang ditanyakan, menuliskan jawaban dengan urutan : 

memisalkan hal-hal yang ditanyakan dengan satu huruf kecil (karena mewakili bilangan), 

menentukan operasi (pekerjaan hitung yang digunakan), membuat kalimat matematika, 

menyelesaikan kalimat matematika dan menjawab soal dengan bahasa yang baik dan benar. 

Jika semua urutan kegiatan tersebut diatas dilakukan dalam pembelajaran, maka diharapkan 

siswa SD akan terbiasa memecahkan masalah dalam hal ini soal cerita matematika. Mutu 

pembelajaran matematika akan meningkat dan kompetensi siswa bertambah sehingga anak-

anak SD akan semakin cerdas memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Untuk 

mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang semakin maju 

dengan pesat diperlukan pembelajaran matematika di kelas yang lebih berkualitas. Salah 

satunya dengan pembelajaran matematika berbasis masalah menggunakan soal open-ended 

(soal yang mempunyai banyak penyelesaian atau jawaban). Untuk mencapai tujuan 

pembelajaran tersebut, seorang guru dalam melaksanakan tugasnya harus memperhatikan 

banyak variabel antara lain taraf berpikir anak SD dalam hal ini anak usia SD. Perkembangan 

berpikir manusia dari lahir sampai dewasa, menurut Piaget (Winarni, 2006) dibagi atas 4 

tahap yaitu : (1) tahap sensori motor : umur 0 sampai kurang lebih 2 tahun, (2) tahap pra 

operasional : umur 2 tahun sampai kurang lebih 6 tahun, (3) tahap konkret operasional : umur 

6 sampai kurang lebih 12 tahun dan (4) tahap formal : umur 12 tahun sampai dewasa.  

Dengan memperhatikan taraf berpikir anak SD yang masih berada pada usia konkret 

operasional (sekitar 6 – 12 tahun) akan membantu guru dalam memilih strategi pembelajaran 

yang cocok untuk siswanya. Pada usia konkret operasional pemberian kesempatan siswa 

untuk memanipulasi benda konkret akan sangat mempermudah terhadap pemahaman 

matematika yang abstrak. Penggunaan model visual akan dapat membantu pemahaman siswa 

sebab merupakan jembatan dari konkret ke abstrak (Suarsono, 1998). Penyajian belajar 

dengan memanipulasi benda-benda konkret akan membuat siswa lebih antusias dalam belajar 

dibandingkan apabila siswa belajar hanya dengan mendengar keterangan dari guru saja atau 

dengan ceramah. Benda-benda konkret dapat diperoleh dengan memanfaatkan benda-benda 

disekeliling siswa, benda bekas maupun benda-benda yang dibuat dari barang bekas 

(Winarni, 2007). Untuk menyajikan pembelajaran matematika dalam hal ini pembelajaran 

soal cerita dengan tepat, guru dituntut dapat memberikan fasilitas belajar yang baik kepada 

siswanya sehingga terjadi pembelajaran yang berkualitas (Winarni, 2006). 

b. Pembelajaran Di Sekolah Dasar Sesuai Dengan Kurikulum 2013.(mohon diuraikan 

sendiri) 

c. Pembelajaran Matematika SD Melalui Pembelajaran Tematik Sebagai Implementasi 

Kurikulum 2013.(mohon diuraikan sendiri) 
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d. Melatih Siswa SD Membuat Soal Cerita Sendiri Melalui Masalah Open-Ended.  

Alur siswa dalam belajar matematika mulai dari siswa mempelajari konsep 

(pengertian) dasar suatu materi tertentu dilanjutkan konsep terkembang dari konsep dasar 

tersebut, lalu ketrampilan, walaupun tidak semua bahan ajar memerlukan pembinaan 

ketrampilan yang intensif (Estiningsih dalam Winarni, 2007) dan sebagai aplikasinya 

menyelesaikan soal-soal cerita sesuai dengan materi yang dibahas. Soal cerita mula-mula 

yang dipelajari oleh siswa adalah soal cerita dengan jawaban yang tunggal, tentunya 

sebelumnya diberi contoh oleh guru. Soal cerita yang mempunyai jawaban tunggal untuk 

siswa SD contohnya antara lain : (1) Andy mempunyai 8 mobil-mobilan yang 3 buah rusak. 

Berapa mobil-mobilan Andy yang tidak rusak? (2) Hugo mempunyai kelereng 25 butir, 

ketika bermain dengan Iwan kalah 14 butir, lalu bermain dengan Bayu kalah lagi 6 butir. 

Berapa sisa kelereng Hugo sekarang? (3) Paman mempunyai 35 buah apel. Apel tersebut 

dibagi-bagikan kepada 5 anaknya dengan sama banyak. Jika sebelumnya masing-masing 

anak sudah memiliki 2 buah apel, maka berapah jumlah buah apel dari masing-masing anak 

setelah diberi Paman?  

Setelah siswa tidak mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal cerita (tidak ada 

pertanyaan dari siswa) langkah selanjutnya guru melatih siswa untuk membuat soal cerita 

yang mempunyai jawaban tunggal dan dengan kata-katanya sendiri. Guru memberi 

pengarahan, soal ceritanya terserah kalian anak-anak, misalnya tentang mainan, buah-buahan, 

alat-alat tulis, oleh-oleh ibu sepulang dari pasar (materi disesuaikan dengan kelasnya dan 

pengarahan obyek sesuai dengan dunia anak-anak).  

Guna meningkatkan kompetensi siswa, kecuali soal-soal cerita yang hanya 

mempunyai penyelesaian tunggal, sebaiknya guru melatih siswa membuat soal cerita dan 

menyelesaikannya melalui suatu masalah open-ended, tentunya materi soal-soal tersebut 

disesuaikan dengan kelasnya. Masalah open-ended yaitu masalah yang mempunyai banyak 

penyelesaian/jawaban (Herutomo, 2006). Dengan demikian siswa berkesempatan berpikir 

lebih luas karena soal-soal yang dipelajari mempunyai jawaban yang tidak tunggal, akhirnya 

tujuan mempelajari soal cerita untuk meningkatkan kompetensi siswa khususnya dalam 

membuat dan menyelesaikan soal cerita dapat tercapai. Contoh soal cerita di SD yang 

merupakan masalah open-ended antara lain : Auletta disuruh ibunya membeli indomie di 

toko A dan di toko B dengan jumlah 7 biji, disetiap toko tersebut harus ada indomie yang 

dibelinya. Sebutkan salah satu dari pasangan-pasangan indomie yang harus dibeli Auletta di 

toko A dan di toko B tersebut. Kemungkinan-kemungkinan jawaban soal cerita yang 

merupakan masalah open-ended tersebut diatas yaitu : kemungkinan jawabannya satu dari : 

indomie yang dibeli Auletta satu biji di toko A dan enam biji di toko B ditulis (1,6); dua biji 

di toko A dan lima biji di toko B ditulis (2,5); tiga biji di toko A dan empat biji di toko B 

ditulis (3,4); empat biji di toko A dan 3 biji di toko B ditulis (4,3); lima biji di toko A dan 2 

biji di toko B ditulis (5,2); enam biji di toko A dan satu biji ditulis (6,1). 

Apabila siswa sudah mengerti maksud soal-soal cerita yang termasuk masalah open-

ended, kegiatan selanjutnya guru memberi kesempatan kepada siswa SD untuk membuat soal 

cerita dengan kata-katanya sendiri. Guru memberikan pengarahan tentang obyek soal 
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ceritanya disesuaikan dengan dunia anak-anak dan sesuai dengan kelasnya (tetapi tidak 

menutup kemungkinan bila siswa mempunyai contoh diluar pengarahan guru asal masih 

termasuk dalam semesta pembicaraan materi yang sedang dibaha). Contoh pengarahannya 

antara lain obyek tentang : (a) macam-macam tanaman petani contohnya : buah-buahan (b) 

bola warna-warni di dalam kotak (c) luas tanah pak Amir berbentuk persegi panjang, 

diketahui mempunyai ukuran luas tertentu. Contohnya ditanyakan tentang kemungkinan 

ukuran panjang dan lebar dari persegi panjang tersebut (dua atau tiga pasangan ukuran 

panjang dan ukuran lebar yang berbeda). 

e. Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning) 

Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning) dikenal dengan nama-

nama lain seperti Pembelajaran Proyek (Project Based Teaching), Pendidikan Berdasarkan 

Pengalaman (Experience Based Learning), Pembelajaran Autentik (Autentic Learning) dan 

Pembelajaran Berakar Pada Kehidupan Nyata (Anchored Instruction) (Ibrahim dan Nur 

dalam Lestari, 2009). Problem Based Learning adalah suatu strategi pembelajaran yang 

merupakan implementasi dari teori belajar kontruktivisme.  

Disadari atau tidak, setiap hari kita harus menyelesaikan berbagai masalah. Dalam 

penyelesaian suatu masalah, kita sering kali dihadapkan pada suatu hal yang pelik dan 

kadang-kadang pemecahannya tidak dapat diperoleh dengan segera. Dengan demikian, tugas 

utama guru adalah untuk membantu siswa menyelesaikan berbagai masalah dengan spektrum 

yang luas yakni membantu mereka untuk dapat memahami kontek masalah bisa terus 

berkembang, menganalisa alasan mengapa suatu masalah muncul dalam belajar matematika 

khususnya, dan lain-lain. Pembelajaran berbasis masalah memusatkan kegiatan pada siswa, 

hal ini berbeda dengan pembelajaran terstruktur secara ketat yang dibutuhkan dalam 

pembelajaran langsung. Dasar dari pembelajaran ini mendorong anak untuk berpikir secara 

sistematis dengan menghadapkannya pada masalah-masalah nyata. Hal ini penting dalam 

kehidupannya kelak menghadapi maslaah-masalah mereka secara mandiri. Ciri utama dari 

pembelajaran ini yaitu mengorientasikan siswa kepada masalah atau pertanyaan autentik, 

multi disiplin, menuntut kerjasama dalam penyelidikan dan menghasilkan karya.  

Menurut Ibrahim dan Nur (dalam Lestari, 2009) pembelajaran based learning 

mempunyai ciri-ciri khusus : (1) pengajuan pertanyaan atau masalah, (2) berfokus pada 

keterkaitan antar disiplin, (3) penyelidikan autentik, (4) menghasilkan produk/karya dan 

memerkannya, (5) kerjasama. 

Strategi Problem Based Learning dimulai dengan adanya pemicu masalah dalam 

setiap kegiatan pembelajarannya. Pemicu masalah tersebut dapat berupa diskripsi tentang 

pristiwa nyata, rekaman video suatu peristiwa nyata atau peristiwa nyata yang dialami 

langsung oleh siswa. Berdasarkan pemicu masalah tersebut siswa dapat melakukan kegiatan 

penemuan masalah baik secara individu atau kelompok, mengumpulkan informasi serta 

menyajikan hasil penyelidikan berupa karya oleh siswa. Namun, adakalanya siswa belum 

mampu mengintegrasikan pengetahuan yang baru diperolehnya dengan pengetahuan yang 

telah dimilikinya, dikarenakan proses pembelajaran yang dirasa monoton dan menegangkan 

oleh siswa dan tidak memberi kesempatan kepada siswa untuk berpikir bebas. Hal itu 
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menunjukkan bahwa suasana belajar yang menyenangkan sangat diperlukan dalam 

mengajarkan problem based learning. 

Pembelajaran berbasis masalah terdiri dari lima tahap utama yang dapat dilihat pada 

tabel berikut :  

Tahap Tingkah Laku Guru 

Tahap – 1 

Orientasi siswa pada masalah 

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik 

yang dibutuhkan, memotivasi siswa terlibat pada aktivitas 

pemecahan masalah yang dipilihnya 

Tahap – 2 

Mengorganisasikan siswa untuk 

belajar 

Guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan 

tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut 

Tahap – 3 

Membimbing penyidikan 

individual maupun kelompok 

Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang 

sesuai, melaksanakan eksperimen, untuk mendapatkan 

penjelasan dan pemecahan masalah 

Tahap – 4 

Mengembangkan dan menyajikan 

hasil karya 

Guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan 

karya yang sesuai, seperti laporan, video dan model dan 

membantu mereka untuk berbagi tugas dengan temannya 

Tahap – 5 

Menganalisis dan mengevaluasi 

proses pemecahan masalah 

Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi 

terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka 

gunakan 

Sumber : Ibrahim dalam Lestari (2009) 

 

f. Pembelajaran Matematika Berbasis Masalah Untuk Kelas 5 SD 

Berikut ini contoh langkah-langkah pembelajaran matematika berbasis masalah. (1) 

Siswa menjawab pertanyaan guru antara lain pertanyaan : siapa yang pernah berbelanja?, apa 

saja yang kalian beli?, siapa dapat membuat contoh barangnya apa yang dibeli dan berapa 

harganya? (2) Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang materi yang akan dipelajari dan 

tujuan yang akan dicapai (dalam hal ini soal ceritanya memuat operasi hitung campuran, 

contohnya memuat perkalian dan penjumlahan). (3) Siswa memperhatikan petunjuk guru 

tentang hal-hal yang harus dilakuan dalam pembelajaran antara lain : (a) Siswa membentuk 

kelompok, setiap kelompok beranggotakan 4 kelompok (b) Siswa dalam kelompok 

mengadakan transaksi jual-beli dengan cara 2 orang siswa sebagai penjual dan 2 orang siswa 

lagi sebagai pembeli (c) Benda yang dijual belikan dapat dipersiapkan dulu oleh guru atau 

sehari sebelum siswanya disuruh membawa seperti wafer, indomie, dsb atau dapat juga alat-

alat tulis disekitar siswa atau benda-benda bekas disekitar siswa (harga benda ditentukan oleh 

siswa sendiri) (d) Setiap kelompok diberi uang-uangan untuk transaksi jual beli oleh guru (e) 

Kalimat transaksi ditulis dan dilaporkan oleh siswa dalam bentuk soal cerita dengan syarat 

transaksinya harus menggunakan beberapa operasi hitung campuran (contohnya penjumlahan 

dan perkalian) dilengkapi dengan jawabannya (sebelum guru memberikan contoh 

penyelesaian soal cerita dengan langkah-langkah yang benar mulai menuliskan diketahui, 

ditanyakan dan langkah-langkah menjawabnya). (f) Masing-masing perwakilan kelompok 

melaporkan hasil diskusinya. (g) Dilanjutkan dengan diskusi kelas yang dipimpin oleh guru 

untuk mendiskusikan hasil kelompok dan memantapkan materi yang dipelajari. (h) Siswa 

dipimpin guru menyimpulkan materi yang dipelajari. (i) Siswa menyelesaikan soal-soal 
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sebagai evaluasi, salah satu contoh soalnya : buatlah soal cerita lengkap dengan jawabannya 

apabila kalian belanja ke toko atau ke pasar atau ke tempat rekreasi atau ditempat-tempat 

belanja yang lainnya. Keterangan : benda-benda yang dibeli terserah anak-anak, dengan 

syarat soal cerita tersebut memuat dua operasi hitung contohnya penjumlahan dan perkalian. 

(j) Sebagai refleksi guru menanyakan kepada siswa apa yang dirasakan siswa pada waktu 

mengikuti pembelajaran tadi, apa ada hal-hal (materi) yang belum dimengerti dan apa ada 

usul-usul dari siswa untuk pembelajaran matematika berikutnya. (k) Sebagai tindak lanjut 

siswa diberi soal-soal latihan yang berupa soal-soal yang penyelesaiannya/jawabannya tidak 

tunggal (soal-soal yang open-ended).  

 

g. Penutup 

Belajar merupakan proses aktif membangun makna/pemahaman dari informasi dan 

pengalaman oleh siswa. Siswa dilahirkan memiliki rasa ingin tahu dan mempunyai imajinasi, 

kedua hal ini merupakan modal kreatif siswa. Pembelajaran efektif maksudnya, pembelajaran 

memiliki tujuan yang harus dicapai dan untuk keberlanjutan pembelajaran tersebut. Jika 

pembelajaran menyenangkan maka siswa menjadi lebih termotivasi, sehingga perhatian 

terhadap tugas akan lebih baik dan terkonsentrasi yang berakibat hasil belajar meningkat. 

Oleh karena itu seorang guru dalam pembelajaran soal cerita harus memperhatikan 

perkembangan siswa SD yang masih berada pada operasional konkret, sehingga dalam 

menyelesaikan soal cerita sebaiknya dibantu dengan peragaan sesuai alur ceritanya. Bermain 

peran dengan menggunakan benda-benda konret disekitar siswa akan mempermudah siswa 

dalam memahami isi soal ceritanya. Siswa perlu dilatih untuk proaktif menyalurkan ide-

idenya melalui soal-soal cerita yang dibuat sendiri baik soal cerita yang mempunyai 

penyelesaiaan/jawaban tunggal maupun soal cerita yang merupakan masalah open-ended. 

Siswa di kelas bermain peran melalui praktek, contohnya jual beli benda-benda 

konkret (nyata) sesuai dengan pengalaman sehari-hari. Penggunaan benda-benda konkret 

tersebut sesuai dengan perkembangan usia anak SD yang menurut teori Peaget (Piaget dalam 

winarni, 2006) masih berada pada usia operasional konkret. Benda-benda konkret merupakan 

jembatan siwa SD untuk menguasai matematika yang abstrak. Selanjutnya siswa membuat 

soal cerita sendiri dan menyelesaikan dengan bimbingan guru. Hal ini sekaligus memberi 

kesempatan siswa SD untuk membiasakan diri membuat soal-soal secara open-ended (soal-

soal yang mempunyai jawaban yang tidak tunggal). Disamping itu siswa dalam membuat 

soal-soal latihan open-ended kecuali di kelas juga dapat sebagai PR untuk melatih 

ketrampilan dalam membuat soal-soal cerita open-ended. Siswa merasa senang dalam belajar 

dan siswa terbiasa aktif, terbiasa mengutarakan pendapat, terbiasa kritis dan terbiasa belajar 

dalam suasana kondusif (tidak tertekan dan menyenangkan). Hal ini melatih siswa terbiasa 

berpikir positif yang sekaligus dapat merupakan jembatan pola hidup yang lebih baik dan 

melatih kemandirian siswa sehingga dapat mendukung pembangunan SDM yang handal. 

Dengan demikian siswa mudah mengikuti perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

(IPTEK) yang semakin maju dengan pesat.  
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h. Daftar Rujukan (mohon sesuai yang digunakan) 

 

Contoh 2.Judul Makalahnya :Media Pembelajaran Alternatif Untuk Meningkatkan 

Kualitas Belajar Matematika Siswa Sekolah Dasar (Winarni, 2012). 

Kerangka yang harus ditulis/diuraikan meliputi : abstrak, pendahuluan, tahap perkembangan 

berpikir anak usia SD, penggunaan media pembelajaran alternatif untuk meningkatkan 

pemahaman matematika SD, contoh-contoh pembuatan dan penggunaan media pembelajaran 

alternatif bidang studi matematika, penutup dan daftar rujukan. 

 

Contoh 3. Judul Makalahnya : Pengalaman Belajar Siswa Dalam Kehidupan Sehari-

hari sebagai Jembatan Menuju Pembelajaran Matematika SD Yang Menyenangkan 

(Winarni, 2006). 

Kerangka yang harus ditulis/diuraikan meliputi : abstrak, pendahuluan, tahap perkembangan 

berpikir anak usia SD (6 - 12 Tahun), pembelajaran matematika SD sebagai implementasi 

kurikulum 2013 untuk anak usia SD, pengalaman belajar siswa dalam kehidupan sehari-hari 

yang dapat digunakan dalam pembelajaran matematika SD, contoh-contoh soal yang 

merupakan masalah open-ended untuk siswa SD, contoh rencana pelaksanaan pembelajaran 

sesuai dengan kurikulum 2013,penutup, daftar rujuakan (mohon sesuai yang digunakan). 

 

Contoh 4. Judul Makalahnya : Membangun Karakter Siswa Sekolah Dasar (SD) 

Melalui Pembelajaran Matematika Dengan Menggunakan Media Benda Konkret 

(Winarni, 2012). 

Kerangka yang harus ditulis/diuraikan meliputi :abstrak, pendahuluan, tahap perkembangan 

berpikir anak usia SD, penggunaan media pembelajaran alternatif untuk meningkatkan 

pemahaman matematika siswa SD, contoh-contoh pembuatan dan penggunaan media 

pembelajaran alternatif bidang studi matematika, penutup, daftar rujuakan (mohon sesuai 

yang digunakan). 

 

PENUTUP  

 Dari Contoh – contoh tulisan karya ilmiah diatas semoga bapak dan ibu guru SD 

memperoleh gambaran tentang penulisan karya ilmiah. Untuk itu diharapkan bapak dan ibu 

guru SD mencoba memberanikan diri untuk segera menulis karya ilmiah sebisanya, karna 

apabila hal ini segera dimulai dan dibiasakan akan merupakan hal yang tidak terlalu sulit. 

Anjuran penulis supaya bapak dan ibu guru SD membekali diri dengan mempelajari modul 

yang berjudul “Teknik Penulisan Karya Ilmiah oleh IG.A.K.Wardani (modul yang 

diterbitkan oleh Universitas Terbuka 2014)”. Selamat belajar dan selamat mencoba 

menulis dan semoga sukses.  
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PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN INSIDE OUTSIDE CIRCLE (IOC) 

UNTUK MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR IPS  

KELAS 5 DI SEKOLAH DASAR 
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Abstract 

Inside Outside Circle (IOC) learning model help students for learning Social Science 

espescially in the subject of Declaration of Independence, thus students could describe the 

event around the declaration in fun and active situation. IOC learning model was expected 

could increase learning in Social Science at the Elementary School. Thus this subject has 

more variation, meaningful, challenging and enjoyable. The steps on Inside Outside 

Circlemodel learning are: (a) A half class stand up form small circle face outside, (b) 

Another half form circle around the first circle and face inside, (c) Each pair of students in 

the inside circle share information. This can be done at the same time for every pair, (d)  

Students at the inside circle stay at their position while students at the outside circle move 

one or two steps clockwise, (e) next turn for the students at the outside circle to share 

information. This method use by teacher and teaching fascilitator is lecture, integration, task, 

discussion, and Inside Outside Circle (IOC) learning model with certain learning media. 

Inside Outside Circle (IOC) model learning was expected to make students more active, 

creative, innovative, challenging, and enjoy then increase the mastery of this subject and the 

result of Social Science learning maximally.    
 

Kata kunci: penerapan strategi pembelajaran Index Card Match (ICM), aktivitas, 

hasil belajar, IPS SD 

 

 

Pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan persamaan dari Sosial Studies (SS) dalam 

konteks kurikulum di Amerika Serikat. Menurut Marsh dan Martorella (dalam 

Solihatin,2009:14) Sosial Studies (SS) pertama kali digunakan di AS pada tahun 1913 

mengadopsi nama lembaga Sosial Studies yang mengembangkan kurikulum di Amerika 

Serikat. 

Menurut Winoyo (dalam Mashudi,2009:50) IPS adalah program pendidikan atau 

bidang studi dalam kurikulum sekolah yang mempelajari kehidupan manusia dalam 

masyarakat serta perhubungan atau interaksi antara manusia dengan lingkungannya (sosial 

dan fisik). Sedangkan Mashudi (2009:50) menjelaskan : 

IPS merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu sosial, seperti sejarah, 

geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, psikologi sosial, tatanegara, hukum 

humaniora dan ilmu-ilmu lain yang terkait, yang mempelajari kehidupan 

manusia dalam masyarakat serta interaksi antara manusia dengan 

lingkungannya, digunakan untuk kepentingan pendidikan. 

mailto:srisugiharti848@yahoo.co.id
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Pola pembelajaran IPS lebih menekankan pada unsur pendidikan dan pembekalan 

pada siswa. Penekanan pembelajarannya bukan sebatas pada upaya pemberian sejumlah 

konsep pada siswa yang bersifat hafalan belaka, melainkan terletak pada upaya agar mereka 

mampu menjadikan apa yang telah dipelajarainya sebagai bekal dalam memahami dan ikut 

serta dalam menjalani kehidupan masyarakat lingkungannya. 

 

Tujuan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial SD 

Pendidikan haruslah mempunyai tujuan yang jelas, tegas dan terarah.Dengan  adanya 

tujuan yang jelas, tegas dan terarah maka pendidik akan dapat menentukan usaha apa yang 

akan dilakukananya dalam pembelajaran. Tujuan pendidikan IPS SD tidaklah jauh dari ruang 

lingkup pendidikan SD. Namun tujuan pendidikan IPS SD juga telah disesuaikan dengan 

tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional seperti yang tertuang dalam 

GBHN1993 adalah : 

Membentuk manusia pembangunan yang ber-Pancasila dan untuk membentuk 

manusia yang sehat jasmani dan rohaninya, memiliki pengetahuan dan 

keterampilan, dapat mengembangkan kreativitas dan tanggung jawab, dapat 

menyebarkan sikap demokratis dan penuh tenggang rasa, dapat 

mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan disertai budi pekerti yang luhur, 

mencintai bangsanya, dan mencintai sesama manusia sesuai ketentuan yang 

termaksud dalam UUD 1945. 
 

Tujuan pendidikan IPS memiliki kaitan yang erat dengan karakteristik peserta didik. 

Oleh karena itu tujuan pendidikan IPS telah disesuaikan dengan tantangan-tantangan 

kehidupan yang akan dihadapi anak. Tujuan pendidikan IPS SD menurut Sumaatmadja 

(dalam Hidayat,2008:24) adalah membina anak didik menjadi warga Negara yang baik, yang 

memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kepedulian sosial yang berguna bagi dirinya serta 

bagi masyarakat dan negara. Sedangkan menurut Hamalik (dalam Hidayat,2008:24) “tujuan 

pendidikan IPS terdiri dari 4 aspek yaitu : (1) pengetahuan dan pemahaman, (2) sikap hidup 

belajar, (3) nilai-nilai sosial dan sikap, (4) keterampilan”. 

Dapat disimpulkan tujuan pendidikan IPS juga merupakan cermin dari tujuan 

pendidikan  nasional. Tujuan pendidikan IPS bertujuan untuk menumbuhkan sikap 

demokratis dan tenggang rasa dan juga bertujuan untuk mengembangkan kecerdasan yang 

tinggi yang disertai budi pekerti luhur. 

 

Karakteristik Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial SD 

Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan bidang studi yang berbeda dengan bidang studi 

lainnya.Dalam Ilmu Pengetahuan Sosial terdapat ilmu-ilmu sosial yang terpadu dan 

terintegrasi. Karakteristik pendidikan IPS berkaitan erat dengan materi IPS, karena ruang 

lingkup materi IPS akan mempengaruhi karakteristik IPS SD. Selain itu tentang cara 

penyampaian dalam pembelajaran IPS juga sangatlah terkait dengan karakteristik IPS SD. 
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Oleh karena itu karakteristik pendidikan IPS SD dapat dilihat dari materi dan strategi 

penyampiannya: 

 

1. Materi IPS 

Materi pelajaran IPS diambil dari kehidupan sehari-hari di masyarakat.Oleh 

karena itu pengajaran IPS merupakan bidang studi yang berpijak pada kenyataan.Namun 

pengajaran IPS juga dapat tidak berpijak pada kenyataan (abstrak) jika materi IPS 

tersebut tidak mencakup masyarakat sebagi sumber dan objeknya. 

2. Strategi penyampaian pembelajaran IPS 

Menurut Hidayat (2008:27) strategi penyampaian pengajaran IPS sebagian besar 

adalah didasarkan pada suatu tradisi, yaitu materi disusun dalam urutan: anak (diri 

sendiri), keluarga, masyarakat/tetangga, kota, region, negara, dan dunia. 

Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial SD 

Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, 

material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan 

pembelajaran (Hamalik,2010:57).Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial diajarkan mulai dari 

sekolah dasar sampai tingkat lanjutan. Pembelajaran IPS yang dilaksanakan di Sekolah Dasar 

tidak menekankan pada aspek teoritis melainkan ditekankan pada segi praktis mempelajari, 

menelaah, mengkaji gejala-gejala dan masalah sosial. 

Pembelajaran IPS SD dilaksanakan dalam waktu yang terbatas, sehingga tidak 

mungkin dapat memperkenalkan seluruh nilai-nilai kehidupan manusia kepada siswa. Oleh 

karena itu nilai-nilai yang akan ditanamkan kepada siswa merupakan nilai-nilai yang pokok 

dan mendasar bagi kehidupan manusia. 

Ruang Lingkup Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di Kelas V SD 

Pembelajaran IPS SD dimulai dengan pengenalan diri (self), kemudian keluarga, 

tetangga, lingkungan RT, RW, kelurahan/desa, kecamatan, kota/kabupaten, propinsi, negara-

negara  tetangga, kemudian dunia. Pelajaran  Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di SD harus 

memperhatikan kebutuhan anak yang berusia antara 6-12 tahun. Anak dalam kelompok usia 

7-11 tahun berada dalam perkembangan kemampuan intelektual/kognitifnya pada tingkatan 

kongkrit operasional. Mereka memandang dunia dalam keseluruhan yang utuh, dan 

menganggap tahun yang akan sebagai waktu yang masih jauh. Yang mereka pedulikan 

adalah sekarang (kongkrit), dan bukan masa depan yang belum  mereka pahami (abstrak). 

Padahal bahan materi IPS penuh dengan pesan-pesan yang bersifat abstrak. Konsep-konsep 

seperti waktu, perubahan, kesinambungan (continuity), arah mata angin, lingkungan, ritual, 

akulturasi, kekuasaan, demokrasi, nilai, peranan, permintaan, atau kelangkaan adalah konsep-

konsep abstrak yang dalam program studi IPS harus dibelajarkan kepada siswa SD. 

Ilmu Pengetahuan Sosial, bukan merupakan suatu bidang keilmuan melainkan 

masalah sosial. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 tahun 2006, ruang 

lingkup mata pelajaran IPS meliputi aspek-aspek sebagai berikut: 

1. Manusia, Tempat, dan Lingkungan 

2. Waktu, Keberlanjutan, dan perubahan 
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3. Sistem sosial dan budaya 

4. Perilaku Ekonomi dan kesejahteraan 

 

Tinjauan Materi Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas V Semester Genap 

Adapun standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran IPS kelas V 

semester 2 berdasarkan Permen Diknas 22 Tahun 2006 adalah sebagai berikut: 

Tabel Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

2. Menghargai peranan 

tokoh pejuang dan 

masyarakat dalam 

mempersiapkan dan 

kemerdekaan Indonesia 

 

2.1 Mendeskripsikan perjuangan para tokoh pejuang pada 

masa penjajahan Belanda dan Jepang 

2.2 Menghargai jasa dan peranan tokoh dalam perjuangan 

dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia 

2.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh dalam 

memproklamasikan kemerdekaan 

2.4 Menghargai perjuangan para tokoh dalam 

mempertahankan kemerdekaan 

Sumber: Permen Diknas 22 Tahun 2006 

 

Pengertian Aktivitas Belajar 

Proses aktivitas pembelajaran harus melibatkan seluruh aspek psikologis peserta didik, 

baik jasmani maupun rohani sehingga akselerasi perubahan perilakunya dapat terjadi secara 

cepat, tepat, mudah dan benar, baik berkaitan dengan aspek kogntif, afektif maupun 

psikomotor (Hanafiah,2009:23). Aktivitas pembelajaran IPS yang menarik dan bervariasi 

akan menambah minat siswa dalam belajar, karena dengan semakin banyaknya jenis aktivitas 

pembelajaran IPS akan membuat siswa memperoleh pengalaman sendiri dan 

mengembangkan aspek pribadi siswa itu sendiri. 

Menurut Paul D.Dierich (dalam Hamalik,2010:90) menyebutkan jenis-jenis aktivitas belajar 

ada 8 macam, antara lain: (1) Kegiatan visual : membaca, melihat gambar-gambar, 

mengamati eksperimen, demonstrasi, pameran, mengamati orang lain bekerja atau bermain, 

(2) Kegiatan lisan : mengemukakan suatu fakta atau prinsip, menghubungkan suatu kejadian, 

mengajukan pertanyaan, memberi saran, mengemukakan pendapat, berwawancara, diskusi, 

(3) Kegiatan mendengarkan : mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan percakapan 

atau diskusi kelompok, mendengarkan suatu permainan instrumen musik, mendengarkan 

siaran radio, (4) Kegiatan menulis : menulis cerita, menulis laporan, memeriksa karangan, 

bahan-bahan kopi, membuat sketsa, atau rangkuman, mengerjakan tes, mengisi angket, (5) 

Kegiatan menggambar: menggambar, membuat grafik, diagram, peta, pola, (6) Kegiatan 

metrik: melakukan percobaan, memilih alat-alat, melaksanakan pameran, membuat model, 

menyelenggarakan permainan (simulasi), menari, berkebun, (7) Kegiatan mental : 

merenungkan, mengingat, memecahakan masalah, menganalisis faktor-faktor, menemukan 

hubungan-hubungan, membuat keputusan, dan (8) Kegiatan emosional : minat, membedakan, 
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berani, tenang, dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan dalam kelompok ini terdapat pada semua 

kegiatan tersebut di atas, dan bersifat tumpang tindih. 

 

Proses aktivitas belajar berkaitan juga dengan aspek kognitif, afektif dan psikologis. 

Sehingga dalam aktivitas belajar juga melibatkan aspek jasmani dan rohani peserta 

didik.Kegiatan yang terkandung dalam aktivitas belajar tersebut meliputi kegiatan visual, 

lisan mendengarkan, menulis, metrik, mental dan emosional. 

Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-

sikap, apresiasi dan keterampilan.(Suprijono,2010:5).Hasil belajar merupakan perubahan 

perilaku secara keseluruhan bukan salah satu aspek manusia kemanusiaan saja.Hal tersebut 

dapat diartikan bahwa hasil belajar tidak dilihat dari fragmentaris atau terpisah, melainkan 

komprehensif. 

Berdasarkan teori Taksonomi Bloom hasil belajar dalam rangka studi dicapai melalui 

tiga kategori ranah antara lain kognitif, afektif, psikomotor.  

Perinciannya adalah sebagai berikut:  

a. Ranah Kognitif, berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 aspek yaitu 

pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis dan penilaian.  

b. Ranah Afektif, berkenaan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif meliputi lima jenjang 

kemampuan yaitu menerima, menjawab atau reaksi, menilai, organisasi dan karakterisasi 

dengan suatu nilai atau kompleks nilai.  

c. Ranah Psikomotor, meliputi keterampilan motorik, manipulasi benda-benda, koordinasi 

neuromuscular (menghubungkan, mengamati).  

Untuk memperoleh hasil belajar di atas, maka perlu dilakukan evaluasi atau penilaian 

yang merupakan tindak lanjut atau cara untuk mengukur kemampuan siswa. Kemajuan hasil 

belajar siswa tidak saja diukur dari tingkat penguasaan ilmu pengetahuan tetapi juga sikap 

dan keterampilan.Oleh karena itu, penilaian hasil belajar siswa mencakup segala hal yang 

dipelajari di sekolah, baik itu menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Aspek kognitif atau aspek intelektual merupakan yang paling banyak dinilai oleh guru 

di sekolah, karena berkaitan dengan kemampuan siswa dalam menguasai bahan pelajaran. 

Perubahan - perubahan ke arah yang lebih baik merupakan keberhasilan belajar yang 

diorientasikan pada prestasi belajar, dimana prestasi belajar merupakan gambaran hasil 

belajar siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar pada suatu jenjang yang diikutinya. 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku secara keseluruhan yang mencakup tiga 

aspek yaitu kognitif, afektif dan psikomotor.Jadi jika perubahan hanya mencakup satu atau 

dua aspek saja, hal tersebut tidak bisa disebut sebagai hasil belajar. 

 

Pendekatan Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di SD 

Sesuai dengan karakteristik anak dan IPS SD, maka dengan penggunaan metode 

ekspositori akan menyebabkan siswa bersikap pasif, dan menurunkan derajat IPS menjadi 

pelajaran hafalan yang membosankan. Guru yang bersikap memonopoli peran sebagai 
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sumber informasi, selayaknya meningkatkan kinerjanya dengan metode pembelajaran yang 

bervariasi, seperti menyajikan cooperative learning model, role playing, membaca sajak, 

buku (novel), atau surat kabar/majalah/jurnal agar siswa diikutsertakan dalam aktivitas 

akademik. Tentu saja guru harus menimba ilmunya dan melatih keterampilannya, agar ia 

mampu menyajikan pembelajaran IPS SD dengan menarik. 

Pembelajaran kooperatif adalah suatu pembelajaran yang digunakan untuk 

mewujudkan kegiatan belajar mengajar yang berpusat pada siswa (student oriented), terutama 

untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan guru dalam mengaktifkan siswa, yang tidak 

dapat bekerja sama dengan orang lain, siswa yang agresif dan tidak peduli pada yang lain 

(Isjoni,2010:16). Penerapan pembelajaran kooperatif pada pelajaran IPS akan menambah 

variasi guru dalam pembelajaran. Selain itu aktivitas siswa dalam pembelajaran juga 

mengalami kenaikan. Karena dalam pembelajaran kooperatif siswa dituntut untuk aktif dan 

bekerjasama dengan siswa yang lain. 

Sistem pembelajaran bekerja sama atau cooperative learning merupakan sistem 

pengajaran yang memberi kesempatan kepada siswa untuk bekerja sama dengan sesama 

siswa dalam tugas-tugas yang terstruktur. Pembelajaran kooperatif dikenal dengan 

pembelajaran secara berkelompok.Tetapi belajar kooperatif lebih dari sekedar belajar 

kelompok atau kerja kelompok karena dalam belajar kooperatif ada struktur dorongan atau 

tugas yang bersifat kooperatif sehingga memungkinkan terjadinya interaksi secara terbuka 

dan hubungan yang bersifat interdepedensi efektif diantara anggota kelompok. 

 

Pembelajaran Kooperatif 

Model pembelajaran kooperatif adalah kegiatan pembelajaran dengan cara 

berkelompok untuk bekerja sama saling membantu mengkonstruksi konsep, menyelesaikan 

persoalan, atau inkuiri (Suyatno,2010:51). Dalam pembelajaran kooperatif atau terdapat fase 

pembentukan kelompok, dimana kelompok dapat terdiri dari 2-5 anak. 

Menurut Arends (2008:4) “model cooperative learning menuntut kerja sama dan 

interdepensi siswa dalam struktur tugas (task structure), struktur tujuan (goal structure) dan 

struktur reward (reward structure)”. Struktur tugas meliputi cara yang digunakan guru dalam 

cooperative learning, yaitu tentang cara pelajaran diorganisasikan dan jenis pekerjaan apa 

yang diperintahkan kepada siswa. Struktur tujuan merupakan tujuan yang ingin dicapai dari 

task structure.Struktur tujuan dapat dibedakan menjadi tiga yaitu tujuan individualistik, 

kompetitif, dan kooperatif.Sedangkan Reward structure merupakan pengakuan dari usaha 

siswa yang telah dilakukan dalam pembelajaran kooperatif. 

Model cooperative learning dikembangkan untuk mencapai paling sedikit tiga tujuan 

penting : prestasi akademis, toleransi dan penerimaan terhadap keanekaragaman, dan 

pengembangan keterampilan sosial (Arends,2008:5). Jadi inti dari pembelajaran kooperatif 

adalah tidak hanya meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademis, tetapi juga 

mencakup tujuan sosial atau keterampilan sosial yang berupa toleransi dan menerima 

keanekaragaman. 
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Model Pembelajaran Inside Outside Circle (IOC) 

1. Pengertian Model Pembelajaran Inside Outside Circle(IOC) 

Istilah model pembelajaran dipopulerkan oleh Bruce Joice dan Marsha Weil, 

dalam bukunya yang sangat terkenal berjudul Models of Teachingpada tahun 1971. 

Dalam suatu model pembelajaran ditentukan bukan hanya apa yang harus dilakukan guru 

akan tetapi menyangkut tahapan-tahapan model (syntax). 

Menurut Joice dan Weil (dalam Isjoni,2010:50) Model pembelajaran adalah suatu 

pola atau rencanana yang sudah direncanakan sedemikian rupa dan digunakan untuk 

menyusun kurikulum, mengatur materi pelajaran, dan memberi petunjuk kepada 

pengajar dikelasnya. Sehingga dalam penerapannya model pembelajaran harus sesuai 

dengan kebutuhan siswa. 

Menurut Suyatno (2009:69) Inside Outside Circle (IOC) adalah model 

pembelajaran dengan sistem lingkaran kecil dan lingkaran besar dimana siswa saling 

membagi informasi pada saat yang bersamaan dengan pasangan yang berbeda singkat 

dan teratur. Pembelajaran ini lebih leluasa dilaksanakan di luar kelas, atau tempat 

terbuka. Karena mobilitas siswa akan cukup tinggi, sehingga diperlukan perhatian ekstra. 

Namun demikian jika jumlah siswa tidak terlalu banyak bisa juga dilaksanakan di dalam 

kelas.Adapun informasi yang saling berbagi merupakan isi materi pembelajaran yang 

mengarah pada tujuan pembelajaran. 

2.  Tujuan Model Inside Outside Circle (IOC) 

Tujuan model pembelajaran ini adalah melatih siswa bekerja sama, berfikir kritis, 

dan belajar berbicara menyampaikan informasi kepada orang lain atau mengembangkan 

sikap sosial siswa. Selain itu juga melatih kedisiplinan dan ketertiban.Model IOC adalah 

salah satu model pembelajaran yang orientasi pada pendekatan kooperatif yang 

melibatkan siswa secara aktif untuk mencari informasi tentang materi pelajaran secara 

bersamaan dengan pasangan yang berbeda secara singkat dan teratur. 

3.  Kelebihan Model Inside Outside Circle (IOC) 

Adapun hal-hal positif, keunggulan atau kelebihan yang harus dicermati dalam 

model pembelajaran Inside OutsideCicrle (IOC). Secara rinci beberapa kelebihan atau 

keuntungan model Pembelajaran IOC, antara lain.  

1. Memberi kesempatan siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran  

2. Menumbuhkan kerja sama dan berfikir kritis  

3. Mengembangkan sikap sosial siswa  

4. Melatih siswa belajar mandiri  

5. Belajar berbicara menyampaikan informasi kepada orang lain  

6. Melatih kedisiplinan dan ketertiban  

7. Siswa mendapatkan informasi yang berbeda pada saat bersamaan  

4.  Kelemahan Model Inside Outside Circle (IOC) 

Kelemahan atau ancaman yang harus dicermati dalam model pembelajaran IOC:. 

1. Membutuhkan ruang kelas yang besar.  

2. Terlalu lama sehingga tidak konsentrasi dan disalahgunakan untuk bergurau.  
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3. Rumit untuk dilakukan. 

5.  Langkah-langkah Model Pembelajaran Inside Outside Circle (IOC) 

Adapun langkah-langkah dalam pembelajaran yang menggunakan model Inside 

Outside Circle adalah sebagai berikut : 

a. Separuh kelas berdiri membentuk lingkaran kecil dan menghadap keluar 

b. Separuh kelas lainnya membentuk lingkaran di luar lingkaran pertama, menghadap 

ke dalam. 

c. Dua siswa yang berpasangan dari lingkaran kecil dan berbagi informasi. Pertukaran 

informasi ini bisa dilakukan oleh semua pasangan dalam waktu yang bersamaan. 

d. Kemudian siswa berada di lingkaran kecil diam di tempat, sementara siswa yang 

berada di lingkaran besar bergeser satu dua langkah searah jarum jam. 

e. Selanjutnya giliran siswa berada di lingkaran besar yang membagi informasi. 

Demikian seterusnya. 

6.  Penerapan Model Pembelajaran Inside Outside Circle (IOC)  

Model Pembelajaran IOC sangat membantu siswa di dalam mempelajari Ilmu 

Pengetahuan Sosial terutama tentang materi Proklamasi Kemerdekaan, karena siswa dapat 

mendeskripsikan peristiwa sekitar Proklamasi kemerdekaan dengan aktif dan 

menyenangkan.Model pembelajaran IOC diharapkan menambah khasanah pembelajaran 

khususnya dalam pembelajaran IPS di Sekolah Dasar. Sehingga pembelajaran materi 

Proklamasi kemerdekaan akan lebih bervariatif, bermakna, menantang dan 

menyenangkan. Menggunakan media pembelajaran, metode, evaluasi sesuai dengan 

materi pembelajaran IPS kelas 5 di SD. 

Adapun langkah-langkah dalam pembelajaran yang menggunakan model Inside 

Outside Circle(IOC) adalah  : (a) separuh kelas berdiri membentuk lingkaran kecil dan 

menghadap keluar, (b) separuh kelas lainnya membentuk lingkaran di luar lingkaran 

pertama, menghadap ke dalam, (c) dua siswa yang berpasangan dari lingkaran kecil dan 

berbagi informasi. Pertukaran informasi ini bisa dilakukan oleh semua pasangan dalam 

waktu yang bersamaan, (d) Kemudian siswa berada di lingkaran kecil diam di tempat, 

sementara siswa yang berada di lingkaran besar bergeser satu dua langkah searah jarum 

jam, (e) selanjutnya giliran siswa berada di lingkaran besar yang membagi informasi. 

Demikian seterusnya. 
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Abstract 

The bed character condition in the ground and quality of the attitude and morality go down of 

primary school students, because of the habbitual and moral value do not refer to every 

learning proccess. The learning oriented the improving of result study of student, and 

sometimes forget the character which have point of view to measurement of negative social 

attitude like do not religious, not tolerant, not honest, not honor, not respectful, etc.     

The research approach used of the researcher is the qualitative descriptive, the descriptive 

research is the research method which have based on the postpositivism of philosophy, used 

to research the scientific object condition. The analyzed of character education based on the 

local content culture at primary school. While the decision of kind research based on the 

descriptive desain which is able to give the clear description accurate about the material and 

phenomenon og the research.     

The research is the collaborative research of the lecture and students. The data collection 

technique are observation, interview,and documentation. While the legal data check used the 

triangulasion with the steps are 1). The plans, 2). The action/ data processing, and 3). The 

report. 

The result of the research explaned that the character education based on the on the local 

content culture at primary school based on the curriculum which is done in the process of the 

curricular learning process and the extra curricular. Based on the result of research the 

conclusion is the implementation of the character education based on local content culture in 

doing the student‟s attitude which is morality at primary school by the curriculum in the 

school.  
 

Keyword: Education, Character, Local content culture. 

 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan karakter pada hakikatnya adalah pendidikan budi pekerti plus, yaitu yang 

melibatkan aspek pengetahuan (cognitive), perasaan (feeling) dan tindakan (action). 

Pendidikan karakter memerlukan metode pembelajaran yang sesuai yaitu metode 

keteladanan, metode pembiasaan, dan metode pujian/hukuman. (Daryatun dkk. 2013). 

Dengan metode ini, anak diharapkan dapat merasakan arti penting ketika penerapannya 

dieratkan dengan adat/budaya yang ada disekitarnya. Karena hal ini yang dekat dengan 

keberadaannya di sekolah maupun luar sekolah. Sejatinya pendidikan karakter dan nilai-nilai 

budi pekerti ini dapat menghiasi  keseharian anak baik itu ranah individu, masyarakat dan 

bernegara. 

mailto:Nurhayati.tine@yahoo.com


 
PROCEEDING 

Scientific Forum-Faculty of Education Department of Science Education (FIP-JIP) and The International Seminar 
Gorontalo, 09 – 11 September 2015  

 

 

 
580 

Kondisi faktual dilapangan bahwa buruknya karakter dan menurunnya kualitas sikap 

dan moral anak sekolah dasar, disebabkan pembiasaan dan penanaman nilai-nilai budi pekerti 

tidak tercermin dalam keseharian anak disekolah maupun pada setiap proses pembelajaran. 

Pembelajaran lebih berorientasi pada peningkatan hasil belajar siswa, dan melupakan 

karakter yang semestinya menjadi tolok ukur yang utama dalam mengukur keberhasilan 

belajar siswa. Kualitas sikap dan moral ini dapat ditunjukkan pada perilaku sosial yang 

negatif seperti tidak religius, tidak toleran, tidak jujur, tidak saling menghargai, tidak sopan, 

dan lain-sebagainya. Permasalahan ini jika dibiarkan, akan berdampak buruk bagi 

pertumbuhan dan perkembangan karakter anak-anak di masa mendatang. Konsekwensi dari 

semua itu, mereka akan cenderung berperilaku buruk dan pada akhirnya menyebabkan 

dekadensi moral. Jika demikian, maka generasi baru yang diharapkan akan menjadi generasi 

kerdil yang tidak memiliki orientasi dan karakter seperti yang diharapkan oleh bangsa ini.  

Hasil Observasi di beberapa sekolah terdapat pamplet yang bertuliskan pesan 

pembentukan karakter dan pembiasaan penerapan budi pekerti diantaranya 5 S : Salam, 

Sopan , Santun, Sapa, Senyum dan hormati gurumu Sayangi teman yang terukir di dinding 

sekolah. Hanya sebagian yang melakukannya bahkan terdapat siswa yang tidak 

melakukannya. Dari permasalahan tersebut maka penulis tertari untuk meneliti tentang 

“Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal dan Nilai-Nilai Budi Pekerti Di Sekolah 

Dasar”.  

 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter merupakan sebuah gerakan nasional untuk menjadikan sekolah 

sebagai lembaga yang memberikan pembinaan etika dan bertanggung jawab bagi peserta 

didik. Memang disengaja, upaya proaktif oleh sekolah untuk menanamkan pada diri peserta 

didik akan nilai etis seperti peduli, kejujuran, keadilan, tanggung jawab dan rasa hormat 

terhadap diri sendiri dan orang lain. Pendidikan karakter bukanlah 'upaya cepat memperbaiki'  

melainkan menyediakan solusi jangka panjang yang membahas masalah moral, etika dan 

akademik. Karena tujuan sekolah sebagai lembaga pendidikan adalah untuk pembentukan 

karakater yang terwujud dalam kesatuan esensial antara si subjek dengan perilaku dan sikap 

hidup yang dimilikinya. (Amirullah, 2012:44) 

Menurut Megawangi (2004: 95) bahwa pendidikan karakter merupakan sebuah 

usaha untuk mendidik anak-anak agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan 

mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat memberikan 

kontribusi yang positif kepada lingkungannya. Nilai-nilai karakter yang perlu ditanamkan 

kepada anak-anak adalah nilai-nilai universal yang mana seluruh agama, tradisi, dan budaya 

pasti menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut. Nilai-nilai universal ini harus menjadi perekat 

bagi seluruh anggota masyarakat walaupun berbeda latar belakang budaya, suku, dan agama. 

Lebih lanjut dijelaskan bahwa pendidikan karakter adalah sesuatu yang dilakukan guru, yang 

mampu memengaruhi karakter peserta didik. Sementara guru membantu membentuk watak 
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peserta didik yang mencakup keteladanan bagaimana perilaku guru, cara guru berbicara atau 

menyampaikan materi, bagaimana guru bertoleransi, dan berbagai hal terkait lainnya. Jika 

guru tidak hati-hati dalam bersikap maka ini yang akan diikuti oleh siswanya. Karena siswa 

selalu ingin belajar dari apa yang dia lihat. Seperti yang dikemukakan oleh Megawangi 

(2004: 236) bahwa seseorang bisa belajar dari yang dia lihat karena adanya sifat ingin tahu 

dan ingin menyelidiki dunia yang lebih luas. Untuk itu Daryanto  (2011:32) menekankan 

bahwa pendidikan karakter memiliki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan moral 

dan pendidikan akhlak. Karena tujuannya adalah membentuk pribadi anak, supaya menjadi 

manusia yang baik, warga masyarakat, dan warga negara yang baik.  

Pendidikan karakter dalam pendidikan memerlukan kurikulum yang eksplisit. 

Kurikulum pendidikan karakter diterapkan secara jelas dan tegas terhadap penyelenggaraan 

pendidikan. Nilai-nilai pembangunan karakter diintegrasikan secara utuh (holistik) terhadap 

seluruh komponen kurikulum, baik itu pembelajaran, bahan ajar, metode, dan lain 

sebagainya. Hal ini berarti bahwa untuk mewujudkan sebuah lembaga pendidikan yang 

berkarakter, perlu adanya transformasi kurikulum yang bisa merubah orientasi lembaga 

pendidikan yang selama ini telah dijalankan. Keberadaan kurikulum yang berasas karakter 

akan dapat memberikan suasana lingkungan sekolah yang sesuai dengan nilai-nilai moral, 

disamping itu pencantuman nilai-nilai karakter pada materi ajar untuk setiap mata pelajaran. 

Sebab selama ini sistem pendidikan di  Indonesia cenderung menuntut kualitas kecerdasan 

kognitif semata. Hal ini dapat dibuktikan ketika pemberian penghargaan prestasi hanya 

diberikan kepada peserta didik yang cerdas secara kognitif atau yang memiliki nilai tertinggi 

di atas angka 7. Padahal kalau dilihat dari grand design yang dikembangkan oleh Kementrian 

Pendidikan Nasional, secara psikologis dan sosio cultural pembentukann karakter dalam diri 

individu merupakan fungsi dari seluruh potensi individu manusia (kognitif, afektif, kognitif 

dan psikomotorik) dalam konteks interaksi sosial kultural dan berlangsung sepanjang hayat. 

Konfigurasi karakter dalam konteks totalitas proses psikologis dan sosial cultural tersebut 

dapat dikelompokan sebagai berikut: 

1. Olah hati (spiritual and emotional development), 

2. Olah pikir (intellectual development), 

3. Olah raga dan kinestik (physical and kinesthetic development), dan 

4. Olah rasa dan karsa (affective and creativity development). (Daryanto, 2013: 24-25). 

Ada 18 butir nilai-nilai pendidikan karakter yaitu: Religius, Jujur, Toleransi, Disiplin, 

Kerja Keras, Kreatif, Mandiri, Demokratis, Rasa Ingin Tahu, Semangat Kebangsaan, Cinta 

tanah air, Menghargai prestasi, Bersahabat/komunikatif, Cinta Damai, Gemar membaca, 

Peduli lingkungan, Peduli sosial, Tanggung jawab. (Pusat Kurikulum Balibang 

Kemendiknas). 

Dengan demikian dapat disimpulkan pendidikan karakter pada intinya bertujuan 

untuk membentuk bangsa yang tangguh, peserta didik yang beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, professional, berjiwa patriotik, berkembang dinamis dan bergotong 

royong. Pendidikan karakter bukan hanya sekedar slogan atau perspektif kosong. Melainkan 
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pendidikan karakter adalah suatu cita-cita mulia untuk mengembalikan manusia pada 

fitrahnya sebagai hamba Tuhan yang beriman dan bertaqwa.   

 

Kearifan Lokal  

Kearifan lokal merupakan perpaduan antara nilai-nilai suci firman Tuhan dan 

berbagai nilai yang ada. Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat 

setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas. Kearifan local merupakan produk budaya 

masa lalu yang patut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup. Meskipun bernilai lokal 

tetapi nilai yang terkandung di dalamnya dianggap sangat universal. (Irwan Abdullah dkk, 

2008) 

Bentuk-bentuk kearifan lokal dalam masyarakat dapat berupa: nilai, norma, etika, 

kepercayaan, adat-istiadat, hukum adat, dan aturan-aturan khusus. Oleh karena bentuknya 

yang bermacam-macam dan ia hidup dalam aneka budaya masyarakat maka fungsinya 

menjadi bermacam-macam. 

Secara filosofis, kearifan lokal dapat diartikan sebagai sistem pengetahuan masyarakat 

lokal/pribumi (indigenous knowlodge systems) yang bersifak empirik dan pragmatis. Bersifat 

empirik karena hasil olahan masyarakat secara lokal berangkat dari fakta-fakta yang terjadi di 

sekeliling kehidupan mereka. Bertujuan pragmatis karena seluruh konsep yang terbangun 

sebagai hasil olah pikir dalam sistem pengetahuan itu bertujuan untuk pemecahan masalah 

sehari-hari (daily problem solving). 

Dengan kata lain kearifan lokal bersemayam pada budaya lokal (local culture). 

Budaya lokal (juga sering disebut budaya daerah) merupakan istilah yang biasanya 

digunakan untuk membedakan suatu budaya dari budaya nasional (Indonesia) dan budaya 

global. Budaya lokal adalah budaya yang dimiliki oleh masyarakat yang menempati lokalitas 

atau daerah tertentu yang berbeda dari budaya yang dimiliki oleh masyarakat yang berada 

ditempat lain.  

Dengan pengertian-pengertian tersebut, kearifan lokal bukan sekedar nilai tradisi atau 

ciri lokalitas semata. melainkan nilai tradisi yang mempunyai daya guna untuk mewujudkan 

harapan atau nilai-nilai kemapanan yang juga secara universal yang didamba-damba oleh 

manusia. Hal ini dapat dipahami bahwa kearifan lokal adalah pengetahuan yang 

dikembangkan oleh para leluhur dalam mensiasati lingkungan hidup mereka, menjadikan 

pengetahuan itu sebagai bagian dari budaya dan memperkenalkan serta meneruskan itu dari 

generasi ke generasi.  

Menurut Maman Rachman, mengutip Martorella dalam Djahiri (1992) 

mengemukakan delapan pendekatan dalam pendidikan budi pekerti, yaitu: (a) Evocation, 

yaitu pendekatan agar peserta didik diberi kesempatan dan keleluasaan untuk secara bebas 

mengekspresikan respon afektifnya terhadap stimulus yang diterimanya; (b) Inculcation, 

yaitu pendekatan agar peserta didik menerima stimulus yang diarahkan menuju kondisi siap; 

(c) Moral Reasoning, yaitu pendekatan agar terjadi transaksi intelektual taksonomik tinggi 

dalam mencari pemecahan suatu masalah; (d) Value Clarification, yaitu pendekatan melalui 

stimulus terarah agar siswa diajak mencari kejelasan isi pesan keharusan nilai moral; (e) 
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Value Analysis, yaitu pendekatan agar siswa dirangsang untuk melakukan analisis nilai 

moral; (f) Moral Awareness, yaitu pendekatan agar siswa menerima stimulus dan 

dibangkitkan kesadarannya akan nilai tertentu; (g) Commitment Approach, yaitu pendekatan 

agar siswa sejak awal diajak menyepakati adanya suatu pola pikir dalam proses pendidikan 

nilai; (h) Union Approach, yaitu pendekatan agar peserta didik diarahkan untuk 

melaksanakan secara riil dalam suatu kehidupan. http://pengertian-

definisi.blogspot.com/2012/04/tujuan-pendidikanbudi pekerti.html 

Menurut Teuku Ramli, mengutip teori Superka dalam pendidikan budi pekerti 

terdapat lima pendekatan. Superka merangkum kelima pendekatan tersebut sebagai berikut: 

(a) Pendekatan penanaman nilai (inculcation approach) adalah suatu pendekatan yang 

memberi penekanan pada penanaman nilai-nilai sosial dalam diri siswa. (b) Pendekatan 

perkembangan moral kognitif (cognitive moral development approach) adalah pendekatan 

yang karakteristiknya memberikan penekanan pada aspek kognitif dan perkembangannya. 

Pendekatan ini mendorong siswa untuk berpikir aktif tentang masalah-masalah moral dan 

dalam membuat keputusan-keputusan moral. (c) Pendekatan analisis nilai (values analysis 

approach) adalah pendekatan yang memberikan penekanan pada perkembangan kemampuan 

siswa untuk berpikir logis, dengan cara menganalisis masalah yang berhubungan dengan 

nilai-nilai sosial. (d) Pendekatan klarifikasi nilai (values clarification approach) adalah 

pendekatan yang memberi penekanan pada usaha membantu siswa dalam mengkaji perasaan 

dan perbuatannya sendiri, untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang nilai-nilai mereka 

sendiri. (e) Pendekatan pembelajaran berbuat (action learning approach) adalah pendekatan 

yang memberi penekanan pada usaha memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

melakukan perbuatan-perbuatan moral, baik secara perseorangan maupun secara bersama-

sama dalam suatu kelompok. http://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan_karakter. 

Dalam penelitian ini dilakukan pendekatan penanaman nilai dengan pembiasaan, 

secara integral dalam pembelajaran harian di kelas maupun dalam pembinaan mingguan dan 

satu jam pelajaran pendidikan budi pekerti setiap minggunya.  

 

Peta Jalan Penelitian 

Secara garis besarnya peta jalan (road map) dalam usulan penelitian ini terdiri dari 3 

tahap yakni tahap pertama: dilakukannya identifikasi masalah kemudian pengembangan 

konsep dan pembautan format wawancara. Tahap kedua: tahap proses yang terdiri dari 

pengumpulan data dan analisis data. Tahap akhir: adalah penulisan laporan akhir dan tindak 

lanjut hasil penelitian ini. Untuk lebih kelas peta jalan (road map) penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

http://pengertian-definisi.blogspot.com/2012/04/tujuan-pendidikanbudi%20pekerti.html
http://pengertian-definisi.blogspot.com/2012/04/tujuan-pendidikanbudi%20pekerti.html
http://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan_karakter
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METODE PENELITIAN 

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu 

deskriptif kualitatif, penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berlandaskan 

pada filsafat postpotivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. 

Dengan menganalisis tentang Implementasi Pendidikan Karakter melalui nilai-nilai budi 

pekerti di sekolah dasar.  Sedangkan penetapan jenis penelitian ini didasarkan pada 

rancangan deskriptif yang diyakini mampu memberikan gambaran yang jelas dan akurat 

tentang material dan fenomena yang sedang diteliti.  (Suparlan, 1994:15).  

Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan di dua sekolah yang berbeda yaitudi 

SDN 02 Telaga Kabupaten Gorontalo dan SDN 80 Kota Tengah Kota Gorontalo. Penelitian 

direncanakan selama 6 bulan yaitu dari bulan juli sampai dengan desember 2015. Rencana 

penelitian akan dijadwalkan sebagai berikut: 

Data merupakan sesuatu yang didapat atau yang dikumpulkan dari sekolah guna 

mendukung penelitian ini adalah data-data yang bener-benar diperoleh dari sumber yang 

dipercaya keabsahanya, berupa data primer yang di peroleh melalui observasi dan 

wawancara dengan kepala sekolah, guru, dan siswa yang dapat memberikan informasi 

sehubung dengan masalah yang akan diteliti. Khususnya masalah yang dihadapi oleh guru. 

Di dalam menerapkan pendidikan karakter didalam kegiatan ekstra kurikuler dan kurikuler 

serta data sekunder yaitu yang  diperoleh secara tertulis melalui referensi atau kepustakaan, 

dokumen-dokumen sebagai pelengkap hasil penelitian yang dilakukan. 

Tehnik pengumpulan data merupakan yang paling utama dalam penelitian, karena 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang valid.Dalam penelitian ini 

prosedur pengumpulan data mengguanakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Menurut Lexy Moleong (2012 :288-289). Secara umum proses analisis data 

mencakupi: 

 
Tahap I 

Analisis Masalah 

Tahap II 

Pengembangan Konsep 

dan pembuatan format 

wawancara 

Tahap III 

Pengumpulan dan 

pengolahan data 

Tahap IV 

Analisis 

Data 

Tahap V 

Penulisan 

Laporan 

Tahap VI 
Tindak lanjut Hasil 

Penelitian 
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a. Pengorganisasian data, yaitu data yang di dapatkan melalui hasil wawancara terhadap 

responden pengamatan terhadap hasil penelitian di SDN 80 Kota tengah dan hasil 

penelitian di SDN 02 Telaga. 

b. Membuat reduksi data, hal ini di lakukan dengan membuat abstraksi tentang pandangan 

responden terhadap implementasi pendidikan karakter melalui nilai-nilai budi pekerti di 

sekolah dasar. 

c. Membuat penafsiran data, data hasil wawancara dan pengamatan terhadap responden di 

SDN 80 Kota tengah dan SDN 02 Telaga yang di tafsirkan peneliti. 

Dalam mengecek keabsahan data dalam menggunakan teknik trianggulasi. S. 

Nasution mengungkapkan bahwa data atau informasi dari satu pihak harus di cek 

kebenarannya dengan memproleh data itu dari sumber lain, misalnya dari pihak kedua, ketiga 

dan seterusnya dengan menggunakan matode yang berbeda-beda. Dalam penelitian ini, 

tehnik triagulasi dilakukan untuk memeriksa keabsahan data yang di peroleh dari hasil 

penelitian di SDN 80 Kota tengah dan SDN 02 Telaga. 

Dalam penelitian ini tahap-tahap yang ditempuh sebagai berikut: 

a. Tahap perencanaan. Tahap perencanaan meliputi persiapan sebelum peneliti memasuki 

lapangan dan berperan serta dalam pengamatan dan pengumpulan data. 

b. Tahap pelaksanaan. Tahap ini dilakukan jika tahap persiapan dianggap sudah matang. 

Pada tahap ini peneliti mengumpulkan seluruh data yang diperlukan untuk menjawab 

permasalahan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Data diperoleh dari 

hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. 

c. Tahap pelaporan.  Pada tahap ini meliputi kegiatan penyusunan hasil penelitian dari 

semua data yang telah terkumpul secara rinci dilapangan, kemudian dianalisis dari teori 

sebagai landasannya hingga membangun sebuah kesatuan laporan hasil penelitian 

deskriptif kualitatif. 

Deskripsi tentang implementasi pendidikan karakter berbasis kearifan lokal di sekolah 

dasar serta publikasi ilmiah dalam jurnal lokal yang mempunyai ISSN atau Jurnal nasional 

terakreditasi dan juga dapat mengahsilkan skripsi bagi mahasiswa. 

 

HASIL PENELITIAN 

  Adapun pengumpulan data ini dimulai pada tanggal 7 mei 2015, pada tahap ini 

peneliti bermitra dengan mahasiswa bimbingan datang ke sekolah mengamati keadaan 

sekolah mulai dari lingkungannya, keadaan guru, siswa, dan ruang kelas yang ada. Selain itu 

juga peneliti melakukan observasi pada setiap pembelajaran yang di lakukan oleh setiap kelas 

mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Dari pengamatan yang saya lakukan walaupun dari 6 kelas 

hanya 1 kelas saja pada proses pembelajaranya yang bisa saya amati dari dalam kelas, dan 5 

kelas lainnya hanya saya bisa amati dari luar kelas dan berikutnya hanya melakukan 

wawancara dengan masing-masing guru kelas. Salah satu kelas yang peneliti amati pada 

proses pembelajaran yaitu pada kelas 6. Dari pengamatan yang peneliti lakukan pada saat itu 

pembelajaran IPA sedang berlangsung, dari pengamatan tersebut terlihat bahwa 1) Jumlah 

siswa yang tidak terlalu banyak, 2) Guru mengajar dengan menggunakan beberapa metode 
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yakni ceramah, Tanya jawab, diskusi, dan pemberian tugas, 3) Guru mengajar menggunakan 

media, 4) Guru mengajar tidak monoton di depan kelas. Berdasarkan wawancara yang di 

lakukan peneliti dengan 7 informan maka peneliti memperoleh hasil sebagai berikut : 

Keseluruhan informan menyatakan implementasi pendidikan karakter tersebut 

berjalan dengan baik. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan 7 infoman 

semua menyatakan implementasi pendidikan karakter berbasis kearifan lokal berada dalam 

kategori baik, penggunaan kurikulum pada sekolah ini menggunakan 2 kurikulum yakni 

kurikulum  KTSP dan K13. 

 Implementasi pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai dasar nilai-nilai yang dapat 

membangun pribadi seseorang, yang terbentuk baik karena pengaruh lingkungan, yang 

membedakan setiap individu dengan individu yang lain, serta diwujudkan dalam sikap dan 

perilaku pada kehidupan sehari-hari. Dijelaskan dalam Pedoman Pelaksanaan Pendidikan 

Karakter, dinyatakan bahwa pendidikan karakter ditempatkan sebagai landasan untuk 

mewujudkan visi pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, 

bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila.Impelementasi 

pendidikan karakter dalam mewujudkan tingkah laku siswa yang bermartabat bukan sesuatu 

hal yang mudah. Ini membutuhkan dukungan dari semua komponen yaitu guru, orang tua, 

masyarakat dan siswa itu sendiri. Pendidikan karakter dimaksudkan untuk mengajarkan anak-

anak atau siswa untuk menjadi generasi yang berkarakter dan menjadi generasi yang mampu 

menunjukan sikap dan perilaku yang baik sesuai dengan nilai-nilai karakter yang ada. Dalam 

menerapkan pendidikan karakter tentunya harus memiliki faktor yang dapat mendukungnya 

karena untuk menerapkan pendidikan karakter pada siwa itu tidaklah semudah seperti 

membalikan telapak tangan.  

 Berdasarkan dari hasil wawancara dengan wakil kepala sekolah dan guru di atas penulis 

menyimpulkan bahwa implementasi pendidikan karakter dalam mewujudkan tingkah laku 

siswa yang bermartabat di sekolah dasar bertujuan untuk menciptakan siswa yang 

berkarakter. Pihak sekolah selalu berusaha agar dapat mewujudkanya pada diri setiap siswa. 

 

PEMBAHASAN 

Implementasi pendidikan karakter dalam mewujudkan tingkah laku siswa yang 

bermartabat di sekolah dasar merupakan suatu keharusan yang harus dilaksanakan agar dapat 

membentuk siswa yang lebih baik dan memiliki karakter. Penerapan pendidikan karakter di 

sekolah dasar dinilai sangat penting karena pendidikan karakter adalah proses pendidikan 

yang ditujukan untuk mengembangkan nilai, sikap, dan perilaku dan Terwujudnya manusia 

yang cerdas dan berakhlak, disiplin dan kompetatif dan mampu berkarya sosial di luar 

sekolah dan dilandasi dengan nilai-nilai budaya luhur sesuai dengan ajaran agama, sesuai 

dengan visi dari setiap sekolah dasar. Nilai-nilai yang diterapkan di sekolah dasar  ada 18 

nilai karakter yang di terapkan yaitu: 

1. Religius: Cara penerapannya pada siswa yaitu dengan mengadakan zikir bersama setiap 

hari jumat dan pada waktu sebelum memulai pembelajaran membaca doa belajar.  
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2. Jujur: Cara penerapannya pada siswa yaitu dengan membiasakan siswa jujur tidak 

berbohong,seperti ketika ulangan mengerjakan soal sendiri, tidak mencontek. 

3. Toleransi: Cara penerapannya pada siswa dengan sikap dan tindakan yang menghargai 

perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, teman sebaya yang berbeda dari dirinya. 

4. Disiplin: Cara penerapannya dengan tindakan yang menunjukan perilaku tertib dan patuh,  

contohnya seperti menganjurkan siswa untuk disiplin waktu dengan tidak datang 

terlambat. 

5. Kerja keras: Cara penerapannya yaitu perilaku yang menunjukan upaya sungguh-

menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya yang diberikan guru 

6. Kreatif: Cara penerapnya dengan mengajarkan siswa membuat kerjinan tangan disitu 

siswa di niali apakah bisa mengerjakannya dengan kreatifitas yang dimiliki. 

7. Mandiri: Cara penerapannya dengan membiasaakan siswa tidak tergantung pada orang 

lain dalam menyelesaikan tugas yang di perintahkan guru. 

8. Demokratis: Cara penerapannya yaitu dengan membiasakan siswa saling  menghargai satu 

sama lain. 

9. Rasa ingin tahu: Cara penerapnnya dengan pemberiannya tugas atau pekerjaan rumah 

yang menarik sehingga rasa keingintahuannya akan timbul. 

10. Semangat kebangsaan: Cara penerapannya dengan melaksanakan upacara bendera setiap 

hari senin. 

11. Cinta tanah air: Cara penerapannya dengan membiasakan siswa berfikir, bersikap, dan 

berbuat yang menunjukan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap 

bangsa, Negara, bahasa, lingkungan, social, budaya. 

12. Menghargai prestasi: Cara penerapanya dengan cara membiasakan siswa mengakui serta 

menghormati keberhasilan temannya.  

13. Bersahabat/komunikatif: Cara penerapannya dengan mengajarkan kepada siswa 

bagaimana memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama, dengan 

teman sebaya. 

14. Cinta damai: Cara penerapannya dengan cara mengajarkan siswa mencitai kedamaian 

dengan tidak berkelahi antar teman sebaya. 

15. Gemar membaca: Cara penerpannya dengan mengajarkan kebiasaan menyediakan waktu 

untuk membaca berbagai bacaan. 

16. Peduli lingkungan: Cara penerapannya dengan membiasakan sikap dan tindakan yang 

selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam sekitarnya, dengan 

mengajarkan dari hal kecil seperti membuang sampah pada tempattnya. 

17. Peduli social: Cara penerapannya dengan sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi 

bantuan kepada orang lain seperti membantu teman ketika mengalami kesulitan. 

18. Tanggung jawab: Cara penerapannya dengan cara menunjukan sikap dan perilaku untuk 

melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri,  

lingkungan. 

 Dalam pembinaan karakter siswa di sekolah dasar ini dilaksanakan bisa dari berbagai 

sumber yaitu melalui lingkungan pendidikan misalnya bisa berupa kegiatan interaksi siswa 



 
PROCEEDING 

Scientific Forum-Faculty of Education Department of Science Education (FIP-JIP) and The International Seminar 
Gorontalo, 09 – 11 September 2015  

 

 

 
588 

dengan siswa lain, bisa juga melalui ekstrakurikuler yang ada di sekolah dan juga melailui 

kurikulum, di sekolah ini menggunakan dua kurikulum  yaitu untuk kelas 3 dan 6 

menggunakan KTSP (kurikulum tingkat satuan pendidikan) dan untuk kelas 1, 2, 4, dan 5  

K13 (kurikulum 2013).  Di Sekolah dasar tentunya penerapan pada kurikulum tentang nilai-

nilai karakter walaupun hanya dapat menilai karakter siswa hanya empat karakter saja tapi 

sekolah ini tidak memusatkan bahwa hanya empat nilai karakter itu saja yang perlu 

diterapkan pada siswa, tapi delapan belas nilai karkter itu perlu di terapkan juga pada siswa 

karena melalui nilai-nilai karakter tersebut dapat mewujudkan tingkah laku siswa yang 

bermartabat. Selain itu penerapan pendidikan karakter melalui lingkungan sekolah 

merupakan tempat yang sangat strategis dalam menerapkan nilai-nilai karakter pada siswa, 

dengan begitu pendidkan karakter perlu diterapkan oleh semua warga yang ada di sekolah 

seperti kepala sekolah, guru, serta semua staf yang di sekolah dasar. di katakan seperti itu 

karena pendidkan karakter merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh semua yang ada di 

Sekolah dasar  yang dapat menciptakan suasana sekolah yang berkarakter yang bisa 

diterapkan melalui pembiasaan sehari-hari. Dalam penerapan pendidikan karakter pada siswa 

semua staf yang ada di sekolah dasar turut dilibatkan terutama guru karena gurulah yang 

selalu harus berperan aktif dalam membentuk siswa yang berkarakter dalam setiap 

pembelajaran yang dia ajarkan. Sosok guru adalah orang yang identik dengan pihak yang 

memiliki tugas dan tanggung jawab membentuk karakter generasi bangsa. H.M. Arifin 

(dalam Baharuddin 2014: 195) mengatakan bahwasanya salah satu faktor pendukung yang 

menentukan dalam proses belajar mengajar  di dalam kelas adalah guru. Oleh karena itu, guru 

tidak saja mendidik fungsi orang dewasa yang sedang bertugas professional memindahkan 

ilmu pangetahuan (transfer of knowledge) atau penyalur ilmu pengetahuan (transmitter of 

knowledge) yang di kuasai pada anak didik, tetapi lebih dari itu. Guru menjadi pemimpin 

yang atau menjadi pendidik dan pembimbing dikalangan anak didik. Ditangan gurulah 

terletak kealangsungan pendidikan. Oleh karena itu, kadar kualitas guru merupakan penentu 

kadar kualitas out put di suatu sekolah.   Ditangan para gurulah tunas-tunas bangsa ini 

membentuk sikap dan moralitas sehingga mampu memberikan yang terbaik untuk anak negri 

ini dimasa datang ( Isjoni, 2009 : 3). Maka dari itu guru dianggap yang paling berperan aktif 

dalam membentuk karakter siswa agar siswa memiliki karakter yang baik  sesuai yang 

diharapkan orang tua dan masyrakat agar menjadi generasi penerus yang sesuai harapan 

bersama. Selain guru peran warga sekolah yang juga dianggap penting dalam membangun 

pendidikan karakter seperti kepala sekolah pegawai/staf tata usaha, dan lingkungan bisa 

lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat.  

Untuk kepala sekolah, menurut Pupuh dkk (2013: 159) memiliki wewenang yang luas 

sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada. Melaui inisiatif dan komunikasi yang lancar 

dengan guru dan tata usaha, kepala sekolah dapat mengembangkan kegiatan untuk 

meningkatkan kegiatan proses belajar mengajar ataupun kegiatan lainnya yang 

memungkinkan peserta didik akan lebih banyak menarik manfaat perkembangan intelektual 

maupun emosionalnya. Kepala sekolah perlu mengetahui secara pasti isi pembelajaran 

karakter yang diajarkan oleh guru agar bila mana ada peserta didik yang berbuat tidak sesuai 
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dengan norma yang berlaku, maka kepala sekolah dapat mengingatkan guru tentang adanya 

tindakan peserta didik yang menyimpang dari perilaku berkarakter yang baik. Ini berarti 

bahwa dengan adanya pendidikan karakter maka pengawas kepala sekolah terhadap perilaku 

peserta dididik semaki dibutuhkan. Pengawas bukan hanya terbatas pada perilaku peserta 

didik yang dapat dilihat dari tindakannya, tetepi juga kemungkinan adanya hal yang 

tersembunyi seperti memebawa senjata tajam, obat-obatan terlarang atau narkoba. Demikian 

juga terhadap perilaku yang menyimpang yang diperhatikan oleh peserta didik harus segera 

diatasi dengan memanfaatkan jasa dari guru bimbingan dan penyuluhan ( guru BP) dengan 

memberikan bimbingan agar tidak dicontoh oleh peserta dididik lainnya. Peranan kepala 

sekolah memelihara suasana sekolah tidak terbatas pada peserta didik saja, tapi juga diperlu 

memeperhatikan perilaku guru selama berada dilingkungan sekolah. Hal ini penting karena 

hanya kepala sekolah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menasehati guru 

yang kurang kodusif dalam pembentukan perilaku peserta didik di sekolah. Pembinaan 

disiplin sekolah sangat tergantung sikap ketegasan pengelola pendidikan dalam menjalankan 

peraturah sekolah. Banyak sekolah yang berprestasi dalam proses pembelajaran mengajar 

karena kepala sekolah memiliki disilin yang kuat, sehingga segalanya berjalan sebagaimana 

mestinya para guru, pegawai dan tata usaha dan para peserta didik merasakan bahwa 

peraturan yang ada di sekolah mereka benar-benar harus dipatuhi tanpa kecuali, karena 

kepala sekolah sendiri sangat patuh terhadap peraturan yang ada. Perilaku yang disiplin harus 

dimulai dari pembinaaan. Kepala sekolah dianggap penting dalam mengembangkan karakter 

karena melalui  kepala sekolah semua akan berjalan dengan baik. 

Staf/pegawai tata usaha juga berperan dalam membangun pendidikan karakter  pada 

siswa di sekolah. Menurut Pupuh dkk (2013:167) pegawai tata usaha di harapkan mampu 

menciptakan lingkungan sekolah sebagai wahana pembinaan karakter atas dasar : 

1. Bahwa pegawai tata usaha sekolah adalah bagian dari warga sekolah yang selalu hadir 

dalam kegiatan sehari-hari sekolah. Kegiatan tata usaha sekolah tidak terlepas dari upaya 

untuk mencapai tujuan sekolah. 

2. Bahwa pegawai tata uasaha sekolah ikut tanggung jawab menjaga lingkungan sekolah 

antara lain dalam hal keamanan, kebersiahn dan kesehatan sekolah. 

3. Bahwa pegawai tata usaha sekolah melalui perilakunya akan menjadi contoh teladan juga 

bagi peserta didik, di samping pada kepala sekolah dan guru. 

Atas dasar tersesbut di atas, kepada setiap pegawai tata usaha sekolah diharapkan 

untuk menjaga sikap dan perilaku dalam hal berpakaian, berbicara, dan bertindak, baik pada 

waktu berhubungan dengan kepala sekolah, guru, peserta didik. Sebagai warga sekolah, 

pegawai tata usaha ikut membantu suasana sekolah yang bersih dan aman dan tentram, serta 

terhindar dari perkelahian pelajaran dan kemungkinan terlibatnya peserta didik dalam 

mengkonsumsi obat-obatan yang terlaran da berbahaya. Pegawai tata usaha sebagai pegawai 

adaministratif yang mempunyai jam kerja, sebagai pegawai perlu menaati jam kerja sebagai 

bukti kedisiplinan seorang pegawai kebiasaan ini sedikit demi sedikit memberi pengaruh 

terhadap kedisiplinan peserta didik untu menghargai waktu. 
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Selain guru, kepala sekolah, dan staf tata usaha yang memberikan pendidikan karakter 

melalui sekolah ternyata lingkungan juga mempengaruhi perkembangan pembentukan 

karakter siswa hal ini disebabkan karena melalui lingkunganlah siswa banyak berinteraksi, 

berikut ini lingkungan yang dapat membentuk karakter siswa yaitu : 

a. Lingkungan keluarga 

 Menurut Pupuh dkk (2013: 177-178) keluarga merupakan unit terkecil yang 

mempunyai peran stategis dan peran penting dalam penanaman nilai-nilai karakter luhur. 

Keluarga dapat di pandang sebagai suatu organisasi karakter yang senantiasa mewariskan 

dan sekaligus mengembangkan kekarakteran manusia. Oleh karena itu sebagai suatu 

organisasi, keluarga juga perlu menciptakan suasana berbudi luhur, terutamauntuk 

membantu anak-anaknya bersikap sesuai yang di harapkan bersama. 

b. Masyarakat  

Menurut pupuh dkk (2013 : 180) masyarakat terdiri dari individu-individu yang 

beragam perilakunya. Namun demikian, biasanya tokoh-tokoh masyarakat sebagai 

individu yang memiliki kekuatan tersendiri dalam member pengaruh kepada warga 

lainnya. Peranan tokoh-tokoh masyarakat tentu saja sangat diharapkan untuk terciptanya 

susasana bebudi luhur pada masyarakat. Tetapi selain tokoh masyarakat perlu juga 

dukungan dari warga masyarakat lainyayang lebih banyak jumlahnya. Warga masyarakat 

yang banyak ini terutama mereka yang sudah dewasa perlu memberikan bimbingan, 

cocntoh teladan bagi anak-anak umur sekolah untuk menuju kehidupan berbudi luhur. 

Hanya dengan ketertiban seluruh unsur masyarakatkah penerapan pendidikan karakter 

akan berhasil secara nyata dalam masyarakat kita. 

Dalam penerapan pendidikan karakter di sekolah dasar seperti yang di katakan oleh 

wakil kepala sekolah  dari beberapa sekolah yang dijeadikan tempat meneliti kepada penulis 

tidak hanya di terapkan melalui pembelajaran di dalam kelas tapi juga bisa dilakukan di luar 

kelas, seperti kegiatan upacara penaikan bendera yang dilaksanakan setia hari senin, kegiatan 

ekstrakurikuler kepramukaan, PMR, dan juga pada kegiatan kerja bakti dan lain-lain. 

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang dilakukan dalam mengembangkan aspek-

aspek tertentu dari apa yang ditemukan pada kurikulum yang sedang dijalankan termasuk 

yang berhubungan dengan bagaimana penerapan sesungguhnya dari ilmu pengetahuan yang 

dipelajari oleh peserta didik sesuai dengan tutuntankebutuhan hidup mereka maupun 

lingkungan sekitarnya. Kegiatan ekstrakurikuler dapat diartikan sebagai kegiatan pendidkan 

yng dilakukan diluar jam pelajaran tatap muka. Kegiatan tersebut dilaksanakan didalam dan 

di luar lingkungan sekolah untuk memperluas pengetahuan, meningkatkan keterampilan, dan 

menginternalisasi nilai-nilai atau aturan-atauran agama serta norma-norma social,baik local, 

nasional, maupun global untuk membentuk insane paripurna. Dengan kata lain, 

ekstrakurikuler merupakan kegiatan pendidkan di luar jam pelajaran yang di tunjukan untuk 

membantu perkembangan peserta didik, sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat 

mereka melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh pendidik atau tenaga 

kependidikan yang berkemampuan dan berkewenangan di sekolah (Novan Ardy, 2013: 107-

108). 
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Selain itu dalam pembelajaran pendidikan karakter pembiasaan menerapkan nilai-nilai 

karakter dianggap perlu, dalam pembentukan karakter dapat dilakukan secara rutin, misalnya 

pembiasaan memberikan teladan yang baik. Pembiasaan keteladanan menurut Novan Ardy 

(2013 : 222) pembiasaan keteladanan adalah kegiatan dalam bentuk perilaku sehari-hari yang 

tidak diprogramkan karena dilakukan tanpa mengenal batasan ruang dan waktu. Keteladan 

merupakan perilaku sikap guru dan tenaga kependidkan dan peserta didik dalam memberikan 

contoh tindakan-tindakan yang baik sehingga diharapkan menjadi panutan bagi peserta didik 

lain. Misalnya, nilai disiplin, kebersihan dan kerapihan, kasih sayang, kesopanan, perhatian, 

jujur, dan bekerja keras. Kegiatan ini meliputi berpakaian rapi, berbahasa yang baik, rajin 

membaca, memuji kebaikan dan keberhasilan orang lain, dan datang tepat waktu.   

Berikut ini tiga langkah mengubah karakter yang dikemukakan oleh Daryanto dkk 

dalam bukunya (2013:7-8) yaitu : 

1) Terapi kognitif, misalnya memperbaiki cara berfikir, dengan cara pengosongan 

(mengosongkan benak dari berbagai bentuk pemikiran yang salah, menyimpang, tidak 

berdasar, baik dari segi agama maupun akal yang lurus), pengisisan (mengisis kambali 

benak dengan nilai-nilai baru dari sumber keagamaan, yang membentuk kesadaran baru, 

logika baru, arah baru, lensa baru, dalam memandang berbagai masalah), kontrol 

(mengontrol pikiran-pikiran baru yang melintasdalam benak sebelum berkembang 

menjadi gagasan yang utuh), dan doa (pencerahan Ilahi dalam cara berfikir). 

2) Terapi mental, dengan cara pengarahan (arah perasaan yang jelas), penguatan 

(menguatkan perasaan dalam jiwa, adanya keyakinan,kemauan dan tekad sebelum 

melakukan suatu tindakan), kontrol  (memunculkan kekuatan tertentu yang berfungsi 

mengendalikan semua warna perasaan), dan doa (mengharapkan adanya Ilahi yang 

berfungsi membantu semua proses pengarahan, penguatan dan pengendalian mental). 

3) Perbaikan fisik, dengan cara memadukan tiga unsur (gizi makanan, olahraga dan 

istirahat) dengan baik. 

  Seperti yang sudah diungkapkan di atas adalah tiga langkah yang di lakuakan dalam 

mengubah karakter. Karakter merupakan pintu untuk menuju masa depan yang cemerlang, 

pada dasarnya karakter terbentuk dengan adanya pembiasaan, yang dimaksukkan pembiasaan 

yaitu suatu aktivitas dilakukan secara terus menerus dan pada akhirnya menjadi suatu 

kebiasaan. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang di bahas pada bab IV, maka dari itu peneliti 

dapat menyimpulkan bahwa implementasi pendidkan karakter dalam mewujudkan tingkah 

laku siswa yang bermartabat di sekolah dasar di beberapa Kota Gorontalo di laksanakan 

sesuai dengan kurikulum yang di gunakan oleh sekolah tersebut,  juga melalui 

ekstrakurikuler, dan lingkungan pendidikan meliputi pembelajaran, memberikan teladan yang 

baik dan pembiasaan mulai dari hal-hal yang kecil. Walaupun dalam penilaian yang di nilai 

dalam diri siswa hanya meliputi 4 nilai karakter tapi sekolah tersebut tidak mengesampingkan 
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nilai-nilai karakter yang lain karena 18 nilai-nilai karakter yang terkandung sangat penting 

untuk di terapkan agar dapat membentuk siswa yang memiiki karakter yang baik. 
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Abstract 

Learning mathematics in elementary school during this too influenced the view that 

mathematics is a tool that is ready to use. This view encourages teachers to be inclined to tell 

concepts / properties / theorems and how to use it. Teachers tend to transfer knowledge to the 

child and the child's mind to accept it passively and uncritically. Sometimes students answer 

questions correctly but could not disclose the reasons for their answers. Students can use a 

formula but do not know where it came from and why the formula was used. Such 

circumstances may occur because in the learning process of students lacking given the 

opportunity to express their ideas and their answers reasons that are less accustomed to 

express ideas or reasons of the answer. Change the way of thinking that needs to be noted is 

that since the beginning of student learning outcomes is student's responsibility alone. It 

means that student learning outcomes are directly affected by the characteristics of the 

students themselves and the learning experience. Teachers also need to predict the 

(conjectured) the student answers that may arise in the learning process in the classroom. 

Keywords: conjectured, Geometry and Arguments 

 

 

PENDAHULUAN 

Sebagian pendidik masih mengajar geometri dengan pendekatan yang kurang tepat. 

Teori Van Hiele berguna dalam menganalisis kinerja siswa. Van de walle (2008) pula 

mengungkapkan bahwa geometri memiliki peran penting dalam mempelajari bidang 

matematika yang lain, misalnya konsep pecahan berhubungan dengan susunan himpunan 

bagian (part whole construct). Begitu pula konsep perbandingan (proportion) berhubungan 

langsung dengan konsep persamaan geometri. Pengukuran dan geometri jelas merupakan 

judul yang saling berhubungan masing-masing membantu siswa dalam memahami judul yang 

lain. Bahkan kemampuan untuk dapat mendesain bangunan pemerintah Indonesia pada masa 

depan sangat ditentukan oleh kualitas penguasaan dan pemahaman konsep geometri  siswa 

sekolah dasar dari masa kini (P. Sarjiman, 2012). Untuk dapat memahami dan menguasai 

secara baik terhadap konsep geometri ini diperlukan proses pembelajaran yang berkualitas 

diterapkan di sekolahdasar. Proses pembelajaran yang berkualitas dimaksudkan di sini adalah 

pembelajaran yang inovatif progresif yaitu suatu perubahan paradigma proses pembelajaran 

yang dulu berpusat pada guru (teacher centered) beralih menjadi berbasis pada siswa (student 

centered). Metodologi yang dulu lebih dinominasi ekspositori (ceramah) berganti ke 

partisipatori (keaktifan siswa), dan pendekatan yang dulu lebih banyak bersifat tekstual 

berubah menjadi kontekstual (Trianto, 2011). Daryanto dan Muljo Rahardjo (2012) 
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mengungkapkan bahwa pendekatan kontekstual merupakan konsep belajar yang membantu 

guru Menghubungkait antara judul yang diajarkan dengan situasi dunia nyata (konteks 

realistis) siswa dan mendorong siswa membuat keterkaitan antara pengetahuan yang 

dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari siswa serta dapat membangun 

dan menemukan sediri (reinvention) suatu konsep yang diberikan. Dalam kurikulum tentang 

isi pendidikan (2006) pada mata pelajaran matematika (termasuk judul geometri) untuk 

sekolah rendah diungkapkan bahwa pembelajaran hendaknya diawali dengan pengenalan 

masalah yang sesuai dengan situasi (contextual problems), yang secara berangsur dibimbing 

untuk menguasai konsep geometri. 

Salah satu pendekatan pembelajaran matematika (termasuk geometri) yang 

menekankan penggunaan masalah kontekstual sebagai titik awal pembelajaran adalah 

Realistic Mathematics Education (RME). Di mana RME ini berasal dari pemerintah Belanda 

(Institut Freudenthal Universitas Utrecht), yang kemudian diadaptasi oleh Pemerintah 

Indonesia menjadi Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI), yaitu RME yang 

disesuaikan dengan kondisi, alam, sistem sosial, dan budaya Indonesia termasuk budaya 

Minangkabau di Sumatera Barat khususnya di Kota Padang (Robert Sembiring, 2010; 

Suryanto et al. 2010). 

Realitas yang ada di sekolah dasar, pembelajaran geometri masih didominasi oleh 

guru dalam bentuk ceramah (berpusat pada guru), dan belum dimulai dari masalah 

kontekstual, sampai siswa dalam kondisi pasif dalam mengikuti pembelajaran di kelas. 

Berdasarkan temuan hasil penelitian pendahuluan di sekolah dasar (Syafri Ahmad, 2011) 

pada judul geometri, peneliti menemukan bahwa guru masih tetap saja kembali mengajar 

secara konvensional atau secara tradisional, sehingga siswa cenderung pasif dan menghafal 

rumus-rumus (formula-formula) hanya dalam geometri . Guru juga langsung memberikan 

drill informasi (pemberian latihtubi) tentang suatu konsep bentuk gemetri (Ipung Yuwono, 

2006; Heruman, 2010). Kondisi pembelajaran seperti ini berpengaruh tidak baik kepada 

penguasaan dan pemahaman siswa terhadap konsep geometri di sekolah rendah. Hal ini 

didukung oleh Mei- Yan Chan (2007): 

Conventional practice of primary mathematics teaching usually focuses on teaching 

students how to perform calculation. But the spiral bianshi curriculum is designed in a 

way that emphasizes on helping students construct mathematical concepts and apply 

the concepts to a wider variety of contexts. 

 

Peneliti melaporkan dalam temuan penelitian pendahuluannya pada judul geometri yang 

pertanyaannya berhubungan dengan perimeter dan luas geometri datar, serta juga 

berhubungan erat dengan tingkat berpikir geometri model van Hiele ditemukan bahwa nilai 

rata-rata siswa sekolah dasar yang kategori berada pada tingkat atas (high level) dan tengah 

(middle level) di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat Indonesia masih saja di bawah 

markahKriteria Kelulusan Minimal (KKM) sekolah. Apalagi siswa yang berada di sekolah 

rendah yang tingkat sekolahnya berada di posisi bawah (low level) maka markahnya lebih 

rendah lagi. Epon Nur'aeni (2010) pula menyimpulkan dalam temuan penelitiannya bahwa 
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kompetensi pemahaman konsep geometri model berpikir van Hiele siswa sekolah rendah 

yang diajar dengan pendekatan konvensional atau tradisional tergolong rendah. Oleh karena 

itu, perlu dikaji dan dikembangkan suatu pendekatan atau model pembelajaran yang akan 

dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran geometri di sekolah rendah yang ada di 

Kota Padang Provinsi Sumatera Barat Indonesia. 

 

PEMBAHASAN 

Pengembangan hipotesis trayektori pembelajaran merupakan suatu cara untuk 

menjabarkan aspek-aspek pedagogik dalam pembelajaran matematika yang berorientasi pada 

pemahamaman konsep. Hipotesis trayektori pembelajaran terdiri dari tujuan pembelajaran, 

masalah-masalah matematika yang akan digunakan untuk mendukung pemahaman siswa dan 

hipotesis mengenai proses pembelajaran siswa (Simon, 1995 dalam Simon & Tzur, 2004). 

Menurut Bakker (2004),  hipotesis trayektori pembelajaran merupakan jembatan antara teori 

instruksionalpembelajaran dan proses pembelajaran di kelas sesungguhnya. Instruksional 

pembelajaran, dirumuskan berbagai ide matematis yang menjadi fokus dalam tahap 

pembelajaran.Masalah-masalah kontekstual yang bersesuaian dengan ide-ide matematis 

tersebut kemudian dikembangkan untuk pembelajaran di kelas dalam (Anderson & Wong, 

2007).Representasi tersebut meliputi simbol lisan atau tulisan, benda manipulasi, gambar dan 

situasi dunia nyata.Selain interpretasi dan representasi pecahan, ide-ide matematis lainnya 

yang penting untuk dibangun oleh siswa antara lain, Setelah tujuan pembelajaran dan ide-ide 

matematis teridentifikasi, masalah-masalah kontekstual yang bersesuaian dengan tujuan 

pembelajaran didesain.Sesuai dengan karakteristik matematika realistik, pemberian masalah-

masalah kontekstual bertujuan agar siswa dapat aktif mengkonstruksi pemahamannya sendiri 

dengan lebih bermakna. Hipotesis trayektori pembelajaran yang didesain berdasarkan teori-

teori di atas dijabarkan telah dikemukakan sebelumnya bahwa hipotesis trayektori 

pembelajaran juga terbangun atas hipotesis tentang proses pembelajaran di kelas.  

Geometri menempati posisi khusus dalam kurikulum matematika sekolah dasar, 

karena banyaknya konsep yang termuat di dalamnya dan aplikasinya dalam kehidupan 

sehari-hari. Pada dasarnya geometri mempunyai peluang yang lebih besar untuk dipahami 

siswa dibandingkan dengan cabang matematika yang lain, namun bukti-bukti di lapangan 

menunjukkan bahwa hasil belajar geometri masih rendah. Banyak siswa yang masih 

mengalami kesulitan dalam memahami materi geometri. Untuk mengatasi kesulitan-kesulitan 

siswa dalam belajar geometri tersebut, cara yang dapat ditempuh adalah penerapan teori van 

Hiele.  

Geometri juga merupakan lingkungan untuk mempelajari struktur matematika 

(Burger & Shaughnessy, 1993).Geometri digunakan oleh setiap orang dalam kehidupan 

sehari-hari.Ilmuwan, arsitek, artis, insinyur, dan pengembang perumahan adalah sebagian 

kecil contoh profesi yang menggunakan geometri secara reguler. Dalam kehidupan sehari-

hari, geometri digunakan untuk mendesain rumah, taman, atau dekorasi (Van de Walle, 

1990). Usiskin (1987) mengemukakan bahwa geometri adalah (1) cabang matematika yang 

mempelajari pola-pola visual, (2) cabang matematika yang menghubungkan matematika 
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dengan dunia fisik atau dunia nyata, (3) suatu cara penyajian fenomena yang tidak tampak 

atau tidak bersifat fisik, dan (4) suatu contoh sistem matematika. Karena geometri sangat 

berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari, maka pembelajaran geometri berdasarkan teori 

van Hiele sangat cocok dengan pendekatan Pendidikan Matematika Realisik Indonesia, 

dimana PMRI selalu dimulai dengan permasalahan atau konteks nyata yang ada disekeliling 

siswa. 

Tujuan pembelajaran geometri adalah agar siswa memperoleh rasa percaya diri 

mengenai kemampuan matematikanya, menjadi pemecah masalah yang baik, dapat 

berkomunikasi secara matematik, dan dapat bernalar secara matematik (Bobango, 

1992).Sedangkan Budiarto (2000) menyatakan bahwa tujuan pembelajaran geometri adalah 

untuk mengembangkan kemampuan berpikir logis, mengembangkan intuisi keruangan, 

menanamkan pengetahuan untuk menunjang materi yang lain, dan dapat membaca serta 

menginterpretasikan argumen-argumen matematik. 

Pada dasarnya geometri mempunyai peluang yang lebih besar untuk dipahami siswa 

dibandingkan dengan cabang matematika yang lain. Hal ini karena ide-ide geometri sudah 

dikenal oleh siswa sejak sebelum mereka masuk sekolah, misalnya garis, bidang dan 

ruang.Meskipun demikian, bukti-bukti di lapangan menunjukkan bahwa hasil belajar 

geometri masih rendah (Purnomo, 1999) dan perlu ditingkatkan (Bobango, 1993).Bahkan, di 

antara berbagai cabang matematika, geometri menempati posisi yang paling memprihatinkan 

(Sudarman, 2000). 

Rendahnya prestasi geometri siswa juga terjadi di Indonesia.Bukti-bukti empiris di 

lapangan menunjukkan bahwa masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar 

geometri, mulai tingkat dasar sampai perguruan tinggi.Berbagai penelitian menunjukkan 

bahwa prestasi geometri siswa SD masih rendah (Sudarman, 2000).Telah dijelaskan 

sebelumnya bahwa tingkat berpikir siswa dalam geometri menurut teori van Hiele lebih 

banyak bergantung pada isi dan pendekatan/ metode pembelajaran.Oleh sebab itu, perlu 

disediakan aktivitas-aktivitas yang sesuai dengan tingkat berpikir siswa. Salahsatu 

pendukung aktivitas dalam pembelajaran geometri berdasarkan teori van Hiele adalah PMRI. 

Crowley (1987) menjelaskan aktivitas-aktivitas yang dapat digunakan untuk tiga tahap 

pertama, yaitu tahap 0 sampai tahap 2, sebagai berikut. 

1. Aktivitas Tahap 0 (Visualisasi) 

Pada tahap 0 ini, bangun-bangun geometri diperhatikan berdasarkan penampakan fisik 

sebagai suatu keseluruhan. Aktivitas untuk tahap ini antara lain sebagai berikut: 

a) Memanipulasi, mewarna, melipat dan mengkonstruk bangun-bangun geometri.  

b) Mengidentifikasi bangun atau relasi geometri dalam suatu gambar sederhana, dalam 

kumpulan potongan bangun, blok-blok pola atau alat peraga yang lain, dalam berbagai 

orientasi, melibatkan obyek-obyek fisik lain di dalam kelas, rumah, foto, atau tempat 

lain, dan dalam bangun-bangun yang lain. 

c) Membuat bangun dengan menjiplak gambar pada kertas bergaris, menggambar bangun, 

dan mengkonstruk bangun. 
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d) Mendeksripsikan bangun-bangun geometri dan mengkonstruk secara verbal 

menggunakan bahasa baku atau tidak baku, misalnya kubus “seperti pintu atau kotak.”. 

e) Mengerjakan masalah yang dapat dipecahkan dengan menyusun, mengukur, dan 

menghitung. 

2. Aktivitas Tahap 1 (Analisis) 

Pada tahap 1 ini siswa diharapkan dapat mengungkapkan sifat-sifat bangun geometri. 

Aktivitas untuk tahap ini antara lain sebagai berikut: 

a) Mengukur, mewarna, melipat, memotong, memodelkan, dan menyusun dalam urutan 

tertentu untuk mengidentifikasi sifat-sifat dan hubungan geometri lainnya.  

b) Mendeskripsikan kelas suatu bangun sesuai sifat-sifatnya.  

c) Membandingkan bangun-bangun berdasarkan karakteristik sifat-sifatnya.  

d) Mengidentifikasi dan menggambar bangun yang diberikan secara verbal atau diberikan 

sifat-sifatnya secara tertulis. 

e) Mengidentifikasi bangun berdasarkan sudut pandang visualnya. 

f) Membuat suatu aturan dan generalisasi secara empirik (berdasarkan beberpa contoh yang 

dipelajari). 

g) Mengidentifikasi sifat-sifat yang dapat digunakan untuk mencirikan atau 

mengkontraskan kelas-kelas bangun yang berbeda. 

h) Menemukan sifat objek yang tidak dikenal. 

i) Menjumpai dan menggunakan kosakata atau simbol-simbol yang sesuai. 

j) Menyelesaikan masalah geometri yang dapat mengarahkan untuk mengetahui dan 

menemukan sifat-sifat suatu gambar, relasi geometri, atau pendekatan berdasar wawasan. 

 

3. Aktivitas Tahap 2 (Deduksi Informal) 

Pada tahap 2 ini siswa diharapkan mampu mempelajari keterkaitan antara sifat-sifat dan 

bangun geometri yang dibentuk. Aktivitas siswa untuk tahap ini antara lain sebagai berikut: 

a) Mempelajari hubungan yang telah dibuat pada tahap 1, membuat inklusi, dan membuat 

implikasi. 

b) Mengidentifikasi sifat-sifat minimal yang menggambar suatu bangun. 

c)  Membuat dan menggunakan definisi 

d) Mengikuti argumen-argumen informal 

e) Menyajikan argumen informal. 

f) Mengikuti argumen deduktif, mungkin dengan menyisipkan langkah-langkah yang 

kurang. 

g) Memberikan lebih dari satu pendekatan atau penjelasan. 

h) Melibatkan kerjasama dan diskusi yang mengarah pada pernyataan dan konversnya. 

i) Menyelesaikan masalah yang menekankan pada pentingnya sifat-sifat gambar dan saling 

keterkaitannya. 

Van de Walle (1990:270) membuat deksripsi aktivitas yang lebih sederhana 

dibandingkan deskripsi yang dibuat oleh Crowley (1987:7-12). Menurut Van de Walle 

aktivitas pembelajaran untuk masing-masing tiga tahap pertama adalah sebagai berikut: 
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1. Aktivitas Tahap 0 (Visualisasi). 

Aktivitas pada tahap 0 ini haruslah: 

a) melibatkan penggunaan model fisik yang dapat digunakan siswa untuk 

memanipulasi, 

b) melibatkan berbagai contoh bangun-bangun yang sangat bervariasi dan berbeda 

sehingga sifat yang tidak relevan dapat diabaikan, 

c) melibatkan kegiatan memilih, mengidentifikasi dan mendeksripsikan berbagai 

bangun, dan 

d) menyediakan kesempatan untuk membentuk, membuat, menggambar, menyusun 

atau menggunting bangun. 

2. Aktivitas Tahap 1 (Analisis) 

Aktivitas untuk tahap 1 ini haruslah: 

a) menggunakan model-model pada tahap 0, terutama pada model-model yang dapat 

digunakan untuk mengeksplorasi berbagai sifat bangun, 

b) mulai lebih menfokuskan pada sifat-sifat daripada sekedar identifikasi, 

c) mengklasifikasi bangun berdasar sifat-sifatnya berdasarkan nama bangun tersebut, 

dan 

d) menggunakan pemecahan masalah yang melibatkan sifat-sifat bangun. 

3. Aktivitas Tahap 2 (Deduksi Informal) 

Aktivitas untuk tahap 2 ini haruslah: 

a) Melanjutkan pengklasifikasian model dengan fokus pada pendefinisian sifat. 

Membuat daftar sifat dan mendiskusikan sifat yang perlu dan cukup untuk kondisi 

suatu bangun atau konsep, 

b) Memuat penggunaan bahasa yang bersifat deduktif informal, misalnya: semua, 

suatu, dan jika-maka serta mengamati validitas konvers suatu relasi. 

c) Menggunakan model atau gambar sebagai sarana untuk berpikir dan mulai mencari 

generalisasi atau contoh kontra. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Membangun sebuah hipotesis trayektori yang didalamnya ada prediksi (conjectured) 

pembelajaran memang membutuhkan kejelian dan pemahaman terhadap proses belajar yang 

sedang dialami para siswa. Bertitik tolak dari pemahaman awal siswa, berbagai ide matematis 

diidentifikasi untuk semakin memperluas pemahaman siswa terhadap suatu konsep.Melalui 

permasalahan kontekstual, siswa-siswa diharapkan mengkonstruksi secara aktif ide-ide 

matematis tersebut. Dalam hal ini, peranan guru adalah memfasilitasi proses belajar siswa 

dengan menciptakan proses belajar yang interaktif dan memberikan  

kesempatan seluas-luasnya pada siswa untuk aktif memberikan kontribusi terhadap  

proses belajarnya sendiri.Dalam mengajar, guru diharapkan tidak hanya terpaku ada 

kurikulum tetapi juga berinisiatif untuk menjembatani kurikulum dengan situasi nyata yang 

dihadapi siswa. 

 



 
PROCEEDING 

Scientific Forum-Faculty of Education Department of Science Education (FIP-JIP) and The International Seminar 
Gorontalo, 09 – 11 September 2015  

 

 

 
599 

 

DAFTAR RUJUKKAN 

Anderson, J., & Wong, M. (2007). Teaching common fractions in primary school:  

Bakker, A. (2004). Design Research in Statistics Education: On Symbolizing and  

Bobango, J.C.. 1993. Geometry for All Student: Phase-Based Instruction. Dalam Cuevas 

(Eds). Reaching All Students With Mathematics. Virginia: The National Council of 

Teachers of Mathematics,Inc 

Burger, W.F. & Culpepper, B.. 1993. Restructuring Geometry. Dalam Wilson Patricia S. 

(Ed). Reseach Ideas for The Classroom: High Scholl Mathematics. New York: 

MacMillan Publishing Company. 

Computer Tools.Utrecht: CD-βPress.  

Depdiknas. 2006. Kurikulum Tingkat Satuan Pembelajaran. Pusat Kurikulum Balitbang, 

Depdiknas. Jakarta 

Epon Nur‟aeni. 2010. Pengembangan Kemampuan Pemahaman dan Komunikasi  Matematis 

Siswa Sekolah Dasar Melalui Pembelajaran Geometri Berbasis H Teori Van Hiele. 

Bandung: Disertasi Tidak diterbitkan. 

Mei Anna- Yan chan. 2007.The effects of spiral bianshicurriculum: A case study of the 

teaching of speed for Primary 6 students in Hong Kong. Proceeding. The fourth East 

Asia Regional Conference on Mathematics Education (EARCOME4) 

P. Sarjiman. 2012.  Peningkatan Pemahaman Rumus Geometri melalui Pendekatan 

Matematika Realistik di SD. Hompage http//: penelitiantindakankelas.blogspot.com.  

Diakses 30 Mei 2014. 

Simon, M. & Tzur, R. (2004).Explicating the Role of Mathematical Tasks in Conceptual 

Learning: An Elaboration of the Hypothetical Learning Trajectory. Mathematical 

Thinking and Learning, 6, 91-104.  

Sudarman.2000. Pengembangan Paket Pembelajaran Berbantuan Komputer Materi Luas dan 

Keliling Segitiga untuk Kelas V Sekolah Dasar.Tesis tidak diterbitkan. Malang: PPS 

UM. 

Syafri Ahmad.2011. Inovasi Pembelajaran Sistem Koordinat Cartesius bagi siswa Kelas VI 

Sekolah Dasar. Pedagogi, Volume IX No. 01. 1 Apri 2011 hal.123-137 

Teachers' Reactions to a New Curriculum.In P. L. Jeffery (Ed) Proceedings of 

Australian Association for Research in Education 2006.Engaging Pedagogies(Vol 1 

pp. 1-13). Adelaide, (27-30 Nov 2006).  

Trianto.2011.Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif. Jakarta : Kharisma Putra 

Utama 

Van De Walle, Jhon A.2008. Elementary School Mathematics. Teaching Developmentally. 
New York & London: Longman Publishing Group 

 

 

 

 

 



 
PROCEEDING 

Scientific Forum-Faculty of Education Department of Science Education (FIP-JIP) and The International Seminar 
Gorontalo, 09 – 11 September 2015  

 

 

 
600 

MATHEMATICS LEARNING WITHIN NATION CHARACTER BY USING MATH 

KITCHEN FOR CONCEPT ARITHMETIC IN PRIMARY SCHOOL 

 

 

Yullys Helsa 

PGSD, FIP UniversitasNegeri Padang  

elsa_khamek@yahoo.co.id 

 

 

Abstrak 

Peningkatan kualitas belajar siswa, membutuhkan proses kreatif dan inovatif dalam 

pembelajaran. Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI) adalah salah satu 

pendekatan pembelajaran yang mengiring siswa memahami konsep matematika dengan 

mengkontruksikan pengetahuan sebelumnya. Tulisan ini merupakan kajianteori, menelaah 

beberapa kajian yang mendukung pendesainan pembelajaran matematika di SD. Tujuan yang 

hendak dicapai dalam matapelajaran matematika SD dapat melatih siswa berfikir kritis, logis, 

inovatif dan kreatif, namun matematika merupakan pelajaran abstrak, hal ini mengakibatkan 

siswa sering mengalami kesulitan untuk memahami dan kebanyakan siswa tidak suka 

terhadap pelajaran matematika. Math Kitchenadalahsebuahkontekspembelajaranmatematika 

yang bisa dijadikan sumber belajar Aritmatika Sosial di SD, melalui konteks ini diyakini bisa 

menghadirkan konsep dan melatih karakter kerjasama siswa. Kemudian pada pembelajaran 

menggunakan pendekatan PMRI juga mengutamakaan learning process, sehingga melalui 

aktivitas belajar di kelas diharapkan daya nalar dan pemahaman siswa pada konten aritmatika 

dapat dimunculkan sebaik mungkin. 
 

Kata Kunci: Math Kitchen, PMRI, Aritmatika dan Karakter. 

 

BACKGROUND 

Various efforts have been given to improve the quality of education in Indonesia. New 

policies, curriculum revision, and educational reform are examples of these efforts.  

Character education is one of the current issues in education. Deputy Minister of  National 

Education, Fasli Jalal, explained that the present problems in the society, such as corruption, 

violence, and anarchize actionsare the reason for character education (www.maarifinstute.org 

).  In addition, charactereducation is in line with national goals of education as stated in 

Article 3 of the National Education System Act. National education is aimed at 

producingnoble, healthy, knowledgeable, skilled, creative, independent, responsible, and 

democratic citizens who have faith in God the Almighty. This means character education 

should be included in every classroom including mathematics classroom. Mathematics 

education should help students develop among others their self-potentials, creativity, and 

curiosity. 

PendidikanMatematikaRealistik Indonesia (PMRI) is a movement of mathematics 

education reform in Indonesia. This approach is adapted from Realistic Mathematics 

Education (RME) deveined by Freudenthal Institute in the Netherlands. Here mathematics is 

viewed as a human activity. Students are guided to reinvent mathematical ideas and find their 

own their own understanding on mathematical concepts through group and class discussions. 

mailto:elsa_khamek@yahoo.co.id
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This teaches democratic attitude, confidence, hardworking, and perseverance. In this paper 

we designed math lessons on Arithmetic‟s concepts using “Mathematics Kitchen” as 

contexts. Students are expected to build their national pride and appreciation of traditional 

foods. According to Anawita (2010: p.13), teaching materials are commonly used as 

materials or media to develop cultural values and national characters. Therefore, teachers do 

not need to change the existing subject, but use the subject matter to develop the cultural 

values and national character. Also, teachers do not have to develop specific learning process 

to develop value. 

Learning mathematics using  kitchen‟s context is known as Math Kitchen. It is 

interesting because using cooks means students do learning activities. It is parallel with 

Fruedhethal (1991, p.16-17) who emphasized the idea of mathematics that must be connected 

to reality through problems. The term “reality” in this context does not mean that the problem 

that always encounter in daily life. The term “reality” means that the problem will occur 

based on students‟ real experience. 

 

DISCUSS 

Social arithmetic are operations that are used in every day society for things like 

interest rate and percentages. There are four main operations that we use often in Arithmetic, 

with those four being addition, subtraction, multiplication and dividing. These four are very 

important and without knowing what they mean or how to use them you can't do much else in 

maths.Mathematics is a hierarchical subject. Without understanding of pre-

requisiteknowledge, foundation will be weak and learning will be shallow. It is important for 

teachers to check on students‟understanding before introducing new concepts and skills. 

Teachers need to be aware of their students‟ interests and abilities so as to develop learning 

tasks that are stimulating and challenging. This is important in order to engage students in 

active and reflective learning where students participate and take ownership of the learning.  

The development of learning module based on PMRI approach in equation material 

is seen important because learning realistic mathematics involves students‟ habits in daily life 

which can be designed as contexts in learning mathematics at school. Besides using contexts, 

learning through PMRI approach trains students to reinvent the understanding of arithmetic‟s 

concepts through learning activities that have been designed in module. Teacher can learn 

how to identify the problems, determine the cause, and look for the solution for every 

problem so that gradually she can change teacher centered learning into students centered 

learning. In an activity or a learning phase which are provided in students‟ module, students 

are asked to discuss together with friends and teacher. In discussion section, students have 

confidence in sharing their arguments or ideas or finding the solution of problems designed.  

Those arguments can be taken for granted so that students become more active in 

learning in the classroom or outside the classroom. Students‟ negative impressions for 

instance mathematics is too difficult, abstract, scaring, and hard to be applied in daily life will 

reduce and even it is possible to fade away. Students become interested, happy, enjoying, and 

independent in learning mathematics. 
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Furthermore by developing this module, it is expected that it could help in 

developing and shaping students‟ characteristics well thus mathematics learning goals which 

have been mentioned in KTSP can be attained perfectly. There so many contexts in the 

kitchen that can be serve as ideas of problems that related to arithmetic‟s. 

In students‟ learning phase, students share their opinion about different menu but 

have same main ingredients. The main ingredients are meat, chili, and coconut milk. The 

learning activity starts from the dialogues between the researcher and students. Those are the 

dialogues: 

Student 1  : ” Ma‟am, we plan to cook kaliodaging but only taking the main  ingredients. 

How many portions should be serve, ma‟am?”. 

Researcher : ”Yes, For the number of portions, you can take the numbers of your family 

member”  

Student 1  : ”Yes, ma‟am”. 

Researcher walked around and asked some students. The dialogues as follow: 

Researcher : ” What do you want to cook? And for how many portions it will be?” 

Student 2    :  ”We want to cook rendang, ma‟am. We will make 30 portions. 

Researcher :”Okay, go ahead. After that you can transform it into mathematical model.” 

In principle there are mathematical arithmetic functions, namely a simple 

mathematical function comprising, as addition, subtraction, multiplication and division as 

well as combined.To better understand this social arithmetic properly, we must recall that 

earlier material about fractions. We should also recall the arithmetic operations in the algebra 

because the material to be studied is the use of algebra in everyday life. 

          Social arithmetic is a matter close to our daily life, such as: Calculating the Overall 

Value, Value Per Unit and Value Most well as the Purchase Price, Selling Price, Profit, Loss, 

Discount (Rabat), Gross, Tara and Netto. To further clarify this matter, should we understand 

the notion of each sub material relating to social arithmetic.  

In mathematics learning are the characteristics of the material social arithmetic in 

economic activity, in the form of overall price, the price per unit, and the prices of most. 

There is also the purchase price, selling price, profit and loss and rebates (discounts), gross, 

tare, and net. In these characteristics, can use the contexts that form of the game of buying 

and selling by giving some initial agreement.Use of this context aims to facilitate in 

constructing the mathematical concepts of arithmetic social (the overall price, the price per 

unit, and the prices of most. There is also the purchase price, sales price, profit and loss and 

rebates (discounts), gross, tare, and net). Activities that used in social arithmetic in the form 

of objects that can be in buying process. 

This term is a form known situation through a process of generalization and 

formalization: 

1. The material of social arithmetic is always in touch with everyday life. 

2. This material is related to the economy or trade and transactions. 
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3. In this matter, there is the overall price, the price per unit, and the prices of most. There 

is also the purchase price, selling price, profit and loss and rebates (discounts), gross, 

tare, and net. 

4. The calculation in this material using algebraic concepts through arithmetic operation in 

the form of fragments and others. 

5. The shape of the sample questions his form of story problems. 
 

CONCLUSION AND SUGGESTION 

PMRI approach provides students a context that links the concept they have to 

learn with reality of their live more situational.  Mathematics kitchen have helped students 

reinvent mathematical ideas and understand the concept of arithmetic‟s. In this design, the 

materials are arranged in such a way that the students can re-invent the concept of 

arithmetics. In the learning process, the focus is not on mathematics as a ready-made 

product but on the activities of guided re-invention, known the process of horizontal and 

vertical matematization (see Treffers, 1987 and Freudenthal, 1991). This develops students‟ 

initiative and creativity.  Horizontal mathematizing in arithmetics learning process is 

characterized by math kitchen, then the vertical mathematizing studied by model of and 

model for. 

Through some activities, students are trained in critical thinking and 

argumentation. It is also very useful for students to develop their insight and knowledge. 

Using mathkitchen at the Indonesian context makes students more interested and excited in 

learning math. Here students can optimize their cultural values which are indirectly showed 

in the learning process such as accuracy, perseverance, hard work, curiosity, and unyielding 

attitude.It is then suggested that teachers use math kitchen to initiate contexts for learning 

certain mathematical concepts. Other cultural contexts also enrich students with more values 

to build nation character. 
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Abstract 

Moral education in the family can be done through the creation of morality by the parents, 

because the parents in family education has an important and crucial role. To cultivate moral 

values in the child, delivery should be a conducive atmosphere in everyday life in the family. 

The family becomes a laboratory of character. The development of moral education in the 

family can also be done through the development of cultural interaction, because moral 

education carried out in the family through the development of education-based education is 

critical. Children should be given the atmosphere and environment conducive to develop 

themselves. That's why the value of education for children should be available family and 

community environments that are conducive to trigger the developmental aspects of 

cognitive, affective and psychomotor for children. Character education in the community can 

be done through the institution of the family. The close kinship of Indonesian society is an 

indicator of strength of domination the family in one's life. The family is the first and a main 

place in a person's development. Communication patterns and order of values in a family of 

very large impact on a child's behavior. Value harmony and democratic family owned it 

would be inherited by his children. Some of the principles that must there if the family wants 

to play a role in character education are: (1) The commitment of families to pay attention to 

their children, (2) The education process in families relying on the issue of exemplary 

parents, (3) Active communication. If the three principles of character education in the family 

can be fulfilled, it can be believed that the family is able to play a role in moral education 
 

Keywords:  education, manners, education in the family 

 

 

LATAR BELAKANG 

Pendidikan merupakan upaya yang terencana dalam proses pembimbingan dan 

pembelajaran bagi individu agar berkembang dan tumbuh menjadi manusia yang mandiri, 

bertanggung jawab, kreatif, berilmu, sehat, dan berakhlak mulia baik dilihat dari aspek 

jasmani maupun ruhani. Manusia yang berakhlak mulia, yang memiliki moralitas tinggi 

sangat dituntut untuk dibentuk atau dibangun. Bangsa Indonesia tidak hanya sekedar 

memancarkan kemilau pentingnya pendidikan, melainkan bagaimana bangsa Indonesia 

mampu merealisasikan konsep pendidikan dengan cara pembinaan, pelatihan dan 

pemberdayaan SDM Indonesia secara berkelanjutan dan merata. Ini sejalan dengan Undang-

undang No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas yang mengatakan bahwa tujuan pendidikan 

adalah“… agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab”. 
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Begitu beratnya tanggung jawab pendidikan dalam membangun manusia indonesia, 

berbagai hambatan pasti akan selalu dilalui, seperti terjadinya krisis moneter dan ekonomi 

yang melanda Indonesia sejak Juli 1997, telah mengecilkan arti pembangunan, khususnya 

pembangunan di bidang pendidikan, namun demikian krisis juga memberikan pelajaran 

berharga bahwa pendekatan yang dipilih dalam pembangunan perlu diperkaya dalam 

mengokohkan keberdayaan masyarakat.  Di samping itu, tantangan yang terjadi dapat pula 

menyangkut gejala kemerosotan moral, dimana dalam dewasa ini sudah benar-benar 

mengkhawatirkan. Kejujuran, keadilan, tolong-menolong dan kasih sayang sudah tertutup 

oleh penyelewengan, penipuan, penindasan, saling menjegal, saling menfitna dan saling 

merugikan. 

Kemerosotan moral yang demikian itu lebih mengkhawatirkan lagi, karena bukan 

hanya menimpa kalangan orang dewasa dalam berbagai jabatan, kedudukan dan profesinya, 

melainkan juga telah menimpa kepada pelajar tunas-tunas muda yang diharapkan dapat 

melanjutkan perjuangan membela kebenaran, kedilan dan perdamaian masa depan. 

Gejala pendidikan yang lebih mengedepankan pada kemampuan intelektual mulai 

merambah berbagai lembaga pendidikan, baik pada jalur pendidikan formal, non formal 

maupun informal. Banyaknya sekolah yang mengdepankan proses pendidikan yang mampu 

memompa tenaga produktif. Tenaga produktif dalam hal ini adalah suatu kemampuan 

masyarakat untuk menghasilkan suatu tindakan dan produk-produk baik yang bersifat 

ekonomis, teknologis maupun intelektualitas dan umumnya tenaga produktif masyarakat 

lebih banyak pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang pada akhirnya setiap 

individu akan mendapat kemudahan hidup, kesejahteraan dan kemudahan untuk 

mengekspresikan kemanusiaannya. Pada kenyataannya ekspresi kemanusiaan mulai luntur, 

pandangan manusia tidak lagi mengedepankan aspek rasionalitas kemanusiannya, namun 

lebih mengedepankan aspek perilaku kebinatangannya dengan mengejar berbagai ambisi 

yang bisa mengamankan dirinya, kelompoknya dari kekurangan, keterbelengguan ataupun 

berbagai ancaman dari luar. Gambaran  Alfin Tofler (1989) tentang kondisi ini melihat 

bahwa tekanan yang menguncangkan dan hilangnya orientasi individu disebabkan kita 

dihadapkan dengan terlalu banyak perubahan dalam waktu yang terlalu singkat. Yang terjadi 

di Indonesia  merupakan suatu guncangan, sebagai akibat dari prilaku yang tidak 

mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan moralitas.  

Masalah kemerosotan moral manusia Indonesia menjadi semakin terlihat ironis ketika 

kita sedang gencar-gencaarnya merencanakan peningkatan kualitas SDM dalam rangka 

menghadapi era globalisasi. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan kunci 

kemampuan kita menghadapi era globalisasi karena jika tidak memiliki sumber daya manusia 

yang handal tentu kita akan kalah bersaing di negeri sendiri manakala sumber daya manusia 

dari negara asing bebas masuk ke negara kita.   

Terbukti bahwa kita memang belum memiliki SDM yang berkualitas karena SDM 

kita gagal mengatasi krisis ekonomi, politik, sampai hampir-hampir mengakibatkan krisis 

moral bangsa. Jika masalah kemerosotan ini tidak segera diatasi, perlahan-perlahan bangsa 

ini kan terjerumus pada kehancuran yang lebih parah. Untuk itu perlu kiranya segera dicari 

cara pemecahan yang terstruktur, efektif dan tepat sasaran.   
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Keluarga sebagai lingkungan pertama dan sebagai pendidikan dasar tentu saja 

memiliki faktor yang penting dalam membentuk pola perilaku seorang anak. Di antaranya 

melalui perhatian, kasih sayang serta penerapan budi pekerti yang baik, terlepas dari peran 

sekolah sebagai wahana dalam menyampaikan pengajaran dan pendidikan turut pula 

mempengaruhi tingkat perkembangan budi pekerti seorang anak. 

 

Hakikat Pendidikan Budi Pekerti 

Pendidikan sebagai usaha manusia untuk kepentingan manusia, dalam konteks 

kesejarahan pendidikan bertujuan agar manusia melakukan perbuatan susila sesuai dengan 

ajaran agamanya. Pada takaran aliran filsafat realisme berpendapat bahwa dengan pendidikan 

setiap manusia harus memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang ilmu pengetahuan 

yang mendalam, sementara itu Pentalozzi yang melihat pentingnya pendidikan dalam 

keluarga melihat bahwa pendidikan budi pekerti merupakan pendidikan kesusilaan dan 

pendidikan agama. Dasar pendidikan menurutnya adalah mengembangkan segala daya 

kemampuan anak untuk mencapai kemanusiaan sejati. Jika dilihat dari tujuan pendidikan, 

maka pendidikan pada dasanya adalah bagian kebudayaan yang tidak dapat dipisahkan dari 

kehidupan manusia, pendidikan mempunyai sifat-sifat universal, dan praktek pendidikan 

memiliki segi-segi yang umum sekaligus memiliki keunikan atau kekhasan berkaitan dengan 

pandangan hidup masing-masing bangsa. Berkaitan dangan pandangan tentang pendidikan 

tersebut, maka sangat jelas bahwa pada dasarnya tujuan pendidikan adalah untuk membentuk 

karakter bangsa yang berbudi pekerti dan melakukan segala tindakan sesuai dengan kodrat 

manusia sebagai mahluk susila. 

Pada takaran implementasi, pendidikan seharusnya membangkitkan kesadaran diri 

seorang manusia sebagai subyek dan manusia tersebut dapat memerankan sebagai seorang 

pembohong bagi manusia lain. Kesadaran ini secara manual akhirnya membentuk kesadaran 

sosial yang dibangun di atas basis relasi intersubjektif, masyarakat dapat memainkan peranan 

dalam kontruksi tatanan sosial baru yang lebih demokratis. Pendidikan harus mampu 

membangun karakater bangsa atau manusia indonesia sesuai dengan tatangan nilai-nilai yang 

berlaku di negera Indonesia. Karena pada dasarnya pendidikan secara umum memiliki tugas 

suci dan mulia yaitu memperdayakan umat manusia sehingga mampu mengaktualisasikan 

dirinya secara penuh dalam kehidupan dunia akhirat. Pendidikan memegang tugas 

mentransformasikan individu-individu menjadi manusia sejati, yakni manusia sempurna yang 

mampu menggali kecerdasan-kecerdasan.   

Pendidikan budi pekerti memiliki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan 

moral maupun pendidikan nilai. Kedua pendidikan nilai atau pendidikan budi pekerti 

mempunyai tujuan membentuk pribadi anak, supaya menjadi manusia yang baik, masyarakat 

yangbaik dan menjadi warga negara yang baik. Hakikat pendidikan budi pekerti  merupakan 

pendidikan yang mempunyai nilai  tentang baik buruk kelakukan manusia. Beberapa ahli 

mengemukakan bahwa pendidikan budi pekerti juga dapat disamakan dengan pendidikan 

etik, pendidikan nilai atau pendidikan afektif. Bahkan ada pula yang mengistilahkan 

pendidikan budi pekerti dengan pendidikan watak atau pendidikan akhlak apabila dilihat dari 

istilah agama. 
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Naskah kurikulum pendidikan budi pekerti yang dikeluarkan oleh Depdiknas (2001) 

melihat  pendidikan budi pekerti secara konseptual mencakup 

1. usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik menjadi manusia seutuhnya yang berbudi 

pekerti luhur dalam segenap peranannya sekarang dan masa yang akan datang 

2. upaya pembentukan, pengembangan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan prilaku 

peserta didik agar mereka mau dan mampu melaksnakan tugas-tugas hidupnyasecara 

selaras, serasi dan seimbang (lahir batin, material spiritual dan individual sosial) 

3. upaya pendidikan untuk membentuk peserta didik menjadi pribadi seutuhnya yang 

berbudi pekerti luhur melalui kegiatan bimbingan, pembiasaan, pengajaran dan latihan 

serta keteladanan. 

Jika dilihat secara normatif, dimana pendidikan budi pekerti sebagai pendidikan nilai, 

maka pendidikan ini dapat diartikan sebagai pendidikan yang membentuk karakter suatu 

individu agar mempunyai nilai, dimana jika dilihat dari pendapat Kluckholhn mendefinisikan 

nilai sebagai konsepsi dari apa yang diinginkan, yang mempengaruhi pilihan terhadap cara, 

tujuan antara dan tujuan akhir tindakan. Dalam perspektif ekonomi mungkin nilai sebagai 

benda yang mempunyai harga, namun dalam perspektif sosiologis, maka nilai merupakan 

prilaku yang dilandasi budi pekerti yang tinggi dalam berinteraksi dengan sesama manusia.  

Sementara itu Zuriah (2007: 17) melihat pengertian budi pekerti sebagai suatu moral, 

yang mengandung arti (a) adat istiadat, (b) sopan santun dan (c) prilaku. Selanjutnya  

menurut zuriah yang mengutip dari draf kurikulum berbasis kompetensi (2001) budi pekerti 

berisi nilai prilaku manusia yang akan di ukur menurut kebaikan  dan keburukannya melalui 

norma agama, norma hokum, tata karma dan sopan santun, norma budaya dan adapt istiadat 

masyarakat. 

Namun jika budi pekerti dilihat sebagai suatu falsafah yang bersumber dari filsafat, 

maka budi pekerti terkait dengan etika. Etika merupakan studi yang melihat berbagai cara 

penerapan hal yang baik bagi manusia. Solomon (dalam Zuriah,2007) etika mencakup: 

1. disiplin ilmu yang mempelajari nilai-nilai dan kebenarannya 

2. nilai-nilai hidup nyata dan hukum tingkah laku manusia yang menopang nilai-nilai 

tersebut. 

Jika disimak dari pendapat tersebut di atas, maka nampak bahwa pendidikan budi 

pekerti sebagai pendidikan nilai bagi manusia, pada dasrnya bersumber dari manusia itu 

sendiri. Landasan pendidikan nilai atau budi pekerti seharusnya berangkat dari kasadaran 

hakikat manusia itu sendiri. Hakikat manusia mampu melahirkan beragam tafsiran yang 

mengkristal tentang makna budi pekerti itu sendiri. 

 Hakikat budi pekerti tidak lepas dari aspek psykologi manusia yang melihat manusia 

sebagai individu yang selalu tampil unik dan keunikan manusia dilihat dari sisi mental dan 

tingkah laku yang berimplekasi pada asumsi psykologis berikutnya. Pernyataan ini tidak 

menampik bahwa tidak ada seorang anak manusiapun yang sama persis dengan manusia 

lainnya. Dalam konteks psikologi batas-batas kemiripan melalui kaidah-kaidah 

perkembangan mental mansuai beserta ciri-ciri perilakunya. Keutuhan manusia sebagai 

organisasi dijelaskan melalui aspek-aspek psykis yang berkembang secara dinamis. Demikian 
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pula perbedaan individu dapat ditarik dari prinsip-prinsip perkembangan yang diwakili setiap 

fase pertumbuhan dan perkembangan manusia (Bustanul:tt) 

Jika disimak dari pendapat tersebut, maka pendidikan budi pekerti atau pendidikan nilai 

akan berimplikasi pada etika manusia. Etika menurut Berten (dalam Zuriah: 2007) 

mengartikan sebagai ilmu yang mempelajari adat kebiasaan, termasuk di dalamnya moral 

yang mengandung nilai dan norma yang menjadi pegangan hidup seseorang atau sekelompok 

orang bagi pengaturan tingkah lakunya. Etika dalam konteks psikologi juga membahas 

sebagai kesadaran seseorang untuk membuat pertimbangan moral yang rasional 

mengenaikewajiban memutuskan pilihan yang terbaik dalam menghadapi masalah nyata, 

dalam setiap mengambil keputusan maka seseorang wajib dapat dipertanggungjawabkan 

secara moral terhadap diri dan lingkungannya, dan setiap perkembangan manusia akan 

membawa kesadaran masing masing untuk bisa dipertanggungjawabkan oleh dirinya sebagai 

manusia.  

Pendidikan moral yang berorientasi pada perilaku adil, jujur, bertanggung jawab, tepa 

selira baik kepada Tuhan, sesama manusia maupun dengan alam merupakan seperangkat 

ajaran yang tidak bisa dipotong-potong. Ajaran moral ini menekankan kepada asas kesebaban 

(causative), yang menghargai nilai asal muasal (seba-musabab) adanya sesuatu dan 

menomorduakan kepentingan diri pribadi yang selalu finalis dan egosentris.    

Fungsi Pendidikan Budi Pekerti 

Esesnsi manusia sebagai mahluk social pada dasarnya merupakan  suatu bentuk 

beutuhan dalam melakukan interaksi dengan manusia lainnya, dan bahkan dengan 

lingkungan yang mempengaruhinya. Dalam proses interaksi manusia harus mampu selalu 

menghormati  sesama manusia.  Cahyoto (dalam Zuriah: 2007) mengemukakan bahwa budi 

pekerti bagi manusia adalah: 

1. budi pekerti dalam ruang lingkup etika merupakan pengembangan bagi dirinya sebagai 

suatu ilmu pengetahuan 

2. sebagai landasan bagi pola prilaku sehari-hari yang didasari hak dan kewajiban sebagai 

warga negara 

3. manusia dapat mencari dan memperoleh informasi tentang budi pekerti atau nilai, 

mengolah dan mengambil keputusan dalam menghadapi masalah nyata di masyarakat 

4. manusia dapat berkomunikasi dan bekerjasama dengan orang lain untuk mengembangkan 

nilai moral. 

Sementara itu menurut Draf Kurikulum Berbasis Kompetensi melihat bahwa 

pendidikan budi pekerti bagi peserta didik merupakan: 

1. pengembangan, yaitu untuk meningkatkan prilaku bagi peserta didik yang telah tertanam 

dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. 

2. penyeluran, yaitu untuk membantu peserta didik yang memiliki bakat tertentu agar dapat 

berkembang dan bermanfaat secara optimal sesuai dengan budaya bangsa 

3. perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan, kekurangan dan kelemahan peserta didik 

dalam prilaku sehari-hari 

4. pencagahan, yaitu mencegah prilaku negatif yang tidak sesuai dengan ajaran agama dan 

budaya bangsa 
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5. pembersih, yaitu untuk membersihkandiri dari penyekit hati seperti sombong, egois, iri 

dengki dan riak agar anak didik tumbuh dan berkembang sesuai dengan ajaran agama dan 

budaya bangsa 

6. penyaring, yaitu untuk menyaring budaya bangsa sendiri dan budaya bangsa lain yang 

tidak sesuai dengan nilai-nilai budi pekerti. 

 

Aplikasi Pendidikan Budi Pekerti 

1. Pendidikan Agama sebagai Pendidikan Nilai  

Aplikasi dalam pendidikan budi pekerti harus berangkat dari pemahaman pada setiap 

kepecayaan yang dianut oleh masing-masing manusia. Hakikat manusia yang berfikir 

pendidikan agama dan pendidikan moral mendapatkan tempat yang wajar dan leluasa dalam 

sistem pendidikan nasional Indonesia. misalnya mengatakan bahwa isi kurikulum setiap 

jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan Pancasila, pendidikan agama 

dan pendidikan kewarganegaraan.  Pendidikan agama tidak terlepas dari upaya menanamkan 

nilai-nilai serta unsur agama pada jiwa seseorang. Unsur-unsur agama tersebut secara umum 

ada empat: (1)Keyakinan atau kepercayaan terhadap adanya Tuhan atau kekuatan gaib 

tempat berlindung dan memohon pertolongan; (2) Melakukan hubungan yang sebiknya-

baiknya dengan tuhan guna mencapai kesejahteraan hidup didunia dan akhirat; (3) Mecintai 

dan melaksanakan perintah Tuhan, serta menjauhi larangan-Nya, dengan jalan beribadah 

yang setulus-tulusnya,dan meninggalkan segala yang diizinkan-Nya; (4) Meyakini adanya 

hal-hal yang dianggap suci dan sakral, seperti kitab suci, tempat ibadah dan sebagainya. 

Adapun moral ialah kelakuan yang sesuai dengan ukuran-ukuran (nilai-nilai) 

masyarakat, yang disertai pula oleh rasa tanggung jawab atas kelakuan (tindakan) tersebut. 

Tindakan itu haruslah mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan atau 

keinginan pribadi. 

Dalam Islam moral sering merupakan terjemahan dari kata akhlak. Dikalangan para 

ulama terdapat berbagai pengertian tentang apa yang dimaksud dengan akhlak. Murtada 

Muthahari misalnya mengatakan bahwa akhlak mengacu kepada suatu perbuatan yang 

bersipat manusiawi, yaitu perbuatan yang lebih bernilai dari sekedar perbuatan alami seperti 

makan, tidur dan sebagainya. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang memiliki nilai, seoerti 

berterima kasih, khidmah kepada orang tua dan sebgainya.   

Pengertian moral secara lebih lengkap dikemukaan oleh Ibnu Miskawih (abad ke-X 

M). Menurutnya akhlak sebagai bentuk prilaku budi pekerti dalam setiap tingkah 

lakumemiliki arti sebagai perbuatan yang lahir dengan mudah dari jiwa yang tulus, tanpa 

memerlukan pertimbangan dan pemikiran lagi. Berdasarkan definisi ini maka perbuatan 

akhlak harus memiliki lima ciri sebagai berikut. Pertama, perbuatan tersebut telah mendarah 

daging atau mempribadi, sehingga menjadi identitas orang yang melakukanya. Kedua, 

perbuatan tersebut dilakukan dengan mudah, gampangserta tanpa memerlukn pikiran lagi. 

Sebagai akibat dari telah mempribadinya perbutan tersebut. Ketiga, perbuatan tersebut harus 

dilakukan atas kemauan dan pilihan sendiri, bukan paksaan dari luar. Keempat, perbuatan 

tersebut dilakukan dengan sebenarnya, bukan berpura-pura, sandiwara atau tipuan. dan 

Kelima, perbuatan tersebut dilakukan atas dasar niat semata-mata karena Allah. Berdasarkan 
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definisi-definisi tersebut terlihat bahwa akhlak terkait dengan perbuatan yang baik, terpuji, 

bernilai luhur, berguna bagi orang lain. Pebuatan-perbuatan tersebut selanjutnya digunakan 

sebagai ukuran atau patokan dalam menentukan tingkah laku orang. Dengan dijadikanya 

akhlak tersebut sebagai patokan maka ia menjadi moral dalam perbuatan sehari-hari. 

Zuhdi juga mengemukakan bahwa moral merupakan kepatuhan pada hukum, aturan 

yang sifatnya normatif. Konsep ini mengandung tiga hal penting yaitu; bidang moralitas pada 

tindakan manusia secara sukarela; tindakan yang merupakan hasil keputusan secara sadar; 

tindakan tersebut selaras dengan keyakinan seseorang tentang kewajiban yang harus 

diemban; kewajiban seseorang atau apa yang benar dan baik adalah yang tidak melanggar 

hukum, dalam arti secara universal diatur oleh alam kehidupan manusia dalam masyarakat. 

Berangkat dari pemahaman tersebut, maka dilihat dari konteks moralitas akhlak dapat 

dilihat dari segi bentuk dan macamnya, akhlak tersebut dapat dibagi kepada dua bagian. 

Pertama, Akhlak yang terpuji seperti berlaku jujur, amanah, adil, akhlas,sabar tawakal, 

bersukur, memelihara diri dari dosa, rela menerima pemberian Tuhan, berbaik sangka, suka 

menolong , pema‟af dan sebagainya. Kedua akhlak yang tercela seperti menyalahgunakan 

kepercayaan, mengingkari janji, menipu, berbuat kejam, pemarah, berbuat dosa, dan 

sebagainya. Karena perbutan-perbutan tercela tersebut harus dijauhi, sedangkan perbuatan-

perbuatan yang terpuji itu harus dilakukan, maka akhlak selajutnya lebih mengandung arti 

perbuatan-perbuatan yang baik dan terpuji saja. 

Jika pengertian agama dan moral tersebut dihubungkan satu dan lainnya tampak 

saling berkaitan dengan erat. Dalam hubungan ini Zakiah Daradjat berpendapat: Jika kita 

ambil ajaran agama, maka moral adalah sangat penting bahkan yang terpenting, dimana 

kejujuran, kebenaran, keadilan dan pengabdian adalah diantara sifat-sifat yang terpenting  

dalam agama. Hal ini sejalan pula dengan pendapat Fazlur Rahman yang mengatakan bahwa 

inti ajaran agama adalah moral yang bertumpu pada keyakinan kepercayaan kepada Tuhan, 

dan kedilan serta berbuat baik dengan sesama manusia. 

Tentang eratnya hubungan agama dengan moral sebagaimana tersebut di atas dapat 

dianalisis dari seluruh ajaran yang terdapat dalam agama  yang pada akhirnya berujung pada 

pembentukan moral. Perintah mengucapkan dua kalimah syahadat yang mengawali bentuk 

pengakuan ke-Islaman seseorang, mengandung pesan moral agar segala ucapan dan 

perbuatannya dimotifasi oleh nilai-nilai yang berasal dari Tuhan dan Rosul-Nya, dan 

sekaligus diarahkan untuk mendapatkan keridlaannya. Selanjutnya mengerjakan shalat 

ditunjukan agar terhindar dari perbuatan yang keji dan munkar (Q.S. al-Ankabut 2 :183). 

Selanjutnya mengeluarkan zakat ditunjukan agar menghilangkan sikap kikir dan 

menumbuhkan sikap kepedulian sosial. (Q.S al-Taubah, 9:103); dan mengerjakan ibadah haji 

ditunjukan agar menjauhi perbuatan keji, pelanggaran secara sengaja (fasiq), dan bermusuh-

musuhan. (Q.S al-Bakarah, 2: 197), Lebih lanjut Imam al-Kahlani mengatakan bahwa haji 

mabrur yang kelak dijanjikan surga di akhirat nanti adalah haji yang diikuti denganperubahan 

pada akhlak yang semakakin baik. 

Analisa mengenai hubungan akhlak dengan moral masih dapat dilanjutkan dengan 

melihat seluruh pesan yang terkandung dalam ajaran Al-Quran atau kitab suci yang di bawa 

agama manapun. Dalam kaidah Islam Perintah agar beriman kepada Alah yang diulang-ulang 
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lebih dari dua ribu kali didalam Al-Quran ditunjukan agar manusia selain mengingat Allah 

SWT, juga dapat menyerap sifat-sifat-Nya untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

Tegasnya agar manusia berahlak atau bermoral sebagaimana moral Allah SWT sesuai kadar 

kesanggupan manusia (ber-takhalluq bi akhlak Allah ala ahaqah al- Basariyah). Jika Allah 

bersikap kasih sayang, adil dan pemaaf,maka manusia seharusnya beruaha agar memiliki 

sifat-sifat yang demikian itu.  

Jelaslah bahwa pendidikan agama dan moral memiliki hubungan yang erat. Tingkah 

laku moral yang baik antara lain dapat ditumbuhkan melalui penanaman nilai-nilai 

pendidikan agama. Diakui bahwa untuk menumbuhkan moral yang baik dapat pula diperoleh 

dari hasil penalararan manusia (rasio). Namun, moral yang baik akan lebih kokoh jika 

didasarkan pada nilai-nilai agama yang bersumber dari wahyu. Hal yang demikian dapat 

dipahami karena nilai-nilai moral yang berdasarkan agama (wahyu) memiliki nilai 

eskatologis, yang baik (bermoral) dalam pandangan agama bukan hanya akan mendapat 

keuntungan di dunia saja, melainkan pahala di akhirat.   

 

2. Pendidikan Budi Pekerti di Keluarga 

Seperti yang dikemukakan Pettalozi, bahwa pendidikan harus di mulai sejak usia 

pendidikan dasar. Berbagai upaya dalam mengembangkan strategi dan model pembelajaran 

pendidikan moral dilakukan di keluarga. Proses pembelajaran pendidikan moral di keluarga 

setidaknya harus menggunakan pendekatan terpadu, dan diperlukan analisis kebutuhan 

(needs sssesment) bagi kebutuhan belajar. Dalam kaitan ini diperlukan adanya serangkaian 

kegiatan, antara lain: (1) mengidentifikasikan isu-isu sentral yang bermuatan moral dalam 

masyarakat untuk dijadikan bahan kajian dalam proses pembelajaran di keluarga dengan 

menggunakan metode klarifikasi nilai. (2) mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan 

setiap anggota keluarga dalam pembelajaran pendidikan moral agar tercapai kematangan 

moral yang komprehensf yaitu kematangan dalam pengetahuan moral, perasaan moral dan 

tindakan moral, (3) mengidentifikasi dan menganalisis masalah-masalah dan kendala-kendala 

instruksional yang dihadapi oleh para  orang tua dalam lingkup keluarga khususnya para 

orang tua  dalam usaha membina perkembangan moral anak, serta berupaya 

menformulasikan alternatif pemecahannya, (4) mengidentifikasi dan mengklarifikasi nilai-

nilai moral yang inti dan universal yang dapat digunakan sebagai bahan kajian dala proses 

pendidikan moral, (5) mengidentifikasi sumber-sumber lain yang relevan dengan kebutuhan 

belajar pendidikan moral. 

Dengan memperhatikan kegiatan yang perlu dilakukan dalam proses aplikasi 

pendidikan moral tersebut kaitannya dengan pendidikan nilai yang senantiasa berubah sesuai 

dengan akselerasi politik dalam negeri, maka sebaiknya pendidikan budi pekerti atau moral 

sebaiknya dilakukan pengkajian ulang untuk mengikuti kopetensi filosofis dalam persaingan 

global. Bagaimana negeri ini memerlukan generasi yang cerdas, bijak dan bermoral sehingga 

bisa menyeimbangkan pembangnan dalam keselarasan keimanan dan kemajuan jaman. 

Pertanyaannya adalah siapkah lingkungan keluaga yang mampu  membangun komitmen 

bersama mendukung keinginan tersebut? Karena nasib bangsa Indonesia ini terletak dan 

tergantung pada moralitas generasi mudanya. 
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Pendidikan moral dalam keluarga  dapat dilakukan melalui penciptaan moralitas bagi 

para orang tua, karena dalam pendidikan dalam keluarga orang tua  mempunyai peranan 

penting dan sangat menentukan. Bagaiman strategi orang tua memberikan pendidikan budi 

pekerti ini? Orang tua  secara sistematis dan sistemik, nilai-nilai budi pekerti diintegrasikan 

dalam proses pembelajaran bagi seluruh anggota keluarga sesuai dengan  karakter masing-

masing anggota keluarga. Untuk menumbuhkan nilai budi pekerti dalam diri anak, 

penyampaiannya harus suasana kondusif dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan 

keluarga. Setiap anggota keluarga harus mampu menjadi teladan insan berbudi pekerti luhur. 

keluarga menjadi laboratorium budi pekerti. Tanggung jawab siapa pendidikan budi pekerti? 

Sekolah, orangtua, masyarakat dan pemerintahan. Itulah sebabnya, siswa, orangtua, guru, 

administratur, tokoh masyarakat, dan anggota masyarakat secara proporsional mempunyai 

peran, tugas, dan tanggung jawab dalam mengembangkan dan pelaksanaan pendidikan budi 

pekerti. 

Pegambangan pendidikan budi pekerti dalam keluarga juga bisa dilakukan melalui 

proses pengembangan interaksi kultural, karena pendidikan budi pekerti yang dilaksanakan di 

lingkungan keluarga melalui pengembangan  pendidikan ini berbasis pendidikan kritis.  

Berkenaan dengan hal tersebut, pelembagan berfikir kritis, Selman (1989) mengidentifikasi 

lima pendekatan sebagai agenda utama dalam kerangka pembelajaran berfikir kritis. 

- pendekatan keterampilan yang menekankan pada kemampuan menganalisis, 

mengklasifikasikan dan mensintesiskan aneka fenomena. 

- pendekatan pemecahan masalah, dimana peserta didik dihadapkan pada hipotesis yang 

harus mereka pecahkan dengan prosesdur kerja secara kritis. 

- pendekatan logikal, dimana peserta didik diarahkan untuk dapat mengidentifikasi 

kategori-kategori logis sebagai sebuah premis, menentukan konklusi, dan membuat 

argumen atasnya.\ 

- pendekatan pemprosesan informasi, dimana peserta didik ditawarkan ide-ide besar, untuk 

selanjutnya mereka analisissecara detail. 

- pendekatan multi aspek yang menekankan pada pelibatankemampuan, sikap, kebutuhan, 

dan tuntutan yang ada pada peserta didik. 

 

3. Pendidikan Budi Pekerti di Masyarakat 

Perubahan sosial yang terjadi di Indonesia sekarang ini, memungkinkan sekali untuk 

terjadinya konflik antar agama atau konflik antar umat beragama. Walaupun sebenarnya 

secara laten konflik-konflik tersebut telah ada jauh sebelum era reformasi berembus. Banyak 

sekali kejadian yang bernuansa perbedaan agama terjadi. Seperti peristiwa pembakaran 

kantor Tabloid Monitor pada beberapa tahun yang lalu di Jakarta, yang disangka 

mendiskreditkan Nabi Muhammad Saw, begitu juga Tabloid Senang. Lain dari itu, brosur-

brosur, leaflet-leaflet yang mendiskreditkan agama tertentu, serta materi-materi dakwah yang 

memicu dan memacu kemungkinan  terjadinya konflik antar agama juga kerap sekali terjadi. 

Banyak pemuka agama yang dengan dalih sedang melakukan konsolidasi umat, mereka rela 

dan berani  mendiskreditkan umat penganut agama lainnya. Terakhir isu tentang pendidikan 
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agama di sekolah yang mewajibkann setiap sekolah menyediakan pengajar agama bagi 

siswa-siswi yang beragama tertentu.  

Berbagai kepentingan pula tidak luput dari persoalan antar suku, seperti isu putra 

daerah dan sebagaianya. Persoalan ini pada dasarnya telah melanggar hak asasi manusia yang 

hidup di muka bumi ini. Tinjauan moralitas yang mengatasnamakan kepentingan manusia 

selalu didengungkan oleh berbagai pihak namun pada kenyataanya hanya sebatas wacana. 

Perbedaan-perbedaan kepentingan, pandangan, nilai akan menimbulkan perbedaan 

persepsi atas sesuatu yang kemungkinan besar akan menyebabkan munculnya reaksi 

berdasarkan persepsi tersebut terhadap sesuatu itu. Hal ini dapat dan menimbulkan konflik 

yang mungkin akan bermuara pada kerusuhan. Beberapa peristiwa konflik antar kelompok, 

golongan, ras dan agama, menunjukkan hal-hal tersebut. Lihat saja konflik Ketapang  yang 

kemudian melebar ke beberapa tempat di Jakarta, Bekasi bahkan Ambon, Kupang dan Poso. 

Dari berbagai kejadian yang terkait dengan konflik yang terjadi di masyarakat, nampak 

bahwa peran pendidikan nilai dalam masyarakat sangatlah penting. Pendidikan di masyarakat 

sebagai bagian yang tidak terlepas dari sistem pendidikan baik secara formal atau non formal, 

dapat dilakukan sejak pendidikan pra sekolah, atau pendidikan anak usia dini.  

  

4. Pentingnya Pendidikan Budi Pekerti bagi Anak Usia Dini 

Urgensi pendidikan budi pekerti atau pendidikan nilai bagi proses pembelajaran di 

masyarakat anak usia dini bisa menjadi pengenalan awal bagi anak tentang kemampuan 

mengenal lingkungan, juga bagaimana anak ditempatkan sebagai mahluk yang memang 

membutuhkan bimbingan intensif dalam mengenal dunianya. 

Pemahaman itu didasari atas sebuah realita psikologis masa kanak-kanak yang 

merupakan masa-masa yang menentukan di masa pertumbuhan berikutnya. Menurut teori 

psikoanalisa, watak mental dari seseorang dibentuk oleh pengalaman-pengalaman masa lalu 

khususnya di masa anak-anak dan pada dasarnya realitas apapun yang dialami manusia 

selama kehidupan akan memasuki pikiran dan perasaannya. Dan tidak bisa hilang begitu saja. 

Apabila dihadapkan dengan realitas  yang membuat perasaannya harus menerimanya secara 

mendalam, maka peristiwa tersebut tentunya akan merasuk dalam wilayah psikologisnya dan 

itulah yang menjadi keharusan bagi seluruh masyarakat dalam memberikan contoh bagi 

pendidikan anak dalam memberikan pengalaman nilai yang baik, agar setiap anak mampu 

menjalani kehidupannya kelak dengan membawa pengalaman-pengalaman budi pekerti yang 

baik. Adalah kewajiban kita, bahwa anak harus diberikan suasana dan lingkungan yang 

kondusif untuk mengembangkan dirinya.  Karena itulah dalam pendidikan nilai bagi anak 

harus tersedia lingkungan keluarga  dan masyarakat yang kondusif bagi pemicu aspek 

perkembangan kognitif, afektif dan psikomotor bagi diri anak. Pendidikan budi pekerti di 

masyarakat dapat dilakukan melalui institusi keluarga.  Eratnya hubungan kekeluargaan 

dalam masyarakat Indonesia merupakan indikator kuatnya dominasi keluarga dalam 

kehidupan seseorang.   

Dalam hubungannya dengan perkembangan seseorang, keluarga merupakan tempat 

pertama dan utama dalam perkembangan seseorang. Dikatakan tempat pertama karena 

seseorang pertama kali belajar bersosialisasi dan berkomunikasi dalam lingkungan keluarga 
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(Kaswanti Purwo, 1990:101-103). Sejak masih dalam kandungan, kelahiran, masih bayi, 

masa kanak-kanak, remaja, samapai masa dewasa, seseoranng tentu berinteraksi secara 

intensif dengan keluarga.   

Dikatakan menjadi tempat utama karena pola komunikasi dan tatanan nilai dalam suatu 

keluarga memberikan pengaruh sangat besar terhadap perilaku seorang anak (Gordon, 1984: 

6). Misalnya saja keluarga yang harmonis dan demokratis. Nilai keharmonisan dan 

demokratis yang dimiliki keluarga itu tentu diwarisi oleh anak-anaknya. Dalam bahasa Jawa 

ada peribahasa yang sangat sesuai dengan hal itu yaitu “Kacang mongso ninggali lanjaran”. 

Artinya, perilaku anak kurang lebih sama dengan perilaku orangtuanya. Karena keluarga 

menduduki posisi sentral dalam perkembangan awal anak, banyak ahli memberikan perhatian 

pada masalah hubungan harmonis orangtua dan anak. Hal ini disebabkan oleh banyaknya 

kasus ketidak harmonisan hubungan antara orangtua dan anak padahal dalam konteks 

perkembangan anak, orangtua berperan sangat besar (Gordon, 1984: 1-9).  

Namun demikian, ada beberapa prinsip yang rasanya harus ada jika keluarha ingin 

berperan dalam pendidikan budi pekerti. 

Pertama, komitmen keluarga untuk memperhatikan anak-anaknya.  Walaupun suatu 

keluarga merupakan keluarga yang tampaknya sangat harmonis tetapi jika kedua orang 

tuanya tidak memilki komitmen untuk memperhatikan anak-anaknya maka anak-anaknya 

akan kekeringan perhatian dan pengarahan. Akibatnya bisa jadi anak akan mudah mendapat 

pengaruh negatif dari lingkungan pergaulannya yang pada akhirnya mengalami kemerosotan 

moral dan budi pekerti. Sebaliknya walaupun keluarga bermasalah, jika mereka punya 

komitmen besar untuk memperhatikan anak-anaknya, niscaya anak-anaknya akan 

berkembang sangat baik dan memiliki budi pekerti luhur. 

Kedua, keteladanan. Proses pendidikan dalam keluarga mengandalkan pada masalah 

keteladanan orang tua.   

Ketiga, komunikasi aktif. Kasus-kasus renggangnya hubungan antara anak dan orang 

tua lebih banyak disebabkan oleh kurangnya komunikasi antara anak-orangtua. Karena 

kesibukan masing-masing, anggota keluarga jarang bertemua. Akibatnya walaupun mereka 

berada dalam satu rumah tetapi jarang sekali terjadi komunikasi langsung. 

Jika ketiga  prasarat pendidikan budi pekerti dalam keluarga di atas dapat terpenuhi, 

maka dapat diyakini bahwa keluarga mampu berperan dalam pendidikan budi pekerti. Ada 

empat nilai yang dapat ditanamkan dalam keluarga. 

Pertama, nilai kerukunan. Kerukunan merupakan salahsatu perwujudan budi pekerti. 

Orang yang memiliki budi pekerti luhur tentu lebih menghargai kerukunan dan kebersamaan 

daripada perpecahan. Jika dalam keluarga sudah sejak dini ditanamkan nilai-nilai kerukunan 

itu dan anak dibiasakan menyelesaikan masalah dengan musyawarah maka dalam kehidupan 

di luar keluarga mereka juga akan terbiasa menyelesaikan  masalah perdasarkan 

permusyawarahan. 

Kedua, nilai ketakwaan dan keimanan.  Seseorang yang memiliki ketagwaan dan 

keimanan yang benar dan mendasar terlepas dari apa agamanya tentu akan mewujudkannya 

dalam perilaku dirinya.   
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Ketiga, nilai toleransi.  Dalam keluarga nilai toleransi ini dapat ditanamkan melalui 

proses saling memperhatikan dan saling memahami antaranggota keluarga. Jika berhasil, 

tentu hal itu akan terbawa dalam pergaulannya. 

Keempat, nilai kebiasaan sehat.  Penanaman kebiasaan pergaulan sehat tentu saja akan 

memberikan dasar yang kuat bagi anak dalam bergaul dengan lingkungan sekitarnya. 

Pendidikan budi pekerti di masyarakat bukan pendidikan yang harus selalu menghafal 

berbagi butir-butir nilai moral yang berkembang di masyarakat, atau dengan memberikan 

mata pelajaran yang wajib diikuti oleh siswa  disekolah, seperti praktik-praktik menghafal 

undang-undang dasar 1945 atau butir-butir Pancasila sebelum pelajaran dimulai atau dengan 

berbagai tayangan islami namun berbau mistik dimana dalam tayangan lebih mengedepankan 

propaganda irrasional moral, bukan sebagai suatu hubungan sebab akibat yang mampu 

dirasionalkan, tetapi sebagai bentuk membentuk moral dan mental dengan cara menakut-

nakuti. Solusi irrasional dalam kisah-kisah tersebut sungguh akan membuat fatal dalam 

mengubah prilaku masyarakat kita. Karena itulah maka dalam pendidikan nilai masyarakat 

harus memberikan nilai yang produktif yang seharusnya ditempuh dengan cara melibatkan 

mereka dalam proses produksi kehidupan di sekolah atau masyarakat, terutama dalam 

mengakses ilmu pengetahuandan keterampilan. 

Penanaman nilai harus melihat berbagai pendekatan baik secara inkulkasi, keteladanan, 

fasilitasi dan pengembangan keterampilan (skill building). Penanaman nilai menurut Zuhdi 

(2008: 46) memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

a mengomunikasikan kepercayaan disertai alasan yang mendasarinya 

b memperlakukan orang lain secara adil 

c menghargai pandangan orang lain 

d mengemukakan keraguanatau perasaan tidak percaya diri disertai dengan alasan dan 

dengan rasa hormat. 

e tidak sepenuhnya mengontrol lingkungan untuk meningkatkan kemungkinan 

penyampaian nilai-nilai yang dikehendaki, dan mencegah kemungkinan penyempaian 

nilai-nilai yang tidak dikehendaki. 

f menciptakan pengalaman sosial dan emosional mengenai nilai yang dikehendaki secara 

tidak ekstrem. 

g membuat aturan, memberikan penghargaan dan memberikan konsekuensi disertai alasan. 

h tetap membuka komunikasi dengan pihak yang tidak setuju 

i memberikan kebebasan bagi adanya prilaku yang berbeda-beda apabila sampai pada 

tingkat yang tidak dapat diterima diaarahkan untuk memberikan kemungkinan berubah. 

Selanjutnya juga menurut zuhri, bahwa pendidikan nilai seharusnya tidak menggunakan 

metode indoktrinisasi yang memiliki ciri-ciri yang bertolak belakang dengan inkulkasi yakni 

sebagai berikut: 

1. mengkomunikasikan kepercayaan hanya berdasarkan kekuasaan. 

2. memperlakukan orang lain secara tidak adil 

3. menfitnah atau menjelekkan pandangan orang lain 

4. menyetakan keraguan atau perasaan tidak percaya secara kasar dan mencemooh atau 

memandang rendah. 
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5. sepenuhnya mengontrol lingkungan untuk meningkatkan kemungkinan penyampaian 

nilai-nilai yang dikehendaki dan mencegah kemungkinan penyampaian nilai-nilai yang 

tidak di kehendaki. 

6. menciptakan pengalaman sosial dan emosional mengenai nilai yang dikehendaki secara 

ekstrim. 

7. membuat aturan, memberikan penghargaan dan memberikan konsekuensi tanpa disertai 

alasan 

8. memutuskan komunikasi dengan pihak yang tidak setuju 

9. tidak memberikan peluang adanya prilaku yang berbeda-beda, apabila sampai paa tingkat 

yang tidak diterima, yang bersangkutan di kucilkan untuk selama-lamanya. 

 

KESIMPULAN 

Masalah kemerosotan moral manusia Indonesia menjadi semakin terlihat ironis ketika 

kita sedang gencar-gencaarnya merencanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia 

dalam rangka menghadapi era globalisasi. Peningkatan kualitas sumber daya manusia 

merupakan kunci kemampuan kita menghadapi era globalisasi karena jika tidak memiliki 

sumber daya manusia yang handal tentu kita akan kalah bersaing di negeri sendiri manakala 

sumber daya manusia dari negara asing bebas masuk ke negara kita. Maka dapat kita lihat 

betapa maraknya berbagai instansi maupun perguruan tinggi berlomba-lomba maningkatkan 

kualitas sumber daya manusianya. Namun peningkatan sumber daya manusia di berbagai 

elemen masyarakat kurang sekali memperhatikan peningkatan moral dan budi pekerti, 

sekalipun pada dasarnya peningkatan budi pekerti merupakan hak setiap manusia. 

Hakekat pendidikan budi pekerti pad dasarnya merupakan pendidikan yang mengarah 

pada proses penguatan nilai yang terkandug pada karakter dan mentalitas manusia sebagai 

mahluk sosial dan mahluk biologis, karena itulah pendidikan budi pekerti seharusnya sudah 

dimulai sejak manusia menghirup kehidupan di muka bumi ini. Dalam konteks pendidikan 

ini, keluarga menjadi faktor penentu dalam rangka pembentukan karakter budi pekerti 

manusia. Sementara sekolah menjadi penguat dalam pembentukan karakter melalui 

peningkatan pendidikan dan pengembangan kurikulum di sekolah. Sekolah dianggap penting 

dlampembentukan karakter moral manusia, mengingat sekolah merupakan tempat 

berkumpulnya para peserta didik dalam melakukan interaksi dengan bebagai elemen yang 

ada di sekolah. 

Masyarakat dapat menjadi penentu dalam pembentukan karakter masyarakat, hal ini 

tidak terlepas dari pengaruh masyarakat yang begitu kuat, pengaruh berbagai kepentingan 

yang muncul di masyarakat baik politik, ekonomi dan sosial budaya turut pula 

mempengaruhi keperibadian dan karakter manusia dalam berinteraksi. 

Akhirnya urgensi pendidikan budi pekerti atau pendidikan nilai bagi manusia bisa 

menjadi penguat tentang kemampuan mengenal lingkungan, juga bagaimana manusia 

menempatkan diri sebagai mahluk yang memang membutuhkan bimbingan intensif dalam 

mengenal dirinya, dunianya dan lingkungannya 
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Saran-saran 

1. pendidikan nilai hendaknya dimulai sejak manusia mulai menghirup udara di muka 

bumi ini. 

2. pengembangan kurikulum pada tingkatan satuan pendidikan yang harus lebih 

mengedepankan pentingnya pendidikan budi pekerti. 

3. diaharapkan setiap keluarga mampu memberikan bimbingan yang komprehensif bagi 

anak-anak sejak usia dini. 

4. adanya kontrol sosial yang lebih ketat dalam menentukan prilaku yang akan 

dikembangkan di masyarakat 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Dewantara, K.H. 2004. Karya K.H. Dewantara, bagian pertama: Pendidikan. Yogyakarta: 

Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa. 

Fosnot, C. 1996. “Constructivism: A Psychologycal Theory of Learning”. Dalam C. Fosnot 

(Editor): Constructivism: Theory, Perspectives, and Practice. New York: Teachers 

College. 

Soedijarto. 2000. Pendidikan Nasional sebagai wahana Mencerdaskan Kehidupan Bangsa 

dan Membangun Peradaban Negara-Bangsa: CINAPS. 

Suyanto dan Djihad Hisyam, 2000. Refleksi dan Reformasi: Pendidikan di Indonesia 

memasuki Milenium III, Yogyakarta: Adicita Karya Nusa. 

Zastrow, Charles, Social Problems: Issues and Solution, 

Australia/Canada/Denmark/Japan/Mexico/New Zealand/Philipines/Puerto 

Rico/Singapore/Spain/United Kingdom/United States: Wadsworth, 2000. 

Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

Ambroise, Yvon. 1987. “Pendidikan Nilai” dalam Pendidikan Nonformal sebagai 

Pendidikan Orang Dewasa. Jakarta : LPPS-KWI. 

Gordon, Thomas. 1984. Menjadi Orangtua Efektif. Jakarta : Gramedia. 

Hartoko, Dick. Ed. 1985. Memanusiakan Manusia Muda. Yogyakarta : Kanisius. 

Hurlock, Elisabeth B. 1980. Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang 

Kehidupan. Edisi kelima. Jakarta: Erlangga. 

Moedjanto, G, B. Rahmanto, dan J. Sudarminto. Ed. 1992. Tantangan Kemanusiaan 

Universal. Yogyakarta: Kanisius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PROCEEDING 

Scientific Forum-Faculty of Education Department of Science Education (FIP-JIP) and The International Seminar 
Gorontalo, 09 – 11 September 2015  

 

 

 
618 

PENINGKATAN KETERAMPILAN MENULIS LAPORAN PERCOBAAN 

MENGGUNAKAN PENDEKATAN SAINTIFIK  

DI SDN 15 ULU GADUT PADANG 

 

 

 

Rizky Amelia 

PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang 

rizkyamelia656@yahoo.com  

 

 

Abstract 

The objective of this research was to describe the improvement of students‟ skill in writing 

experimental report by using scientific approach on the fourth grade students at SDN 15 Ulu 

Gadut, Pauh sub-district, Padang city. This research used both quantitative and qualitative 

approaches. This was an action research which was conducted in two cycles with the subjects 

of the research were teacher and 36 fourth grade students at SDN 15 Ulu Gadut, Pauh sub-

district, Padang city. The result revealed that the planning stage of improving students‟ skill 

in writing experimental report by using scientific approach was increasing. Then, the 

implementation of scientific approach in learning how to write experimental report motivated 

the students to learn how to write report in which the data were acquired from the real objects 

and phenomena happened. Thus, it can be concluded that scientific approach can help 

students in improving their skill in writing experimental report. 
 

Keywords:writing experimental report, scientific. 

  

 

PENDAHULUAN 

Keterampilan menulis merupakan keterampilan berbahasa yang sangat penting bagi 

siswa Sekolah Dasar. Keterampilan menulis harus dimiliki oleh siswa mulai dari tingkat 

Sekolah Dasar, tanpa memiliki kemampuan menulis yang memadai sejak dini, anak akan 

mengalami kesulitan belajar pada masa selanjutnya. Berkaitan dengan fungsi keterampilan 

menulis, Morsy (dalam Tarigan, 2008:4) mengatakan bahwa, ”dalam kehidupan modern ini 

jelas bahwa keterampilan menulis sangat dibutuhkan. Kiranya tidaklah berlebihan bila 

dikatakan bahwa keterampilan menulis merupakan ciri orang yang terpelajar atau bangsa 

yang terpelajar.” 

Salah satu keterampilan menulis di Sekolah Dasar yaitu menulis laporan. Menurut 

Pujiono (2013: 74), “Laporan adalah suatu cara komunikasi di mana penulis menyampaikan 

informasi kepada seseorang atau suatu badan karena tanggung jawab yang dibebankan 

kepadanya.” 

Siswa yang ditugaskan untuk melakukan percobaan terhadap suatu hal tertentu, harus 

menyampaikan suatu laporan mengenai hal yang ditugaskan kepadanya. Kegiatan penelitian 

dan percobaan harus dipublikasikan, sebab dengan demikian akan membuktikan keaslian 

(authenticity) data dan hasil percobaan (Sumarsono, 2003:2). Oleh sebab itu, siswa 
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diharapkan untuk paham dengan tujuan menulis laporan percobaan dan memiliki 

keterampilan menulis laporan percobaan dengan baik. 

Namun, kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan tidak sesuai dengan yang 

diharapkan. Siswa kurang mengetahui tujuan dari pembelajaran menulis laporan percobaan. 

Siswa meyakini menulis laporan percobaan merupakan perintah dari guru yang harus 

dilaksanakan dan tanpa mengetahui tujuan dari menulis laporan percobaan yang mereka 

lakukan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya penjelasan dari guru mengenai menulis laporan 

percobaan. Pada saat pembelajaran menulis laporan percobaan, guru meminta siswa untuk 

menulis laporan percobaan dengan menyalin dari buku siswa tanpa menjelaskan tujuan 

menulis laporan percobaan dan kurang memperhatikan bahwa sistematika menulis laporan 

percobaan pada buku siswa belum lengkap. 

Untuk mengoptimalkan kemampuan siswa  terutama bidang keterampilan menulis 

laporan percobaan, diperlukan pendekatan pembelajaran yang lebih menekankan pada 

aktivitas belajar dan kreativitas para siswa. Adapun upaya untuk meningkatkan keefektifan 

pembelajaran menulis dengan menggunakan pendekatan Saintifik yang menekankan 

pentingnya proses belajar bagi siswa. 

Menurut Mahsun (2014:128),  

Jika pembelajaran menulis laporan percobaan dengan menggunakan pendekatan 

Saintifik mampu diterapkan, maka akan dicapai kelebihan yaitu siswa akan terbiasa 

berpikir metodologis, suatu kemampuan berpikir yang sangat diperlukan pada masa-

masa mendatang. Kelebihan lainnya yaitu kemampuan menulis laporan percobaan 

akan berkembang dengan baik, karena siswa telah memahami cara mengumpulkan 

informasi serta mengolah informasi. 

Keunggulan pendekatan Saintifik yaitu dapat membuat siswa untuk terbiasa berpikir 

metodologis. Dan dengan menggunakan pendekatan ini dalam pembelajaran akan dapat 

mengembangkan kemampuan menulis laporan pada siswa, karena siswa telah memahami 

cara mengumpulkan informasi serta mengolah informasi dari percobaan yang telah di 

lakukan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan peningkatan keterampilan menulis laporan percobaan menggunakan 

pendekatan Saintifik dalam pembelajaran tematik siswa kelas IV SDN 15 Ulu Gadut Kota 

Padang. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian dilaksanakan di SDN 15 Ulu Gadut Kecamatan Pauh Kota Padang. Subjek 

Penelitian Tindakan Kelas ini adalah siswa kelas IV SDN 15 Ulu Gadut Kecamatan Pauh 

Kota Padang yakni dengan jumlah siswa yang terdaftar pada tahun pelajaran 2014/2015 

adalah 36 orang yang terdiri dari 24 orang siswa laki-laki dan 12 orang siswa perempuan, 

guru kelas sebagai observer, dan peneliti sebagai guru praktisi. 

Penelitian ini dilakukan untuk meningkatkan  keterampilan menulis laporan 

percobaan menggunakan pendekatan Saintifik siswa kelas IV SD Negeri 15 Ulu Gadut. 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Jenis penelitian ini adalah 
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“classroom action research” (penelitian tindakan kelas). Menurut Kunandar (2008:45), “PTK 

adalah penelitian tindakan yang dilakukan dengan tujuan memperbaiki mutu praktik 

pembelajaran dikelas.” 

Penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan menggunakan model siklus yang 

dikembangkan oleh Kemmis dan Taggart (dalam Wiriaatmadja, 2012: 66), yang mempunyai 

4 tahap yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Penelitian ini dilaksanakan 

dalam 2 siklus yaitu siklus I dan siklus II.  

Sumber data penelitian adalah proses pembelajaran menulis laporan percobaan, 

kegiatan penilaian, perilaku guru dan siswa sewaktu proses pembelajaran. Data diperoleh dari 

subjek yang diteliti yakni peneliti, guru kelas (observer), dan siswa kelas IV SDN 15 Ulu 

Gadut Kecamatan Pauh Kota Padang. Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan 

lembar observasi dan lembaran tes.  

 

HASIL PENELITIAN  

Siklus I 

1. Perencanaan 

Perencanaan pelaksanaan pembelajaran keterampilan menulis laporan percobaan 

dengan pendekatan Saintifik disusun dan diwujudkan dalam bentuk rencana pembelajaran. 

Rencana pembelajaran ini disusun secara kolaboratif antara peneliti dan guru kelas IV. 

2. Pelaksanaan  

Pertemuan I ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 selama 1 hari  

pembelajaran dari pukul 07.30-12.15 WIB. Tahap mengamati diawali dengan guru 

meminta siswa untuk mengamati keadaan hutan di Indonesia didepan kelas. Pada tahap 

menanya, guru memancing siswa untuk menanyakan gambar-gambar yang mereka amati.  

Pada tahap mencoba, siswa melakukan dua buah percobaan, yaitu percobaan 1 

menyiram gundukan tanah yang tidak ada rumputnya dan percobaan 2 menyiram 

gundukan tanah yang ada rumputnya. Selanjutnya pada tahap menalar, siswa diminta 

mengolah informasi dan fakta yang telah dicatat dan dikumpulkan dalam kegiatan 

mencoba. Terakhir membentuk jejaring, siswa diminta untuk menulis laporan percobaan.  

3. Pengamatan  

a. Pengamatan RPP 

Berdasarkan pengamatan observer, susunan komponen RPP yang peneliti buat 

diperbaiki dan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia No. 103 dan 104 Tahun 2014. Hasil pengamatan yang dilakukan 

oleh observer terhadap format RPP diperoleh persentase penilaian 60,5% dengan taraf 

keberhasilan kurang. 

b. Pelaksanaan Pembelajaran 

Guru sudah memajang gambar yang berkaitan dengan materi didepan kelas. 

Guru sudah meminta siswa tunjuk tangan bagi yang mengajukan pertanyaan. Guru 

sudah membimbing siswa dalam melakukan percobaan. Guru sudah membimbing 

siswa untuk mencatat hal-hal penting saat melakukan percobaan. Dan guru yang sudah 
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memberikan pengarahan dalam menulis laporan percobaan. Hasil pengamatan terhadap 

aktivitas guru, diperoleh persentase penilaian 64% dengan taraf keberhasilan cukup. 

Siswa sudah mengamati  gambar yang dipajang guru. Siswa diberi kesempatan 

untuk mengajukan pertanyaan secara bergantian. Siswa sudah mendapat bimbingan 

dalam melakukan percobaan. Siswa sudah mendapat bimbingan dari guru untuk 

mencatat hal-hal penting saat melakukan percobaan. Dan siswa sudah menulis laporan 

percobaan secara runtut. Hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa, diperoleh 

persentase penilaian 61% dengan taraf keberhasilan cukup. 

c. Hasil belajar 

Penilaian sikap yang diperoleh siswa dengan persentase nilai 75,6 % dan taraf 

keberhasilan cukup. Penilaian pengetahuan yang diperoleh siswa dengan persentase 

nilai 69,2 % dan taraf keberhasilan cukup. Penilain keterampilan dilakukan dengan 

menilai produk/ hasil menulis laporan percobaan siswa dengan persentase nilai 59 % 

dan taraf keberhasilan kurang. 

4. Refleksi  

Dari refleksi pada siklus I, disimpulkan bahwa tujuan pembelajaran yang 

diharapkan pada siklus I belum tercapai dengan baik. Dengan demikian, peningkatan 

pembelajaran keterampilan menulis laporan percobaan menggunakan pendekatan Saintifik 

peneliti lanjutkan pada siklus II dengan memperhatikan kendala-kendala yang ditemui 

pada siklus I. Kendala-kendala yang ditemui pada siklus I akan diperbaiki pada siklus II. 

Grafik Peningkatan Keterampilan Menulis Laporan Percobaan 

 
Grafik 1. Peningkatan keterampilan menulis laporan percobaan menggunakan pendekatan 

Saintifik 

Siklus II 

1. Perencanaan 

Perencanaan tindakan pada siklus II dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi 

permasalahan dalam pembelajaran yang ditemukan pada siklus I. 

2. Pelaksanaan 

Siklus II ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 9 Februari 2015 jam 07.15 -

12.30 WIB. Siswa mengamati gambar kegiatan dokter, kemudian menanyakan tentang 

gambar yang diamati. Kemudian siswa mulai membuat stetoskop sederhana. Siswa 
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diminta mencatat hal-hal penting saat melakukan percobaan membuat stetoskop. Siswa 

menulis laporan percobaan membuat stetoskop sederhana dan membuat kesimpulan 

tentang hubungan stetoskop dengan sifat-sifat bunyi. 

3. Pengamatan 

a. Pengamatan RPP 

Pengamatan RPP dalam kegiatan pembelajaran siklus II sudah baik dan 

diperoleh persentase penilaian 84,17%. 

b. Pelaksanaan pembelajaran 

Aktivitas guru dalam kegiatan pembelajaran di siklus  ini sudah mengalami 

peningkatan dibanding siklus I. Hasil pengamatan yang dilakukan oleh observer 

terhadap aktivitas guru dalam kegiatan pembelajaran siklus II, diperoleh persentase 

penilaian 91,67% dengan taraf keberhasilan sangat baik. 

Aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran siklus II ini sudah baik, dan 

terlaksana sesuai dengan rencana yang telah disusun. hasil pengamatan yang dilakukan 

oleh observer terhadap aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran siklus II, diperoleh 

persentase penilaian 86,11% dengan taraf keberhasilan baik. 

c. Hasil belajar 

Penilaian sikap yang diperoleh siswa dengan persentase nilai 84,7 % dan taraf 

keberhasilan baik. Penilaian pengetahuan yang diperoleh siswa dengan persentase nilai 

83,6 %.dan taraf keberhasilan baik. Penilain keterampilan dilakukan dengan menilai 

produk/ hasil menulis laporan percobaan siswa dengan persentase nilai 84,7 %.  dan 

taraf keberhasilan baik. 

4. Refleksi 

Hasil pengamatan tentang pelaksanaan dan evaluasi siswa pada siklus II ini 

menunjukkan bahwa penerapan pendekatan Saintifik pada pembelajaran keterampilan 

menulis laporan percobaan dalam pembelajaran tematik sudah terlaksana dengan 

maksimal. Dengan demikian, terjadi peningkatan pembelajaran keterampilan menulis 

laporan percobaan menggunakan pendekatan Saintifik pada pembelajaran tematik di kelas 

IV SD 15 Ulu Gadut Kecamatan Pauh Kota Padang. 

 

PEMBAHASAN 

Pembelajaran keterampilan menulis laporan percobaan menggunakan pendekatan 

Saintifik dalam pembelajaran tematik di Sekolah Dasar ditemukan hal-hal sebagai berikut : 

1. Perencanaan 

Dari hasil penelitian pelaksanaan pembelajaran peningkatan keterampilan menulis 

laporan percobaan dengan pendekatan Saintifik dalam pembelajaran tematik di kelas IV 

SD Negeri 15 Kecamatan Pauh Kota Padang, terungkap bahwa guru membuat 

perencanaan yang dimulai dengan membuat rancangan pembelajaran dalam bentuk 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai dengan komponen RPP. Menurut 

Permendikbud No. 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan 

Pendidikan Menengah, RPP mencakup: “(1) identitas sekolah/madrasah, mata pelajaran, 
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dan kelas/semester; (2) alokasi waktu; (3) KI, KD, indikator pencapaian kompetensi; (4) 

materi pembelajaran; (5) kegiatan pembelajaran; (6) penilaian; dan (7) media/alat, bahan, 

dan sumber belajar”.  

Dari penyusunan perencanaan siklus I ditemukan beberapa kendala, seperti 

perencanaan media pembelajaran tidak sesuai dengan karakteristik siswa dan lain-lain. 

Kendala yang ditemui pada siklus I ini menjadi perhatian dan dicari solusinya, sehingga 

perencanaan pembelajaran pada siklus II mencapai keberhasilan dengan sangat baik., 

sehingga dapat meningkatakan keterampilan menulis laporan percobaan siswa. 

2. Pelaksanaan 

Pelaksanaan pembelajaran keterampilan menulis laporan percobaan menggunakan 

pendekatan Saintifik dalam pembelajaran tematik dimulai dari kegiatan mengamati 

(observing). Siswa melakukan pengamatan langsung pada objek atau fenomena yang akan 

ditulis sehingga siswa mendapatkan fakta berbentuk data yang objektif yang kemudian 

dianalisis sesuai tingkat perkembangan siswa. Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat 

Padilla (1990), “Observing - using the senses to gather information about an object or 

event”. Yang menyatakan bahwa kegiatan mengamati dilakukan dengan menggunakan 

indra untuk mengumpulkan informasi tentang suatu objek atau peristiwa. Dengan 

mengamati, siswa merasa tertantang mengeksplorasi rasa keingintahuannya tentang 

fenomena dan rahasia alam yang menantang.  

Selanjutnya, pada tahap menanya, siswa mengajukan pertanyaan tentang informasi 

yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi 

tambahan tentang apa yang diamati. Kompetensi yang dikembangkan adalah kreativitas, 

rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis 

yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. Menurut Simmon & 

Zimmerman (1980) juga memaparkan bahwa “Writing and sciencentific emphasize the 

same intellectual skills and are both concerned with critical thinking skills”. Yang 

menjelaskan bahwa menulis dan Saintifik menekankan pada keterampilan intelektual yang 

sama dan keduanya berkaitan dengan keerampilan berpikir kritis. Hal penting di dalam 

metode ilmu pengetahuan yaitu kemampuan untuk mengajukan pertanyaan yang tepat dan 

melakukan eksperimen yang relevan dengan pertanyaan itu. 

Pada tahap mencoba, siswa mengumpulkan data dari objek atau fenomena 

percobaan yang akan ditulis laporannya. Menurut Piaget (dalam Padilla, 1990), “Further 

study of experimenting abilities shows that they are closely related to the formal thinking 

abilities”, bahwa menurut penelitian lebih lanjut dari kemampuan bereksperimen sangat 

erat terkait dengan kemampuan berpikir. Siswa mencatat setiap kegiatan mencoba yang 

dilakukan beserta hasil yang diperoleh. Kegiatan ini memotivasi siswa untuk belajar 

menulis secara nyata karena mengumpulkan sendiri data dari objek atau fenomena 

percobaan yang akan ditulis laporannya. 

Kemudian pada tahap menalar, siswa melakukan kegiatan menalar melalui diskusi, 

yaitu mendiskusikan hasil percobaan yang telah dilakukan. Kegiatan analisis yang 

dilakukan siswa adalah mengolah data, informasi, fakta yang telah dicatat dan 
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dikumpulkan dalam kegiatan mencoba menjadi kalimat-kalimat yang memiliki kohesi dan 

koherensi yang baik. Kalimat dalam menulis laporan percobaan, yaitu (1) pendek, singkat, 

dan jelas, (2) menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, (3) menghindari 

penggunaan istilah-istilah yang membingungkan dan kurang dipahami oleh umum, (4) 

memperhatikan etika, estetika, dan logika bahasa, dan (5) menggunakan kalimat aktif 

bukan kalimat pasif. 

Terakhir pada tahap membentuk jejaring, siswa memaparkan hasil pemahamannya 

terhadap suatu konsep secara tertulis dan lisan. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah  

membuat laporan hasil percobaan dan melakukan presentasi hasil percobaan. Siswa 

diminta untuk mempublikasikan hasil percobaannya dalam berbagai media. Kegiatan ini 

membangkitkan minat menulis siswa karena dapat mempublikasikan hasil percobaannya 

dalam bentuk tulisan. Laporan percobaan disusun secara sistematis sesuai urutan kejadian 

atau kegiatan percobaan. Bahasa yang digunakan dalam menulis laporan percobaan 

haruslah bahasa yang baik (sederhana dan lugas), jelas (singkat dan mudah dipahami), dan 

teratur.  

3. Peningkatan Keterampilan Menulis Laporan Percobaan 

Berdasarkan catatan pada lembar observasi dan diskusi peneliti dengan observer, 

keterampilan menulis laporan percobaan menggunakan pendekatan saintifik dalam 

pembelajaran tematik pada siklus II sudah mencapai nilai ketuntasan belajar yang 

ditetapkan yaitu 92 dengan taraf keberhasilan sangat baik. Siswa termotivasi untuk belajar 

menulis secara nyata karena mengumpulkan sendiri data dari objek atau fenomena 

percobaan yang akan ditulis laporannya. 

Menurut Simmon & Zimmerman (1980), “Involvement in activity-based science 

programs provides learners with a multitude of experiences to draw from when they think 

and write”.  Keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran yang berbasis Science 

menyediakan pembelajaran dengan pengalaman yang menarik bagi siswa ketika ia 

berpikir dan menulis. Sebuah penelitian tentang hubungan antara menulis laporan dan 

sciences experiences menunjukkan bahwa ketika anak-anak menulis hasil percobaan 

mereka sendiri, skor tulisan mereka meningkatkan secara signifikan (Ostlund, 1998). 

 

SIMPULAN DAN SARAN  

Dari paparan data hasil penelitian dan pembahasan, simpulan yang dapat diambil dari 

penelitian ini adaslah sebagai berikut: 

1. Perencanaan pembelajaran peningkatan keterampilan menulis laporan percobaan 

dengan Pendekatan Saintifik dalam pembelajaran tematik siswa kelas IV dituangkan 

dalam bentuk RPP mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II. Peningkatan hasil 

pengamatan RPP yaitu pada susunan komponen RPP yang disesuaikan dengan 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 103 dan 104 tahun 2014, pada 

aspek pemilihan media pembelajaran, dan pada aspek kelengkapan instrumen penilaian.  

2. Pelaksanaan pembelajaran peningkatan keterampilan menulis laporan percobaan 

menggunakan Pendekatan Saintifik dalam pembelajaran tematik mengalami 
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peningkatan ditinjau dari aspek guru dan aspek siswa. Peningkatan yang terjadi dari 

siklus I ke siklus II yaitu siswa sudah termotivasi untuk mengamati media yang 

disediakan guru, siswa memiliki kepercayaan diri untuk menanya, siswa bekerja sama 

untuk melakukan percobaan, siswa mencatat hal-hal penting dari percobaan, dan siswa 

termotivasi untuk menulis laporan percobaan karena mengumpulkan dan mengolah 

sendiri data yang akan ditulis laporannya.  

3. Pembelajaran keterampilan menulis laporan percobaan menggunakan pendekatan 

Saintifik dalam pembelajaran tematik siswa kelas IV SDN 15 Ulu Gadut Kecamatan 

Pauh Kota Padang meningkat. Rencana pelakasanaan pembelajaran yang bagus dan 

pelaksanaan pembelajaran yang baik memiliki dampak terhadap hasil keterampilan 

menulis laporan percobaan yang memuaskan.  

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh dalam penelitian ini diajukan 

beberapa saran untuk dipertimbangkan: 

1. Pembelajaran keterampilan menulis laporan percobaan menggunakan pendekatan 

Saintifik pada pembelajaran tematik layak dipertimbangkan oleh guru terutama di 

tingkat SD untuk menjadi model pembelajaran alternatif dan referensi dalam memilih 

model pembelajaran yang disesuaikan dengan materi pembelajaran guna meningkatkan 

proses pembelajaran dan hasil belajar siswa. 

2. Untuk menerapkan penggunaan pendekatan Saintifik dalam pembelajaran keterampilan 

menulis laporan percobaan, sebaiknya guru terlebih dahulu memahami tahap-tahap 

pembelajaran menggunakan pendekatan Saintifik. 

3. Kepala sekolah hendaknya dapat memotivasi dan membina guru-guru  untuk 

menggunakan pendekatan Saintifik.dalam pembelajaran keterampilan menulis laporan 

percobaan di sekolah dan memantau proses pelaksanaan-nya.  

4. Bagi pembaca hendaknya dapat menambah wawasan tentang pendekatan Saintifik dan 

dapat dijadikan  sebagai alternatif model pembelajaran serta harus disesuaikan dengan 

materi yang diajarkan.  
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Abstract 

The objective of the research is to examine the effect of work climate, job satisfaction and 

dicipline towards teacher performance at Yunior High School around Bone Bolango 

Regency. Sample study involving 131 high school Teacher. The metodology of the research 

is path analysis. The results are: (1) work climate directly positive affect on teacher 

performance, (2) job satisfaction directly positive affect on teacher performance, (3) dicipline 

directly positive affect on teacher performance, (4) work climate directly positive influence 

to the dicipline, (5) job satisfaction directly positive influence to the dicipline, (6) work 

climate directly positive affect on the job satisfaction. Based on this research, the factors of 

work climate, job satisfaction, dicipline and teacher performance should be developed by 

leaders at the division of education affairs in Bone Bolango Local Government. 
 

Keywords: work climate, jobsatisfaction, discipline, performance   

 

 

PENDAHULUAN 

Posisi pendidikan sangat penting dalam pembangunan karena berorientasi pada 

peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan merupakan sebuah proses yang 

terintegrasi dengan proses peningkatan sumber daya manusia. Manusia berkualitas 

merupakan ujung tombak kemajuan suatu bangsa, yang mendorong bangsa maju dan pesat 

dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.  

Sejak ditetapkannya Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003, serta peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 1990 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka Guru memiliki 

kewajiban mengembangkan ilmu pengetahuan dalam rangka mewujudkan pembangunan 

nasional dan memenuhi tuntutan perkembangan masyarakat Indonesia seutuhnya. Oleh sebab 

itu, keberhasilan tujuan pendidikan di sekolah tergantung pada sumber daya manusia yang 

ada di sekolah yaitu; kepala sekolah, guru, siswa, pegawai tata usaha, dan tenaga 

kependidikan lainnya. Selain itu, keberhasilan tujuan pendidikan harus didukung oleh sarana 

dan prasarana yang memadai sehingga tercipta suasana pendidikan yang berkualitas. Tidak 

cukup dengan kehadiran sarana prasarana yang memadai, proses pendidikan juga 

membutuhkan pembiayaan yang cukup, pengelolaan kelembagaan yang baik, dan sistem 

evaluasi yang menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan terkendali. 

mailto:lili_djau@yahoo.co.id
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Pada perspektif yang lebih mikro penyelenggaraan pendidikan membutuhkan peran 

pendidik yang berkompeten dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan pengajaran. Guru 

yang kompeten menjadi determinan faktor keberhasilan pendidikan dan menentukan tingkat 

kualitas pendidikan.  

Sebagai aktor kunci untuk menyukseskan pendidikan maka guru tidak sekedar dapat 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengajar, tetapi inheren dengan itu guru 

juga dituntut untuk belajar. Guru harus belajar terus menerus untuk mengupdate 

pengetahuanya, karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat pesat dan 

perubahan-perubahan yang mengiringi perkembangan itu sangat pesat pula.  

Sebagai instrument utama penyelenggaraan pendidikan di sekolah, peran-peran 

maksimal guru sangat penting. Terutama terkait dengan penciptaan lulusan sekolah yang 

berkualitas sesuai harapan semua kalangan. Dengan kata lain, lulusan berkualitas tidak luput 

dari hasil kerja guru dalam mengelola proses pembelajaran.  

Di Kabupaten Bone Bolango peran-peran Guru Sekolah Menengah Atas dan Sekolah 

Menengah Kejuruan sangat dibutuhkan dalam rangka pencapaian visi kabupaten yang salah 

satu penekananya pada penciptaan Sumber Daya Manusia berkualitas. Untuk mewujudkan 

hal itu Guru SMA/SMK dituntut untuk meningkatkan peranya dalam melahirkan lulusan 

SMA/SMK yang sesuai disyaratkan. Peningkatan peran tersebut tidak berdiri sendiri, namun 

sangat terkait dan terintegrasi dengan peningkatan kesejahteraan Guru yang sesuai dengan 

peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain bahwa pemberlakuan 

sertifikasi guru yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan menjadi katalisator peran 

aktif guru dalam mengelola pembelajaran berkualitas.  

Pada kenyataanya, katalisator peran aktif guru yang berbentuk tunjangan sertifikasi 

dan maslahat-maslahat lainya yang mengkontribusi kesejahteraan guru tidak cukup untuk 

menciptakan pembelajaran berkualitas. Banyaknya guru yang absen dalam kelas pada jam-

jam mengajar, masih rendahnya mutu lulusan yang ditunjukan oleh hasil evaluasi diri sekolah 

berdasarkan survey Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan tahun 2013, adalah dua dari 

sekian fakta lapangan yang dapat ditemukan sekaligus menunjukan betapa pentingnya upaya-

upaya nyata dalam membenahi peran guru dalam pembelajaran. Fakta-fakta itu bisa menjadi 

alat bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa ada problem mendasar pada kinerja guru 

SMA/SMK di Kabupaten Bone Bolango. Karena kinerja yang rendah maka guru enggan 

masuk pada jam mengajar, dan karena kinerja guru yang rendah menyebabkan kualitas 

output (lulusan) SMA/SMK se Kabupaten Bone Bolango dinilai rendah. 

Schoderbek dan Kefalas (1990: 15) mengatakan bahwa kinerja guru adalah hasil kerja 

guru yang terefleksi dalam cara merencanakan, melaksanakan, dan menilai proses belajar 

mengajar, yang intensitasnya dilandasi oleh etos kerja, serta disiplin profesional guru dalam 

proses pembelajaran. Kinerja merupakan kuantitas dan kualitas pekerjaan yang diselesaikan 

oleh individu, maka kinerja merupakan output pelaksanaan tugas. Suprihanto (1996: 7) 

menyatakan kinerja dengan istilah prestasi kerja, yaitu hasil kerja seseorang selama periode 

tertentu dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, misalnya standar, target, atau criteria 

yang telah ditampilkan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. 
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Dalam berbagai literature ditemukan bahwa kinerja guru dipengaruhi oleh banyak 

faktor. Soedarmayanti (2001: 50) mengatakan faktor-faktor itu antara lain:  1). Sikap mental 

(motivasi kerja, disiplin kerja, etika kerja); 2). Pendidikan; 3). Keterampilan; 4). Manajemen 

kepemimpinan; 5) Tingkat penghasilan; 6) Gaji dan kesehatan; 7) Jaminan sosial; 8). Iklim 

kerja; 9). Sarana prasarana; 10).Teknologi;11). Kesempatan berprestasi; dan (12) Kepuasan 

Kerja. 

Berdasarkan latar belakang  tersebut maka penelitian ini sangat penting untuk 

menganalisis pengaruh iklim kerja, kepuasan kerja, serta disiplin kerja terhadap kinerja guru 

Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Bone Bolango. 

 

METODOLOGI PENELITIAN  

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo yaitu Guru 

sekolah Menengah Atas Negeri . Penelitian  diawali dengan pelaksanaan uji coba instrumen. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan pendekatan 

analisis jalur (path analysis). Ada empat  variabel yang diteliti  masing-masing (1) Iklim 

kerja (X1), (2) Kepuasan kerja (X2), (3) Disiplin kerja (X3), (4) Kinerja guru sekolah 

menengah (X4).  Keempat variabel ini diduga saling berpengaruh. Populasi target penelitian 

ini adalah guru Sekolah Menengah Atas Negeri  se Kabupaten Bone Bolango sebanyak 210 

orang guru yang tersebar pada 6 sekolah Menengah Atas Negeri. Sampel penelitian sebanyak 

131 orang guru dari populasi yakni sebanyak 210 orang dengan cara dilihat pada daftar 

penentuan jumlah sampel yang dikembangkan oleh Isaac dan Michael. Metode 

pengambilannya ditentukan dengan menggunakan teknik “proporsional random sampling”. 

Validitas instrumen Kinerja Guru dicari dengan menggunakan rumus Product Moment, 

sebagai berikut: 

    
     (  )(  )

√*     (  ) +  *     (  ) +
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

1. Data Kinerja Guru 

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, kemudian diolah secara statistik, diperoleh 

bahwa variabel Kinerja mempunyai nilai rata-rata   (Mean) sebesar 122 dengan  median  

(Me) = 122 dan modus (Mo) = 122. Distribusi frekuensi diperoleh 8 kelas dengan skor 

minimal 102 dan skor maksimum 139 sehingga rentang skor adalah sebesar 37. 

Penyebaran frekuensi variable Kinerja merupakan kurva simetris. Hal ini 

ditunjukkan oleh skor median dan modus yang mendekati rata-rata. Tabel distribusi 

frekuensi Kinerja di atas menunjukan frekwensi absolute 30 (22,90 %) dan 27 (20.61) 

responden yang berada pada kelompok rata-rata, 17 (12,98 %) responden berada di atas 

kelompok rata-rata dan 19 (14,50 %) responden di bawah rata-rata.  

2. Data Iklim Kerja 

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, kemudian diolah secara statistik, 

diperoleh bahwa variabel Iklim Kerja mempunyai skor rata-rata (Mean) sebesar 122 
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dengan median (Me)  = 122 dan modus (Mo) = 122. Distribusi frekuensi dituangkan ke 

dalam daftar distribusi frekuensi diperoleh 9 kelas dengan skor minimal 100 dan skor 

maksimum 143 sehingga rentang skor adalah sebesar 43. 

Penyebaran frekuensi variable Iklim Kerja merupakan kurva simetris.  Hal ini 

ditunjukkan oleh harga median dan modus yang sama dengan rata-rata. Tabel di atas 

juga menunjukan bahwa terdapat 20 (15,3%) responden yang berada pada kelompok 

rata-rata, 19 (14,50%) responden berada di atas kelompok rata-rata dan 18 (13,7%) 

responden di bawah rata-rata.  

 

3. Data Kepuasan Kerja 

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, kemudian diolah secara statistik, 

diperoleh bahwa variabel Kepuasan Kerja mempunyai nilai rata-rata hitung (Mean) 113 

median (Me) 113 dan modus (Mo) 113. Distribusi frekuensi dituangkan ke dalam daftar 

distribusi frekuensi diperoleh  8 kelas dengan skor minimal Iklim Kerja adalah 89 dan 

skor maksimum 134, sehingga rentang skor adalah sebesar 45.  

Penyebaran frekuensi variabel Kepuasan Kerja merupakan kurva simetrik. Hal ini 

ditunjukkan oleh adanya harga median dan modus yang sama dengan rata-rata. Tabel 

distribusi frekwensi variabel Kepuasan Kerja menunjukan bahwa terdapat 30 (22,9%)  

dan 27 (20,61%) responden berada pada kelompok rata-rata,  20 (15,27%) responden 

berada di atas rata, 17 (12,98%) responden berada di bawah kelompok rata-rata. 

4. Data Disiplin Kerja 

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, kemudian diolah secara statistik, 

diperoleh bahwa variabel Disiplin Kerja mempunyai nilai rata-rata P(Mean) sebesar 119 

dengan, median (Me) = 119 dan modus (Mo) = 119.  Distribusi frekuensi dituangkan ke 

dalam daftar distribusi frekuensi diperoleh 9 kelas dengan skor minimal 102 dan skor 

maksimum 134, sehingga rentang skor adalah sebesar 32.   

Penyebaran frekuensi variabel Disiplin Kerja merupakan kurva simetrik. Hal ini 

ditunjukkan oleh adanya harga median dan modus yang sama dengan rata-rata. 

Berdasarkan tabel di atas nampak bahwa 29 (22,14%) responden berada pada kelompok 

rata-rata, 26 (19,85 %) responden berada di atas rata, masing-masing  16 (12,21%) 

responden berada di bawah dan di atas kelompok rata-rata. 

 

PENGUJIAN HIPOTESIS 

Pegujian Hipotesis 1. Pengaruh Langsung Positif Iklim Kerja Terhadap Kinerja Guru 

Berdasarkan persamaan 1 di atas, koefisien jalur eksogen variabel Iklim Kerja terhadap 

Kinerja Guru adalah sebesar Py.1 = 0,326, thitung = 5,331 sedangkan ttabel = 1,97 sehingga 

koefisien jalur Py.1 dinyatakan signifikan. Dengan demikian pengaruh langsung positif Iklim 

Kerja terhadap Kinerja Guru dinyatakan signifikan. Hasil pengujian menunjukan bahwa thitung 

≥  ttabel, sehingga menolak H0, kriteria penolakan H₀ : thitung ≥  ttabel atau t0 > tα 1, n-1 (α=0,05). 

Pengujian Hipotesis 2,  Pengaruh Langsung Positif Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Guru. 
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Berdasarkan persamaan 1 di atas, koefisien jalur Kepuasan Kerja terhadap Kinerja 

Guru  adalah sebesar Py.2 = 0,341, thitung = 5,656 sedangkan ttabel = 1,97 sehingga koefisien 

jalur Py.2 signifikan. Dengan demikian pengaruh langsung positif Kepuasan Kerja terhadap 

Kinerja Guru signifikan. Hasil pengujian menunjukan bahwa thitung ≥  ttabel, sehingga menolak 

H0, kriteria penolakan H₀ : thitung ≥  ttabel atau t0 > tα 1, n-1 (α=0,05). 

Pengujian Hipotesis 3, Pengaruh Langsung Positif Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Guru. 

Berdasarkan persamaan 1 di atas, koefisien jalur Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Guru 

adalah sebesar Py.3 = 0.333, thitung = 5,192 sedangkan ttabel = 1,97 sehingga koefisien jalur Py.3 

dinyatakan signifikan. Dengan demikian pengaruh langsung positif Disiplin Kerja Terhadap 

Kinerja Guru  signifikan. Hasil pengujian menunjukan bahwa thitung ≥  ttabel, sehingga menolak 

H0, kriteria penolakan H₀ : thitung ≥  ttabel atau t0 > tα 1, n-1 (α=0,05).  

Pengujian Hipotesis 4, Pengaruh Langsung Positif Iklim Kerja Terhadap Disiplin Kerja 

Koefisien jalur Iklim Kerja  terhadap Disiplin Kerja adalah sebesar P3.1 = 0,417, thitung 

= 5,5 sedangkan ttabel = 1,97 sehingga koefisien jalur P3.1 dinyatakan signifikan. Dengan 

demikian pengaruh langsung positif Iklim Kerja terhadap Disiplin Kerja signifikan. Hasil 

pengujian menunjukan bahwa thitung ≥  ttabel, sehingga menolak H0, kriteria penolakan H₀ : 

thitung ≥  ttabel atau t0 > tα 1, n-1 (α=0,05). 

Pengujian Hipotesis 5, Pengaruh Langsung Positif Kepuasan Kerja terhadap Disiplin Kerja 

Koefisien jalur Kepuasan Kerja terhadap Disiplin Kerja adalah sebesar P3.2 = 0,383, 

thitung = 5,042 sedangkan ttabel = 1,97 sehingga koefisien jalur P3.2 dinyatakan signifikan. 

Dengan demikian pengaruh langsung positif Kepuasan Kerja terhadap Disiplin Kerja 

signifikan. Hasil pengujian menunjukan bahwa thitung ≥  ttabel, sehingga menolak H0, kriteria 

penolakan H₀ : thitung ≥ ttabel atau t0 > tα 1, n-1 (α=0,05). 

Pengujian Hipotesis 6, Pengaruh Langsung Positif Iklim Kerja terhadap Kepuasan Kerja 

Koefisien jalur Iklim Kerja terhadap Kepuasan Kerja adalah sebesar P2.1 = 0,571, 

thitung = 7,891 sedangkan ttabel = 1,97 sehingga koefisien jalur P2.1 dinyatakan signifikan. 

Dengan demikian pengaruh langsung positif Iklim Kerja terhadap Kepuasan Kerja signifikan. 

Dengan kata lain H0 ditolak karena thitung ≥ ttabel atau t0 > tα 1, n-1 (α=0,05).  

Tabel 4.19 Ringkasan Pengujian Hipotesis 

Persamaan 

Struktural 
Hipotesis Jalur Koefisien t hitung 

t tabel 

α = 0.05 
Keterangan 

I 

1 βyx1 0.326 5.331 

1.97 

Pengaruh Langsung Positif 

2 βyx2 0.341 5.656 Pengaruh Langsung Positif 

3 βyx3 0.333 5.192 Pengaruh Langsung Positif 

II 
4 βx3x1 0.417 5.500 Pengaruh Langsung Positif 

5 βx3x2 0.383 5.042 Pengaruh Langsung Positif 

III 6 βx2x1 0.571 7.891 Pengaruh Langsung Positif 
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PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

Temuan penelitian menyatakan bahwa terdapat pengaruh langsung positif Iklim 

Kerja, Kepuasan Kerja dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Guru. Hal ini telah sesuai dengan 

teori yang telah dikemukakan oleh Amstrong (2006: 431) yang menyatakan bahwa Kinerja 

diukur melalui beberapa dimensi di antaranya kompetensi-kompetensi yang dituntut untuk 

mencapai level target kinerja tugas-tugas tertentu atau pada level organisasi tertentu. 

Kompetensi-kompetensi yang dimaksud diantaranya termasuk Iklim Organisasi, Kepuasan 

Kerja dan Displin dalam melaksanakan tugas, serta keterampilan yang dibutuhkan dalam 

melaksanakan tugas.  

Pernyataan yang sejalan dengan temuan penelitian tersebut di atas dikemukakan oleh 

Stifler (2006: 163-164) yang menyatakan bahwa bahwa pengukuran kinerja  mencakup: 1) 

bagaimana perilaku secara khusus, yang dilihat dari data-data pribadi, pemahaman,  aktivitas 

dan sumbangan individu terhadap organisasi yang semuanya membentuk sebah atmosfer 

organisasi tempat bekerja (iklim organisasi), 2) tes dari berbagai asumsi yang dilihat dari 

berbagai pendekatan untuk mengidentifikasi masalah: data hasil bimbingan, peningkatan 

hasil kerja, potensi dan kemampuan pegawai dilihat dari kepuasan kerja, potensi kerugian 

dan hadiah, 3) mengidentifikasi kesalahan dalam proses: mulai dari manajemen diri sampai 

pada strategi implementasi proses, dan bagaimana pegawai bekerja di dalam proses tersebut, 

dan 4) pemanfaatan sumber dari luar dan keaktifan termasuk kedisiplinan, peningkatan rata-

rata kerja dan keoptimisan dalam memberikan dorongan dan menangani pekerjaan. 

Iklim Kerja memiliki pengaruh langsung positif terhadap Kinerja Guru sesuai dengan 

teori yang dikemukakan oleh Cropanzano dan Mitchell (2005: 874-900) bahwa Hubungan 

antara iklim organisasi dan kinerja dapat dijelaskan dengan menggunakan teori perubahan 

sosial. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa perubahan sosial melibatkan beberapa 

tindakan yang menciptakan kewajiban, dan bahwa hubungan berkembang dari waktu ke 

waktu membentuk situasi percaya, setia, dan kesediaan melakukan tugas. Hubungan tersebut 

kata Cropanzano dan Mitchell muncul di antara beberapa atau dua orang, termasuk di antara 

orang dan organisasi. Tindakan salah satu pihak memberi respon terhadap pihak lain 

merupakan manifestasi dari perubahan. Pimpinan dapat menghargai karyawan dalam dua 

cara berbeda yakni menggunakan sumber daya ekonomi dan sosial-emosional. Sumber daya 

ekonomi yang nyata adalah imbalan uang, sedangkan sumber daya sosial-emosional tidak 

berwujud  namun sangat memenuhi kebutuhan social seseorang. Mempekerjakan sumber 

daya tersebut, pimpinan dapat menciptakan hubungan yang kuat dengan pegawai, sebagai 

gantinya pegawai memiliki kecenderungan untuk membayar penghargaan tersebut dengan 

lebih baik dalam bentuk kinerja dan sikap positif. 

Kinerja seseorang akan mengalami peningkatan dan penurunan dapat disebabkan oleh 

faktor kesan global seseorang dan dampak pribadi dari lingkungan kerja, yang mempengaruhi 

kinerja individu dan sikap yang berhubungan dengan pekerjaan (James dan Glisson, 2002: 

767-794). Sebab dalam Iklim kerja terdapat persepsi karyawan dan respon afektif terhadap 

tugas kerja dan pekerjaan sehingga menghasilkan output berupa kinerja. Iklim kerja lebih 

positif ditandai dengan rendahnya tingkat kelelahan emosional dan depersonalisasi. 
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Kelelahan emosional adalah kondisi seorang karyawan merasa lelah karena tuntutan 

pekerjaan mereka. Depersonalisasi adalah kondisi karyawan merasa jauh atau dihapus dan 

diberhentikan dari pekerjaan (Aarons dan Sawitzky, 2006: 499). Dengan demikian maka 

kinerja dipengaruhi langsung positif oleh iklim kerja memiliki pijakan teoritik dan empiris 

yang kuat. 

Kepuasan Kerja berpengaruh langsung positif terhadap Kinerja Guru sebagaimana 

dikemukakan oleh Amstrong bahwa salah satu tujuan paling mendasar kinerja adalah 

penyelarasan tujuan individu dan organisasi (Aarons dan Sawitzky, 2006: 61-72). Salah satu 

tujuan individu dalam konteks ini adalah keinginan untuk mendapatkan kepuasan saat 

bekerja, sebagai konsekwensi logis bertemunya dua kepentingan yang berbeda yakni 

kepentingan individu dengan kepentingan organisasi. Individu memiliki kepentingan untuk 

bekerja karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan emosional, sedangkan organisasi 

memiliki kepentingan tercapainya tujuanya. Segala hal yang dilakukan orang pada saat 

bekerja menyebabkan hasil lebih lanjut pada pencapaian tujuan organisasi. Dengan kata lain 

konsep kinerja terkait dengan pendekatan untuk menciptakan visi bersama tentang maksud 

dan tujuan organisasi, membantu setiap karyawan memahami dan mengenali organisasi 

untuk memberi manfaat kepada mereka. 

Disiplin Kerja memiliki pengaruh langsung positif terhadap Kinerja Guru. Temuan 

penelitian ini telah sesuai dengan  teori yang dikemukakan oleh Jarolimek dan Foster (1976: 

66) yang menyatakan disiplin kerja sebagai suatu pembebanan dan pengenaan atas 

pengendalian dan pengekangan diri seseorang untuk tujuan membangun suatu karakter, 

seperti kebiasaan kerja yang efisien, perilaku yang sesuai, perhatian terhadap orang lain, 

hidup secara tertib dan pengendalian terhadap rangsangan dan emosi orang lain. Karakter 

yang dimaksudkan di atas adalah unjuk kerja, tampilan kerja dan hasil kerja yang dicapai 

dalam proses pelaksanaan pekerjaan. 

Morrison (1988: 389) menyatakan bahwa pengendalian perilaku akan berdampak 

pada pencapaian tujuan organisasi dan didalamnya adalah kinerja individu untuk mencapai 

target-target yang telah ditetapkan. Dalam konteks disiplin, terdapat self control terhadap 

pribadi seseorang dalam melaksanakan tugas sehingga tercipta suatu kondisi dalam 

pemenuhan kebutuhan optimal untuk mencapai tujuan berupa tampilan kerja, unjuk kerja dan 

hasil kerja yang diharapkan. Pada argumentasi ini disiplin menjadi determinan bagi kinerja. 

Disiplin menjadi bentuk penggemblengan aturan organisasi terhadap karyawan. 

Tujuanya adalah agar karyawan dapat memenuhi target sesuai tujuan yang hendak dicapai 

oleh organisasi. Proses untuk mencapai target dimaksud salah satunya adalah kinerja (David 

Ulrich, 2009: 591). 

Temuan penelitian menyatakan bahwa terdapat pengaruh langsung positif Iklim Kerja 

dan Kepuasan Kerja terhadap Disiplin Kerja. Hal ini telah sesuai dengan teori yang 

dikemukakan oleh David Ulrich (2009: 591) bahwa ada beberapa pendekatan dalam disiplin, 

yakni pendekatan progresif dan pendekatan positif. Pendekatan positif dibangun berdasarkan 

filosofi bahwa pelanggaran disiplin adalah tindakan yang biasanya dapat dikoreksi secara 

konstruktif tanpa hukuman. Dalam pendekatan ini, fokusnya adalah pada bimbingan untuk 
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mendorong perilaku yang diinginkan, bukan pada penggunaan hukuman untuk mencegah 

perilaku yang tidak diinginkan. Pendekatan disiplin ini dapat dilakukan dengan memecahkan 

masalah-masalah yang mempengaruhi penerapanya dalam diri pekerja. Faktor-faktor seperti 

memperbaiki iklim kerja dan kepuasan kerja karyawan adalah salah satu dari pendekatan 

positif ini. Pendekatan Progresive dapat ditunjukan dengan penerapan prosedur disiplin yang 

paling progresif menggunakan teguran lisan dan tertulis dan suspensi sebelum beralih ke 

pemecatan. Disiplin progresif menunjukkan bahwa tindakan untuk mengubah perilaku 

karyawan yang terus menunjukkan perilaku tidak tepat (David Ulrich, 2009: 591). 

Temuan penelitian menyatakan bahwa Iklim kerja memiliki pengaruh langsung 

positif terhadap disiplin kerja. Hal ini telah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh 

Nitisemito (1982: 45) yang menyatakan bahwa sikap, tingkah laku dan perbuatan yang sesuai 

dengan peraturan dari organisasi baik yang tertulis maupun tidak merupakan tindakan yang 

dapat menciptakan sebuah suasana yang kondusif bagi organisasi tersebut dalam 

menjalankan misinya. Niti semito cederung memposisikan iklim sebagai komponen yang 

turut membentuk disiplin. 

Temuan penelitian yang menyatakan pengaruh langsung positif kepuasan kerja 

terhadap disiplin kerja telah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Kreitner dan Kinicki 

(2001 225) yang mengemukakan bahwa ada lima faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya 

kepuasan kerja dalam suatu organisasi, yaitu: (1) Pemenuhan kebutuhan (Need fulfillment). 

Dalam hal ini kepuasan kerja ditentukan oleh tingkatan karakteristik pekerjaan memberikan 

kesempatan pada individu untuk memenuhi kebutuhannya. (2) Perbedaan (Discrepancies). 

Kepuasan kerja adalah hasil yang memenuhi harapan. (3) Pencapaian Nilai (Value 

attainment). Kepuasan merupakan hasil dari persepsi pekerjaan memberikan pemenuhan nilai 

kerja individu yang penting. (4) Keadilan (Equity). Faktor-faktor tersebut jika dikontrol 

secara individual akan melahirkan sebuah kondisi yang sesuai dengan aturan organisasi 

dalam proses pencapaian tujuan-tujuanya. Dalam arti kata bahwa kondisi disiplin diciptakan 

dari keterpenuhan atas kebutuhan-kebutuhan individual. 

Temuan penelitian yang menyatakan pengaruh langsung positif iklim organisasi 

terhadap kepuasan kerja telah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Glisson (2002: 

767-794) yang menyatakan bahwa kesan global seseorang dan dampak pribadi dari 

lingkungan kerja, yang mempengaruhi perilaku kerja individu dan sikap yang berhubungan 

dengan pekerjaan. Demikian halnya Aarons (2006: 61-72) menyatakan bahwa persepsi 

karyawan dan respon afektif terhadap tugas kerja dan pekerjaan turut membentuk persepsi 

emosional terhadap pekerjaan. Iklim kerja lebih positif ditandai dengan rendahnya tingkat 

kelelahan emosional dan depersonalisasi. Kelelahan emosional adalah kondisi seorang 

karyawan merasa lelah karena tuntutan pekerjaan mereka. Depersonalisasi adalah kondisi 

karyawan merasa jauh atau dihapus dan diberhentikan dari pekerjaan. Dengan kondisi-

kondisi tersebut maka tercipta suasana afeksi pekerja yang menyenangkan.  
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KESIMPULAN 

 Dari perolehan data yang kemudian dilakukan pengolahan yang telah dikemukakan 

sebelumnya, maka penelitian ini menghasilkan temuan sebagai berikut: 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh langsung iklim kerja, kepuasan 

kerja, dan disiplin kerja, terhadap kinerja guru SMA Negeri se-Kabupaten Bine Bolango. 

Dengan jumlah 131 Guru SMA Negeri sebagai sampel. Penelitian ini dilaksanakan dengan 

menggunakan metodologi analisis jalur. Pendekatan yang di gunakan adalah pendekatan 

kuantitatif dengan metode survey. Data yang dikumpul atas variabel yang digunakan dengan 

menggunakan angket berupa instrument kuesioner. Temuan penelitian menunjukkan bahwa: 

(1) Iklim Kerja berpengaruh langsung positif terhadap Kinerja Guru, (2) Kepuasan Kerja 

berpengaruh secara langsung positif terhadap Kinerja Guru, (3) Disiplin Kerja berpengaruh 

langsung positif terhadap Kinerja Guru, (4) Iklim Kerja berpengaruh langsung positif 

terhadap Disiplin Kerja, (5) Kepuasan Kerja berpengaruh langsung positif terhadap Disiplin 

Kerja, (6) Iklim Kerja berpengaruh langsung positif terhadap Kepuasan Kerja.Berdasarkan 

hasil penelitian tersebut, faktor-faktor Iklim Kerja, Kepuasan Kerja, Disiplin Kerja, dan 

Kinerja Guru harus ditingkatkan oleh para pemimpin di Dinas Pendidikan Kabupaten Bone 

Bolango. 

Simpulan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Iklim Kerja berpengaruh langsung positif terhadap Kinerja Guru. Artinya perbaikan 

Iklim Kerja akan mengakibatkan peningkatan Kinerja Guru. 

2. Kepuasan Kerja berpengaruh langsung positif terhadap Kinerja Guru. Artinya 

peningkatan kepuasan kerja akan meningkatkan kinerja Guru. 

3. Disipilin Kerja berpengaruh langsung positif terhadap Kinerja Guru. Artinya 

peningkatan disiplin kerja guru akan mengakibatkan peningkatan kinerja guru. 

4. Iklim Kerja berpengaruh langsung positif terhadap Disiplin Kerja guru. Artinya 

perbaikan iklim kerja guru akan meningkatkan disiplin kerja guru.  

5. Kepuasan Kerja berpengaruh langsung positif terhadap Disiplin Kerja. Artinya 

peningkatan kepuasan kerja guru akan diikuti oleh disiplin dalam melaksanakan 

tugasnya. 

6. Iklim Kerja berpengaruh langsung positif terhadap Kepuasan Kerja. Artinya perbaikan 

iklim kerja guru akan mengakibatkan peningkatan kepuasan kerja guru. 

Berikut ini akan dikemukakan beberapa upaya dalam meningkatkan  perbaikan iklim 

kerja, kepuasan kerja, disiplin kerja secara bersama-sama terhadap kinerja guru SMA Negeri 

se-Kabupaten Bone Bolango: 

1. Upaya perbaikan IKlim kerja kaitannya dengan peningkatan kinerja guru. 

Pertama: sebagai kepala sekolah harus memiliki sifat positif dan objektif terhadap guru 

dalam menyediakan fasilitas terutama ruang kerja guru untuk mendukung pelaksanaan 

tugas-tugas dalam rangka peningkatan kinerjanya, dengan sendirinya guru dalam 

melaksanakan tugas proses pembelajaran dikelas merasa aman. Tersedianya fasilitas kerja 

yang memadai segala sesuatu yang dibutuhkan harus diupayakan seoptimal mungkin 

mendukung tanggung jawab tugas guru. 
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Kedua: kepala sekolah setidaknya  mendistribusikan tugas kepada bawahannya secara 

terbuka melalui rapat dewan guru, sehingga  guru dapat mengetahui tupoksinya masing-

masing berdasarkan surat keputusan kepala sekolah. 

Ketiga: perlunya disusun program sekolah agar guru dapat mengetahui jadwal dan 

pelaksanaan pembelajaran  demi mendukung  peningkatan prestasi kerja guru. 

2. Upaya peningkatan Kepuasan Kerja kaitannya dengan peningkatan Kinerja guru  

Jika kepuasan guru terpenuhi maka akan meningkatkan kinerja guru. Upaya ini dapat 

dilakukan melalui ; perbaikan pembayaran insentif, tunjangan profesi, dan pemberian 

penghargaan sesuai capaian hasil kerja, serta promosi guru berprestasi untuk mnduduki 

jabatan. Ini semua adalah merupakan bentuk kepuasan guru untuk meningkatkan 

kinerjanya karena mendapatkan penghargaan reward atau panismen. 

 Berdasarkan temuan penelitian, kesimpulan dan implikasi penelitian maka dapat 

diajukan beberapa  saran sebagai berikut: 

a. Harus disadari bahwa tugas dan tanggung jawab kepala sekolah sangat penting 

artinya dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini sangat penting  dan 

didukung oleh seluruh stakeholder yang ada disekolah. 

b. Dalam membuat program sekolah harus berdasarkan rapat  dewan guru yang 

didukung oleh surat keputusan kepala sekolah sehingga benar-benar guru 

bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya. 

c. Kepala sekolah dan guru secara bersama-sama menciptakan iklim kerja yang kondusif 

disekolah sehingga tujuan yang sudah diprugramkan dapat dilaksanakan dengan baik. 

d. Disiplin adalah kunci keberhasilan dari semua kegiatan, baik dari guru,siswa dan 

seluruh stakeholder  yang ada disekolah. Upaya penegakan disiplin adalah salah satu 

keberhasilan kinerja guru. 

e. Bagi kepala sekolah selaku pimpinan harus selangkah lebih maju didepan senantiasa 

meningkatkan kinerja guru. Hal ini disebabkan masih banyak factor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja guru selain iklim kerja, kepuasan kerja, dan disiplin kerja. 
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Abstract: 

The objectives of this service is to increase the teachers‟ knowledge and skills on learning 

orientation and mobility services for competence development of teachers in the 

inclusion kindergarten. The implementation methods of learning orientation and mobility 

for the competence development of  teachers in this inclusion kindergarten is starting the 

initial condition of the kindergarten teachers‟ knowledge and skill in learning orientation 

and mobility for blind children that are still low. Then, the process of learning orientation 

and mobility services are effective in the inclusive learning environment in the 

kindergarten. Embodiments for creating a learning environment that is attractive and fun 

for  blind children who study with normal children in the implementation of inclusive 

education as follows:  a) the teacher has the potential to prepare lesson plans based on the 

conditions and the ability of students, b) the utilization of resources and learning media 

provided is capable of reaching and stimulate all students without exception in learning, 

and c) the potential to manage learning groups that can accept one another  and work 

together to learn, and d) the provision of direct assessment of the success blind children 

in the inclusive kindergarten. 
 

Key Word : Inclusive education, ABK, SDN Sawojajar 

 

 

PENDAHULUAN 

Proses pendidikan yang bermutu tentunya dioeroleh dari hasil proses pendidikan yang 

bermutu. Serta relevan dengan perkembangan zaman. Agar terwujud sebuah pendidikan yang 

bermutu, maka perlu disusun dan dilaksanakan program pendidikan yang mampu 

membelajarkan peserta didik secara berkelanjutan. Dengan mutu pendidikan yang optimal 

diharapkan akan menghasilkan keunggulan sumber daya manusia yang dapat menguasai 

pengetahuan, keterampilan dan keahlian sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

terus berkembang dengan kemajuan zaman. Untuk dapat mencapai sebuah pendidikan yang 

bermutu diperlukan manajemen yang mampu memobilisasi semua sumber daya pendidikan.  

 Manajemen sekolah akan efektif dan efisien apabila didukung oleh sumber daya manusia 

yang professional, kurikulum yang sesuai dengan tingkat perkembangan dan karakteristik siswa, 

kemampuan dan task commitment (tanggung jawab terhadap tugas) tenaga kependidikan yang 

handal, sarana prasarana yang memadai untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, dana yang 

cukup untuk menggaji staf sesuai dengan fungsinya, serta partisipasi masyarakat yang tinggi. 

Apabila salah satu hal tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan dan/atau tidak berfungsi 

sebagaimana mestinya, maka efektivitas dan efisiensi pengelolaan sekolah kurang optimal. 

Manajemen sekolah memberikan kewenangan penuh kepala sekolah untuk merencanakan, 

mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi 

komponen pendidikan suatu sekolah yang meliputi input siswa, tenaga kependidikan, sarana 

prasarana, dana, lingkungan, dan kegiatan belajar-mengajar (Suryobroto 2003). 
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Sehubungan dengan terbitnya permendiknas no 70 tahun 2009 tentang  pendidikan inklusif 

bagi peserta didik berkebutuhan khusus, seharusnya semua sekolah dapat menerima keberadaan 

anak berkebutuhan khusus dengan segala ragam dan kondisi keterbatasan. Anak berkebutuhan 

khusus dapat bersekolah bersama-sama dengan teman-temanya di sekolah reguler meskipun 

memerlukan penyesuaian-penyesuain atau modifikasi terhadap kurikulum, sistem pembelajaran, 

sarana prasarana, evaluasi, serta dukungan guru untuk anak berkebutuhan khusus (Tarsidi, 

2008). Dengan demikian sekolah tidak ada alasan menolak anak berkebutuhan khusus 

bersekolah di sekolah umum atau reguler. 

Berdasarkan hasil pengamatan dibeberapa sekolah inklusif menunjukkkan penyelenggaraan 

sekolah inklusif masih belum optimal yang ditandai dengan tidak adanya keberadaan guru GPK, 

tidak tersedianya sarana tau media khusus ABK. Hal ini menandakan bahwa sistem manajemen 

di sekolah inklusif perlu di perbaiki. Sekolah sebatas menerima anak berkebutuhan khusus 

untuk bersekolah tetapi belum memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Anak 

mengikuti sistem yang telah ditentukan oleh sekolah, sedangkan idealnya implementasi inklusif, 

sekolah diharuskan menyesuaikan sistem pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak 

berkebutuhan khusus.  Sejalan dengan konsep manajemen pendidikan inklusif bahwa 

seharusnya  pendidikan inklusif  dapat mengakomodasi dan memberikan layanan  yang sesuai 

dengan kebutuhan anak tanpa melihat perbedaan yang ada . Anak berkebutuhan khusus dapat 

sekolah di sekolah umum dan sekolah dapat mengakomodasi atau memberikan layanan yang 

sesuai dengan kebutuhan anak (Tarsidi, 2008). Oleh karena itu diperlukan  penelitian tentang  

manajemen penyelenggara inklusif di sekolah penyelenggara inklusif. 

Pendidikan inklusif  merupakan  pendidikan yang mengakomodasi  semua anak  tanpa  

memandang kondisi fisik, intelektual,  social, emosi,  bahasa atau kondisi lainnya.  Dalam 

implementasinya pendidikan memerlukan penyesuaian serta fleksibilitas diantaranya  pada 

kurikulum,  sistem pembelajaran, sarana/media, dan evalusi. Apabila dari komponen tersebut 

sudah dapat mengakomodasi dan fleksibel maka  semua anak tidak terkecuali anak anak 

berkebutuhan khusus dapat sekolah  bersama dengan anak pada umumnya di sekolah regular.   

Menurut Unesco (dalam Tarsidi, 2008) bahwa pendidikan inklusi adalah sebuah proses 

yang memusatkan perhatian pada dan merespon keanekaragaman kebutuhan semua peserta 

didik melalui partisipasi dalam belajar, budaya dan komunitas, dan mengurangi ekslusi dalam 

dan dari pendidikan. Pendidikan inklusi mengakomodasi semua peserta didik tanpa 

mempertimbangkan kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik mereka dan kondisi 

lainnya. Ini berarti mencakup anak yang cacat dan berbakat, anak jalanan dan yang bekerja, 

anak dari penduduk terpencil dan nomadik (berpindah-pindah), anak dari kelompok minoritas 

bahasa, etnis atau budaya, dan anak dari kelompok atau wilayah yang termarjinalisasikan 

lainnya. Sekolah reguler dengan orientasi inklusi merupakan sarana yang sangat efektif untuk 

memberantas diskriminasi, menciptakan masyarakat yang hangat relasinya, membangun 

masyarakat inklusif, dan mensukseskan pendidikan untuk semua. Pendidikan inklusi bertujuan 

memungkinkan guru dan peserta didik merasa nyaman dalam keragaman, dan memandang 

keragaman bukan sebagai masalah, namun sebagai tantangan dan pengayaan bagi lingkungan 

belajar.  
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Semua karakteristik pendidikan inklusi di atas berimplikasi pada perubahan dan modifikasi 

pada materi, pendekatan, struktur dan strategi, dengan suatu visi umum yang mengakomodir 

kebutuhan semua peserta didik dan suatu pengakuan atau kesadaran bahwa menjadi tanggung 

jawab sistem reguler untuk mendidik semua peserta didik (Unesco, 1994). Pendidikan inklusi 

adalah hak asasi manusia, di samping merupakan pendidikan yang baik dan dapat 

menumbuhkan rasa sosial. Itulah ungkapan yang dipakai untuk menggambarkan pentingnya 

pendidikan inklusi. Ada beberapa argumen di balik pernyataan bahwa pendidikan inklusi 

merupakan hak asasi manusia: (1) semua anak memiliki hak untuk belajar bersama; (2) anak-

anak seharusnya tidak dihargai dan didiskriminasikan dengan cara dikeluarkan atau disisihkan 

hanya karena kesulitan belajar dan ketidakmampuan mereka; (3) orang dewasa yang cacat, yang 

menggambarkan diri mereka sendiri sebagai pengawas sekolah khusus, menghendaki akhir dari 

segregrasi (pemisahan sosial) yang terjadi selama ini; (4) tidak ada alasan yang sah untuk 

memisahkan anak dari pendidikan mereka, anak-anak milik bersama dengan kelebihan dan 

kemanfaat untuk setiap orang, dan mereka tidak butuh dilindungi satu sama lain. 

 Istilah manajemen sekolah acapkali disandingkan dengan istilah administrasi sekolah. 

Berkaitan dengan itu, terdapat tiga pandangan berbeda; pertama, mengartikan administrasi lebih 

luas dari pada manajemen (manajemen merupakan inti dari administrasi); kedua, melihat 

manajemen lebih luas dari pada administrasi (administrasi merupakan inti dari manajemen); dan 

ketiga yang menganggap bahwa  manajemen identik dengan administrasi (Suryobroto, 2010). 

Sementara itu berdasarkan fungsi pokoknya, manajemen dan administrasi mempunyai fungsi 

yang sama, yaitu: merencanakan (planning), mengorganisasikan (organizing), mengarahkan 

(directing), mengkoordinasikan (coordinating), mengawasi (controlling), dan mengevaluasi 

(evaluation). Substansi manajemen dan administrasi meliputi manajemen kurikulumn 

pembelajaran, kesiswaan, ketenagaan, keuangan, saran prasarana, humas, dan layanan khusus 

(Rohiyat, 2008) 

Manajemen kurikulum mencakup kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal. 

Kurikulum nasional merupakan standar nasional yang dikembangkan oleh Departemen 

Pendidikan Nasional, sedangkan kurikulum muatan local merupakan kurikulum yang 

disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan, yang disusun oleh Dinas Pendidikan 

Propinsi dan/atau Kabupaten/Kota. Rohiyat (2008) mengemukakan bahwa nmanajemen 

kesiswaan meliputi penerimaan siswa baru pada sekolah inklusi hendaknya memberi 

kesempatan dan peluang kepada anak berkebutuhan khusus untuk dapat diterima dan mengikuti 

pendidikan di sekolah inklusi terdekat. Untuk tahap awal, agar memudahkan pengelolaan kelas, 

sebaiknya setiap kelas inklusi dibatasi tidak lebih dari 2 (dua) jenis anak berkebutuhan khusus, 

dan jumlah keduanya tidak lebih dari 5 (lima) anak. Manajemen Kesiswaan bertujuan untuk 

mengatur berbagai kegiatan kesiswaan  agar kegiatan belajar-mengajar di sekolah dapat berjalan 

lencar, tertib, dan teratur, serta mencapai  tujuan  yang diinginkan. Manajemen kesiswaan 

meliputi antara lain: (1) Penerimaan Siswa Baru; (2) Program Bimbingan dan Penyuluhan; (3) 

Pengelompokan Belajar Siswa; (4) Kehadiran Siswa; (5) Mutasi Siswa; (6) Papan Statistik 

Siswa; (7) Buku Induk Siswa. 

Manajemen ketenagaan meliputi tenaga pendidik (Guru), pengelola satuan pendidikan, 

pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar. Guru yang terlibat di sekolah inklusi yaitu guru 
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kelas. Guru mata pelajaran (pendidikan agama dan Penjaskes), serta guru pembimbing khusus 

menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola, dan/atau 

memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan. Manajemen keuangan merupakan 

komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan belajar-mengajar bersama 

komponen-komponen lain. Dengan kata lain, setiap kegiatan yang dilakukan sekolah 

memerlukan biaya. Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan inklusif, perlu dialokasikan dana 

khusus antara lain untuk keperluan: (1) kegiatan identifikasi input siswa, (2) modifikasi 

kurikulum, (3) insentif bagi tenaga kependidikan yang terlibat, (4) pengadaan sarana-prasarana, 

(5) pemberdayaan peran serta masyarakat, dan (6) pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar 

(Tarsidi, 2008). Sementara itu, manajemen sarana prasana, anak berkebutuhan khusus perlu 

menggunakan sarana-prasarana khusus sesuai dengan jenis hambatan dan kebutuhan anak. 

Dengan demikian perlunya ketersediaan sarana dan prasarana sangat mendesak demi 

menunjang proses inklusif secara efektif.  

Manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat siperlukan karena sekolah merupakan 

bagian integral dari sistem sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat. Maju mundurnya sumber 

daya manusia (SDM) pada suatu daerah, tidak hanya bergantung pada upaya-upaya yang 

dilakukan sekolah, namun sangat bergantung kepada tingkat partisipasi masyarakat terhadap 

pendidikan (Rohiyat, 2008). Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat terhadap pendidikan 

di suatu daerah, akan semakin maju pula sumber daya manusia pada daerah tersebut. 

Sebaliknya, semakin rendah tingkat partisipasi masyarakat terhadap pendidikan di suatu daerah, 

akan semakin mundur pula sumber daya manusia di daerah itu. Oleh karena itu, masyarakat 

hendaknya selalu dilibatkan dalam pembangunan pendidikan di daerah. Masyarakat hendaknya 

ditumbuhkan secaraa ikut memiliki sekolah di daerah sekitarnya. Maju-mundurnya sekolah di 

lingkungannya juga merupakan tanggung jawab bersama masyarakat setempat. Sehingga bukan 

hanya Kepala Sekolah dan Dewan Guru yang memikirkan maju mundurnya sekolah, tetapi 

masyarakat setempat terlibat pula memikirkannya. Manajemen layanan khusus dipamahami 

bahwa para siswa sekolah inklusif terdiri atas anak pada umumnya dan anak berkebuutuhan 

khusus, agar anak pada umumnya tidak sampai terabaikan, dapat dilakukan  manajemen layanan 

khusus. Manajemen layanan khusus ini mencakup manajemen kesiswaan, kurikulum, tenaga 

kependidikan, sarana prasarana, pendanaan, dan lingkungan. Layanan ini diberikan kepada anak 

berkebutuhan khusus  oleh guru pendidikan khusus dengan  bekerjasama dengan guru reguler 

untuk  memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan anak.  

 

METODE  

Metode adalah cara  yang mengatur untuk  melakukan suatu pekerjaan  sehingga tujuan 

yang diharapkan  dapat tercapai dengan baik. Sedangkan penelitian adalah suatu proses 

pengumpulan dan analisis  data  yang dilakukan secara sistematis  dan logis untuk  mencapai 

tujuan-tujuan tertentu (Wahyudi,   2005). Definisi tersebut  dapat dipahami bahwa metode 

penelitian adalah  suatu cara atau teknik yang dilakukan oleh peneliti  untuk menemukan dan 

mengkaji  kebenaran pengetahuan demi tercapainya tujuan tertentu.  Penelitian ini 

menggunakan desain pendekatan kualitatif jenis studi kasus. Moleong (2005) mengemukakan 

pendekatan  kualitatif adalah  penelitian yang bermaksud untuk  memahami fenomena tentang 
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apa yang dialami oleh subyek  penelitian secara holistik  dan dengan cara  deskripsi  dalam 

bentuk kata-kata dan bahasa,  pada suatu konteks khusus  yang alamiah dan dengan  

memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Studi kasus merupakan  kajian yang rinci disuatu latar,  

suatu obyek, tumpuan atau suatu peristiwa tertentu (Miles dan Huberman, 2007). Dengan 

demikian dapat dipahami bahwa studi kasus meliputi: (1) sasaran penelitiannya dapat berupa 

manusia, peristiwa, latar, dan dokumen; (2) sasaran-sasaran tersebut ditelaah secara mendalam 

sebagai suatu totalitas sesuai dengan latar dan/atau konteksnya masing-masing dengan maksud 

untuk mernahami berbagai kaitan yang ada di antara variabel-variabelnya.   

Subyek penelitian ini adalah Kepala Sekolah serta para guru yang terinteraksi langsung 

dengan ABK dalam pembelajaran. Selanjutnya untuk mendapatkan data manajemen 

penyelenggaraan pendidikan inklusif digunakan teknik pengamatan berperan serta, wawancara 

mendalam, dan suti dokumentasi. Observasi berperan serta dilakukan terhadap peran guru 

reguler dalam melakukan pembelajaran di kelas inklusif, peran guru khusus sehubungan dengan 

kelas inklusif serta kolaborasi guru khusus dan guru reguler dalam implementasi sekolah 

inklusif ketika mengajar di kelas. Sementara itu wawancara mendalam dilakukan secara terbuka 

yang  terstruktur terhadap sumber data yaitu kepala sekolah, guru pembimbing khusus, guru 

kelas (guru reguler), orang tua anak berkebutuhan khusus, dan orang tua anak reguler. 

Dokumentasi dilakukan untuk menghimpun data tertulis berupa kurikulum, kesiswaan,  hasil 

asesmen, program pembelajaran yang akan dilakukan, hasil evaluasi, tenaga pengajar,  dan 

layanan khusus dalam implementasi pendidikan inklusif. 

Analisis  data dilakukan  bersama selama dan sesudah  pengumpulan data, hal itu 

dikarenakan  pengumpulan dan analisis data merupakan  satu proses  yang saling berkaitan dan 

melengkapi,  kemudian berakhir secara  simultan pada saat  pengumpulan data (Miles dan 

Huberman, 2007). Peneliti  melakukan analisis data  menurut model Miles  dan Huberman 

(2007), dilakukan dengan cara  tahapan, yaitu (1) reduksi data. (2) displey data, (3) verifikasi. 

Sementara itu untuk menganalisis keabsahan data dilakukan melalui teknik triangulasi, 

pengecekan anggota, dan diskusi teman sejawat. Reduksi data  diartikan sebagai proses 

pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar,  

yang muncul dari catatan-catatan lapangan sehingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan 

diverifikasi. Data yang  direduksi meliputi beberapa cakupan manajemen penyelenggaraan 

pendidikan inklusif. Display data,  peneliti melakukan penyajian data agar mempermudah 

peneliti untuk mengambil kesimpulan.  Miles dan Huberman (2005) menyatakan bahwa 

penyajian data adalah  menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan  dan pengambilan tindakan. Penyajian data yang 

ditampilkan adalah dari hasil wawancara, observasi dan dokumen. Verifikasi menunjukkan data 

yang diperoleh  sejak semula dicari hubungannya dengan hal-hal  yang sering timbul kemudian 

dicari tema dan diambil kesimpulannya.  Kesimpulan itu sebenarnya masih kabur,  akan tetapi  

dengan semakin  bertambahnya data  maka kesimpulan senantiasa harus diverifikasi selama 

penelitian berlangsung. Wahyudi (2005) menyatakan bahwa  verifikasi merupakan  perumusan 

sejak awal  hingga akhir  suatu kegiatan penelitian untuk menangani kesimpulan  secara 

longgar, tetap terbuka  dan skeptis, sehingga  tercapai suatu kemampuan final.  
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HASIL 

Hasil penelitian tentang menajemen penyelenggaraan pendidikan inklusif di SDN 

Sawojajar I Malang menunjukkan bahwa kurikulum yang digunakan di sekolah ini adalah 

kurikulum modifikasi yang mana kurikulum tersebut disusun berdasarkan hasil kemampuan 

yang dimiliki oleh anak sehingga kurikulum yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan 

anak. Proses pemodifikasian kurikulum dilaksanakan sebelum kegiatan  proses belajar 

berlangsung, ini dilakukan ketika awal masuk. Selain menggunakan kurikulum modifikasi 

sekolah juga menggunakan kurikulum  reguler dan kurikulum khusus tetapi yang paling banyak 

dgunakan di sekolah ini adalah kurikulum modifikasi. 

Proses penerimaan peserta didik ABK dilakukan di awal tahun ajaran baru, kadang juga 

orangtua sampai antri agar anaknya dapat diterima di sekolah.   Peserta didik yang diterima di 

sekolah harus menyertakan surat rekomendasi dari psikolog atau dokter untuk lebih mengatahui 

jenis hambatan yang dialami oleh anak. Selain dari hasil tersebut GPK selaku penanggung 

jawab ABK juga melaksanakan asesmen untuk mengetahui lebih lanjut tentang hambatan-

hambatan yang dialami oleh peserta didik ABK sehingga program pengajaran yang didiberikan 

sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Jumlah peserta didik ABK  yang ada di sekolah 

adalah 15 yang tersebar di kelas 1 sampai kelas 6 yang terdiri dari: kelas 1 terdiri dari 3 ABK 

yang teridentifikasi slow learner dan ADHD, kelas 2 terdiri dari 4 ABK yang teridentifikasi  

autis dan ADHD, kelas 3 terdiri dari 3 ABK yang teridentifikasi autis dan Tunarungu ringan, 

kelas 4 terdiri dari 1 ABK yang teridentifikasi autis, kelas 5 terdiri dari 2 ABK yang 

teridentifikasi ADHD, kelas 6 terdiri dari 2 ABK yang terdiri dari Slow Learner  

Guru pembimbing khusus (GPK) di sekolah berjumlah 3 orang. Seorang guru yang 

mempunyai latar belakang PLB, sedangkan dua orang yang lain bukan berlatar belakang PLB 

tetapi terlatih untuk memberikan layanan kepada ABK. Peran GPK disini adalah membantu 

guru kelas untuk memberikan pembelajaran yang sesuai dengan yang dibutuhkan anak sehingga 

GPK membantu proses pemodifikasian kurikulum untuk memberikan pembelajaran yang sesuai 

dengan kebutuhan siswa. Untuk di kelas 6 GPK selalu menemani siswa di kelas secara full 

karena untuk mempersiapkan siswanya mengikuti ujian nasional. Apabila di kelas lain guru 

hanya sesekali masuk ke kelas-kelas selain kelas 6. Apabila tiba-tiba ada siswa ABK yang 

tantrum di kelas maka GPK membantu menenangkanya atau kalau tidak bisa tenang maka ABK 

di bawah ke resource room untuk diberikan penangan khusus oleh GPK. Jumlah semua guru 

yang ada di sekolah  16  yang terdiri dari guru kelas, guru bidang studi, dan merangkap tugas-

tugas kepengurusan misal bagian kurikulum atau yang lain. Tetapi meskipun demikian yang 

bertanggung jawab untuk menangani ABK adalah GPK.  

Sarana yang dbutuhkan sekolah dalam upaya memberikan layanan yang sesuai dengan 

ABK dirasa cukup maksimal karena ABK yang ada di sekolah  kategorinya tidak terlalu berat. 

Jadi media seperti manik-manik, lambang bilangan dan alat perbaikan bicara bagi tunarungu 

sudah ada. Alat penunjang yang lain selain media belajar dirasa sudah cukup untuk 

megakomodasi semua kebutuhan siswa yang ada di sekolah. 

Anggaran dana yang ada di sekolah ini berasal dari dana BOS, beasiswa khusus untuk 

ABK ada beasiswa yang hanya turun untuk 9 siswa yang jumlah siswa ABK sebanyak 15 siswa. 

Selain itu ada iuran orangtua yang minimal Rp.100.000,00- sampai Rp. 250.000,00- perbulan 
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untuk menunjang proses pembelajaran. Semua biaya operasioanal di sekolah berasal dari semua 

dana tersebut. Biaya itu meliputi untuk media, peralatan yang mendukung serta untuk 

operasional sekolah itu tersendiri. 

Orang tua ABK mempunyai paguyuban untuk saling diskusi tentang permasalahan anak 

sehingga di paguyuban tersebut antara orangtua ABK dapat berbagi ilmu dan pengalaman 

tentang pendidikan ABK baik d rumah maupun di sekolah. Pihak sekolah juga mengikuti 

kegiatan tersebut sehingga para orangtua dapat sharing dan berbagi pengalaman baik dari orang 

tua maupun kepala sekolah ataun GPK.  

Sekolah tidak memberikan layanan khusus kepada ABK, apabila ABK membutuhkan 

layanan khusus maka sekolah menyarankan ke PLA (Pusat Layanan Autis). Layanan lain yang 

diberikan kepada siswa ABK dengan memberikan mata pelajaran IT, bahasa Inggris di resource 

room bukan di kelas jadi mata pelajaran tersebut khusus dilakukan di kelas.  

 

PEMBAHASAN 

Kurikulum merupakan sejumlah mata ajaran yang harus ditempuh dan dipelajari oleh siswa 

untuk memperoleh sejumlah pengetahuan. Mata ajaran (subject matter) dipandang sebagai 

pengalaman orang-orang pandai masa lampau, yang telah disusun secara sistematis dan logis. 

Mata ajaran tersebut mengisi materi pelajaran yang disampaikan kepada siswa sehingga 

memperoleh sejumlah ilmu pengetahuan yang berguna baginya. Sesungguhnya kurikulum 

sangat dibutuhkan dalam sekolah. Bagaimana pun kurikulum perlu disiapkan untuk memberikan 

layanan kepada peserta didik yang beragam. Kurikulum merupakan roda penggerak di sekolah 

mulai dari masuk sekolah sampai semua peserta didik kembali lagi ke rumah. Apabila 

kurikulum tidak dipersiapkan, maka sekolah dirasa kurang siap untuk menerima keberagaman 

ABK di sekolah. Kurikulum yang digunakan di sekolah inklusif harus dapat mengakomodasi 

semua kebutuhan peserta didik di sekolah yaitu dengan sekolah melakukan modifikasi dengan 

menurunkan tujuan atau indikator pembelajaran, modifikasi terhadap isi, atau waktu. Hal ini 

sesuai dengan yang diungkapkan oleh Direktorat Pendidikan Dasar (2010) tentang kurikulum di 

sekolah inklusif yang menyatakan bahwa  kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan 

pendidikan inklusif pada dasarnya menggunakan kurikulum standart nasional yang berlaku di 

sekolah umum. Namun demikian, karena beragamnya hambatan yang dialami peserta didik 

maka dalam implementasinya perlu dilakukan modifikasi sehingga sesuai dengan kebutuhan 

peserta didik.  

Kurikulum yang disusun berdampak pada pembelajaran di kelas yang dapat 

mengakomodasi semua kebutuhan peserta didik. Mengajar kelas yang heterogen memerlukan 

perubahan pelaksanaan kurikulum secara mendasar pembelajaran di kelas inklusif akan bergeser 

dari pendekatan pembelajaran kompetitif yang kaku, mengacu pada materi tertentu, ke 

pembelajaran kooperatif yang melibatkan kerjasama antar peserta didik dan bahan pelajaran 

yang sifatnya tematik (Tarsidi, 2008). Sebagai rencana pengajaran, kurikulum adalah suatu 

program pendidikan yang disediakan untuk membelajarkan siswa. Dengan program itu para 

siswa melakukan berbagai kegiatan belajar, sehingga terjadi perubahan dan perkembangan 

tingkah laku siswa, sesuai dengan tujuan pendidikan dan pembelajaran. Dengan kata lain, 

sekolah menyediakan lingkungan bagi siswa yang memberikan kesempatan belajar. Oleh karena 
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itu, suatu kurikulum harus disusun sedemikian rupa agar maksud tersebut dapat tercapai. 

Kurikulum tidak terbatas pada sejumlah mata pelajaran saja, melainkan meliputi segala sesuatu 

yang dapat mempengaruhi perkembangan siswa, seperti: bangunan sekolah, alat pelajaran, 

perlengkapan, perpustakaan, gambar-gambar, halaman sekolah, dan lain-lain; yang pada 

gilirannya menyediakan kemungkinan belajar secara efektif. Semua kesempatan dan kegiatan 

yang akan dan perlu dilakukan oleh siswa direncanakan dalam suatu kurikulum.  

Permendiknas no. 70 tahun 2009 menyebutkan bahwa minimal sekolah menerima 1 ABK 

untuk satu rombongan belajar. Esensi inklusif itu sendiri tentang memanajemen peserta didik 

seharusnya sekolah tidak hanya sebatas menerima ABK saja, melainkan sudah  mengatur  mulai 

dari peserta didik masuk ke sekolah sampai lulus. Hal ini senada dengan yang diungkapkan  

oleh  Knezevich (Suyanto, 2010) manajemen peserta didik atau pupil personnel administration 

sebagai suatu layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan dan layanan 

peserta didik di kelas dan di luar kelas seperti: pengenalan, pendaftaran, layanan individual 

seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan sampai ia lulus dari sekolah. 

Dengan demikian hal tersebut  sudah sesuai dengan teori bahwa manajemen peserta didik adalah 

penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai masuk 

sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari  sekolah. Dengan demikian peserta didik 

tidak sebatas diterima begitu saja melainkan diatur mulai peserta didik masuk ke sekolah sampai 

lulus. 

 Manajemen tenaga guru di sekolah sesuai dengan dimensi manajemen guru  yang meliputi 

rekruitmen, placement, development dan evaluasi (Rohiyat, 2008). Berdasarkan tujuan tersebut, 

manajemen guru adalah memungkinkan organisasi mendapatkan dan mempertahankan tenaga 

kerja yang cakap, dapat dipercaya, memiliki motivasi tinggi, meningkatkan dan memperbaiki 

kapasitas yang dimiliki oleh karyawan,  mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi 

yang meliputi prosedur perekrutan dan seleksi yang ketat. Disamping itu, sistem kompensasi 

dan insentif yang disesuaikan dengan kinerja, pengembangan manajemen serta aktivitas 

pelatihan yang terkait dengan kebutuhan organisasi dan individu, mengembangkan praktik 

manajemen dengan komitmen tinggi yang menyadari bahwa guru merupakan stakeholder 

internal yang berharga serta membantu mengembangkan iklim kerjasama dan kepercayaan 

bersama, dan menciptakan iklim kerja yang harmonis.  

  Sekolah membutuhkan perhatian dalam komponen-komponen penting di sekolah, salah 

satunya adalah sarana yang meliputi media pembelajaran serta aksesibilitas sekolah. Media 

dipersiapkan sehubungan dengan inklusif. Banyaknya peserta didik yang diterima serta beragam 

mengakibatkan perlu direncanakannya media yang dibutuhkan, misalnya sekolah merencanakan 

media bagi anak yang mengalami hambatan penglihatan (reglet stilus). Menurut Trisnawati 

(2009), media pembelajaran adalah alat yang digunakan untuk memperagakan fakta, konsep, 

prinsip atau prosedur tertentu agar tampak lebih nyata/konkrit. Alat-alat bantu itu dimaksudkan 

untuk memberikan pengalaman lebih konkrit, memotivasi serta mempertinggi daya serap dan 

daya ingat peserta didik dalam belajar.  

  Keuangan yang dibutuhkan sehubungan dengan penyelenggaraan  pendidikan inklusif 

mengakibatkan banyak sekolah inklusif yang dikenal oleh masyarakat dengan biaya yang 

mahal. Untuk  memberikan layanan pendidikan yang seperti itu juga harus didukung oleh media 
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pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik yang beragam (Tarsidi, 2008). 

Dengan demikian dana anggran yang dibutuhkan banyak yang mengakibatkan peserta didik 

yang mengalami hambatan membayar lebih ke sekolah. Meskipun demikian halnnya kondisi 

keuangan sekolah jangan menjadi alasan peserta didik yang mengalami hambatan diterima 

karena membayar lebih. Apabila demikian maka sekolah tidak menerapkan nilai-nilai inklusif 

melainkan menjadikan sekolah sebagai ladang bisnis untuk kepentingan lembaga atau yayasan  

karena esensinya untuk penerimaan peserta didik ABK tidak melihat lebihnya membayar 

kesekolah melainkan peserta didik ABK perlu mendapatkan layanan pendidikan di sekolah. 

Semua kegiatan yang ada di sekolah dioperasionalkan semaksimal mungkin yang disesuaikan 

dengan anggaran dana yang ada. Banyaknya kebutuhan belanja atau kegiatan di sekolah inklusif 

seharusnya tidak menjadi beban orang tua peserta didik ABK semata melainkan pihak 

pemerintah juga harus memberikan bantuan dana untuk menunjang pembelajaran bagi peserta 

didik di sekolah.  

Dalam kepentingan sekolah memperoleh dukungan masyatakat, sekolah melakukan 

koordinasi dengan masyarakat dan lingkungan sekolah yang bertujuan mengenalkan pentingnya 

sekolah bagi masyarakat, mendapatkan dukungan dan bantuan moral maupun finansial yang  

diperlukan bagi pengembangan sekolah, memberikan informasi kepada masyarakat tentang isi 

dan pelaksanaan program sekolah, memperkaya atau memperluas program sekolah sesuai dengan 

perkembangan kebutuhan masyarakat, mengembangkan kerjasama yang lebih erat antara 

keluarga dan sekolah dalam mendidik anak–anak (Rohiyat, 2008). Hubungan sekolah dengan 

masyarakat diperlukan agar terjalin kerjasama antara  sekolah dengan masyarakat. Jika hubungan 

sekolah dengan mayarakat baik, maka secara otomatis sekolah akan dipromosikan oleh 

masyarakat sekitar masyarakat sekitar ikut memajukan sekolah. Sekolah yang sukses tidak luput 

dari dukungan masyarakat. Masyarakat merupakan orang yang berada di sekitar lingkungan 

sekolah. Masyarakat tidak hanya sebatas orang yang tinggal di wilayah sekolah melainkan orang 

tua peserta didik.  Menurut Wasliman (Tarsidi, 2010) peran serta masyarakat sangat penting 

diwujudkan dalam implementasi pendidikan khusus, karena masyarakat memiliki berbagai 

sumber daya yang di butuhkan sekolah dan sekaligus masyarakat juga pemilik sekolah di 

samping pemerintah.  Dengan demikian  masyarakat memiliki peranan penting dalam kesuksesan 

dan kemajuan sekolah, karena  masyarakat memberikan masukan dan kritikan yang bertujuan 

untuk mengembangkan sekolah menjadi lebih baik, dari situlah sekolah dapat memperbaikinya. 

Sehubungan dengan keinklusifisan sekolah menerima keberagaman peserta didik, sebaiknya ada 

hubungan yang baik antara pihak masyarakat dengan sekolah. Hal ini dilakukan karena 

suksesnya sekolah itu ada peran serta dan dukungan masyarakat (Tarsidi, 2008). Dengan 

demikian perlu dijalin hubungan sekolah dengan masyarakat agar apapun yang menjadi program 

sekolah dan sekiranya dapat memajukan, para masyarakat dapat menerima dan mendukung 

program-program tersebut. 

Manajemen layanan khusus di suatu sekolah merupakan bagian penting dalam manajemen 

berbasis sekolah yang efektif dan efisien. Sekolah merupakan salah satu sarana yang dapat 

digunakan untuk meningkatkan kualitas dari penduduk bangsa Indonesia. Sekolah tidak hanya 

memiliki tanggung jawab dan tugas untuk melaksanakan proses pembelajaran dalam 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi saja, melainkan juga harus bisa menjaga dan 
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meningkatkan kesehatan peserta didik baik secara jasmani maupun rohani. Untuk memenuhi 

tugas dan tanggung jawabnya, maka sekolah memerlukan suatu manajemen layanan khusus 

yang dapat mengatur segala kebutuhan peserta didiknya sehingga tujuan pendidikan dapat 

tercapai. 

Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa manajemen layanan khusus di sekolah 

merupakan sebuah layanan khusus yang keberadaannya sangat menunjang bagi peserta didik 

ABK dalam melaksanakan proses atau kegiatan belajar mengajar di sekolah agar dapat 

mencapai tujuan yang sesuai dan diharapkan bagi peserta didik itu sendiri. Dengan kata lain, 

manajemen layanan khusus adalah layanan yang harus diberikan kepada siswa selain layanan 

akademik tetapi layanan tersebut sangat membantu kelancaran proses belajar mengajar.  

 

PENUTUP 

Simpulan 

Penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa masih banyak sekolah inklusif yang masih 

sebatas menerima pendaftaran saja tetapi belum dapat memberikan layanan pendidikan yang 

sesuai dengan kebutuhannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap tentang manajemen 

penyelenggaraan pendidikan inklusif di SDN Sawojajar I Malang meliputi manajemen 

kurikulum, manajemen peserta didik, manajemen sarana dan prasarana, manajemen guru, 

manajemen keuangan, manajemen hubungan sekolah dan masyarakat dan manajemen layanan 

khusus di kedua sekolah. Penelitian menghasilkan tujuh kesimpulan utama meliputi: (1). 

Kurikulum yang digunakan  sekolah SDN Sawojajar I adalah kurikulum KTSP yang 

dimodifikasi, dalam hal ini kurikulum reguler disusun kembali sehingga sesuai dengan kondisi 

dan kebutuhan peserta didik. Kurikulum yang digunakan peserta didik lebih banyak dilakukan 

dengan cara modifikasi, sedikit  menggunakan kurikulum reguler dan kurikulum khusus.  (2). 

Peserta didik yang besekolah sejumlah 15 tersebar dari kelas 1 sampai kelas 6. Jenis ABK 

meliputi slow learner, autis dan ADHD. Sekolah mensyaratkan  semua peserta didik ABK surat 

keterangan dari psikolog serta dokter yang menyatakan bahwa siswa tersebut mengalami 

hambatan. (3). Sarana prasarana yang disediakan dan dimanfaatkan peserta didik di sekolah 

dirasakan sudah cukup karena peserta didik ABK dalam kategori yang ringan, sementara itu 

peserta didik membutuhkan media yang khusus bagi siswa. (4). Jumlah GPK di sekolah 

sebanyak 3 orang, satu diantaranya adalah bertalarbelakang pendidikan prodi PLB dan yang 

lainnya bukan PLB yang telah terlatih. GPK mempunyai tugas penuh untuk membantu ABK 

dalam belajar, sedangkan guru reguler sejumlah 16 orang yang terdiri dari guru bidang studi, 

guru kelas, guru olah raga. (5.) Biaya operasinal pendidikan pseserta didik ABK dan sekolah 

semuanya didapat dari BOS, beasiswa khusus ABK serta iuran orangtua antara Rp.100.000 

sampai Rp 250.000. (6). Orangtua peserta didik ABK mempunyai paguyuban yang bisa 

berbagai pengalaman tentang penanganan ABK di rumah serta cara pendidikan yang diberikan 

di sekolah. Paguyuban ini juga diikuti oleh guru kelas, GPK serta kepala sekolah sehingga 

menjadi ajang berdiskuisi untuk saling memberikan pendapat tentang penanganan ABK. (7). 

Sekolah tidak memberikan layanan khusus di sekolah. Jika ABK membutuhkan layanan khusus 

maka sekolah merujuknya ke lembaga tempat terapi. Selain itu untuk mata pelajaran bahasa 
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inggris maupun teknologi informasi, ABK di bawa ke resource room untuk mendapatkan 

layanan khusus yang diberikan oleh guru atau pelatih.  

Saran 

Berdasarkan hasil penenlitian, peneliti memberi saran kepada sekolah penyelenggara 

pendidikan inklusif dan guru yaitu (1) mengatur pelaksanaan penyusunan program pengajaran 

persemester dan rencana persiapan pembelajaran, (2) Melaksanakan evaluasi agar program yang 

diberikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, (3) tidak ada jenis ABK yang dikecualikan 

dalam penerimaan siswa baru di sekolah, (4) Media pembelajaran yang digunakan harus 

disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, misalnya ada peserta didik low vision menyediakan  

reglet dan stilus, serta mesin ketik braille, (5) perlu mwnyediakan anggaran khusus pengadaan 

sarana dan media belajar ABK, (6) orang tua, komite sekolah dan masyarakat  sekitar perlu 

didorong ikut berpartisipasi memajukan sekolah. 
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Abstract 

The ultimate goal of the research is to produce products of Innovative Educational Services 

Model For Children With Special Needs (MP2IABK), Guidelines for Implementation Of 

Innovative Educational Services Model For Children With Special Needs (P3IABK), and 

Learning Materials for Innovative Educational Services Model For Children With Special 

Needs (BPIABK) The Basic Education Eartquake Disaster Areas in Bengkulu Province. 

While the general porpuse of research the firs stage (in 2009) obtain a description of the 

Development Model for Innovative Educational Services Children In Needs Special Basic 

Education Earthquake Disaster Area in Bengkulu Province. The research location is in the 

area include Bengkulu Province; a) North Bengkulu (elementary school and junior high 

school in the worst hit earthquake disaster areas, namely district. b) Mukomuko District 

attention to human rights of children to obtain bettereducational services. Research result and 

in the first phase in 2009 (need assessment), can be summarized as follows: (a) the 

population of students in basic edication in the quake disaster area terms gender in 

Mukomuko District on elementary school and junior high school at the level basic education 

as much as 319 boys + 296 girls = 615. North Bengkulu Regency is 400 boys + 295 girls = 

295. Age range of elementary school is 6-13 years old, while junior high school is 12-17 

years old. Physical health condition is quite good, but it happens traumatic mental health, 

lack of desire, and lack of confidence to return to the classroom lerning to themajority have 

been repaired, (b) innovative educational service that are relevant for children with special 

needs in primary education in earthquake disaster areas in North Bengkulu, Mukomuko and 

Bengkulu Province is the model of specialty services (leadership, arts and theater groups, and 

creativity) by linking the spy is lesson for elementary school students and a spy school lesson 

for and junior high school, which is packed in integrated learning approach. Next has 

developed “Innovative Educational Services Model For Children With Special Needs 

(MP2IABK), Guidelines for Implementation Of Innovative Educational Services Model For 

Children With Special Needs (P3IABK), and Learning Materials for Innovative Educational 

Services Model For Children With Special Needs (BPIABK) The Basic Education Eartquake 

Disaster Areas in Bengkulu Province”. 
 

Key Words; Services Model, Special Needs, Disaster Area. 

 

 

PENDAHULUAN 

Undang-undang Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 mengamanatkan, sebagaimana 

yang termaktub pada Pasal 5, yakni; ayat (2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, 

emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhakmemperoleh pendidikan khusus, dan 
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ayat (3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang 

terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. 

Para pendukung faktor bawaan mengungkapkan bahwa warna kulit, warna rambut, 

dan ciri-ciri fisik lain juga merupakaan bawaan, tetapi mengapa otak kemudian dikeluarkan 

dari pola yang baku tersebut? Penelitian menemukan bahwa pada anak kembar identik 

(berasal dari 1 sel telur), ternyata tingkat inteligensi mereka relative sama dibandingkan 

dengan kembar dua telur. Pada pendukung faktor lingkungan menolak hal tersbut. Mereka 

beranjak dari kenyataan bahwa segala hal yang berkaitan dengan anak mengalami 

perkembangan, termasuk berat dan tinggi badan, juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan 

antara lain nutrisi, perlindungan kesehatan dan tingkat pendidikan. Mereka dapat 

memperlihatkan bahwa karakteristik saraf otak dapat diubah oleh faktor lingkungan. Mereka 

mengatakan bahwa, ( dan apa yang mereka katakana memang benar), pengukuran intelegensi 

dapat ditingkatkan, misalnya dengan intervensi yang baik di usia sekolah. Mereka 

mengatakan bahwa lingkungan dapat menjelaskan semua hal. 

Apa yang dapat dilakukan menanggapi kedua kontroversi ini? Nampaknya memang 

benar dan masuk akal bahwa gen menentukan potensi maksimal dari kemampuan inteligensi 

individu, namun pengaruh lingkungan menentukan luasnya atau pencapaian yang dapat 

diraih oleh potensi tersebut. 

Dalam kaitan dengan lingkungan sosial akan dibahas mengenai bagaimana anak 

dipengaruhi secara luas oleh masyarakat di mana dia tinggal atau dalam kompleksnya, dan 

secara khusus dengan lingkungan rumah dan sekolah. Meskipun di sini pengaruh-pengaruh 

tersebut akan dibahas secara terpisah, namun dalam kenyataan kehidupan sehari-hari 

pengaruh tersebut saling berinteraksi berinteraksi satu sama lain. Bronfrenbrenner (dalam 

Beck, 2005) mengemukakan bahwa lingkungan seorang anak secara bertahap diperluas mulai 

dari lingkungan yang paling  langsung berhubungan,memiliki dampak paling berpengaruh 

secara langsung terhadap perkembangan anak, hingga ke lingkungan yang dampaknya paling 

tidak langsung berhubungan dengan anak sepeti kebijakan-kebijakan pemerintah, aturan-

aturan pajak, dan sebagainya. Konteks di mana seorang anak atau individu tinggal memegang 

peranan amat penting karena perubahan-perubahan yang terjadi memberikan pengaruh pada 

setiap tahap usia dan aspek perkembangan.  

Di Provinsi Bengkulu, diduga banyak sekali jumlah siswa yang perlu mendapat 

pelayanan khusus sesuai dengan special needsnya, terutama siswa yang berada di wilayah 

rawan bencana gempa  yang berpotensi tsunami, yang terjadi pada tanggal 12 September 

2007 pukul 18.23 lokasi pusat gempa 159 Km Barat Daya Bengkulu, kedalaman 10 Km, 

kekuatan 7,9 SR. Selanjutnya akan disusun suatu kebijakan bentuk pelayanan khusus 

pendidikan yang inovatif bagi siswa yang bersekolah di wilayah bencana gempa dalam 

rangka Perluasan Akses Pemerataan Sebagai Upaya Penuntasan Wajar 9 Tahuun Pendidikan 

Dasar, yang pada saat ini belum dilakukan recovery secara total. Masih ada para siswa yang 

mengikuti pembelajaran di bawah tenda-tenda. 

Upaya pengembangan inovasi pada tingkat local diperlukan untuk mengatasi 

permasalahan-permasalahan yang dihadapi sehari-hari oleh guru dan siswa di sekolah pada 

wilayah bencana gempa besar di Bengkulu. Permasalahan ini ada yang berkenaan dengan 
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mutu dan relevansi pendidikan, da nada pula yang berkenaan dengan efisiensi dan efektivitas 

pendidikan. 

Berdasarkan berbagai pemikiran di atas, maka penelitian ini diberi judul “Model 

Pelayanan Pendidikan Inovatif bagi Anak Berkebutuhan Khusus Pada Pendidikan Dasar 

Wilayah Bencana Gempa di Provinsi Bengkulu”. 

Masalah pokok penelitian ini adalah “Bagaimanakah Model Pelayanan Pendidikan 

Inovatif bagi Anak Berkebutuhan Khusus pada Pendidikan Dasar Wilayah Bencana Gempa 

di Provinsi Bengkulu. 

Desain penelitian ini dilihat dari tujuannya, adalah termasuk penelitian 

pengembangan (research and Development) sebab langkah kerja penelitian dimulai dengan 

kegiatan eksplorasi, merancang model, ekperimental model, revisi dan evaluasi model. Selain 

itu penelitian ini dikembangkan dalam waktu yang agak lama dan dilakukan secara bertahap 

dalam jangka waktu 2 tahun (2009-2010). Setiap tahap menghasilkan produk untuk 

dikembangkan pada tahap-tahap berikutnya. Oleh karena itu, setiap tahap memerlukan desain 

penelitian yang spesifik, efektif, dan relevan. 

Prosedur atau langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah 

memodifikasi dari langkah-langkah yang dikembangkan Borg and Gall (1989). 

Kegiatan Penelitian, yakni;  Tahap Pertama/Tahap I (2009), studi pendahuluan 

(eksplorasi) dalam rangka needs assesment; studi kepustakaan; survey lapangan (embrio 

paket) meliputi; (a) memperoleh data jumlah polusi siswa pada pendidikan dasar yang berada 

di wilayah bencana gempa di Propinsi Bengkulu, (b) memperoleh data mengenai tingkat 

perkembangan anak yang berkebutuhan khusus ditinjau dari kecerdasan jamak, (c) 

memperoleh data mengenai kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pendidikan 

inovatif, (d) memperoleh informasi mengenai persepsi orang tua siswa dan masyarakat 

wilayah bencana gempa mengenai pelaksanaan pendidikan inovatif bagi siswa, (e) 

memperoleh informasi mengenai persepsi Pemda Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan 

Kabupaten/Kota, Departemen Agama Kabupaten/Kota, Dinas Sosial Kabupaten/Kota 

mengenai pelaksanaan pendidikan inovatif bagi siswa, (f) menentukan model pelayanan 

pendidikan inovatif yang relevan bagi anak berkebutuhan khusus pada Pendidikan Dasar 

Wilayah Bencana Gempa di Propinsi Bengkulu. Tahap kedua/Tahun II (2010); (a) 

eksperimentasi penerapan MP2IABK, P3IABK, dan BPIABK Pada Pendidikan Dasar 

Wilayah Bencana Gempa di Propinsi Bengkulu (b) monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan 

eksperimen baik berkaitan dengan keunggulan dan kelemahan MP2IABK, P3IABK, dan 

BPIABK (c) evaluasi dan revisi sehingga menghasilkan MP2IABK, P3IABK, dan BPIABK 

Pada Pendidikan Dasar Wilayah Bencana Gempa di Propinsi Bengkulu (Lokasi Wilayah 

Bencana Gempa yang terparah: Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Mukomuko)  

Secara keseluruhan rangkaian kegiatan penelitian dapat diperhatikan pada gambar di 

bawah ini. 
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STUDI KEPUSTAKAAN     PENGEMBANGAN PAKET/PRODUK       VALIDASI 

PAKET/ PRODUK                                                                                                               

                                                                       

Gambar 4.1 : Langkah-langkah Penelitian dan Pengembangan 

(Diadaptasi dari Borg and Gall, 1989) 

 

Lokasi penelitian adalah di Wilayah Propinsi Bengkulu meliputi; a) Kabupaten 

Bengkulu Utara (SD dan SMP yang berada di wilayah bencana gempa terparah, yakni Kec. 

Lais, Kec. Putri Hijau, dan Kec. Ketahun), b) Kabupaten Mukomuko (SD dan SMP yang 

berada di wilayah gempa terparah, yakni Kec.Mukomuko Selatan, Kec. Mukomuko, dan 

Kec. Lubuk Pinang). Subjek yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah para Anak 

Berkebutuhan Khusus, para pejabat Pemda Tkt. I dan II, Dinas Tkt. I dan II. 

Subjek penelitian tahap dan tahun pertama (2009) ini, adalah pihak yang memiliki 

keterkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan bagi siswa pada wilayah bencana gempa 

(Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Bengkulu Utara). Ditetapkannya 2 (dua) wilayah 

kabupatan sebagai lokasi penelitian dari 9 (Sembilan) Kabupaten/Kota di wilayah Propinsi 

Bengkulu dengan pertimbangan, bahwa hasil pengamatan adalah kondisi yang terparah 

sebagai dampak bencana gempa pada tanggal 12 September 2007 lalu. 

Penentuan jumlah sekolah yang dijadikan sampel lokasi penelitian dalam 2 (dua) 

wilayah kabupaten tersebut dengan menggunakan purposive random sampling, sedangkan 

subjek yang dilibatkan sebagai sumber data sebanyak 668 orang informan, sebagaimana 

terlihat dalam table di bawah ini. 
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Tabel 1. Jumlah subjek sebagai sumber data penelitian 

No. Unsur-unsur yang dijadikan subjek Jumlah 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Siswa yang mengalami traumatis 25% x 1.310 siswa 

Dinas Diknas Kab. Bengkulu Utara & Kab. Mukomuko, masing-masing 2 

orang. 

Dinas Dikna Propinsi 

Pemda Propinsi 

Pemda Kab. Bengkulu Utara dan Pemda Mukomuko 

Ketua Majelis Pendidikan Bengkulu Utara dan Mukomuko 

Ketua Komite Sekolah Bengkulu Utara dan Mukomuko 

Orang Tua siswa traumatis 25% x 1.310 siswa 

328 

4 

1 

1 

2 

2 

2 

328 

Jumlah 668 
 

Waktu pelaksanaan penelitian ini, khusus pengumpulan data di lapangan, adalah pada 

bulan Mei 2009 dan dilakukan melalui observasi, wawancara, dan menyebarkan daftar isian 

yang berkaitan dengan data fasilitas sekolah. Namun sebenarnya survey awal lokasi 

penelitian dilakukan pada bulan April 2009. 

Adapun tempat penelitian adalah Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Bengkulu Utara, 

Propinsi Bengkulu. Alasan pemilihan tempat telah dijelaskan pada poin subjek/populasi dan 

sampel penelitian. 

Penelitian ini dilakukan melalui tahap observasi, tahap eksplorasi, dan member-

checks (Nasution, 1988). Tahap orientasi, yaitu waktu tim peneliti mengadakan observasi  

dan pembicaraan dengan pihak penanggung jawab sekolah-sekolah yang dijadikan lokasi 

penelitian. Hal ini kepala sekolah, para pimpinan dan staf Dinas Diknaspora (Tingkat I dan 

II). Informasi yang dibutuhkan adalah berkaitan dengan data sekolah, baik yang bersifat 

administrative maupun yang bersifat edukatif, jumlah guru, siswa, dan hal-hal lain terkait. 

Tahap eksplorasi, yaitu saat peneliti mulai mengumpulkan data dan informasi awal 

melalui studi dokumentasi, survei dan wawancara, perumusan hasilnya, analisis dan 

pengembangan lebih lanjut. Tahap member-check, yaitu saat membuat laporan sementara 

hasil subyek penelitian yang bersangkutan, jika memungkinkan diadakan juga diskusi 

bersama pihak yang terkait pada setiap langkah pengolahan yang selalu dilakukan triangulasi. 

Data yang dikumpulkan dapat berupa berupa data primer dan sekunder, baik 

kuantitatif maupun kualitatif. Data atau informasi yang dibutuhkan, antara lain; (1) data 

jumlah populasi siswa pada Pendidikan Dasar yang berada di wilayah bencana gempa 

ditinjau dari jenis kelamin, rentang usia, dan kondisi kesehatan anak berkebutuhan khusus 

pada pendidikan dasar wilayah bencana gempa di Propinsi Bengkulu, (2) data mengenai 

tingkat perkembangan anak yang berkebutuhan khusus ditinjau dari kecerdasan jamak, (3) 

data mengenai kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pendidikan inovatif, (4) 

informasi mengenai persepsi orang tua siswa dan masyarakat wilayah bencana gempa 

mengenai pelaksanaan pendidikan inovatif bagi siswa, (5) informasi mengenai persepsi 

Pemda Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Departemen Agama Kabupaten/ 

Kota, Dinas Sosial Kabupaten/Kota mengenai pelaksanaan pendidikan inovatif bagi siswa. 
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Penelitian Tahap/Tahun 1 ini tidak menguji hipotesis, tetapi cenderung 

mendiskripsikan dan menganalisis data atau informasi, sehingga ditemukan suatu gambaran 

umum yang dapat disajikan bahan kajian lebih lanjut. Dengan demikian penelitian ini bersifat 

mix method dapat juga dikelompokkan pada penelitian kuantitatif dan kualitatif. Data 

kuantitatif akan diolah dengan teknologi statistik dasar, antara lain persentasi dan rerata. 

Sedangkan data atau informasi yang bersifat kualitatif dianalisis sejak perumusan dan 

penjelasan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan 

hasil penelitian. Langkah-langkah pengolahan data sebagai berikut; (1) reduksi data, (2) 

display data, (3) mengambil kesimpulan, dan verifikasi. 

 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil pengumpulan data lapangan, maka dapat diinformasikan bahwa ada 

sejumlah siswa SD/MI, dan SMP/MTsN/S yang termasuk pada golongan berkebutuhan 

khusus pada dua kabupaten sebagai lokasi penelitian, seperti yang disajikan pada table di 

bawah ini. 

Dapat dijelaskan bahwa sebanyak 400 orang siswa laki-laki dan sebanyak 295 orang 

siswi (SD/MI dan SMPN/MTsN/S), rentang usia SD/MI antara 6-13 tahun, rentangan usia 

SMP/MTs antara 12-17 tahun. Sedangkan kondisi secara fisik cukup baik, tetapi kesehatan 

mental terjadi traumatis, kurang berhasrat dan kurang percaya diri untuk kembali belajar pada 

ruangan kelas yang sebagian besar telah diperbaiki akibat gempa. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa, jumlah siswa-siswi yang traumatis akibat gempa pada tingkat 

pendidikan dasar di Kabupaten Mukomuko sebanyak 400 laki-laki + 295 perempuan = 695 

orang. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak sekolah dan guru-guru yang 

sekolahnya rusak parah bahkan hancur sehingga rata dengan tanah, akibat gempa berskala 

7,9 SR pada tanggal 12 September 2007 yang lalu, para siswa-siswi yang mengalami 

traumatis tersebut adalah memiliki kecerdasan jamak atau kecerdasan majemuk, seperti 

kecerdasan bahasa, kecerdasan logika-matematik, kecerdasan visual spasial, kecerdasan 

kinestetik, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan naturalis, 

kecerdasan eksistensial. Hal ini membuktikan, bahwa meskipun para siswa tersebut telah 

memiliki potensi bawaan berupa kecerdasan jamak, namun akan terganggu 

perkembangannya bila dihadapkan berbagai peristiwa bersifat alamiah diantaranya bencana 

alam gempa bumi. 

Pada awalnya (sebelum gempa besar terjadi), mereka dating ke sekolah penuh dengan 

kegembiraan, bermain di halaman sekolah di saat istirahat, pagi hari sebelum masuk belajar, 

dan saat waktu jam bebelajar telah usai mereka merasa betah di lingkungan sekolah.Apa 

yang terjadi setelah gempa besar? Terlihat keceriaan mereka menjadi pudar, perasaan mereka 

diliputi rasa kecemasan, apakah sesudah ini akan terjadi lagi peristiwa gempa yang lebih 

besar? 

Dari hasil observasi ke sekolah-sekolah yang berada di wilayah bencana gempa yang 

dijadikan lokasi penelitian, diperoleh data bahwa di Kabupaten Mukomuko gedung sekolah 
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yang mengalami rusak berat 208 unit. Sedangkan di Kabupaten Bengkulu Utara sebanyak 

492 unit gedung sekolah yang rusak. 

Pada saat penelitian lapangan antara bulan Juni sampaidengan Oktober sudah 50% 

dari gedung sekolah pada dua kabupaten tersebut yang sudah dalam perbaikan. Artinya tidak 

semua rombongan belajar di bawah tenda. Pada prinsipnya belajar sudah dapat dilaksanakan 

dalam bangunan sekolah, hanya saja perbaikan gedung dan ruang belajar belum sempurna 

seperti jendela yang belum terpasang, sarana air bersih yang belum lengkap, dan plafon 

belum dipasang. 

Pada prinsipnya, meskipun sarana bangunan sekolah belum direnovasi dan dibangun 

seperti sedia kala, tetapi pembelajaran inovatif dapat dilaksanakan yang tidak terikat oleh 

empat dinding kelas. Siswa dapat belajar pada alam terbuka, di bawah pohon yang rindang, 

tempat-tempat yang dapat dijadikan sumber belajar atau belajar dengan aneka sumber, baik 

bagi siswa yang berkebutuhan khusus maupun tidak (normal). 

Model pelayanan pendidikan inovatif bagi anak berkebutuhan khusus pada 

pendidikan dasar wilayah bencana gempa di Propinsi Bengkulu ini telah dikonfirmasi dengan 

pihak sekolah, Dewan Pendidikan, dan Komite sekolah yang memiliki orang tua dan 

masyarakat. Ada kesepakatan bahwa sarana dan prasarana yang masih ada baik di sekolah, 

balai desa, dan tanah milik desa dan masyarakat dapat digunakan kegiatan uji coba 

pembelajaran inovatif, seperti pembelajaran di luar kelas dan outbond dan sebagainya. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan para orang tua siswa dan masyarakat, baik pada 

jenjang sekolah dasar SD/MI maupun jenjang SMP/Mts, bahwa pernyataan orang tua siswa 

sangat berharap dan mendukung adanya gagasan pelaksanaan pendidikan inovatif bagi para 

siswa berkebutuhan khusus seperti traumatis. Melalui pendidikan inovatif yang tidak terikat 

oleh pola-pola konvensional, yang bersifat klasikal di kelas, tetapi dapat dilakukan melalui 

belajar kelompok dan individual. Selain itu, siswa dapat belajar sesuai dengan minat dan 

kemampuannya masing-masing. 

Demikian pula halnya dengan persepsi atau pendapat masyarakat bahwa “traumatis 

yang ditimbulkan oleh peristiwa gempa berkekuatan tinggi akan menimbulkan berbagai 

kerusakan pada bangunan atau gedung sekolah, banyak siswa yang pobia untuk dating ke 

sekolah, karena melihat ruangan belajar mereka hancur”. Pelaksanaan pembelajaran apapun 

sifatnya, menurut mereka membuat para siswa terdorong untuk belajar lebih giat, enjoy, 

termotivasi meskipun baru saja mengalami musibah goncangan gempa yang dahsyat. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Pemda, dapat disimpulkan sebagai 

berikut: “Pihak Pemda Propinsi Bengkulu, Pemda Kabupaten/Kota termasuk Diknas, Depag, 

Dinas Sosial akan melaksanakan sentra pendidikan akan menjadi kebijakan Pemda dan 

jajarannya untuk lebih memperhatikan hak azazi anak-anak untuk mendapatkan layanan 

pendidikan secara baik”. 

Dapat pula disimak pernyataan selanjutnya dari Pemda bahwa “Hendaknya dihindari 

meningkatnya angka putus sekolah yang salah satu penyebabnya peristiwa bencana alam 

seperti gempa bumi. Korban gempa menjadikan siswa atau anak-anak sekolah kehilangan 

masa sepannya, tidak boleh kehilangan haknya untuk tetap belajar dan memperoleh layanan 

pendidikan. Para siswa yang tidak beruntung tersebut menurut Undang-Undang Sisdiknas 
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dan UUD RI 1945 menjadi tanggung jawab negara dan kita bersama dan sebaiknya ditangani 

khusus. 

Pemda Propinsi, Kabupaten dan Kota dan jajarannya sangat mendukung adanya 

gagasan dan aksi pembelajaran inovatif yang akan dikembangkan dalam rangka memotivasi 

para siswa yang berkebutuhan khusus, antara lain traumatis agar mereka dapat mengikuti 

pembelajaran di sekolah 

Banyak model pembelajaran inovatif yang relevan dapat diterapkan pada para siswa 

atau anak berkebutuhan khusus, anatara lain; 

a. Model layanan kognitif-aferktif 

b. Model layanan perkembangan moral 

c. Model perkembangan nilai 

d. Layanan berbagai bidang khusus (kepemimpinan, kelompok seni dan pertunjukkan, 

dan kreativitas). 

Pada penelitian ini tidak semua hal model terasebut akan diterapkan, tetapi lebih 

difokuskan pada model layanan berbagai bidang khusus (kepemimpinan, kelompok seni dan 

pertunjukkan, dan kreatifitas). Model ini diharapkan dapat membangun kreatifitas pada siswa 

sekolah dasar (SD) atau setara dan siswa sekolah menengah pertama (SMP) atau setara. 

Suasana yang mengandung kecemasan, adalah perlu dihindari, proses pembelajaran 

sebaiknya tetap berlangsung dengan menyenangkan bagi para siswa. Untuk mewujudkan hal 

tersebut, membutuhkan perubahan strategi pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 

yang lebih inovatif dalam penetapan materi, metode pembelajaran, sitting kelas, dan 

sebagainya. Penerapan model layanan berbagai bidang khusus (kepemimpinan, kelompok 

seni dan pertunjukkan, dan kreatifitas), menggunakan pendekatan pembelajaran terpadu 

bersifat “tematik” dengan mengaitkan dengan materi pada mata-mata pelajaran SD bagi 

siswa SD/MI dan mata-mata pelajaran SMP bagi siwa SMP/MTs, yang dikemas dalam 

pendekatan pembelajaran terpadu. Selanjutnya telah disusun “Model Pelayanan Pendidikan 

Inovatif bagi Anak Berkebutuhan Khusus (MP2IABK), Pedoman Pelaksanaan Pelayanan 

Pendidikan Inovatif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (P3IABK), dan Bahan Pembelajaran 

Pelayanan Pendidikan Inovatif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (BPIABK) pada pendidikan 

dasar wilayah bencana gempa di Propinsi Bengkulu. Di bawah ini dapat diperhatikan 

prosedur pelaksanaan model pelayanan pendidikan inovatif bagi anak berkebutuhan khusus 

pada pendidikan dasar wilayah bencana gempa di Kabupaten Mukomuko Propinsi Bengkulu. 
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Diagram 5.1: Model Layanan Berbagai Bidang Khusus (Kepemimpinan, Klompok 

Seni, Pertunjukkan, dan kretivitas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KETERANGAN: 

MP2IABK : Model Pelayanan Pendidikan Inovatif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus 

P3IABK :Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan Inovatif Bagi Anak 

Berkebutuhan Khusus (P3IABK) 

BPIABK :Bahan Pembelajaran Pelayanan Pendidikan Inovatif Bagi Anak Berkebutuhan 

Khusus (BPIABK) 

Telah dipaparkan hasil penelitian di muka, bahwa ada beberapa hal yang perlu 

dibahas pada bagian ini, antara lain banyaknya jumlah siswa yang mengalami traumatis di 

Kabupaten Mukomuko berjumlah 615 siswa dan di Kabupaten Bengkulu Utara 695 siswa. 

Dengan demikian total siswa yang baru dapat diketahui melalui penelitian ini berjumlah 

1.310 siswa terdiri atas siswa SD/MI dan SMP/MTs mengalami traumatis menghadapi 

peristiwa gempa bumi. Bila hal ini dibiarkan tanpa ada pemecahan masalah sebagai upaya 

membantu para siswa tersebut untuk dapat melanjutkan pendidikannya tanpa merasa depresi 

mental, maka akan memberi dampak bagi kelangsungan pendidikan mereka. 

Faktor lingkungan seringkali menyebabkan terejadi traumatis, atau 

ketidakseimbangan mental siswa menghadapi bencana alam, antara lain peristiwa gempa. 

Temuan Patton & Polloway dalam Wardani (2007:6.12) bahwa “bermacam-macam 

pengalaman negatif atau kegagalan dalam melakukan dalam melakukan interaksi yang terjadi 

selama periode perkembangan menjadi penyebab ketunagrahitaan”. Tentu saja para orang 

tua, para pendidik, para pengajar, dan masyarakat tidak menginginkan hal tersebut terjadi. 

Hal ini dapat dicegah, antara lain dengan sinutasi lingkungan, yaitu mengupayakan 

terciptanya lingkungan yang baik sehingga tidak menghambat perkembangan anak. 

Demikian pula halnya dengan lingkungan pendidikan. Bagi siswa yang mengalami 

trauma, perlu diciptakan lingkungan pendidikan dan pembelajaran yang kondusif. Banyaknya 

bangunan yang hancur, sarana pembelajaran yang rusak juga menambah turunnya mental 

siswa. Dalam menghadapi para siswa yang sedang mengalami trauma, hendaknya diciptakan 

proses pembelajaran yang menyenangkan, seperti pembelajaran yang selain meningkatkan 

intelektualitas tinggi, tetapi dapat juga diterapkan pembelajaran yang lebih berupa transfer of 

skill dan transfer of attitude. Pihak sekolah dapat mensiasati melalui kurikulum 

berdiferensiasi. Dalam hal ini Conny Semiawan (2004) berpendapat bahwa “kurikulum 

berdiferensiasi dirancangn dengan mengacu pada pernanjakan kehidupan mental melalui 
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PEMBELAJARA

N  

HASIL 

BELAJAR  

P3IABK  

Silabus/RPP) 
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berbagai program yang akan menumbuhkan kreativitas serta mencakup berbagai pengalaman 

belajar intelektual tingkat tinggi”. 

Mungkinkah ini dapat diterapkan di lingkungan para siswa yang berada di wilayah 

bencana gempa? Dapat saja terjadi, para siswa yang treumatis tersebut bukan karena 

intelektual mereka yang rendah, tetapi peristiwa gempa tersebut belum dipahamkan kepada 

mereka oleh para guru selama ini sebagai peristiwa alam secara alamiah dapat saja terjadi 

kapan saja, juga sudah menjadi sunatullah yangb dapat berupa ujian, musibah, dan bahkan 

kutukan bagi manusia yang tidak menjaga “keseimbangan alam”. 

Kalimat tidak menjaga “keseimbangan alam” tersebut dapat juga dijadikan tema 

materi pembelajaran di sekolah, yang dapat membawa siswa pada proses Pelaksanaan 

Pelayanan Pendidikan Inovatif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus. Keseimbangan alam dapat 

dikaitkan dengan mata-mata pelajaran di sekolah, seperti IPA, IPS, Bahasa Inggris, Agama, 

Keterampilan dan Kesenian sehingga dapat memberi layanan berbagai bidang khusus 

(kepemimpinan, kelompokseni dan pertunjukkan, dan kreativitas). 

Pada poin pembahasan ini pula akan diulas mengenai Layanan berbagai bidang 

khusus (kepemimpinan, seni rupa, seni pertunjukan, dan kreativitas) sebagai alternative 

model pembelajaran bagi siswa yang mengalami peristiwa gempa berkekuatan tinggi yang 

memporak-porandakan gedung sekolah mereka. 

Peristiwa gempa memilukan pada 12 September 2009 berkekuatan 7,9 SR di Propinsi 

Bengkulu, pada area terparah diantaranya di Kabupaten Mukomuko, gedung yang mengalami 

rusak berat sebanyak 208 unit. Sedangkan di Kabupaten Bengkulu Utara sebanyak 492 unit 

gedung sekolah yang rusak berat. Dalam upaya kelanjutan pembelajaran di sekolah, 

membutuhkan tenda regu 2.845 unit untuk menampung rombongan belajar agar 

pembelajaran tidak terhenti total. www.jurnalnet.com/konten.php 

Bagaimana upaya Pemda dalam menringankan penderitaan masyarakat? Tentu telah 

dilakukan berbagai upaya, baik menyalurkan berbagai bantuan dari masyarakat peduli, 

pengusaha, pemerintah pusat/daerah, juga sumbangan dari berbagai asosiasi, NGO, LSM, 

propinsi tetangga baik yang berhubungan langsung dengan kesehatan, sandang, pengan 

maupun dengan sarana pembelajaran. Namun demikian, Pemda harus memikirkan 

kelangsungan hidup masyarakat jangka panjang, bukan hanya pada saat telah terjadi bencana 

semua bantuan bersifat instan. 

Bencana alam bukan hanya gempa bumi, ini perlu pula diantisipasi dengan beberapa 

hal, diantaranya dengan sikappejabat daerah maupun pusat, agar tidak terlalu 

mengeksploitasi lingkungan secara besar-besaran, sebagaimana yang terjadi di Propinsi 

Bengkulu, dapat disimak dari informasi internet bahwa berbagai kerukan itu karena 

keserakahan para pejabat daerah, konflik warga korban tambang, sebagaimana terjadi; (1) 

Kecamatan Ilir Talo 2.250 jiwa terancam tenggelam oleh gelombang pasang akibat 

eksploitasi pasir besi di sempadan pantai dan lepas pantai. Mereka terancam kehilangan desa 

tempat mereka tinggal karena berpotensi banjir, (2) warga 7 desa Kecamatan Napal Putih, 

Ketahun, Putri Hijau melawan perusahaan tambang batu bara. Sebanyak 7 desa terisolir, 1 

desa kehilangan lahan pertanian Karen eksploitasi tambang batu bara, (3) warga 2 desa 

Kecamatan Pondok Suguh melawan upaya eksploitasi daerah aliran Sungai Air Berau. 2 desa 

http://www.jurnalnet.com/konten.php
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terancam banjir bandang karena proses pertambangan di aliran Sungai Berau, (4) warga Kota 

Bengkulu melawan melawan perusahaan pengangkut batu bara. Negara mengalami kerugian 

karena rusaknya fasilitas jalan sepanjang 140 km, (5) warga Kelurahan Teluk Sepang Kota 

Bengkulu yang merasa terancam oleh proses pencurian pasir di sempadan pantai, Pantai 

Ketaping. 

Konflik pemanfaatan hutan warga Desa Senali menuntut penegakan hukum setara 

terhadap aparat pelaku illegal loging. Kasus-kasus dia atas merupakan bentuk lemahnya 

penegakkan hukum dan ketidakpedulian pemerintah terhadap kondisi rakyatnya. Konflik ini 

merupakan bom waktu bagi Propinsi Bengkulu, bila pemerintah sebagai amanat rakyat tidak 

mempunyai upaya serius untuk mengambil kebijakan yang berpihak kepada kepentingan 

publik. Arah kebijakan pemerintah yang pro kepada investor atau pemilik modal adalah 

paradigm kepentingan yang membela orang-orang kaya. Memang diperlukan kerja keras dari 

elemen rakyat untuk menempatkan posisi kedaulatan rakyat adalah di atas segala-galanya. Ini 

adalah pekerjaan rumah kita yang masih panjang. Namun Walhi Bengkulu  menegaskan 

untuk memulai proses ke arah itu adalah Polda danPemda harus berani mencabut hak guna 

usaha pertambangan dan perkebungan besar yang bermasalah. 

Berbagai permasalahan yang diutarakan memang tidak perlu dikupas dalam penelitian 

ini, tetapi sedikit banyaknya ada hubungannya dengan kebijakan pendidikan yang perlu 

menjadi agenda pemerintah daerah. Pendidikan hendaknya menjadi prioritas pembangunan 

Propinsi Bengkulu. Dalam pilar pendidikan nasional disebutkan bahwa (1) perluasan akses 

pendidikan, semua warga negara harus mendapatkan pendidikan. Ini merupakan amanah 

UUD RI Tahun 1945, (2) relevansi, bagaimana program pendidikan dan pembelajaran di 

sekolah sesuai dengan kebutuhann siswa dan masyarakat sebagai take holders lembaga 

pendidikan, (3) pencitraan publik, bagaimana penyelenggaraan pendidikan dapat membangun 

citra dirinya sebagai pendidikan yang professional, menjadi panutan bagi masyarakat luas. 

Bencana gempa ini dapat saja mengancam kelangsungan perluasan akses pendidikan. 

Para siswa yang mengalami traumatis itu perlu dipulihkan melalui berbagai upaya 

pembelajaran, Menurut Hurlock (1978) dalam bukunya Child development, alih bahasa oleh 

Tjandrasa, dkk., bahwa 

“Seandainya tidak ada gangguan kepribadian yang menghambat, anak yang memiliki sifat 

yang sesuai dengan harapan masyarakat akan melakukan penyesuaian sosial dan pribadi yang 

baik. Sebaliknya, dalam diri anak yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan harapan 

masyarakat, akan berkembang perasaan tidak mampu yang akan melemahkan semangat, 

mereka mencoba mempelajari apa yang dipelajari oleh teman sebaya mereka”. 

Dari pernyataan tersebut, semakin jelas bahwa perlu adanya penyelamatan bagi siswa 

yang mengalami ketidakseimbangan kepribadian diantaranya traumatis sebagai akibat 

peristiwa gempa yang dialaminya. Pada diri siswa perlu diberikan pembelajaran 

kepemimpinan, seni rupa, seni pertunjukkan, dan kreativitas. Hal ini bertumpu pada alas an 

(Stogdill dalamWardani 2007: 3.23), sebagai berikut; 

a. Kepemimpinan, adalah kemampuan, hasil belajar, tanggung jawab, partisipasi, status dan 

situasi. Kepemimpinan terkait dengan inteligensia, kepekaan, dan penilaian. Sifat ini 

dapat diamati dalam kegiatan ekstrakulikuler (bagi siswa mulai remaja seperti SMP), 
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sedangkan pada anak usia sekolah dasar bahkan tamakn kanak-kanak/PAUD dibangun 

melalui bidang keterampilan sosial, seperti saling memberi/membagi, kerja sama dan 

tanggung jawab dalam berbagai kegiatan kelompok. 

b. Seni dan pertunjukkan, adalah sifat-sifat pribadi yang khusus dan produktivitas. 

Pendekatan biasanya dilakukan melalui pengamatan dan layanan bersifat khusus melalui 

kinerja dan pertunjukan. 

 

PENUTUP 

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada tahun atau tahap pertama penelitian ini, 

maka melalui studi eksplorasi dalam rangka need assessment, dapat disimpulkan sebagai 

berikut. Pertama, populasi siswa yang berada di wilayah bencana gempa ditinjau dari jenis 

kelamin, rentang usia, kondisi kesehatan Anak Berkebutuhan Khusus Pada Pendidikan Dasar 

Wilayah Bencana Gempa di lokasi penelitian, yakni; (1) di Kabupaten Mukomuko, pada 

jenjang SD/MI dan SMP/MTs (jumlah siswa-siswi yang traumatis akibat gempa, pada tingkat 

pendidikan dasar sebanyak 319 laki-laki+ 296 perempuan = 615 orang. (2) di Kabupaten 

Bengkulu Utara sebanyak 400 laki-laki + 295 perempuan = 295 orang. (3) Rentang usia 

SD/MI antara 6-13 tahun, sedangkan SMP/MTs 12-17 tahun. (4) kondisi kesehatan secara 

fisik cukup baik, tetapi kesehatan mental terjadi traumatis, kurang berhasrat, dan kurang 

percaya diri untuk kembali belajar pada ruangan kelas yang sebagian besar telah diperbaiki. 

Kedua, perkembangan anak yang berkebutuhan khusus ditinjau dari kecerdasan jamak, 

mereka mengalami traumatis sebenarnya memiliki kecerdasan jamak atau kecerdasan 

majemuk, seperti kecerdasan bahasa, kecerdasan logika-matematik, kecerdasan visual 

spasial, kecerdasan kinestetik, kecerdasan interpersonal, kecerdasan interpersonal, 

kecerdasan naturalis,kecerdasan eksistensial. Ketiga, kondisi sarana dan prasarana 

pendukung pelaksanaan pendidikan inovatif di Kabupaten Mukomuko dan di Kabupaten 

Bengkulu Utara dapat dilaksanakan. Pada prinsipnya, meskipun saran bangunan sekolah 

belum semuanya direnovasi dan di bangunan seperti sedia kala, tetapi pembelajaran inovatif 

dapat dilaksanakan dan terkait oleh empat dinding kelas. Siswa dapat belajar pada alam 

terbuka, di bawah pohon yang rindang, tempat-tempat yang dapat dijadikan sumber belajar 

atau belajar dengan aneka sumber, baik bagi siswa yang berkebutuhan khusus maupun tidak 

(normal). Keempat, persepsi orang tua siswa dan masyarakat wilayah bencana gempa 

mengenai pelaksanaan pendidikan inovatif bagi siswa Berkebutuhan Khusus pada 

penddidikan dasar wilayah bencana gempa di Propinsi Bengkulu, akan didukung 

sepenuhnya. Melalui pendidikan inovatif yang tidak terikat oleh pola-pola konvensional, 

yang bersifat klasikal di kelas, tetapi dapat dilakukan melalui belajar kelompok dan 

individual. Selain itu siswa dapat belajar sesuai dengan minat dan kemampuannya masing-

masing. Kelima, persepsi Pemda Kabupaten/Kota, Departemen Agama Kabupaten/Kota, 

Dinas Sosial Kabupaten/Kota mengenai pelaksanaan pendidikan inovatif bagi siswa 

berkebutuhan khusus pada pendidikan dasar wilayah gempa di Propinsi Bengkulu. Pihak 

Pemda Propinsi Bengkulu, Pemda Kabupaten/Kota, termasuk Dinas Diknas, Depag, Dinas 

Sosial akan melaksanakan sentra pendidikan akan menjadi kebijakan Pemda dan jajarannya 

untuk lebih memperhatikan hak azazi anak-anak untuk mendapatkan layanan pendidikan 
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secara baik. Keenam, pelayanan pendidikan yang relevan bagi anak berkebutuhan khusus 

pada pendidikan dasar di wilayah bencana gempa di Propinsi Bengkulu adalah model 

layanan berbagai bidang khusus (kepemimpinan,kelompok seni dan pertunjukkan, dan 

kreativitas) dengan mengaitkan mata-mata pelajaran SD bagi siswa SD/MI dan mata-mata 

pelajaran SMP bagi siswa SMP/MTs, yang dikemas dalam pendekatan Pembelajaran 

Terpadu. Selanjutnya telah disusun “Model Pelayanan Pendidikan Inovatif Bagi Anak 

Berkebutuhan Khusus (P3IABK), dan Bahan Pembelajaran Pelayanan Pendidikan Inovatif 

Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (BPIABK) Pada Pendidikan Dasar Wilayah Bencana 

Gempa di Propinsi Bengkulu. 

Berdasarkan simpulan hasil penelitian tahap dan tahun pertama 2009, dirumuskan 

beberapa saran sebagai berikut, (1) Agar implemetasi Model Pelayanan Pendidikan Inovatif 

Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (MP2IABK) dan perangkatnya, perlu mendapat dukungan 

semua pihak, seperti Pemda Propinsi, Kabupaten/Kota, Dinas Diknas, Komite Sekolah, 

Dewan Pendidikan, Kepala Sekolah dan guru-guru, serat orang tua/masyarakat. (2) Perlu 

dilakukan pelatihan guru  dalam rangka sosialisasi penerapan Model Pelayanan Pendidikan 

Inovatif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (MP2IABK) dan perangkatnya. (3) Monitoring 

dan evaluasi terhadap implementasi untuk melihat keunggulan dan kelemahan Model 

Pelayanan Pendidikan Inovatif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (MP2IABK) dan 

perangkatnya. 
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Abstract 

Research and development of the concept and practice of special education in Indonesia tend 

to adopt the research results from foreign countries. The impact of this condition among 

other concepts, models and systems were adopted not in accordance with the context of 

Indonesian society. This is due to cultural differences in looking at children with special 

needs and education services, as well as the national education system which tends applying 

the standard system. While the condition of children with special needs have a very varied 

characteristics. Also in terms of the condition of her family are also very hiterogin in terms of 

geographical and socio-economic. Under these conditions it is important to study about the 

"Model Special Education in Indonesia Society Perspective". This idea is an initial 

contribution and still very limited, so it needs to be studied further in terms of conceptual, 

policy and implementation models. 
 

Keywords: Special Education in Indonesia 

 

 

PENDAHULUAN 

Sudut pandang kebijakan nasional memaknai pendidikan khusus adalah suatu bentuk 

pendidikan yang diperuntukan bagi warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosi, 

mental intelektual, dan/atau sosial dan juga diperuntukkan bagi warganegara yang memiliki 

potensi kecerdasan dan bakat istimewa (Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5, ayat 2 dan 4). Istilah pendidikan khusus diterjemahkan 

dari istilah special education (Smith & Lucasson, 1992), yaitu sistem pendidikan yang 

menekankan sistem intervensi individualisasi (induvidualized) untuk anak dengan kebutuhan 

khusus (Children with special needs). Istilah anak dengan kebutuhan khusus dalam 

pengertian umum masyarakat Indonesia dikenal dengan istilah anak dengan ketunaan, anak 

berkelainan, anak cacat dan anak difabel. Istilah-istilah ini berdampak pada persepsi dan 

sikap masyarakat yang kurang menguntungkan terhadap anak dengan kebutuhan khusus 

dalam peran sertanya hidup bermasyarakat. Selanjutnya dalam tulisan ini akan digunakan 

istilah individu berkebutuhan khusus. 

 Telaah kondisi fakta dalam praktik dan pengembangan keilmuan pendidikan khusus 

baik melalui observasi kancah penyelenggara pendidikan khusus secara berkelanjutan 

maupun penelitian, menunjukkan adanya perubahan positif. Secara nasional pemahaman 

masyarakat terhadap individu kebutuhan khusus dan pendidikannya dalam era ilmu 

pengetahuan dan teknologi saat ini sudah terjadi kemajuan pesat.  Kemajuan tersebut baik 

dari segi kebijakan khusus, struktur organisasi kelembagaan dalam departemen dan 

partisipasi masyarakat dalam memberikan pendidikan. Telaah tentang pesatnya kemajuan 

mailto:buisyk@yahoo.com
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dalam bidang kelembagaan ini ditandai dengan beberapa bentuk perubahan, antara lain: 1) 

terdapat struktur organisasi khusus di dalam Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yang 

menangani pendidikan khusus mencakup  pendidikan anak usia dini sampai dengan 

pendidikan tinggi (Permendikbud, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tatakerja 

Kerja Kemdikbud), 2) terdapat produk kebijakan tersendiri, antara lain berupa penegasan 

pasal khusus dalam produk undang-undang yang mengatur pendidikan, peraturan pemerintah 

dan peraturan menteri yang mengatur keunikan pendidikan khusus serta  peraruran di tingkat 

daerah berupa: peraturan gubernur, peraturan bupati dan pedoman pelaksanaan di tingkat 

dinas pendidikan, 3) terdapat kesepahaman antara eksekutif dan legislatif dalam penerapan 

kebijakan pendidikan khusus. Hal ini dapat dilihat salah satunya dari pembiayaan program 

pendidikan khsusus, 4) terdapat lembaga sekolah khusus dan sekolah inklusif dalam 

pendidikan formal dan non-formal untuk memberikan kemudahan akses layanan pendidikan 

bagi individu berkebutuhan khusus, 5) berkembangnya lembaga perguruan tinggi untuk  

mendirikan program studi bidang Pendidikan Luar Biasa untuk mengkaji pendidikan khusus. 

Selain itu di beberapa perguruan tinggi telah memberlakukan kajian pendidikan khusus 

sebagai salah satu matakuliah wajib. Adapun bentuk kemajuan  pendidikan khusus dalam  

masyarakat, anata lain: 1) adanya perubahan persepsi sebagainya besar masyarakat terhadap 

individu berkebutuhan khusus, dari persepsi negatif yang memandang bahwa mereka 

merupakan kelompok orang yang tidak berdaya, kearah persepsi positif tentang pemilikan 

potensi individu berkebutuhan khusus yang dapat dikembangkan melalui belajar, 2) 

kepedulian keluarga untuk berpartisipasi memberikan pendidikan bagi anaknya yang 

menyandang kekhususan, 3) adanya kajian-kajian tentang pendidikan khusus di masyarakat, 

seperti penyuluhan dalam kelompok perkumpulan, workshop dan seminar-seminar, 4) adanya 

pengakuan dan pemberian kesempatan serta hak sama kepada  kaum difabel untuk 

berpatisipasi dan berperan aktif  dalam  kehidupan bermasyarakat seperti hak dan kewajiban 

warganegara pada umumnya baik dalam lembaga formal maupun domestik, 5) terdapat 

sukarelawan masyarakat peduli pendidikan khusus yang berpatisipasi dalam prakatik 

pendidikan khusus.  

Fenomena berkembanganya pendidikan khsusus tersebut menunjukkan adanya 

kesadaran publik terhadap variasi bentuk pendidikan yang disesuaikan dengan kondisi 

peserta didik. Namun kesadaran ini belum dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat. 

Perubahan masih terbatas  dilakukan oleh golongan masyarakat berpendidikan maju dan 

dengan tingkat sosial ekonomi tinggi dan sangat tinggi. Sedangkan pada masyarakat dengan 

pendidikan rendah dan sangat rendah pendidikan khusus belum merupakan preoritas untuk 

dilaksanakan, dan dikalahkan dengan pemenuhan kebutuhan dasar hidup. Menurut A. 

Soedomo Hadi (2008) faktor penyebab perbedaan kesadaran masyarakat terhadap 

pendidikan, yaitu ketidaktahuan masyarakat tetang pendidikan khusus dan karena  faktor 

ketidakmampuan ekonomi, hal ini juga sebagai dasar pemikiran pendidikan sepanjang hidup. 

Meskipun sudah banyak kepedulian layanan pendidikan khusus, namun belum merata 

menjangkau seluruh individu berkutuhan khusus. Fakta ini dilihat dari berberapa 

permasalahan, antara lain: 1) banyak individu berkebutuhan khusus belum mendapatkan 

layanan pendidikan, terutama di daerah tertinggal dan masyarakat ekonomi rendah, 2) masih 
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banyak masyarakat yang belum memandang potensi individu berkebutuhan khusus  dapat 

dikembangkan untuk mencapai kemandirian, 3) banyak individu berkebutuhan khusus 

memilih sebagai peminta-minta, bahkan di area jalan raya, 4) belum semua pelaku kebijakan 

memahami kebutuhan layanan terhadap individu berkebutuhan khusus, 5) belum memadai 

fasilitas teknologi adaptif dan asesibilitas lingkungan untuk kemandirian individu 

berkebutuhan khusus. Fakta tersebut  mendasari perlunya pengajian tentang pendidikan 

khusus yang dapat diterapkan dalam persepsi masayarakat.   

 

PEMBAHASAN  

1. Pendidikan dan Pengembangan Potensi Individu Berkebutuhan Khusus  

 Pendidikan khusus merupakan salah satu bentuk pendidikan. Sebutan khusus ini 

untuk memperjelas kondisi  subyek yang dikenai layanan pendidikan memiliki keunikan dan 

kekhususan kebutuhan belajar dikarenakan hambatan fungsi perkembangan. Oleh karena itu 

membahas pendidikan khusus juga harus didasarkan pada prinsip-prinsip hakekat 

pendidikan.   Pendidikan sebagai salah satu wujud kegiatan memasyarakat dan terjadi dalam 

realitas sehari-hari. Kegiatan pendidikan merupakan kegiatan antargenerasi artinya kegiatan 

melibatkan generasi tua dan muda, dalam rangka mendorong yang muda menjadi warga 

masyarakat (Moh. Dimyati, 1989). Dari sisi pemikiran filosofi (Ki Hajar Dewantoro, 1977) 

memaknai pendidikan merupakan pengembangan potensi individu, sehingga layanan 

pendidikan menghargai perbedaan individu. Pendidikan terjadi dalam tiga demensi, yaitu  

lingkungan pendidikan keluarga, lingkungan pendidikan sekolah, dan pendidikan lingkungan 

luar sekolah (di masyarakat). Pendidikan dalam konteks masyarakat menurut Moh. Dimyati 

(2001) bahwa kegiatan pendidikan merupakan fenomena universal, dalam arti pendidikan 

dapat terjadi di setiap masyarakat dalam berbagai tingkat, dalam konteks kemajuan 

kebudayaan dan dalam setiap komunitas manusia. Secara umum pendidikan merupakan 

peristiwa sosial sehari-hari.                                              

Pandangan tentang pendidikan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan sebagai 

gejala manusiawi sekaligus sebagai upaya sadar dengan mengantisipasi konteks 

perkembangan sosio-budaya di masa depan. Pendidikan merupakan semua aktivitas individu 

untuk memenuhi kebutuhan dan mempertahankan kelangsuangan hidup dari generasi ke 

generasi. Fenomena ini dapat ditelaah dari harapan masyarakat dalam kelangsungan hidup, 

yaitu: 1) harapan untuk kemapanan hidup di masa depan, 2) harapan untuk generasi yang 

lebih baik.  Dalam konteks pendidikan khusus menurut Coleridge (1997) bahwa pendidikan 

bagi individu berkebutuhan khusus merupakan perjuangan menuju kebebasan untuk 

mengembangkan potensi diri agar dapat memainkan peran secara penuh dalam pengambilan 

keputusan  yang menentukan nasib mereka sendiri. Hal ini merupakan pergeseran pendidikan 

khusus dari model layanan medis individual menuju model sosial. Model layanan medis 

individu berkebutuhan khusus hanya mendapatkan santunan dan layanan untuk memenuhi 

kebutuhan diri sehingga masih tergantung dengan pihak lain. Sedangkan dalam model sosial 

individu berkebutuhan khusus secara aktif mengambil peran dalam hidup bermasyarakat dan 

pembangan. Secara fakta pergeseran tersebut telah merubah cara pendidikan dan penerimaan 

masyarakat pada individu berkebutuhan khusus. Individu berkebutuhan khusus dari sisi 
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harkat dan martabat manusia dan pemenuhan hak-hak serta kewajiban sebagai bagian dari 

anggota masyarakat. Di sisi lain cakupan tipe kekhususan  semakin kompleks, akibat 

kemajuan kehidupan.  

Dari sudut pandang pengembangan keilmuan mulai memandang dari sisi kemampuan 

individu berkebutuhan khusus sebagai obyek yang perlu dikaji dan dapat dikembangkan 

sebagai bidang ilmu praktis. Sedangkan keilmu teoritis disumbang oleh berbagai 

perkembangan bidang keilmuan laian yang sesuai. Pendidikan khusus adalah seuatu model 

layanan untuk mengembangkan kemampuan individu berkebutuhan khusus sehingga menjadi 

individu yang utuh dengan segala keterbatasannya. Individu berkebutuhan khusus untuh 

artinya pendidikan harus mampu membekali mereka untuk: 1) mampu menolong diri sendiri 

agar tidak tergantung atau meminimalisasi bantuan orang lain, 2) mampu mengembangkan 

potensi diri melalui pendidikan lanjut (pendidikan tinggi), 3) mampu sebagai pelaku ekonomi 

baik disektor domestik maupun di sektor formal. Pekerjaan sektor domestik artinya pekerjaan 

di dalam keluarga dan bekerja di lingkungan terdekat anak, seperti bekerja dalam industri 

rumah di lingkungan anak dan bekerja atas permintaan masyarakat terdekat. Sedangkan 

sektor formal artinya sebagai tenaga kerja di pabrik, perusahaan dan lembaga pemerintahan 

maupun swasta. Melalui pendidikan yang sesuai dengan kemampuan individu berkebutuhan 

khusus, diharapkan dapat melaksankan kelangsungan hidupnya dan berperan serta dalam 

hidup bermasyarkat sesuai kemampuannya.  

2. Sasaran Pendidikan Khusus  

Sasaran pendidikan adalah individu yang dikenai sebagai subyek pendidikan atau 

peserta didik. Pendidikan khusus memiliki sasaran subyek didik individu berkebutuhan 

khusus. Isitilah peserta didik ini dalam pendidikan khusus menunjuuk pada pelaku tindak 

belajar dan tidak dibatasi usia dan lembaga layanan pendidikan. Pemahaman tentang subyek 

didik berkebutuhan khusus dan karakteristiknya sangat penting, agar dapat menngembangkan 

program layanan yang tepat. Sebagai dasar pemahaman kondisi subyek didik berkebutuhan 

khusus dikemukakan tipe kekhususan yang telah menjadi rujukan internasional. Hallahan & 

Kauffman (1988) mengemukakan istilah exceptional children, yang mencakup: Speech 

impaired, Mentally retarded, Emotionally disturbed, Learning disabled, Hearing impaired, 

Deaf/blind and other multihandicaped, Crippled and other health impaired, Visually 

handicapped.  Menurut  Smith & Luckasson (1992) menyebut dengan istilah children with 

special needs,  yang mencakup tipe-tipe:  Learning Disabled (LD), Speech or language 

impaired (SI), Mental Retarded (MR), Emotionally Disturbed, Multihandicapped (MH), Hard 

of Hearing and Deaf (HH), Other Health Impaired (OH), Orthopedically Impaired (OI), 

Visually Handicapped (VH), Deaf-blinb (DB). Setiap  tipe kekhususan terebut memiliki 

karakteristik dan kebutuhan belajar berbeda-beda. Kondisi ini berdampak dalam layanan 

program pendidikan yang tidak dapat diterapkan secara seragam.   Di Indonesia istilah 

individu berkebutuhan khusus yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 

1991 tentang Pendidikan Luar Biasa dan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang 

Pendidikan  Inklusif,  mencakup:  1)  kelainan  fisik:  tunanetra,  tunarungu-wicara, 

tunadaksa, 2) kelainan mental: tunagrahita ringan, tunagrahita sedang, 3) gangguan emosi: 

tunalaras dan 4) kelainan ganda: tunaganda. Meskipun sudah ada peraturan baru tetapi 
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klasifikasi ini tetap digunakan sebagai pokok penetapan jenis kekhusuusan. Peraturan 

kebijakan ini yang kemudian dirujuk dalam peraturan kebijakan berikutnya. Dalam konteks 

keilmuan dan kebijkan di Indonesia untuk menyebut kalsifikasi tipe kekhususan 

menggunakan istilah ketunaan. Oleh karena itu sasaran pendidikan khusus mencakup:  

Tunanetra, Tunarungu, Tunagrahita, Cerebral palsy, Tunadaksa, Tunalaras (gangguan 

tingkah laku), Anak berbakat, Anak berkesulitan belajar (learning disabilities) dan Autis, 

dwon syndrome (T. Sutjihati Somantri, 2006; Aqila Smart, 2010; Permendiknas, Nomor 1 

tahun 2008, Tentang Standar Proses pendidikan Khusus). Sasaran pendidikan khusus  

mencakup semua peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses 

pembelajaran karena hambatan perkembangan fisik, emosional, intelektual, sosial yang 

memiliki kecerdasan di baawah normal, kecerdasan normal, serta individu dengan  potensi 

kecerdasan dan bakat istimewa.  

Merujuk pada tipe-tipe individu berkebutuhan khusus tersebut pada dasarnya untuk 

memeberikan pemahaman kepada semua pihak, agar dapat memeberikan program layanan 

yang tepat sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan setiap tipe kekhususan. Adapun 

gambaran tentang kondisi setiap kekhususan, sebagai berikut:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

a. Tunanetra: pengertian tunanetra tidak saja mereka yang buta, tapi mencakup juga 

mereka yang mampu melihat tetapi terbatas sekali dan kurang dapat dimanfaatkan 

untuk kepentingan hidup sehari-hari terutama dalam belajar. Termasuk di dalamnya 

adalah setengah melihat, low vision, atau rabun. 

b. Tunarungu: suatu keadaan kehilangan pendengaran yang mengakibatkan seseorang 

tidak dapat menangkap berbagai rangsangan, terutama melalui indera pendengarannya. 

c. Tunagrahita: individu yang mempunyai kemampuan intelektual di bawah rata-rata. 

Dalam bahasa asing, digunakan istilah: mental retardation, mentally retarded, mental 

deficiency, mental defective, dll. 

d. Cerebral palsy: salah satu bentuk brain injury, yaitu suatu kondisi yang mempengaruhi 

pengendalian sistem motorik sebagai akibat  lesi dalam otak, atau suatu penyakit 

neuromuscular yang disebabkan oleh gangguan perkembangan atau kerusakan 

sebagian dari otak yang berhubungan dengan pengendalian fungsi motorik. 

e. Tunadaksa; suatu keadaan rusak atau terganggu sebagai akibat gangguan bentuk atau 

hambatan pada tulang, otot, dan sendi dalam fungsinya yang normal. Sering juga 

diartikan sebagai suatu kondisi yang menghambat kegiatan individu sebagai akibat 

kerusakan atau gangguan pada tulang dan otot, sehingga mengurangi kapasitas normal 

individu untuk mengikuti pendidikan dan untuk berdiri sendiri. 

f. Tunalaras (gangguan tingkah laku): menampakkan suatu perilaku pertentangan yang 

terus menerus kepada masyarakat, kehancuran suatu pribadi, serta kegagalan dalam 

belajar di sekolah. Sering juga disebut anak tunasosial karena tingkah laku anak 

menunjukkan penentangan terhadap norma-norma sosial masyarakat yang berwujud 

seperti mencuri, mengganggu, dan menyakiti orang lain. 

g. Anak berbakat: anak yang menunjukkan kemampuan unjuk kerja yang tinggi di dalam 

aspek intelektual, kreativitas, seni, kepemimpinan, atau bidang akademik tertentu. 
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h. Anak berkesulitan belajar (learning disabilities): gangguan perseptual, konseptual, 

memori, maupun ekspresif di dalam proses belajar. Memiliki ketidakteraturan dalam 

proses fungsi mental dan fisik yang bisa menghambat alur belajar yang normal, 

menyebabkan keterlambatan dalam kemampuan perceptual-motorik tertentu atau 

kemampuan berbahasa.  

Tipe-tipe kekhususan tersebut  tidak menjadi kendala dalam memberikan  layanan 

pendidikan. Hal ini didasarkan pada asumsi kemanusian bahwa setiap manusia hidup 

tentu memiliki potensi yang dapat dekembangkan melalui   layanan belajar  yang tepat.  

Keefktifan  layanan pendidikan khusus  didasarkan pada beberapa aspek yang perlu 

dipenuhi. Aspek tersebut, yaitu: 1) potensi individu berkebutuhan khusus dapat 

ditingkatkan melalui belajar sesuai dengan hambatannya, 2) keterampilan respon belajar 

tergantung pada berat ringannya defisit mental dan kakhususan lain yang disandang 

setiap individu berkebutuhan khusus. Semakin berat defisit mental semakin lemah 

keterampilan respon belajar, 3) fleksibilitas pemberian waktu belajar dapat 

mengoptimalkan capaian belajar setiap individu berkebutuhan khusus, 4) pemberian 

bantuan belajar dalam bentuk bantuan contoh, bantuan verbal dan bantuan tangan dapat 

memudahkan individu berkebutuhan khusus memproses informasi, 5) melalui pemberian 

latihan-latihan dan pengulangan secara teratur akan memudahkan individu berkebutuhan 

khusus menyimpan informasi dalam ingatannya, 6) penggunaan variasi media belajar dan 

sumber belajar yang sesuai pengalaman peserta didik dan disertai dengan kesempatan 

untuk memilih sendiri media yang disenangi, akan terjadi peningkatan aktivitas belajar. 

Oleh karena itu pembelajaran akan lebih bermakna apabila melalui praktik langsung.  

3. Model Pendidikan Khusus  Dalam Kehidupan Bersyarakat  

Pendidikan adalah pengaruh, bantuan atau tuntunan yang diberikan oleh orang yang 

bertanggung jawab kepada peserta didik.  Menurut Driyarkara (dalam A. Soedomo Hadi, 

2008)   bahwa inti pendidikan adalah pemanusiaan anak, pembudayaan anak, pelaksanaan 

nilai-nilai. Dari sudut pandang landasan sosial budaya  menurut Made Pidarta (2007) bahwa 

pendidikan sangat erat kaitannya dengan budaya masyarakat Indonesia, sehingga lembaga 

pendidikan berperan sebagai agen peembangunan masyarakat. Mendidik adalah 

membudayakan manusia dan mencakup semua perkembangan manusia, yaitu: fisik 

kesehatan, kererampilan, pikiran, perasaan, kemauan, sosial dan perkembangan iman. 

Pandangan pendidikan ini sesuai untuk landasan berpijak dalam mengembangan model 

pendidikan khusus di Indonesia. Implementasi konsep pendidikan tersebut memberikan dasar 

dalam membangun lembaga pendidikan khusus seharusnya tidak menekankan sistem 

keseragaman. Jika pendidikan untuk mengembangkan potensi manusia maka seharusnya 

lembaga pendidikan khusus dan program layananannya dibangun sesuai dengan kebutuhan 

layanan individu berkebutuhan khusus.  

Menurut Hallahan and Kauffman (1988) Special education means specially designed 

instruction that meets the unique needs of an exceptional child. Sedangkan berdasar konsep 

pendidikan yang berasal dari bahasa Yunani “paedagogike”  maka  menurut Moh Amin 

(1995) mengemukakan konsep “ortopedagogik” untuk menyebut pendidikan khusus. 

Ortopedagogik  berarti ilmu pendidikan yang mengantarkan anak berkebutuhan khusus ke 
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arah kehidupan yang wajar/baik. Konsep pendidikan khusus ini menekankan pada kesesuaian 

layanan pendidikan dan  keunikan sasaran pendidikan, sehingga lembaga pendidikan khusus 

dapat mengakomudasi pengembangan potensi peserta didik untuk hidup bermasyarakat. 

Dalam dekade era ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, pendidikan khusus di Indonesia 

menerapkan sitem kelembagaan formal dan non-formal. Kelembagaan formal artinya layanan 

pendidikan individu berkebutuhan dengan model sekolah khusus disebut sekolah luar biasa 

(SLB) dan model sekolah inklusif. SLB adalah model sekolah khusus untuk setiap tipe 

kekhususan (kelas regular). Model sekolah inklusif, adalah sistem layanan pendidikan yang 

mempersyaratkan agar semua individu berkebutuhan khusus  dilayanai di sekolah umum 

terdekat bersama teman se usianya dalam kelas  yang sama. Dalam sekolah inklusif sekolah 

wajib menyediakan program pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhan setiap individu 

berkebutuhan khusus serta bantuan dan dukungan oleh para guru agar setiap individu dapat  

mencapai keberhasilan. Sedangkan lembaga non-formal berupa berbagai macam layanan 

pendidikan individu berkebutuhan khusus yang dislenggarakan oleh masyarakat baik 

perorangan maupun kelompok.  Konsep sekolah khusus menurut Ki Hajar Dewantara (1977) 

yakni sekolah kepandaian, maka untuk segala kepentingan masyarakat dan kebudayaan harus 

diadakan sekolah-sekolah khusus, misalnya: sekolah tani, pertukangan, teknik, dagang, 

pelayaran, perikanan, kesehatan, rumah tangga, dsb. Dalam hal ini Ki Hajar Dewantoro 

memberikan konsep sekolah khusus sebagai bentuk sekolah kejuruan, yang memberikan 

bekal keterampilan vokasional lebih banyak kepada peserta didik disamping keterampilan 

akademik umum. Konsep ini juga diterapkan dalam model sekolah khususdalam bentuk 

program layanan. Bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang tidak mampu mencapai 

pengembangan potensi akademik tingkat tinggi, diberikan program pendidikan keterampilan 

vokasional dan keterampilan kerja fungsional. Keterampilan kerja fungsional adalah 

keterampilan untuk pekerjaan rutin sehari-hari, terutama mencukupi kebutuhan diri 

beraktivitas di dalam keluarga dan di lingkungan terdekat. Contoh keterampilan fingsional 

antara lain: menyapu, mengepel, mencuci pakaian, mencuci alat-alat dapur, mengelap 

kendaraan, bergotong royong, perngajian atau perkumpulan di lingkungan tempat tingggal, 

membantu bekerja di industri rumahtangga, dll. Konsep Ki hajar Dewantara tersebut 

bermakna pendidikan untuk memberikan sistem pengajaran yang akan berfaedah disesuiakan 

dengan hidup dan penghidupan masyarakyat, agar manusia merdeka, tidak tergantung pada 

orang lain, bersandar pada kekuatan sendiri, dapat megatur dirinya sendiri sebagai anggota 

dalam masyarakat. Model pendidikan ini tepat untuk individu berkebutuhan khusus, sebab 

pendidikan untuk mengembangkan potensinya agar dapat mandiri dan berperan serta dalam 

masyarakat sesuai potensinya.  

Berdasarkan pandangan konseptual tentang pendidikan dan kondisi sasaran 

pendidikan khusus, maka penulis mengkonstruksi suatu model pendidikan khusus yang 

sesuai dengan kondisi masyarkat Indonesia. Model ini disebut dengan Model Pendidikan 

Khusus Berbasis Potensi Individu dan Masyarakat (PKBPIM). Adapun konstruksi dari model 

PKBPIM  disajikan dalam Bagan 1.  

 

 



PROCEEDING 
Scientific Forum-Faculty of Education Department of Science Education (FIP-JIP) and The International Seminar 

Gorontalo, 09 – 11 September 2015 
 

 
 

669 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1. Model Pendidikan Khusus Berbasis Potensi Individu dan Masyarakat 

(PKBPIM) 

(Hasil analisis konsep dan realita sistem pendidikan dan praktik layanan pendidikan khusus) 

 

Bagan 1 menunjukkan komponen sistem model PKBPIM. Model ini lebih menekankan pada 

potensi individu berkebutuhan khusus sebagai dasar mengembangkan program layanan untuk 

mencapai optimalisasi kemandirian pasca sekolah dan kelangsungan hidup. Adapun 

penjelasan tiap-tiap komponen model PKBPIM sebagai berikut: 

a. Pendidikan khusus lebih didasari oleh pandangan filsafat humanis, prakmatis dan 

behavioris, artinya layanan pendidikan dengan dasar bahwa individu berkebutuhan 

khusus memiliki potensi diri yang dapat dikembangkan melalui pendidikan sesuai 

kebutuhan dan masalah belajar.   

b. Tujuan pendidikan khusus untuk mengembangkan potensi diri individu berkebutuhan 

khusus, agar mereka dapat dapat beradaptasi dengan lingkungan, dan dapat memecahkan 

masalah hidup serta meiliki kemandirian. Lingkung hidup mencakup dua area, yaitu: a) 

lingkungan luas bagi individu yang mampu berkiprah seperti individu pada umumnya 

dan b) bagi mereka yang tidak mampu diarahkan untuk lingkungan terbatas pada 

keluarga dan tempat tinggal. 

  FILOSOFI    TUJUAN 
    PENDEKATAN    SASARAN PROGRAM HASIL 
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c. Pendekatan pembelajaran  dalam pendidikan khusus berbasis realita kehidupan, 

berorientasi kebutuhan  individu dari hasil asesmen dan berbasis  pengalaman langsung. 

Dalam hal ini lembaga penyelenggara pendidikan khusus harus mampu menjadi replika 

tata kehidupan bermasyarakat. Dalam pembelajaran berbasis kebutuhan individual, 

sehingga menerapakan program terindividualisasi. Pendekatan pembelajaran ini sangat 

memerlukan sarana prasarana dan teknologi adaptif  dan aksesibilitas lingkungan. 

Teknologi adaptif adalah teknologi yang dapat diakses oleh individu berkebutuhan 

khusus yang memudahkan mereka belajar. Teknologi adaptif tidak selalu terkait dengan 

teknologi tinggi (teknologi digital), tetapi segala bentuk upaya yang dapat memudahkan 

individu berkebutuhan khusus beradaptasi. Aksesibilitas lingkungan adalah kondisi tata 

kelola lingkungan fisik yang memberikan kenyamanan bagi individu berkebutuhan 

khusus untuk bergerak dan beraktivitas dengan mandiri atau hanya sedikit bantuan dari 

orang. Bagi individu berkebutuhan khusus yang tidak memiliki kemempuan akademik 

tinggi maka pendekatan pembelajaran dialakukan melekat dalam kegiatan sehari-hari.   

d. Sasaran pendidikan khusus adalah individu berkebutuhan khusus dengan berbagai variasi 

tipe kekhususan dan keunikan kebutuhan dan hambatan belajar. Sasaran ini mencakup 

individu berkebutuhan khusus usia dini, usia anak-anak, usia remaja, usia pasca remaja 

dan lansia.  

e. Program pendidikan khsusus dikembangkan berdasarkan hasil asesmen kebutuhan setiap 

individu berkebutuhan khusus. Payung program mencakup: bina diri, program pra-

pembelajaran, program terapi, program khsus atau kompensatoris, program akademik dan 

atau akademik fungsional, program keterampilan vokasional dan atau keterampilan 

fungsional. Cakupan isi program tidak dapat diseragamkan. Bagi individu berkebutuhan 

khusus yang meiliki kemampuan akademik tinggi dan  memiliki memiliki kemudahan  

beradaptasi di lingkungan, maka program layanan dapat disesuiakan dengan individu 

umum/normal dengan penyesuaian cara belajar. Namun bagi individu berkebutuhan 

khusus yang tidak dapat mencapai akademik tinggi dan memiliki banyak kendala 

beradaptasi maka diberi program fungsional. Program fungsional adalah muatan program 

akademik dan keterampilan yang  harus dikuasi oleh setiap individu untuk hidup sehari-

hari melayani diri sendiri. Program bina diri dan pra-pembelajaran merupakan program 

wajib bagi yang harus dikuasi sebelum individu berkebutuhan khusus belajar aspek 

akademik. Program ini mencakup program dasar untuk kemampuan selurih fungsi 

perkembangan, yaitu antara lain: fisik, mental, sosial dan emosi, bahasa, moral dan 

agama. Program khusus dapat berupa: a) program kompensatoris, yaitu program 

pengganti modalitas indera yang tidak berfungsi agar  dapat mengfungsikan indera lain. 

Contoh penyandang tunanetra menggunakan huruf Braille, penyandang tunarungu wicara 

menggunakan bahasa isyarat, b) program pengembangan kondisi yang mengalami 

hambatan fungsional. Contoh program orientasi dan mobilitas, program bina persepsi 

bunyi dan suara, program bina bahasa, program sensomotorik. Program terapi yaitu 

semua jenis terapi baik medis dan psikologis bagi individu yang memerlukan layanan ini, 

yanga dapat diberikan sebelum atau bersamaan dengan layanan kademis.  
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f. Lembaga pendidikan khusus menerapkan sistem pendidikan terbuka, artinya pendidikan  

mencakup  dalam keluarga, pendidikan di sekolah, pendidikan dimasyarkat, dan 

pendidikan di dalam dunia kerja. Pendidikan khusus tidak hanya terbatas pendidikan 

untuk individu berkbutuhan khusus tetapi mencakup seluruh komunitas yang terkait 

dalam hidup bermasyarakat. Lembaga ini betul-betul menerapkan prinsip Tiga Pusat 

Pendidikan, yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat luas yang diselenggarakan dlam 

lembaga formal dan non-formal. 

g. Model evaluasi dalam pendidikan khusus menerapkan evaluasi multi potensi. Model 

evaluasi ini tidak mengandalkan isi dan cara evaluasi standar dan seragam untuk semua 

individu dan tidak hanya berupa evaluasi aspek akademik. Namun isi dan cara evaluasi 

disesuaikan dengan target program dan kemampuan setiap individu berkebutuhan khusus. 

Bagi mereka yang mampu mengikuti program umum maka dikenakan  evaluasi sesuai 

dengan program pendidikan umum. Namun bagi mereka dengan kemampuan 

keterampilan fungsinal maka evaluasinya berbasis kemampuan individual dan 

menerapkan bentuk evaluasi perbuatan (performance) atau praktikbaik dalam kondisi 

kegiatan nyata atau keadaan dikondisikan. Muatan evaluasi menekankan pada proses dan 

hasil sebagai penguat proses dengan sistem jurnal harian (log book).  

h. Hasil pendidikan khusus untuk mencapai kemandirian hidup individu berkebutuhan 

khusus  sesuai poteninya dan berperan serta dalam bidang gerak pelaku ekonomi, agar 

dapat bertahan hidup. Bagi individu berkebutuhan khusus yang tidak mampu 

menyelesaikan kerja keterampilan secara mandiri, maka kompetensi dibangun secara 

kerja keolompok dan setiap individu mendalami sub bidang dalam keterampilan tersebut. 

i. Pendidikan khusus memerlukan kerja tim secara sinergestik fungsional. Pelaksanaan 

pendidikan melibatkan pihak lembaga pendididikan, orang tua/keluarga, tim ahli antara 

lain: medis, psikologis, terapis, pendidik, juga pemerintah serta masyarakat dan dunia 

usaha. Keterlibatan berbagai pihak ini wajib dilakukan dalam pendidikan khusus sebab 

tidak semua individu berkebutuhan khusus mampu mencari peluang untuk 

mengembangkan potensi diri  tetapi perlu diakomudasi oleh pihak yang pemangku 

kepentingan.        

 

PENUTUP 

Pendidikan khusus sebagai suatu bentuk pendidikan dengan sasaran subyek didik individu 

berkebutuhan khusus, yang dalam praktiknya melibatkan berbagai bidang keilmuan, 

masayarkat dan keluarga. Karakteristik unik dan individual dari subyek didik sebagai basis 

model layanan dalam pendidikan khusus. Pengembangan pendidikan khusus dapat melalui 

penelitian tentang praktik pendidikan dengan mengadaptasi teori-teori dasar dan kaidah-

kaidah ilmu pendidikan. Pendididkan khusus dibangun berdasarkan persepsi masyarakat dan 

ilmuan tentang pengembangan demensi potensi manusia melalaui kegiatan pendidikan dan 

ditopang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.  Pendidikan khusus dapat 

dilaksanakan dengan tepat program dan tepat sasaran diperlukan langkah-langkah, antara 

lain: pertama, perlu adanya perubahan persepsi  masyarakat tentang pendidikan yang tidak 

hanya terbatas dalam bentuk pendidikan lembaga persekolahan.  Hal ini dapat dilakuan 
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melalui pemasyarakatan pendidikan khusus. Kedua,  realisasi fleksibilitas program layanan 

dalam pendidikan khusus berdasarkan kebutuhan peserta didik, yang tidak terjebak dengan 

pola keseragaman, tetapi pemberdayaan potensi individu. Hal ini perlu komitmen bersama 

antara pengambil kebijakan dan pelaku pendidikan di sekolah dan masyarakat tentang model 

layanan dan bentuk lisensi hasil pendidikan khusus. Ketiga, failitasi sarana pendidikan dan 

lingkungan yang memberikan peluang gerak mandiri kepada anak berkebutuhan khusus 

untuk berbaur dalam masyarakat. Hal ini memerlukan penyediaan teknologi adaptif untuk 

belajar secara luas dan aksesabilitas lingkungan. Keempat,  perlunya pengakuan kompetensi 

hasil pendidikan khusus dan tindak lanjut layanan pasca sekolah bagi anak berkebutuhan 

khusus. Hal ini dapat terwujud melalui kesadaran masyarakat untuk menggunakan lulusan 

pendidikan khusus dan dipayungi dalam kebijakan pemerintah bersama antar departemen 

terhadap kompetensi dan tenaga kerja berkebutuhan khusus. Kesamaan hak tidak diartikan 

sebagai pemberian kesempatan bersaing secara umum, tetpai perlunya wadah yang 

mengakomudasi adanya perbedaan agar sestiap inividu dapat berperan serta sesuai 

kondisinya.  
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Abstract 

Teachers in globalized era  do not teach trough a speech to partisipans,not the center of all as 

well. Their role has changed in  the form of informasion sites from Internet, tvset,books and 

other media. So,the role of the teacerhs only offer the learners/students the choices of 

informational forms help ful for them, So the teacechers must support them to utilize the 

information, In the frame work of increasing teaching profession alisme, this program can be 

carried out through education, training/upgrading and colla boration among the teacerhs 

through teaching work group and they are expeited to be able to choose or select various 

sources also, trough innovative attitude suppor ted by high teaching creativi ty will be helpful 

in making efficient use of  effective sources. 
 

Kata Kunci : Upaya Peningkatan, Profesionalisme, Globalisasi 

 

 

PENDAHULUAN 

  Pada zaman modernisasi sekarang ini Sumber daya manusia merupakan faktor yang 

menduduki urutan prioritas utama dalam pembangunan. Kendatipun pengembangannya tidak 

dapat dikatakan sederhana karena meliputi berbagai aspek pendidikan manusia yang 

kemudian disusul dengan pelatihan kerja, namun hasil kerjanya akan merupakan asset yang 

tak ternilai bagi kemajuan bangsa di kemudian hari Dalam hubungan ini dirasakan adanya 

kebutuhan menserasikan sistem pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja, di mana lulusan 

pendidikan dapat dimanfaatkan secara optimal. Keseluruhan strategi dan langkah-langkah 

kebijaksanaan pengembangan sumber daya manusia ini tidak terlepas dengan peranan guru 

selaku pemeran sentral dalam proses pendidikan, yang berarti guru harus mampu 

mengantarkan bangsanya ke arah modernisasi. 

  Keberhasilan pengembangan sumber daya manusia dalam peningkatan mutu 

pendidikan dikemudian hari akan ditentukan oleh mutu pendidikan hari ini, sedangkan 

kegagalan akan berakibat terlambatnya proses pengembangan sumber daya manusia, karena 

kelangkaan tenaga-tenaga produktif dan profesional” (Sarwono Kusumaatmaja 1989;13). 

Oleh sebab itulah pemerintah menaruh perhatian sungguh-sungguh dalam pembinaan dan 

kemampuan guru, mengingat peranan guru yang  sentral dalam upaya mencerdaskan 

kehidupan bangsa. 

Akhir-akhir ini, guru menjadi pusat perhatian masyarakat luas, lebih-lebih dengan 

hasrat untuk meningkatkan mutu pendidikan. Maka upaya peningkatan mutu guru serta 

perangkatnya, semestinya dihadapi sebagai tantangan yang  sesegera mungkin dapat diatasi. 
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Ikhtiar dan upaya peningkatan mutu pendidikan sangat besar artinya dalam rangka 

mempersiapkan sumber daya manusia berkualitas yang dapat diandalkan untuk melanjutkan 

pembangunan nasional yang berkesinambungan serta seiring dengan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi di masa mendatang.  

  Dalam hal ini pendidikan merupakan sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa 

yang memiliki peranan sangat strategis, karena pendidikan berkonstribusi dalam 

mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang bermutu, dengan indikator 

berkualifikasi kreatif, inovatif, terampil profesional di ilmunya serta memiliki  sikap  yang 

positif, sehingga mampu memecahkan berbagai persoalan dalam kehidupan dan mampu 

memenangkan berbagai persoalan dalam kehidupan persaingan global. Kualitas pendidikan 

menentukan kemajuan suatu bangsa, termasuk menentukan posisi suatu bangsa diantara 

bangsa-bangsa lain. Pendidikan merupakan proses pembelajaran terhadap manusia secara 

terus menerus, agar manusia itu menjadi pribadi yang sempurna (insan kamil). Karena itu 

masalah mutu pendidikan menjadi suatu keharusan, sebab jika pendidikan tidak bermutu 

hanya akan menghasilkan pribadi-pribadi yang lemah, tidak bertanggung jawab.  

Beberapa tahun belakangan ini, berbagai masalah pendidikan yang kerapkali menjadi 

bahan kritikan di masyarakat, karena pendidikan nasional kita di nilai tidak mampu 

menghasilkan pribadi-pribadi yang unggul dalam ipteks, akhlak dan bahkan kemanusian. 

Kita melihat sendi-sendi kehidupan bangsa pada saat ini sedang goyah karena digoyang oleh 

banyaknya aksi-aksi kekerasan, kerusakan, anarkhi, korupsi,  dan tindakan-tindakan amoral. 

Fenomena tersebut membuat kesadaran nurani kita tersentuh dan mempertanyakan 

kembali makna pendidikan yang hakiki. Kita menginginkan pendidikan yang berbasis pada 

kemanusian agar anak-anak didik dan produk pendidikan di Indonesia tidak rentan terhadap 

konflik kemanusian dan disintegrasi nasional-budaya tempat anak-anak didik berada. 

Munculnya berbagai konflik,kekacauan, ketegangan sosial dan keagamaan di tengah-tengah 

masyarakat merupakan indikasi adanya kesalahan mendasar dalam filosofi, nilai-nilai  

pendidikan. 

Pendidikan kita beberapa tahun belakangan ini tampaknya lebih diorentasikan pada 

hal-hal yang bersifat materialistis, ekonomis, dan teknologis, dan kering dari sentuhan bilai-

nilai moral, kemanusiaan serta budi pekerti. Sentara itu pendidikan lebih mementingkan 

kecerdasan intelektual, akal, dan penalaran tetapi tidak diimbangi dengan pengembangan 

kecerdasan hati, perasaan, dan emosi, secara intensif. Akibatnya apresiasi lulusan terhadap 

keluhuran nilai-nilai humanistic, keluhuran budi dan hati nurani menjadi dangkal. Mereka 

banyak menjadi sosok pribadi yang telah kehilangan hati nurani dan perasaan. Model 

pendidikan yang lebih mementingkan kecerdasan intelektual ketimbang kecerdasan emosi 

dan spiritual, tampaknya telah menimbulkan masalah di masyarakat. 

Pendidikan dasar dan menengah yang seharusnya menjadi basis penyemaian dan 

penyuburan nilai-nilai luhur dalam dimensi sosial, budaya, dan kemanusiaan kepada anak 

didik, menjadi kurang tajam dan kurang berdaya akibat tidak relevannya antara tuntutan 

kurikulum dan perkembangan kondisi sosial budaya, baik lokal, nasional, maupun global. 

Peran pendidikan dalam membentuk karakter dan mental generasi muda bangsa agar dapat 

melakukan transformasi budaya. Suatu tuntutan yang telah tertuang dalam pembukaan UUD 
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1945 bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan bangsa, 

dalam rangka untuk mewujudkan cita-cita bangsa itu tampaknya pendidikan kita butuh 

konsep dan strategi yang tepat dalam melaksanakan pendidikan untuk seluruh aspek 

kemanusian anak didik dalam menghadapi arus budaya dan sosial. 

 Dalam rangka mewujudkan pendidikan bermutu yang mampu melahirkan manusia 

yang berpendidikan berkualitas adalah terletak pada mutu pembelajaran yang bermakna bagi 

pembudayaan berbagai kemampuan , nilai, dan sikap, serta adanya manajemen pendidikan 

yang mermakna. Proses pembelajaran di kelas menentukan mutu lulusan pendidikan di 

sekolah. Sekolah merupakan sebagai lembaga untuk mengembangkan potensi anak didik 

secara optimal dan mengarahkannya sesuai dengan kemampuan dasar, bakat, dan minatnya, 

maka diperlukan guru yang professional, yang mampu menyelenggarakan pembelajaran 

bermutu dan mampu melayani anak didik untuk dapat berkembang sesuai dengan potensi 

yang dimilikinya. Untuk itu perlu adanya upaya dalam meningkatkan profesionalisme guru. 

Berdasarkan uraian di atas bahwa untuk mengubah nasib bangsa agar menjadi lebih 

baik adalah dengan pendidikan bermutu. Untuk mendapatkan pendidikan bermutu di 

perlukan guru yang professional. Masalah kemajuan bangsa/Negara selalu dikaitkan dengan 

mutu guru. Bangsa tidak bisa maju tanpa guru, tetapi tidak pernah sepi kritik dari berbagai 

pihak. Kritik dapat menurunkan semangat kerja guru, tetapi kritik juga dapat dimanfaatkan 

sebagai indikasi perlunya upaya terus menerus untuk meningkatkan profesionalisme guru. 

Untuk meningkatkan kemampuan profesional guru diperlukan dukungan teknis dan 

pelatihan-pelatihan. Namun kelihatannya banyak sekali permasalahan tentang guru yang 

perlu dipahami agar dukungan teknis dan pelatihan dapat dilakukan dengan tepat.  

 

GURU PROFESIONAL 

 Guru profesional adalah guru yang memiliki keahlian, tanggung jawab, dan rasa 

kebersamaan yang didukung oleh etika profesi yang kuat. Untuk itu diharapkan guru telah 

memiliki intelektual sosial, spiritual, pribadi, moral dan profesional, agar guru dapat 

berkembang kearah penguasaan kompetensi profesional sebagai landasan kerja. Unjuk kerja 

guru pada dasarnya merupakan perwujudan profesionalitas para guru secara  sadar dan 

terarah untuk melaksanakan pendidikan baik di sekolah maupun diluar sekolah. Dengan 

demikian guru yang profesional ialah mereka yang memiliki keahlian baik yang menyangkut  

materi keilmuan yang dikuasai maupun keterampilan metodologinya, di mana keahlian yang 

dimiliki oleh guru yang profesional diperoleh melalui suatu proses pendidikan dan latihan 

yang di programkan dan terstruktur secara khusus. 

1. Sehubungan dengan adanya perubahan-perubahan dalam dunia pendidikan sebagai 

penyesuaian pendidikan terhadap tuntutan yang terus berkembang, terjadi pula inovasi di 

dalam proses belajar mengajar, yang menyebabkan perubahan dalam peranan guru dan 

penempatan tanggung jawab pada murid. Pendidikan yang semula lebih di dasarkan 

kepada mengingat, lambat laun diganti dengan metode untuk mengembangkan 

kemampuan siswa dalam pengamatan, analisa dan penalaran reasoning inilah hakikat 

belajar mengajar yang sebenarnya. 
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2. Sehubungan dengan pengayaan dan perubahan isi program pendidikan, peran guru 

menjadi lebih luas dan lebih kompleks. Guru yang profesional harus yang menyebarkan 

informasinya tentang perubahan  dalam disiplin ilmunya. Dalam hal ini guru yang 

profesional harus memahami bidang ilmu baru, menguasai bentuk pengajaran baru 

berdasarkan antar disiplin, akrab dengan siaran media yang aktual, sehingga mampu 

untuk membicarakannya  dengan siswa serta mewujutkan kepada siswa bagaimana 

menseleksi informasi dan menggunakannya, memahami masalah lapangan kerja dan 

kehidupan ekonomi, memahami masalah dunia masa kini dan turut serta dalam tugas-

tugas pendidikan sepanjang hayat.  

3. Perubahan dalam peran guru ini sudah barang tentu menumbuhkan perubahan dalam 

latihan dan pendidikan guru guna memperoleh guru dengan kemampuan profesional 

yang tinggi. Kualitas standar pendidikan permulaan seorang guru, secara berangsur-

angsur telah berubah yaitu setingkat universitas . Sedangkan pendidikan dalam jabatan 

(inservice training) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembinaan guru untuk 

meng up to date kan mereka dalam  pengetahuan bidang studi dasar serta untuk 

membiasakan diri dengan tehnik pengajaran baru. 

4. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sejak pertengahan kedua abad ke 20 jauh 

lebih pesat dari pada era sebelumnya. Kenyataan ini ditambahkan dengan majunya 

sistem komunikasi yang menghadapkan guru kepada banyak pilihan sumber bahan untuk 

dijadikan objek belajar  para siswanya. Pilihan tersebut meliputi jenis pokok bahasan 

yang perlu dipilih. Oleh karena itu guru dituntut memiliki kemampuan untuk memilih di 

antara berbagai alternatif pilihan yang paling relevan dengan fungsi, tujuan pendidikan 

serta tingkat kemampuan dan perkembangan peserta  didik.  

5. Perubahan tujuan dan fungsi pendidikan sekolah yang lahir karena perubahan tuntutan 

masyarakat yang terus berubah serta perkembangan iptek yang pesat ditambah dengan 

heterogenitas populasi peserta didik menuntut tenaga guru dengan kualifikasi 

profesional. Guru profesional tidak hanya dituntut untuk dapat menyampaikan informasi 

kepada peserta didik, melainkan dituntut pula merencanakan, mengelola, mendiagnosis, 

dan hasil proses belajar.Utuk itu guru harus: 1) memahami peserta didik dengan latar 

belakang dan kemampuannya,2) menguasai disiplin ilmu, 3) menguasai bahan belajar, 4) 

memiliki wawasan kependidikan yang mendalam ,5) menguasai rekayasa dan teknologi 

pendidikan, 6) memahami tujuan dan filsafat pendidikan dan 7) berkepribadian dan 

berjiwa pancasila. Peningkatan kualifikasi dan kualitas profesional guru ini harus terus 

diupayakan,  baik oleh pemerintah melalui pendidikan dan pelatihan (inservice training) 

maupun oleh guru itu sendiri, di antaranya melalui belajar mandiri dan membaca. 

Keinginan kuat untuk memperoleh pendidikan bermutu telah mendorong upaya-

upaya untuk mendapatkan guru-guru yang berkualitas. Efektifitas sekolah bersumber dari 

kelas-kelas efektif yang dilakukan guru-guru yang efektif. Oleh sebab itu kebutuhan guru-

guru professional menjadi kebutuhan yang mendesak, karena guru professional merupakan   

komponen yang paling penting untuk mewujudkan pendidikan bermutu. 

Kebutuhan akan guru professional makin dirasakan mendesak dalam era globalisasi 

ini, dimana ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi yang merupakan sumber bahan untuk 
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di pelajari berkembang demikian pesat. Menghadapi kondisi seperti ini, tuntutan terhadap 

kualitas manusia terdidik, baik kemampuan intelektualnya, kemampuan emosional dan 

tanggung jawab sosial kemasyarakatan, kemanusiaan, dan berkembang juga meningkatkan 

sesuai dengan perkembangan masyarakat yang terus bertambah.  

Heteroginitas peserta didik dalam berbagai dimensi (intelektual, kultural, dan 

ekonomi) dan terus berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sumber objektif 

belajar, merupakan faktor yang menjadikan guru harus professional. (soedijarto;2008). Oleh 

sebab itu, peranan guru tidak lagi hanya memberikan pelajaran tanpa memperhatikan 

perbedaan kemampuan, bakat, dan minat anak didik. Guru juga tidak dapat lagi 

menggunakan bahan ajar yang sudah ketinggalan jaman. Akan tetapi guru di era ini harus 

mampu merancang dan memilih bahan pelajaran serta strategi pembelajaran yang sesuai 

dengan anak dengan latar belakang yang beragam serta mampu mengelola proses 

pembelajaran secara praktis dan menyenangkan, mampu memilih media belajar, merancang 

program yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Dengan guru yang professional kelihatannya 

perubahan dan pembaharuan apapun yang dilakukan dalam pembangunan pendidikan tidak 

akan menjadi masalah, karena dengan kemampuan professional itu guru dengan mudah 

menyesuaikan diri dengan tuntutan tugas. Alasan inilah yang menjadi dasar tuntutan terhadap 

profesionalisme guru karena anak didik pun membutuhkan pelajaran dan kemampuan 

professional. 

 

SEKOLAH EFEKTIF dan GURU PROFESIONAL 

Fungsi utama sekolah adalah sebagai lembaga pendidikan yang memungkinkan 

peserta didik mengakses, menginterpretasi, mengkritisi, mengkreasi, dan menggunakan ilmu 

pengetahuan dan keterampilan, serta menguasai nilai-nilai dan sikap-sikap yang di perlukan 

untuk mengembangkan potensinya secara optimal. Sekolah menjadi institusi yang 

mendorong semua warga sekolah secara berkelanjutan memperluas kapasitas dan 

kemampuannya untuk mencapai hasil pendidikan yang di inginkan. Dengan demikian sekola 

di dorong untuk menjadi organisasi pembelajaran (learning organization). 

Sekolah sebagai organisasi pembelajar bertumpu pada aktifitas-aktifitas peningkatan 

diri dan inovasi-inovasi untuk membangun mutu. Self improvement mencakup perbaikan-

perbaikan yang bersifat taktis (berhubungan erat dengan inovasi di kelas guna meningkatkan 

mutu pembelajaran). Perbaikan-perbaikan yang bersifat strategis (inovasi tingkat sekolah 

untuk menguatkan dukungan terhadap peningkatan mutu pembelajaran), serta penguatan 

kapasitas sebagai support terhadap guru dan staf dalam mengembangkan profesionalisme 

agar mampu melaksanakan tugas dengan lebih baik dari waktu-kewaktu (do better be better). 

Inovasi di tingkatkan sekolah adalah keniscayaan dan keharusan agar sekolah begerak 

dinamis dan inovatif sesuai dengan kebutuhan warga sekolah dan masyarakat. Semua ini bias 

terjadi apabila beragam gagasan, persepsi, dan cara mengolah informasi menyatu dalam 

kerangka kebijakan dan memajukan sekolah. Untuk itu di persyaatkan adanya kolaborasi 

yang intensif antar berbagai pihak di sekolah (kepala sekolah, guru, staf, orang tua, 

masyarakat). Kepala sekolah yang sukses adalah yang berhasil mendorong terjadinya inovasi 

dengan proses abrasi kreatif (Straus 1998). 
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Inovasi di tingkatkan kelas, guru merupakan agen utama yang memfasilitasi 

pembelajaran. Aktifitas guru focus pada pembelajaran dimana peserta didik belajar secara 

optimal memanfaatkan berbagai sumbar. Pembelajaran dilakukan melalui pendekatan 

konsturktif dengan indikasi sebagai berikut : 

a. Guru melakukan refleksi terhadap pengalaman yang dimiliki dan membuat hubungan 

antara pembelajaran dirinya dan pembelajaran peserta didik  

b. Guru mengasah keterampilan mengajar dan pedogagisnya. 

c. Guru menuliskan dan menuangkan gagasan baru yang dipikirkan, 

d. Guru mengkomunikasikan gagasan baru dan bertukar pikiran (mutual sharing) 

e. Guru mencobakan gagasan barunya dalam proses belajar. 

 Dalam hal ini kepemimpinan profesional (profesional leadership) memiliki pengaruh 

langsung terhadap guru-guru dan efektifitas hubungan belajar mengajar. Kepemimpinan 

sekolah mampu mengidentifikasi dan merumuskan tujuan sekolah dengan jelas, 

menggunakan kewenangan dan tanggung jawab di sekolah yang memberikan kesempatan 

kepada guru untuk berpartisipasi secara langsung dalam pengambilan keputusan terutama 

yang terkait dengan kurikulum, prioritas pembelajaran profesional, pengelolaan sekolah dan 

sumber daya dan kebijakan-kebijakan lain. Pimpinan sekolah senantiasa mencari tahu apa 

yang terjadi di dalam kelas, termasuk apa yang di ajarkan, pendekatan pedagogik yang di 

gunakan, dan bagaimana perkembangan kemajuan siswa. 

 Fokus pada pembelajaran (focus on teaching and learning) di tunjukan dengan 

pembelajaran profesional yang di tujukan untuk meningkatkan hubungan  belajar mengajar 

yang menitik beratkan perhatian pada pengembangan pengetahuan pedagogik dan materi 

pelajaran. Guru tidak terbebani dengan tugas-tugas administrasi sehingga mereka bisa 

menfokuskan waktu dan energinya untuk proses pembelajaran. Sumber daya yang tersedia 

diberdayakan untuk meningkatkan proses pembelajaran. 

 Pengajaran bermakna (purposeful teaching) dimana guru memusatkan atau 

menekankan pada proses pembelajaran yang berfokus pada penglaman-pengalaman siswa, 

membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang dapat mereka gunakan dalam 

kehidupan sehari-hari. Guru mengetahui cara siswa belajar, dan guru membangun 

pengetahuan yang telah dimiliki siswa dan memperbaiki kesalahan konsep yang terjadi. 

Dalam hal ini tentu guru harus memiliki pemahaman yang kuat tentang konsep disiplin ilmu 

yang mereka miliki, dan guru harus mampu menyelaraskan strategi pembelajaran dengan 

gaya pembelajaran dan kebutuhan siswa. 

 Berbagi visi dan tujuan (shared vision and goals) akan membangun pemahaman yang 

sama dan jelas terhadap tujuan oleh seluruh masyarakat sekolah itu. Visi dan tujuan sekolah 

dipahami dengan jelas dan selanjutnya pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran 

harus konsisten dengan visi dan tujuan akhir sekolah. Untuk itu perlu adanya kesepakatan, 

terutama yang terkait dengan tujuan dan nila-nilai (value) sekolah serta bagaimana secara 

konsisten dan kolaboratif di terapkan dalam praktek. 

 Harapan tinggi dari semua peserta didik (High axpectation of all learners) 

menunjukan bahwa semua guru memiliki harapan tinggi pada semua siswa dimana guru 

yakin bahwa setiap siswa mampu untuk belajar dan mampu untuk sukses. Guru 



PROCEEDING 
Scientific Forum-Faculty of Education Department of Science Education (FIP-JIP) and The International Seminar 

Gorontalo, 09 – 11 September 2015 
 

 
 

680 

menyesuaikan cara mengajar dengan kebutuhan individu peserta didik untuk memaksimalkan 

kesempatan bagi setiap siswa untuk sukses. Guru memperjelas upaya-upaya yang diperlukan 

untuk sukses, dan para orang tua secara aktif terlibat dalam pembelajaran anak mereka. 

Akuntabilitas (accountability) digunkan untuk mengevaluasi kinerja sekolah dan siswa, dan 

bagaimana sukses dapat dicapai. Pengukuran akuntabilitas digunakan untuk menyediakan 

informasi penting dan bermanfaat bagi orang tua mengenai kemajuan pembelajaran peserta 

didik. Data kinerja digunakan untuk mengidentifikasi, mendukung, dan memonitor capaian 

siswa dan untuk merencanakan aktifitas-aktifitas pembelajaran. 

 Masyarakat pembelajar (learning communities) ditunjukan dengan pembudayaan 

keterbukaan, dialog, pencarian (inquiry), berani mengambil resiko, dan kepercayaan (trust) 

menyebarkan visi dan tujuan-tujuan yang telah di tetapkan, kemudian bekerja secara 

kolaboratif untuk meningkatkan kurikulum, strategi pembelajaran, dan penilaian. Beragam 

keahlian dan pengetahuan yang dimiliki masing-masing staf dan guru, digunakan untuk 

memecahkan masalah secara kolaboratif. 

 Menstimulasi dan memelihara lingkungan belajar (stimulating and secure learning 

enviroument) adalah upaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang teratur dan 

menyenangkan. Sumber daya di alokasikan untuk memelihara dan meningkatkan proses 

pembelajaran di kelas sehingga mereka dapat meningkatkan proses pembelajaran di kelas 

sehingga mereka dapat meningkatkan proses pembelajaran secara kondusif. Proses 

pengelolaan kelas yang konsisten harus di tegakkan. 

 Uraian diatas menunjukan bahwa guru sebagai unsur pokok dalam pembelajaran 

sangat menentukan efektifitas pembelajaran di kelas/sekolah, karena keberadaan guru 

profesional adalah kebutuhan utama yang harus di penuhi. Kepala sekolah sebagai pemimpin 

pembelajaran adalah bertanggung jawab untuk menumbuhkan, mengembangkan dan 

memelihara profesionalisme guru di sekolah. 

 Guru dengan tanggung jawab yang sangat besar dalam mewujudkan pembelajaran 

berkualitas tidak mungkin bisa berjuang sendirian untuk menjadi seorang profesional. 

Kelihatannya dalam sehari-hari seringkali dalam melaksanakan tugas guru mengalami 

berbagai kesulitan itu. Banyak guru yang akhirnya merasa terisolir dalam tugas karena di 

biarkan menghadapi msalah sendirian dan kurang mendapat perhatian maupun bantuan dari 

pihak manajemen. Bila keadaan ini terus berlanjut maka sulit mewujudkan pendidikan 

bermutu karena pembelajaran tidak terlaksanan dengan baik. 

 

MENGEMBANGKAN KOMPETENSI dan PROFESIONALIME GURU  

Dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru telah banyak upaya yang 

dilakukan, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan (diklat), peningkatan kulifikasi guru, 

dan sertifikasi guru Untuk meningkatkan profesinalisme guru, kepala sekolah dapat 

memainkan peran yang sangat strategis, karena kepala sekolah lebih mengetahui kelemahan-

kelemahan guru yang perlu ditingkatkan dan sekolah dapat menyusun program-program 

peningkatan yang sesuai dengan kebutuhan guru tersebut. Selain itu, sekolah punya potensi 

besar untuk merawat (maintenance) pertumbuhan dan perkembangan profesionalisme guru. 
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Peningkatan profesionalisme guru merupakan proses yang sistematis dan 

berkelanjutan/berkesinambungan, oleh sebab itu perkembangan profesionalisme di sekolah 

harus dilakukan secara terncana, terarah (jelas tujuan dan target), serta berkelanjutan. 

Pengembangan profesinalisme guru di sekolah, kiranya dapat belajar dari pengembangan 

profesionalisme dosen di perguruaan tinggi atau universitas, dimana para dosen di tuntut 

untuk berkerja keras memenuhi tugas-tugas akademik dan tugas-tugas pengembangan diri 

seperti pengabdian masyrakat, penelitian, menulis buku, menulis artikel atau jurnal, 

mengikuti kegiatan-kegiatan ilmiah (seminar, workshop, simposium, dan sebagainya), 

mengikuti pelatihan, dan lain-lain. Pengembangan profesinalisme menjadi kewajiban 

masing-masing individu, sedangkan pimpinan memberikan dukungan, fasilitas dan 

penyediaan fasilitas. 

Untuk mengelola pengembangan profesinalisme guru di sekolah, kepala sekolah perlu 

mengembangkan kapasitas sekolah sebagai organisasi pembelajar yang menekankan pada 

upaya-upaya peningkatan diri sendiri (self imprivement) dan inovasi-inovasi pengembangan 

kapasitas sekolah, upaya-upaya itu :  

1) Membangun komitmen warga sekolah, 

2) Mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan teknologi guru 

3) Mengembangkan kepemimpinan partisipasif,  

4) Membangun tim (team building) dan melibatkan warga sekolah dalam kegiatan 

pembangunan mutu sekolah, 

5) Supervisi dan monitoring program 

Para guru hendaknya dapat menerima nilai-nilai (value) sekolah yang telah disepakati 

bersama dan menerapkannya dalam praktek kegiatan di sekolah sehari-hari. Termasuk dalam 

hal ini guru memahami kebijakan mutu sekolah, program-progaram unggulan sekolah, dan 

selanjutnya bekerja keras untuk mewujudkannya.  Mengembangkan pengetahuan, 

keterampilan dan teknologi guru meliputi upaya-upaya untuk meningkatkan kemampuan 

guru di bidang pedagogi, sehingga guru-guru tahu apa yang harus dilakukan untuk mencapai 

target dan tujuan sekolah, serta tahu bagaimana membantu atau membimbing peserta didik 

mencapai tujuan. Pemahaman yang mendalam tentang peserta didik, termasuk kemampuan 

menggali potensi dan bakat,serta mengarahkan peserta didik sesuai potensi dan bakatnya 

merupakan unsur penting dalam pembelajaran profesional. 

Pengembangan keterampilan mengajar (teaching skill) mencakup keterampilan 

mengajar (generic teaching skill) dan pendalaman penguasaan materi pembelajaran serta 

pembaharuan materi atau bahan ajar (content up grading). Keterampilan dasar mengajar 

mencakup bagaimana mengelola kelas, bagaimana mengajar dengan jelas (mencerahkan), 

bagaimana memelihara motivasi siswa, merencanakan pembelajaran, dan melakukan 

penilaian (assesment). 

Kepemimpinan partisipatif perlu di kembangkan untuk menguatkan rasa cinta dan 

rasa memiliki, sehingga semua guru dan warga sekolah lebih bertanggung jawab dalam 

melaksanakan tugas, termasuk bertanggung jawab terhadap capaian program-program 

sekolah yang di susun bersama. Guru dan semua warga sekolah tahu program dan tujuan 

yang hendak di capai, sehingga mereka bekerja keras untuk mencapai tujuan itu dengan 
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menyerahkan segala sumberdaya yang tersedia.Kepemimpinan partisipatif juga mendorong 

pembentukan tim yang kuat, sehingga kepemimpinan sekolah dan manjemennya menjadi 

kuat. 

Supervisi sekolah adalah bagian yang penting, dimana kepala sekolah bersama tim 

manajemen secara efektif dapat melihat pelaksanaan program sekolah dan mendapatkan 

informasi atau data-data yang cukup untuk melihat area atau celah-celah program yang masih 

lemah dan perlu di kuatkan atau di tingkatkan. Data hasil supervisi menjadi bagian penting 

untuk memetakan sekolah (school maping) terhadap capaian-capaian (echierement) sekolah, 

baik yang berhasil mencapai atau bahkan melampaui target (Excellent) maupun capaian yang 

belum maksimal dan perlu perbaikan. Supervisi menjadi unsur penting dalam pemberdayaan 

guru di sekolah melalui kegiatan pembimbingan dan peningkatan kecakapan. 

Dari uraian diatas, jelas terlihat bahwa pengembangan profesionalisme guru di 

sekolah berhubungan erat dengan pengembangan kultur sekolah berbasis nilai-nilai 

(coolforate values), pengembangan kemampuan pedagogi (keterampilan mengajar), 

pengembangan kepemimpinan, pengelolaan sumber daya manusia (poeple manajement, dan 

pengembangan motivasi dan supervisi. Adalah tugas kepala sekolah bersama unsurr 

pimpinan untuk menentukan prioritas, manakah dari berbagai kegiatan diatas yang dapat di 

kelola? 

Pengembangan profesionalisme guru di sekolah dapat dilaksanakan dengan 

pendekatan : “ individual, orang ke orang (one to one), kelompok dan institusinal“. 

Pendekatan Individual mencakup kegiatan : 

1. Penilaian diri sendiri 

2. Menulis artikel  

3. Memanfaatkan kejadian-kejadian kriis untuk bahan diskusi atau bahan ajar  

4. Portofolio mengajar dan 

5. Penelitian tindakan 

6. Pendekatan orang ke orang (one to one) meliputi : 

7. Pelatihan dengan teman sebaya (percoachingh) 

8. Observasi oleh teman sebaya (observation) 

9. Memanfaatkan kritik dari teman  

10. Team teathing  

11. Memanfaatkan kejadian-kejadian kritis (critical incidents), dan 

12. Penelitian tindakan (action research) 

Pendekatan Berbasis Kelompok meliputi : 

1. Melakukan studi kasus (case studies) 

2. Melakukan penelitian tindakan (action research) 

3. Menulis artikel untuk jurnal, dan 

4. KKG atau MGMP 

Sedangkan Pendekatan berbasis Institusional meliputi : 

1. Workshop 

2. Seminar 

3. Penelitian tindakan, 
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4. Pelatihan di tempat kerja (IHT, TOT, on the job training), 

5. Thecher support group. 

 

KESIMPULAN  

Mengingat besarnya peran guru dalam memasuki saat ini, diperlukan guru-guru 

bermutu dan berkemampuan profesional yang dapat menjawab tantangan zaman. Tugas 

kependidikan semakin berat seiring dengan perubahan yang terjadi pada masyarakat, yang 

secara eksponensial turut mempengaruhi pada saat adanya perubahan dalam dunia 

pendidikan sebagai penyesuaian terhadap perkembangan di masyarakat. Perubahan dalam 

pendidikan di antaranya adalah perubahan peran guru yang semula sebagai sumber utama 

kini secara berangsur-angsur mengalihkan tanggung jawab belajar pada murid. 

Derasnya arus informasi dan lajunya perkembangan iptek menuntut kemampuan 

profesional guru untuk dapat memilah dan memilih berbagai informasi untuk disampaikan 

kepada para siswa. Guru harus dapat membimbing siswa memanfaatkan informasi dan 

teknologi untuk tujuan pendidikan. Pada era globalisasi ini memungkinkan para guru untuk 

memilih dan menggunakan berbagai sumber belajar dengan mudah. Sikap inovatif yang 

didukung oleh kreativitas guru yang tinggi sangat membantu dalam rangka pemberdayaan 

sumber yang efektif.  

Untuk membantu guru-guru yang menghadapi tugas yang makin berat itu maka 

peningkatan mutu guru merupakan urgensi yang perlu segera diatasi. Pembinaan yang 

dilakukan meliputi peningkatan pendidikan, peningkatan kualifikasi guru , pelatihan dan 

penerapan sistem kenaikan pangkat melalui angka kredit. Muara dari semua itu adalah 

diperolehnya guru yang bermutu dan berkemampuan profesional. 

Peningkatan profesionalisme guru seyokyanya berlangsung dalam sistem organisasi 

dan manajemen yang kondusif. Untuk itu perlu diupayakan organisasi dan lingkungan tertata 

sedemikian rupa sehingga menjadi suatu sistem dengan manajemen yang menunjang 

pengembangan profesionalisme. Manajemen berbasis sekolah kalau dilaksanakan dengan 

baik akan menunjang bagi terwujudnya otonomi pendidikan guru yang pada gilirannya dapat 

meningkatkan profesionalisme. 

 Pendidikan berkualitas adalah suatu keharusan dalam upaya membangun masa depan 

bangsa dan negara yang lebih baik. Salah satu jalan mewujudkannya diperlukan adanya guru-

guru yang profesional yang mampu membimbing peserta didik mengembangkan potensi dan 

bakatnya secara optimal melalui pembelajaran yang efektif. 

 Untuk mengembangkan profesionalisme guru-guru tidak mungkin melakukan 

sendirian. Guru-guru memerlukan bantuan, bimbingan, pelatihan dan fasilitasi untuk 

mengembangkan diri melalui berbagai kegiatan. Upaya-upaya mengembangkan 

profesionalisme guru telah banyak dilakukan, namun secara kuatitatif maupun kuantitatif 

masih belum menggembirakan karena upaya tersebut belum mampu secara nyata 

meningkatkan profesionalisme guru, terutama guru yang berdomisili tugas didaerah yang 

jauh dari perkotaan. 

 Sekolah-sekolah mempunyai potensi strategis untuk membantu mengembangkan 

profesionalisme guru. Berbagai kegiatan peningkatkan profesionalisme guru bisa dirancang 
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dan dilakukan di sekolah. Kepala sekolah dan staf pimpinan di sekolah ikut bertanggung 

jawab untuk mengembangkan profesionalisme guru di sekolah seiring dengan upaya sekolah 

meningkatkan mutu pendidikannya. 

 Keberhasilan dalam pengembangan profesionalisme guru menjadi unsur pokok yang 

mempengaruhi keberhasilan upaya peningkatan mutu di sekolah. Oleh sebab itu, program 

peningkatan profesionalisme guru di sekolah harus di kelola dengan sebaik-baiknya. 

Kepemimpinan dan manajemen kepala sekolah perlu di tingkatkan melalui pembinaan 

intensif, agar kepala sekolah mampu mengelola pengembangan profesionali guru di sekolah 

dengan sebaik-baiknya 

 

Saran 

Kepala sekolah hendaknya selalu meningkatkan profesionalisme gurunya, baik melalui 

penataran, pelatihan, penelitian atau studi lebih lanjut . 
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ABSTRACT 

Human nature is manifested, the nature of the carrier, the ideals and the ability to associate 

life, social life or lives with another man. In general, the ideals of abstract form, not looks, ut 

it is believed even sometimes, dibatin made suggestions to materialice. But sometimes hope 

is concentrated on somenone or something.  Ideals is a desire, expectation, or goal always in 

mind. Ideals not only associated with a profession, but more than that he was a purpose in 

life. Based on the results of this studi obtained information that a parent (the father) is the 

first and primary roel models for their children. So that all children are used as informants in 

this stydy the professions holds both her parents (father). Albert Bandura stated that the 

learning process takes place in three parts (elements) that the behavior of the model 

(example), influence the behavior of the model, and the internal process of students. So 

people do know the process of learning to model behavior (behavior to be emulated), then 

consider and decide to emulate so that it becomes their own behavior. Behavioral models of 

the various behaviors that are known in the environment. When corresponding with his 

situation (interest, experience, idelas, goals and so on) then the behavior will be imitated. 

 

 

PENDAHULUAN 

Menurut kodratnya manusia itu adalah makhluk sosial. Setiap lahir ke dunia langsung 

disambut dalam suatu pergaulan hidup, yakni di tengah suatu keluarga atau anggota 

masyarakat lainnya. Kodrat ialah sifat, keadaan atau pembawaan alamiah yang sudah 

terjelma dalam diri manusia sejak manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Dorongan kodrat 

menyebabkan manusia mempunyai keinginan dan harapan, misalnya menangis, tertawa, 

bergembira dan sebagainya. 

Dalam diri manusia masing-masing sudah terjelma sifat, kordra pembawa dan 

kemampuan untuk hidup bergaul, hidup bermasyarakat atau hidup bersama dengan manusia 

lain. Dengan kodrat ini, maka manusia mempunyai harapan. Sudah kodrat pula bahwa 

manusia mempunyai bermacam-macam kebutuhan hidup. Untuk memenuhi semua 

kebutuhan itu manusia bekerja sama dengan manusia lain. Dengan adanya dorongan kodrat 

atau dorongan kebutuhan hidup itu maka manusia mempunyai harapan. Kelangsungan hidup 

(survival) untuk melangsungkan hidupnya manusia membutuhkan sandang pangan dan 

papan. 

Sudah merupakan suatu kodrat pula bahwa manusia mempunyai harapan dan cita-cita. 

Cita-cita adalah bentuk dasar dari kepercayaan akan sesuatu yang diinginkan akan didapatkan 

atau suatu kejadian akan berbuah kebaikan di waktu yang akan datang. Pada umumnya cita-
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cita berbentuk abstrak, tidak tampak, namun diyakini bahkan terkadang dibatin dan dijadikan 

sugesti agar terwujud. Namun ada kalanya tertumpu pada seseorang atau sesuatu. 

Pada dasarnya, anak-anak pun sudah memiliki cita-cita. Sayangnya, anak belum 

mengetahui dengan jelas, apa itu cita-cita. Dalam benaknya cita-cita merupakan sesuatu yang 

tidak nkyata. Untuk itu, cita-cita perlu dijadikan nyata agar anak dapat memahami apa yang 

dimaksud cita-cita. Caranya, dengan memberikan penjelasan tentang cita-cita. Harapannya, 

anak dapat membayangkan seperti apa nantinya ketika sudah menjadi besar suatu hari nanti. 

Cita-cita anak mudah berubah. Anak perempuan yang masih berusia 5 tahun 

umumnya akan menjawab, “menjadi putri yang cantik”. Ini dipengaruhi seringnya menonton 

film kartun, sehingga pikirannya melambung seperti putri cantik pujaannya. Dua atau tiga 

tahun ke depan, mungkin anak bercita-cita menjadi penyanyi. Ini mungkin terpengaruh 

dengan penyanyi idolanya. Sedangkan anak laki-laki sangat mungkin bercita-cita menjadi 

tokoh pahlawan seperti dalam film kesukaannya. Ini semua karena kekagumannya pada 

tokoh-tokoh yang mempengaruhi dan memberikan pengalaman kepadanya. Semakin 

bertambah besar, maka anak akan makiin mengenal jenis pekerjaan lainnya. Kelak itu akan 

mempengaruhi angan-anagan dan keputusannya untuk menjadi seperti tokoh tersebut. 

Seiring dengan berjalannya waktu dan kedewasaan yang diperoleh dari lingkungan 

dan pengalaman, anak biasanya mulai berfikir dengan lebih jernih untuk menentukan cita-

citanya. Anak yang  memiliki cita-cita sejak dini, justru lebih jauh lagi tentang cita-citanya. 

Walaupun tidak dapat diingkari ketebatasan pengetahuan anak, membuat anak menentukan 

cita-cita berdasarkan keinginan dan pengetahuannya. 

Sebagaimana diketahui bahwa, orang tua adalah contoh atau panutan pertama dan 

utama bagi anak. Di dalam lingkungan keluargalah awal tumbuhnya cita-cita seorang anak, 

orang tua sudah mulai menanamkan benih cita-cita untuk memotivasi anaknya, cita-cita 

sementara masih keinginan orang tua belum dari keinginan seorang anak, seiring 

bertambahnya usia si anak, ada kemungkinan akan tetap konsisten dengan cita-cita semual 

atau melenceng dari cita-cita awal, missal seorang anak dari keluarga guru kebanyakan 

bercita-cita menjadi guru, pedagang, petani, tentara, dokter, pengusaha, dan lain-lain. 

Di dalam proses pemilihan karir atau pekerjaan tidak mungkin mudah bagi aanak-

anak, yang mana anak dihadapkan pada suatu tugas yang sifarnya ambigu, dan tidak terduga. 

Mereka dituntut membuat keputusan penting yang akan mempengaruhi kehidupannya, yaitu 

pilihan karir yang akan ditekuni. Dalam proses pemilihan karir sampai pengambilan 

keputusan karir sebagai indikator dari kematangan karir dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

seperti minat, kemampuan menilai diri potensi diri, sikap terhadap karir (Super 1990), 

sedangkan menurut Ginzberg, dk (1951) faktor yang berpengaruh terhadap proses pemilihan 

karir adalah minat, kemampuan, nilai-nilai dan peran orang tua. Menurutnya orang tua 

seringkali membuat keputusan untuk anaknya dan menganggap anak belum dapat menilai 

kemampuannya sendiri. 

Berdasarkan paparan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliit tentang pilihan 

profesi atau cita-cita anak dihubungkan dengan profesi orang tuanya, yang dalam hal ini 

penulis memilih profesi orang tua di bidang Perbankan (bank). 
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Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini penulis rumuskan 

dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut : “Apakah profesi orang tua di bidang 

perbankakn membuat anak berkarir di bidang yang sama sebagaimana profesi orangtuanya? 

Dan dihubungkan dengan konseling karir? 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Teori Konseling Karir 

1. Teori Konseling Behavioral 

Konseling behavioral adalah salah satu dari teori-teori konseling yang ada 

pada saat ini. Konseling behavioral merupakan bentuk adaptasi dari aliran psikologi 

behavioristik, yang menekankan perhatiannya pada perilaku yang tampak. Pada 

hakikatnya konseling merupakan sebuah upaya pemberian bantuan dari seorang 

konselor kepada klien. Bantuan disini dalam pengertian sebagai upaya membantu 

orang lain agara ia mampu tumbuh kea rah yang dipilihnya sendiri, mampu 

memecahkan masalah yang dihadapinya dan mampu menghadapi krisis-krisis yang 

dialami dalam kehidupannya (Yusuf dan Juntika, 2005:9). 

Konseling behavioral adalah sebuah proses konseling (bantuan) yang 

diberikan oleh konselor kepada klien dengan menggunakan pendekatan-pendekatan 

tingkah laku (behavioral), dalam hal ini pemecahan masalah-masalah yang dihadapi 

serta dalam penentuan arah kehidupan yang ingin dicapai oleh diri klien. Menurut 

Krumboltz dan Thoresen (Surya, 1988:187) konseling behavioral adalah suatu proses 

membantu orang untuk belajar memecahkan masalah interpersonal, emosional dan 

keputusan tertentu. 

Perkembangan konseling behavioral bertolak dari perkembangan aliran 

behavioristik dalam perkembangan psikololo yang menolak pendapat aliran 

strukturalisme yang berpendapat bahwa mental, pikiran dan perasaan hendakan 

ditemukan terlebih dahulu bila perilaku manusia ingin dipahami, maka muncullah 

teori introspeksi. 

a. Ivan Petrovich Pavlov (1849-1936) 

Ivan Petrovich Pavlov adalah orang Rusia yang sangat dikenal dengan teori 

pengkondisian klasik (classical conditioning) dengan eksperimennya yang 

menggunakan anjing sebagai obyek penelitian. Pengkondisian model Pavlov ini 

menyatakan bahwa ransangan yang diberikan secara berulang-ulang serta 

dipasangkan dengan unsure penguat, akan menyebabkan suatu reaksi (J.P. 

Chaplin, 2002:103). Menurut Pavlov (Walgito, 2002:53) aktivitas organisme 

dapat dibedakan atas : 

1) Aktivitas yang bersifat reflekti, yaitu aktivitas organisme yang tidak disadari 

oleh organisme yang bersangkutan. Organisme membuat tanpa disadari 

sebagai reaksi terhadap stimulus yang mengenainya. 

2) Aktivitas yang disadari, yaitu aktivitas atas dasar kesadaran organisme yang 

bersangkutan. Ini merupakan respons atas dasar kemauan sebagai suatu 

reaksi terhadap stimulus yang diterima. Ini berarti bahwa stimulus yang 
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diterima oleh organisme itu sampai pada pusat kesadaran, dan barulah terjadi 

suatu proses respons.  

 

b. Edward Lee Thornkike (1874-1949) 

Edward Lee Thornkike (psikolog Amerika) lahir di Wiliamsburg pada 

tahun 1874 (Walgito, 2002:55). Karya-karyanya yang paling dikenal adalah 

penelitian mengenai animal psychology serta teori belajar trial and error 

learning. Thorndike (Walgito, 2002:55) menitikberatkan perhatiannya pada aspek 

fungsional perilaku yaitu bahwa proses mental dan perilaku dengan penyesuaian 

diri organisme terhadap lingkungannya. Karena pendapatnya tersebut maka 

Thorndike diklasifikasikan sebagai behaviorist yang fungsional, berbeda dengan 

Pavlov yang behaviorist asosiatif. 

Dari hasil eksperimennya Thondike menetapkan ada tiga macam hukum 

yang sering disebut dengan hukum pimer dalam hal belajar, tiga hukum tersebut 

adalah (Walgito, 2002:556) : 

1) Hukum kesiapsediaan (the law of readiness) 

the law of readiness adalah salah satu faktor penting, karena dalam proses 

belajar yang baik organisme harus mempunyai kesiapsediaan, karena tanpa 

adanya kesiapsediaan dari organisme yang bersangkutan maka hasil 

belajarnya tidak akan baik. 

2) Hukum latihan (the law of exercise) 

Thorndike mengemukakan dua aspek yang terkandugn di dalamnya yaitu the 

law of use dan the law of disuse. The law of use adalah hukum yang 

menyatakan bahwa hubungan atau koneksi antara stimulus-respons akan 

menjadi kuat apabila sering digunakan. The law of disuse adalah hukum yang 

menyatakan bahwa koneksi antara stimuls-respons akan menjadi lemah 

apabila tidak latihan. 

3) Hukum efek (the law of effect) 

Mengenai hokum efek, Thorndike berpendapat bahwa memperkuat atau 

memperlemah hubungan stimulus-respons, tergantung pada bagaimana hasil 

dari respons yang bersangkutan. 

c. Burrhus Frederic Skinner (1904-1990) 

b. F. Skinner dikenal sebagai tokoh dalam bidang pengkondisian operan (operant 

condisioning). Untuk memahami konsep ini, kita hrus memahami dengan apa 

yang dimaksud perilaku operan dan perilakuk respons (Walgito, 2002:57). 

1) Perilaku respons adalah perilaku alami, perilaku ini merupakan respons 

langsung atas stimulus, perilaku ini bersifat reflektif. Perilaku ini sama 

halnya dengan istilah aktivitas relektif dalam kondisioning klasik dari 

Pavlov. 

2) Perilaku operan ; perilaku ini lebih bersifat spontan, perilaku yang muncul 

bukan ditimbulkan oleh stimulus, melainkan ditimbulkna oleh organism itu 

sendiri.  
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Terdapat dua prinsip umum dalam teori pengkondisian operan yang 

dipaparkan oleh Skinner, dua prinsip tersebut adalah (Walgito, 2002:57) : 

a. Setiap respons yang disertai dengan reward (sebagai reinforcement 

stimuli) akan cenderung diulangi. 

b. Reward atau reinforcement stimuli akan meningkatkan kecepatan atau 

rate terjadinya respons. 

J.P. Chaplin (2002:466) memaparkan bahwa hukum dasar 

pengkondisian operan adalah apabila ada satu operan yang diikuti dengan 

satu penguatan perangsang, maka kecepatan mereaksi akan bertambah pula. 

Percepatan mereaksi tadi secara khas diukur selama satu pelaksanaan sampai 

terjadinya pengakhiran. Penguatan perangsang reinforcement stimuli dapat 

bersifat postif atau negatif. 

d. John Broadus Watson (1878-1958) 

Watson (J.P. Chapli, 2002:536) mendefinisikan psikolokgi sebagai ilmu 

pengetahuan tentang perilaku. Sasaran behaviorisme adalah mampu meramalkan 

rekasi dari satu pengenalaln mengenai kondisi perangsang, dan sebaliknya, juga 

mengenali reaksi agar bisa meramalkan kondisi perangsang yang mendahuluinya. 

Inti dari behaviorisme adalah memprediksi dan mengontrol perilaku. 

Karyanya diawali dengan artikelnya psychology as the behaviorist views it 

pada tahun 1913. Di dalam artikelnya tersebut Watson mengemukakan 

pandangan behavioristiknya yang membantah pandangan strukturalisme dan 

fungsionalisme tentang kesadaran. Menurkut Watson (behaviorist view) yang 

dipelajari adalah perilaku yang dapat diamati, bukan kesadaran, karena kesadaran 

adalah sesuai yang dubios. 

Metode-metode obyektif Watson lebih banyak menyukai studi mengenai 

binatang dan anak-anak, seperti sebuah studi yang ia lakukan dalam 

pengkondisian rasa takut pada anak-anak. 

2. Albert Bandura (1926-…) 

Teori belajar sosial (social learning) oleh Bandura menekankan bahwa kondisi 

lingkungan dapat memberikan dan memeliharan respon-respon tertentu pada diri 

seseorang. Asumsi dasar dari teori ini yaitu sebagian besar tingkah laku individu 

diperoleh dari hasil belajar melalui pengamatan atas tingkah laku yang ditampilak 

oleh individu-individu lain yang menjadi model. 

Bandura menyatakan bahwa orang belajar banyak perilaku melalui peniruan, 

bahkan tanpa adapnya penguat (reinforcement) sekalipun yang diterima. Kita bisa 

meniru beberapa perilaku hanya melalui pengamatan terhadap perilaku model, dan 

akibat yang ditimbulkannya atas model tersebut. Proses belajar semacam ini disebut 

“observational learning” atau pembelajaran melalui pengamtan. Selama jalannya 

observational learning, seseorang mencoba melakukan tingkah laku yang dilihatnya 

dan reinforcement/punishment berfungsi sebagai sumber informasi bagi seseorang 

mengenai tingkah laku mereka. 
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Selanjutnya, bandura juga mengemukakan apa yang disebutnya observer 

attributes, yaitu kemampuan seseorang untuk mengikuti (memperhatikan) secara 

selektif serta pengalaman masa lalu dari orang tersebut yang akan mempengaruhi 

model mana yang mereka ikuti dan seefektif apa mereka mengikkuti model tersebut. 

Kemampuan ini dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu : 

 

a. Kapasisas peseptual yang matang. 

b. Tingkat arousal (ketergugahan) yang optimal mendorong perhatian terhadap 

aspek-aspek yang penting dari tingkah laku model. 

c. Perceptual set (apa yang diharapkan untuk dilihat) 

d. Kemampuan kognitif untuk memahami keadaan) 

e. Preferensi (minat) mempengaruhi feature yang diseleksi untuk diproses lebih 

lanjut. 

B. Tinjauan Tentang Cita-cita Anak 

Cita-cita adalah keinginan, harapan, atau tujuan yang selalu ada dalam pikiran. 

Cita-cita bukan hanya terkait dengan sebuah profesi namun lebih dari itu ia adalah 

sebuah tujuan hidup. Menurut kamus umum Bahasa Indonesia, yang disebut cita-cita 

adalah keinginan, harapan, tujuan yang selalu ada dalam pikiran. Baik keinginan, 

harapan, maupun tujuan merupakan apa yang mau diperoleh seseorang pada masa 

mendatang. Apabila cita-cita tidak mungkin atau belum mungkin terpenuhi, maka cita-

cita itu disebut angan-angan. Antara masa sekarang yang merupakan realita dengan masa 

yang akan datang sebagai ide atau cita-cita terdapat jarak waktu.. 

Dapatkah seseorang anak mencapai apa yang dicita-citakan, hal ini bergantung 

dari beberapa faktor, yaitu (Nurihsan, dkk., 2011) : 1. Latar belakang pendidikan orang 

tua, Latar belakang pendidikan orang tua cukup berpengaruh dalam mendidikan anak. 

Ibu bapak yang memiliki pendidikan baik akan menanamkan nilai-nilai pendidikan 

keluarga dengan baik pula. Harapannya nilai-nilai keluarga tersebut akan dibawa ketika 

anak itu menjadi dewasa dan berkeluarga. Semua orang tua menginginginkan anaknya 

kelak menjadi orang yang berguna. Meski ibu bapaknya hanya menjadi petani, mereka 

berharap agar kelak anaknya tidak menjadi petani. Bahkan kalau bisa lebih baik. Kalau 

tetap menjadi petani, tentunya petani modern yang menggunakan teknologi dalam 

menggarap sawah. 2. Contoh orang tua, Ibu-bapaknya adalah panutan anak-anak di 

rumah. Ibu-bapak menjadi contoh yang pertama dan utama. Bapak yang bekerja di 

kantor, memberikan contoh dari sisi penampilan, kata-kata, sikap, dan karakter yang 

menunjang profesi tersebut. Anak pun mendapat gambaran laki-laki atau wanita yang 

bekerja di kantor. Mungkin di rumah itu terdapat kakek atau nenek yang berprofesi 

sebagai guru. Penampilan seorang guru berbeda dengan penampilan pekerja kantor. 

Penokohan yang berbeda ini dapat diamati dengan jelas berikut perilaku, kata-kata dan 

karakter yang mengikutinya. 3.Pola asuh, Ibu-bapak sangat berperan dalam 

pembentukan kepribadian anak. Melalui penanaman moral dan kebiasaan-kebiasaan 

baik, anak akan tumbu h menjadi pribadi yang diharapkan ibu-bapaknya. Sehubungan 

dengan cita-cita anak, orang tua perlu memberikan pengertian sederhana tentang peran-
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peran yang ada di lingkungan mereka. Sampaikan dengan pola asuh yang luwes, ajak 

anak bertukakr pikiran. 4. Faktor sosial ekonomi, Kondisi sosial ekonomi keluarga 

banyak menentukan perkembangan kehidupan pendidikan dan karir anak. Kondisi sosial 

yang menggambarkan status orang tua merupakan faktor yang “dilihat” oleh anak untuk 

menentukan pilihan sekolah dan pekerjaan. Secara tidak langsung keberhasilan 

orangtuanya merupakan contoh bagi anak, sehingga menenutkan pilihan pendidikan dan 

karir yang tersirat untuk mempertahankan kesuksesan orang tuanya.  

PEMBAHASAN 

Jika kita perhatikan proses perkembangan anak, di dalam diri anak untuk menjadi 

orang dewasa sesuai dengan tingkat kematangannya, proses-proses perkembangan anak 

sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungannya. Seperti pendapat John Locke dengan teori 

tabularasa-nya yang menyatakan bahawa pada permulaannya jiwa anak adalah bersih 

bagaikan selembar kertas putih yang kemudian sedikit demi sedikit terisi oleh pengalaman 

atau empiri. Dengan kata lain, akan menjadi apa anak tersebut bergantung pada 

lingkungannya yang memberikan warna pada kertas putih tersebut. 

Kebiasaan-kebiasaan tingkah laku secara fisik maupun  psikis yang berkembang pada 

anak sangat dominan dipengaruhi oleh proses imitasi (peniruan) dalam bentuk adaptasi serta 

seleksi terhadap lingkungannya. Secara pribadi anak memiliki potensi bawaan yang siap 

dikembangkan. Dengan kata lain, pembentukan kebiasaan tingkah laku dengan melakukanl 

penyesuaian-penyesuaian dan seleksi terhadap stimulus (rangsangan) yang datangnya dari 

orang lain atau alam sekitar yang ada diseputar dirinya. Stimulus-stimulus inilah yang 

membangkitkan daya kreasi dan imajinasi anak sehingga anak mampu menemukan dan 

menggunakan alat-alat serta anak mampu berbuat sesuatu dengan meniru (imitasi). 

Uapay untuk menjelaskan cita-cita anak yang ingin menjadi seperti orangtuanya, 

penulis akan menggunakan teori belajalr sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandura. 

Bandura adalah nama seorang ahli yang menulis tentang teori belajar. Inti dari teori belajar 

Bandura adalah modeling dan lingkungan. Dengan mendapatkan model atau contoh yang 

baik secara terus menerus maka perilaku anak dapat dirubah dari kurang baik menjadi baik, 

atau dari baik menjadi lebih baik. 

Albert Bandura adalah seorang psikologi yang terkenal dengan teori belajar sosial atau 

kognitif sosial serta efikasi diri. Eksperimennya yang sangat terkenal adalah eksperimen 

Bobo Doll yang menunjukkan anak meniru secara persis perilaku agresif dari orang dewasa 

disekitarnya. Dari teori ini maka pembiasaan atau perilaku yang diulang-ulang menjadi dasar 

utama untuk mengubah perilaku anak. 

Teori beajar sosial Bandura menujukkan pentingnya proses mengamati dan meniru 

perilaku, sikap dan reaksi emosi orang lain. Bandura (1977) menyatakan bahwa : “Learning 

would be exceedingly laborious, not to mantion hazardous, if people ha to rely solely on the 

effect of their own actions to inform them what to do. Fortunately, most human behavior is 

earned observationally through modeling : from observing others one forms an idea of how 

new behaviours are performed, and on later occasions this coded information serves as a 

guide for action”. Teori Bandura menjelaskan perilaku manusia dalam konteks interaksi 

timbale balik yang berkesinambungan antara kognitif, perilaku dan pengaruh lingkungan. 
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Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan terlihat dengan jelas bahwa harapan 

dan cita-cita anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga. Sosok ayah yang dijadikan 

informan dalam penelitian ini, menjadi panutan utama, jika dihubungkan dengan teori 

Bandura di atas jelas menunjukkan adanya interaksi timbal balik yang berkesinambungan 

antara kognitif, perilaku dan pengaruh lingkungan. Hal ini dapat dilihat atau dibuktikan 

antara lain dengan menghubungkan anak dengan orang tuanya. Orangtua disini sekaligus 

berfungsi sebagai objek belajar atau modeling yang akan ditiru perilakunya oleh anak secara 

berkesinambungan. 

Tahap-tahap dalam proses belajar tersebut adalah sebagai berikut (Syah, 1999:112-113) : 

1. Tahapa perhatian (attentional phase). Pada tahap pertama ini anak pada umumnya 

memusatkan perhatian (sebab anak tidak bisa mengimitasi sebuah model tanpa 

memberikan perhatian yang cukup kepada model tersebut) pada obyek materi atau 

perilaku model yang lebih menarik terutama karena keunikannya dibanding dengan 

materi atau perilaku lain yang sebelumnya telah mereka ketahui. 

2. Tahap penyimpanan dalam ingatan (retention phase). Pada tahap kedua ini informasi 

berupa materi dan contoh perilaku model itu ditangkap, diproses dan disimpan dalam 

memori. 

3. Tahap reproduksi (reproduction phase). Tahap ketiga in segala bayangan atau citra 

mental (imagery) atua kode-kode simbolis yang berisi informasi pengetahuan dan 

perilaku yang telah tersimpan dalam memori anak itu diproduksi kembali. 

4. Tahap motivasi (motivation phase). Tahap terakhir dalam proses terjadinya peristiwa 

atau perilaku belajar adalah tahap penerimaan dorongan yang dapat berfungsi sebagai 

reinforcement (penguatan) bersemayamnya segala informasi dalam memori anak. 

Sebagaiman diungkapkan oleh Bandura bahwa ada lima hal yang dapat dipelajari 

seseorang melalui pengamatan terhadap model, yaitu sebagai berikut (Uno, 2006:195-196) 

1. Pengamat dapat mempelajari kognitif, afektif, atau psikomotor yang baru dengan cara 

memperhatikan bagaimana orang tersebut melakukan hal-hal tersebut. 

2. Pengamatan terhadap modle dapat menguatkan atau melemahkan berbagai halangan 

untuk pengamat melakukan perilaku yang sama. 

3. Para model dapat pula bertindak sebagai penganjur umum atau pendorong bagi para 

pengamat. 

4. Dengan memperhatikan model, pengamat dapat belajar bagaimana memanfaatkan 

lingkungan sekitar serta benda-benda yang ada di dalamnya. 

5. Melihat model mengekspresikan reaksi-reaksi emosional dapat membangkitkan 

rangsangan pengamat untuk mengekspresikan reaksi emosional yang sama. 

Langkah-langkah (Treatment) yang diambil dalam konseling 

Tahapan yang dilakukan dalam melakukan konseling yaitu : 

1. Tahap analisis, adalah pengumpulan informasi dan data mengenai klien. 

2. Tahap diagnosis adalah upaya untuk menemukan fakctor-faktor penyebab atau yang 

melatarbelakangi timbulnya masalah peserta didik. 

3. Prognosis, langkah ini untuk memperkirakan apakah masalah yang dialami peserta didik 

masih mungkin untuk diatasi serta menentukan berbagai alternative pemecahannya. 
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4. Tahap konseling merupakan hubungan membantu klien untuk menemukan sumber diri 

sendiri maupun sumber di luar dirinya dalam upaya mencapai perkembangan dan 

penyesuaian optimal sesuai dengan kemampuannya. 

5. Tindak lanjut, untuk melihat seberapa pengaruh tindakan bantuan yang telah diberikan 

terhadap pemecahan masalah yang dihadapi peserta didik. 

 

PENUTUP  

Orang tua adalah contoh atau panutan pertama dan utama bagi anak. Di dalam 

lingkungan keluargalah awal tumbuhnya cita-cita seorang anak, orang tua sudah mulai 

menanamkan benih cita-cita untuk memotivasi anaknya, cita-cita sementaran masih 

keinginan orang tua belum dari keinginan seorang anak, seiring bertambahnya usia si anak, 

ada kemungkinan akan tetap konsisten dengan cita-cita semula atau melenceng dari cita-cita 

awal, missal seorang anak dari keluarga guru kebanyakan bercita-cita menjadi guru, 

pedagang, petani, tentara, dokter, pengusaha dan lain-lain. 

Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh keterangan bahwa orangtua (Bapak) 

merupakan panutan yang pertama dan utama bagi anak-anaknya, sehingga semua anak yang 

dijadikan informan dalam penelitian ini berpandangan baik terhadap profesi orangtuanya 

(Bapak). 

Fenomena di atas penulis analisis dengan menggunakan teori belajar sosial yang 

dikemukakan oleh Albert Bandura dimana dinyatakan bahwa proses pembelajaran terjadi 

dalam tiga komponen yaitu perilaku model, pengaruh perilaku model, dan prosesn internal 

pelajar. Jadi individu melakukan pembelajaran dengan proses mengenal perilaku model 

kemudian mempertimbangkan dan memutuskan untuk meniru sehingga menjadi perilakunya 

sendiri. 

Saran atau rekomendasi yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut : 

1. Proses imitask (peniruan) anak sangat mempengaruhi minat, harapan dan cita-citanya. 

Oleh karena itu, orang tua sebagia panutan utama bagi anak harus memberikan contoh 

yang baik sehingga perilaku dan sikap anak akan menjadi baik pula. 

2. Untuk dapat menyelenggarakan bimbingan dan konseling yang efektif perlu adanya 

suasana dukungan dari seluruh lembaga terkait, dan untuk mencapai hal tersebut perlu 

dilakukan adanya sebuah pelatihan para penyelenggara, tutor, dna penilik pendidikan 

kesetaraan tentang bimbingan dan konseling. 
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PENDAHULUAN 

Profesi guru pada saat ini masih banyak dibicarakan orang atau masih saja 

dipertanyakan orang, baik di kalangan para pakar pendidikan maupun di luar pakar 

pendidikan. Bahkan dalam dasawarsa terakhir ini hampir setiap hari, media massa baik media 

cetak maupun elektronik selalu memuat berita tentang guru. Ironisnya berita-berita tersebut 

banyak cenderung melemahkan posisi guru baik yang sifatnya menyangkut kepentingan 

umum sampai kepada hal-hal yang sifatnya pribadi, sedangkan dari pihak guru sendiri nyaris 

tak mampu membela diri. 

Menurut Made Pidarta (2010), rendahnya pengakuan masyarakat terhadap profesi guru 

disebabkan beberapa hal: 

a. Adanya pandangan sebagian masyarakat, bahwa siapapun dapat menjadi guru. 

b. Kekurangan guru di daerah terpencil, memberi peluang untuk mengangkat seseorang 

yang tidak mempunyai keahlian untuk menjadi guru. 

c. Banyak guru yang belum menghargai profesinya, apalagi berusaha mengembangkan 

kompetensi profesinya itu. Perasaan rendah diri karena menjadi guru, penyalahgunaan 

profesi untuk kepuasan dan kepentingan pribadinya, sehingga wibawa guru semakin 

merosot. 

Dari kenyataan-kenyataan ini sekalipun pahit bagi guru, sudah saatnya kompetensi 

guru perlu ditingkatkan. Guru harus peka dan tanggap terhadap perubahan-perubahan, 

apalagi di era globalisasi saat ini. Pembaharuan dan teknologi yang terus berkembang sejalan 

dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Di sinilah tugas guru untuk senantiasa 

meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan, sikap dan ketrampilan sehingga apapun yang 

diberikan kepada siswanya tidak terlalu ketinggalan dengan perkembangan zaman. Bahkan 

tidak cukup dengan itu saja, untuk membangun kembali puing-puing kepercayaan 

masyarakat terhadap profesi guru yang hampir tumbang diterjang kemajuan zaman, maka 

guru perlu tampil di setiap kesempatan di masyarakat terhadap baik sebagai pendidik, 

pengajar, pelatih, inovator maupun dinamisator pembangunan masyarakat yang bermoral 

sekaligus mencerdaskan bangsa. 

Inovasi dan peningkatan mutu pendidikan merupakan proses yang berkesinambungan 

dan perlu melibatkan seluruh komponen dalam pendidikan, bukan hanya program pemerintah 

saja. Upaya perbaikan terus menerus itu, tidak hanya tuntutan dari atas, namun perlu dimulai 

dari bawah. Peningkatan mutu pendidikan dapat dimulai dengan meningkatkan mutu guru 

dalam mengajar dan berprilaku profesional (profesionalisme). Selain melalui program 

mailto:asep.plbpadang@gmail.com
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sertifikasi, berbagai penataran dan pelatihan guru merupakan bentuk dari upaya pembinaan 

tersebut. 

Guru merupakan ujung tombak pendidikan. Sebagai pendidik, guru harus memiliki 

kompetensi-kompetensi tertentu agar mampu mendidik anak didiknya dengan baik. 

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut guru sebagai seorang pendidik 

untuk terus-menerus mengembangkan dirinya agar wawasannya menjadi luas sehingga dapat 

mengikuti perubahan dan perkembangan profesinya yang didasari oleh perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi tersebut. 

Selama ini, pembinaan guru lebih banyak dilakukan melalui pelatihan konvensional, 

dengan blok waktu, perwakilan guru dari kabupaten, diundang untuk dilatih dalam bidang 

tertentu. Secara parsial pembinaan dilakukan di suatu lembaga pelatihan atau di suatu hotel 

dalam kurun waktu tertentu. Pembinaan guru melalui pelatihan konvensional ini sudah 

berlangsung sejak lama. Tidak sedikit dana yang dipersiapkan oleh pemerintah untuk 

mengadakan pelatihan guru, namun usaha yang dilakukan seringkali kurang signifikan 

terhadap peningkatan mutu guru. Seringkali hasil pelatihan tidak langsung dapat 

diaplikasikan dalam keseharian aktivitas guru. Terjadi kecenderungan, guru kembali pada 

cara mengajar seperti sebelum mengikuti pelatihan. 

Diduga penyebabnya karena pelatihan tidak berbasis pada permasalahan nyata kelas 

atau bersifat top down, materi pelatihan sama diterima oleh guru tanpa mengenal daerah asal, 

sehingga belum tentu sesuai dengan kebutuhan masing-masing guru di daerah dengan kondisi 

Sekolah Luar Biasa (SLB) yang berbeda. Selain itu, hasil pelatihan tidak tersosialisasikan 

kepada guru lain yang jumlahnya ribuan di suatu kabupaten, karena tidak ada kesempatan 

untuk sosialisasi kepada guru-guru lain, Sebagian besar guru di kabupaten tidak pernah 

memperoleh penyegaran pengetahuan. Dengan demikian sistem pembinaan guru belum 

sistematik dan berkelanjutan bagi semua guru untuk memutakhirkan pengetahuan dan 

keterampilan dalam membelajarkan siswa di kabupaten/kota sasaran. 

Untuk mengatasi kelemahan model pelatihan/penataran guru tersebut, maka 

diperlukan upaya peningkatan profesionalisme guru melalui model pembinaan guru yang 

disebut Lesson Study. Berbeda dengan model pelatihan/penataran guru konvensional yang 

bersifat top-down, artinya materi pelatihan sudah disiapkan dan diberikan oleh instruktur. 

Model pembinaan guru melalui lesson study bersifat bottom-up karena materi pelatihan 

berbasis permasalahan yang dihadapi para guru di SLB, kemudian dikaji secara kolaboratif 

dan berkelanjutan. 

Lesson study merupakan alternatif model pengembangan kualitas pembelajaran yang 

efektif, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran bagi anak berkebutuhan 

khusus di SLB, karena dalam lesson study terdapat sejumlah indikator yang dapat 

meningkatkan kompetensi guru dan meningkakan proses pembelajaran, motivasi dan 

aktivitas siswa dalam PBM. Diantara indikator-indikator tersebut antara lain: 

a. Pengembangan lesson study dilakukan dan didasarkan pada hasil ”sharing” pengetahuan 

profesional para guru yang terlibat. 

b. Penekanan yang mendasar pada lesson study adalah agar para siswa memiliki kualitas 

belajar yang tinggi. 
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c. Dalam lesson study disusun oleh para guru secara kolaboratif, maka mereka dapat: 

1) Menentukan secara bersama-sama tujuan pembelajaran yang cocok dengan kondisi 

peserta didik. 

2) Mengkaji dan meningkatkan pembelajaran yang bermanfaat bagi siswa. 

3) Merencanakan pembelajaran yang kolaboratif dan efektif. 

4) Melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. 

d. Adanya open class memungkinkan guru-guru (pengajar) lain dapat melihat secara 

langsung model pembelajaran yang dilakukan oleh guru (pengajar) model untuk 

kemudian dilakukan refleksi. 

Melalui lesson study, guru dapat secara kolaboratif berupaya menerjemahkan tujuan 

dan standar pendidikan ke alam nyata di kelas. Kolaborasi yang dilakukan bertujuan untuk 

merancang pembelajaran sedemikian rupa sehingga siswa dapat mencapai kompetensi dasar 

yang diharapkan akan mereka kuasai. Dalam kolaborasi ini, guru-guru yang tergabung dalam 

kelompok lesson study berupaya merancang suatu skenario pembelajaran yang 

memperhatikan kompetensi dasar, pengembangan kebiasaan berpikir ilmiah, dan strategi 

pembelajaran yang digunakan sehingga siswa dapat memperoleh pengetahuan tertentu yang 

terkait dengan materi yang dibelajarkan. Guru-guru dalam kelompok lesson study juga harus 

membuat perangkat-perangkat lain yang diperlukan dalam pembelajaran seperti LKS, 

panduan guru (teaching guide), media pembelajaran, instrumen evaluasi pembelajaran. 

 

PEMBAHASAN 

1. Prinsip-Prinsip Pelatihan Lesson Study dalam Upaya Meningkatkan 

Profesionalisme Guru SLB 

Dalam lesson study, guru dapat berperan sebagai model/pengajar dalam satu 

waktu dan menjadi guru pengamat di lain waktu. Pergantian peran ini menciptakan rasa 

saling mengerti serta mendukung di antara guru dan secara efektif meningkatkan mutu 

proses belajar-mengajar. Hendayana dkk. (2006:10) menegaskan bahwa setiap guru pada 

kegiatan lesson study berkesempatan untuk melakukan hal-hal berikut ini: 

a. Mengidentifikasi masalah pembelajaran. 

b. Mengkaji pengalaman pembelajaran yang biasa dilakukan. 

c. Memilih alternatif model pembelajaran yang digunakan. 

d. Merancang rencana pembelajaran. 

e. Mengkaji kelebihan dan kekurangan alternatif model pembelajaran yang dipilih. 

f. Melaksanakan pembelajaran. 

g. Mengobservasi proses pembelajaran. 

h. Mengidentifikasi hal-hal penting yang terjadi dalam aktivitas belajar siswa di kelas. 

i. Melakukan refleksi secara bersama-sama atas hasil observasi kelas. 

j. Mengambil pelajaran berharga dari setiap proses yang dilakukan untuk kepentingan 

peningkatan kualitas proses dan hasil pembelajaran lainnya. 

Lesson Study yang didisain dengan baik akan menghasilkan guru yang profesional 

dan inovatif. Dengan melaksanakan Lesson Study para guru dapat (Lewis, 2002): 
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a. Menentukan tujuan pelajaran (lesson), satuan (unit) pelajaran, metode pelajaran yang 

efektif. 

b. Mengkaji dan meningkatkan pelajaran yang bermanfaat bagi siswa. 

c. Memperdalam pengetahuan tentang mata pelajaran yang disajikan para guru. 

d. Menentukan tujuan jangka panjang yang akan dicapai para siswa. 

e. Merencanakan pembelajaran secara kolaboratif. 

f. Mengkaji secara teliti belajar dan perilaku siswa. 

g. Mengembangkan pengetahuan pembelajaran yang dapat diandalkan. 

h. Melakukan refleksi terhadap pengajaran yang dilaksanakan berdasarkan pandangan 

siswa dan koleganya 

Terdapat beberapa prinsip lesson study. Lesson study merupakan model 

pembinaan profesi pendidikan melalui pengkajian pembelajaran secara kolaboratif dan 

berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip kolegialitas dan mutual learning untuk 

membangun komunitas belajar. Berdasarkan pada terminologi di atas, menurut 

Hendayana (2009) ada 7 kata kunci dari definisi lesson study, yaitu: 

a. Pembinaan profesi. 

b. Pengkajian pembelajaran. 

c. Kolaboratif. 

d. Berkelanjutan. 

e. Kolegialitas. 

f. Mutual learning. 

g. Komunitas belajar. 

Menurut Hendayana (2009), lesson study bertujuan untuk melakukan pembinaan 

profesi pendidik secara berkelanjutan agar terjadi peningkatan profesionalitas pendidik 

secara terus-menerus. Lebih lanjut Hendayana (2009) menyatakan bahwa pengkajian 

pembelajaran harus dilakukan secara terus menerus karena beberapa alasan, antara lain: 

a. Tidak ada pembelajaran yang sempurna, selalu ada celah untuk memperbaikinya. 

b. Setiap siswa memiliki hak belajar. 

c. Pembelajaran harus memperhatikan keseimbangan antara peningkatan kemampuan 

berpikir dan peningkatan sikap. 

d. Pembelajaran harus berpusat pada siswa. 

Membangun komunitas belajar adalah membangun budaya yang memfasilitasi 

anggotanya untuk saling belajar, saling koreksi, saling menghargai, saling bantu, dan 

saling menahan ego. Membangun budaya tidak sebentar, memerlukan waktu lama. 

Pengkajian pembelajaran dimaksudkan untuk mencari solusi terhadap permasalahan 

pembelajaran agar terjadi peningkatan mutu pembelajaran terus-menerus. Objek kajian 

pembelajaran dapat meliputi materi ajar, metode/strategi/pendekatan pembelajaran, LKS 

(lembar kerja siswa), media pembelajaran, seting kelas dan assessment. Pengkajian 

pembelajaran dilakukan secara kolaboratif karena akan lebih banyak masukan perbaikan 

untuk meningkatkan mutu pembelajaran. 

Prinsip kolegialitas dan mutual learning (saling belajar) harus diterapkan dalam 

berkolaborasi ketika melaksanakan kegiatan lesson study. Dengan kata lain, peserta 
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kegiatan lesson study tidak boleh merasa superior (merasa paling pintar) atau imperior 

(merasa rendah diri), tetapi semua peserta kegiatan lesson study harus diniatkan untuk 

saling belajar. Peserta yang sudah paham atau memiliki ilmu lebih harus mau berbagi 

dengan peserta yang belum paham. Sebaliknya peserta yang belum paham harus mau 

bertanya kepada peserta yang sudah paham. 

Keberadaan nara sumber dalam forum lesson study harus bertindak sebagai 

fasilitator, bukan instruktur. Fasilitator harus dapat memotivasi peserta mengembangkan 

potensi yang dimiliki para peserta agar para peserta dapat maju bersama. Melalui 

kegiatan lesson study diharapkan dapat membangun komunitas belajar yaitu membangun 

budaya yang memfasilitasi anggotanya untuk saling belajar, saling koreksi, saling 

menghargai, saling bantu, saling menahan ego. 

 

2. Tahap-tahap Kegiatan Lesson Study dalam Upaya Meningkatkan Profesionalisme 

Guru SLB 

Lesson study adalah suatu metode analisis kasus pada praktek pembelajaran, 

ditujukan untuk membantu pengembangan profesionalisme guru dan membuka 

kesempatan bagi mereka untuk saling belajar berdasarkan praktek-praktek nyata di 

tingkat kelas (Pelita, 2009). Lesson study merupakan suatu model pembinaan profesi 

pendidik melalui pengkajian pembelajaran secara kolaboratif dan berkelanjutan 

berlandaskan prinsip-prinsip kolegalitas dan mutual learning untuk membangun learning 

community. Lesson study bukan suatu metode pembelajaran atau suatu strategi 

pembelajaran, tetapi dalam kegiatan lesson study dapat memilih dan menerapkan 

berbagai metode/strategi pembelajaran yang sesuai dengan situasi, kondisi dan 

permasalahan yang dihadapi pendidik. Lesson study dapat merupakan suatu kegiatan 

pembelajaran dari sejumlah guru dan pakar pembelajaran yang mencakup 3 (tiga) tahap 

kegiatan, yaitu perencanaan (planning), implementasi (action) pembelajaran dan 

observasi serta refleksi (reflection) terhadap perencanaan dan implementasi pembelajaran 

tersebut, dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran. 

 

Gambar 1 Tahap-Tahap Lesson Study 
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a. Tahap Perencanaan (Plan) 

Pada tahap ini dilakukan identifikasi masalah yang ada di kelas yang akan 

digunakan untuk kegiatan lesson study dan perencanaan alternatif pemecahannya. 

Identifikasi masalah dalam rangka perencanaan pemecahan masalah tersebut berkaitan 

dengan pokok bahasan (materi pelajaran) yang relevan dengan kelas dan jadwal 

pelajaran, karakteristik siswa dan suasana kelas, metode/pendekatan pembelajaran, 

media, alat peraga, dan evaluasi proses dan hasil belajar. 

Dari hasil identifikasi tersebut didiskusikan (dalam kelompok lesson study) tentang 

pemilihan materi pembelajaran, pemilihan metode dan media yang sesuai dengan 

karakteristik siswa, serta jenis evaluasi yang akan digunakan. Pada saat diskusi, akan 

muncul pendapat dan sumbang saran dari para guru dan pakar dalam kelompok tersebut 

untuk menetapkan pilihan yang akan diterapkan. Pada tahap ini, pakar dapat 

mengemukakan hal-hal penting/baru yang perlu diketahui dan diterapkan oleh para guru, 

seperti pendekatan pembelajaran konstruktif, pendekatan pembelajaran yang 

memandirikan belajar siswa, pembelajaran kontekstual, pengembangan life skill, 

pemutakhiran materi ajar, atau lainnya yang dapat digunakan sebagai pertimbangan 

dalam pemilihan tersebut. 

Hal yang penting pula untuk didiskusikan adalah penyusunan lembar observasi, 

terutama penentuan aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam suatu proses 

pembelajaran dan indikator-indikatornya, terutama dilihat dari segi tingkah laku siswa. 

Aspek-aspek proses pembelajaran dan indikator-indikator itu disusun berdasarkan 

perangkat pembelajaran yang dibuat serta kompetensi dasar yang ditetapkan untuk 

dimiliki siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. 

Dari hasil identifikasi masalah dan diskusi perencanaan pemecahannya, 

selanjutnya disusun dan dikemas dalam suatu perangkat pembelajaran yang terdiri atas: 

1) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

2) Petunjuk Pelaksanaan Pembelajaran (Teaching Guide). 

3) Lembar Kerja Siswa (LKS). 

4) Media atau alat peraga pembelajaran. 

5) Instrumen penilaian proses dan hasil pembelajaran. 

6) Lembar observasi pembelajaran. 

Penyusunan perangkat pembelajaran ini dapat dilakukan oleh seorang guru atau 

beberapa orang guru atas dasar kesepakatan tentang aspek-aspek pembelajaran yang 

direncanakan sebagai hasil dari diskusi. Hasil penyusunan perangkat pembelajaran 

tersebut perlu dikonsultasikan dengan dosen atau guru yang dipandang pakar dalam 

kelompoknya untuk disempurnakan. 

Perencanaan itu dapat juga diatur sebaliknya, yaitu seorang atau beberapa orang 

guru yang ditunjuk dalam kelompok mengidentifikasi permasalahan dan membuat 

perencanaan pemecahannya yang berupa perangkat-perangkat pembelajaran untuk suatu 

pokok bahasan dalam suatu mata pelajaran yang telah ditetapkan dalam kelompok. 

Selanjutnya, hasil identifikasi masalah dan perangkat pembelajaran tersebut didiskusikan 

untuk disempurnakan. 
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b. Tahap Implementasi dan Observasi (Do) 

Pada tahap ini seorang guru yang telah ditunjuk (disepakati) oleh kelompoknya, 

melakukan implementasi rencana pembelajaran yang telah disusun tersebut di kelas. 

Pakar dan guru lain melakukan observasi dengan menggunakan lembar observasi yang 

telah dipersiapkan dan perangkat lain yang diperlukan. Para observer ini mencatat hal-hal 

positif dan negatif dalam proses pembelajaran, terutama dilihat dari segi tingkah laku 

siswa. Selain itu (jika memungkinkan), dilakukan rekaman video (audio visual) yang 

meng-close-up kejadian-kejadian khusus (pada guru atau siswa) selama pelaksanaan 

pembelajaran. Hasil rekaman ini berguna nantinya sebagai bukti autentik kejadian-

kejadian yang perlu didiskusikan dalam tahap refleksi atau pada seminar hasil lesson 

study, di samping itu dapat digunakan sebagai bahan diseminasi kepada khalayak yang 

lebih luas. 

Rencana pembelajaran yang telah disusun bersama diimplementasikan oleh 

seorang guru yang ditunjuk (disepakati) oleh kelompok dan diamati oleh guru lain dan 

pakar/ahli dari luar. Pengamat akan mengumpulkan data yang diperlukan selama 

pelajaran berlangsung. Untuk mendokumentasikan proses pelaksanaan pembelajaran 

biasanya dapat dilakukan dengan menggunakan audiotape, videotape, handycam, 

kamera, karya siswa, dan catatan observasi naratif. Peranan pengamat selama lesson 

study adalah mengumpulkan data dan bukan membantu apalagi mengganggu siswa. Para 

siswa harus diberitahu lebih dahulu bahwa pengamat atau guru lain di kelas mereka itu 

hanya bertugas untuk mempelajari pembelajaran yang berlangsung dan bukan untuk 

membantu ataupun menilai mereka. 

Selanjutnya, setiap anggota kelompok lesson study sebaiknya diberi tugas dengan 

tanggung jawab tertentu. Untuk ini setiap anggota kelompok memahami isi dari semua 

perangkat pembelajaran yang digunakan guru, seperti rencana pembelajaran, lembar kerja 

siswa (LKS), teaching guide, dan lembar observasi, sehingga mereka akan lebih cermat 

dalam mengamatinya. 

 

c. Tahap Tahap Refleksi (See) 

Selesai praktik pembelajaran, segera dilakukan refleksi. Pada tahap refleksi ini, 

guru yang tampil dan para observer serta pakar mengadakan diskusi tentang pembelajaran 

yang baru saja dilakukan. Diskusi ini dipimpin oleh Kepala Sekolah, koordinator 

kelompok, atau guru yang ditunjuk oleh kelompok. Pertama guru yang melakukan 

implementasi rencana pembelajaran diberi kesempatan untuk menyatakan kesan-

kesannya selama melaksanakan pembelajaran, baik terhadap dirinya maupun terhadap 

siswa yang dihadapi. Selanjutnya observer (guru lain dan pakar) menyampaikan hasil 

analisis data observasinya, terutama yang menyangkut kegiatan siswa selama 

berlangsung pembelajaran yang disertai dengan pemutaran video hasil rekaman 

pembelajaran.  

Selanjutnya, guru yang melakukan implementasi tersebut akan memberikan 

tanggapan balik atas komentar para observer. Hal yang penting pula dalam tahap refleksi 

ini adalah mempertimbangkan kembali rencana pembelajaran yang telah disusun sebagai 
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dasar untuk perbaikan rencana pembelajaran berikutnya. Apakah rencana pembelajaran 

tersebut telah sesuai dan dapat meningkatkan performance keaktifan belajar siswa. Jika 

belum ada kesesuaian, hal-hal apa saja yang belum sesuai, metode pembelajarannya, 

materi dalam LKS, media atau alat peraga, atau lainnya. Pertimbangan-pertimbangan ini 

digunakan untuk perbaikan rencana pembelajaran selanjutnya. 

 

PENUTUP 

Lesson study dipilih dan dimplementasikan karena beberapa alasan. Pertama, lesson 

study merupakan suatu cara efektif yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang 

dilakukan guru dan aktivitas belajar siswa. Hal ini karena (1) pengembangan lesson study 

dilakukan dan didasarkan pada hasil “sharing” pengetahuan profesional yang berlandaskan 

pada praktik dan hasil pengajaran yang dilaksanakan para guru, (2) penekanan mendasar 

pada pelaksanaan suatu lesson study adalah agar para siswa memiliki kualitas belajar, (3) 

kompetensi yang diharapkan dimiliki siswa, dijadikan fokus dan titik perhatian utama dalam 

pembelajaran di kelas, (4) berdasarkan pengalaman real di kelas, lesson study mampu 

menjadi landasan bagi pengembangan pembelajaran, dan (5) lesson study akan menempatkan 

peran para guru sebagai peneliti pembelajaran (Lewis, 2002). Kedua, lesson study yang 

didisain dengan baik akan menjadikan guru yang profesional dan inovatif. Dengan 

melaksanakan lesson study para guru dapat (1) me-nentukan kompetensi yang perlu dimiliki 

siswa, merencanakan dan melaksanakan pembelajaran (lesson) yang efektif; (2) mengkaji 

dan meningkatkan pelajaran yang bermanfaat bagi siswa; (3) memperdalam pengetahuan 

tentang mata pelajaran yang disajikan para guru; (4) menentukan standar kompetensi yang 

akan dicapai para siswa; (5) merencanakan pelajaran secara kolaboratif; (6) mengkaji secara 

teliti belajar dan perilaku siswa; (7) mengembangkan pengetahuan pembelajaran yang dapat 

diandalkan; dan (8) melakukan refleksi terhadap pengajaran yang dilaksanakannya 

berdasarkan pandangan siswa dan koleganya. 
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PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KARAKTER BERDASAR PADA 

KEPRIBADIAN DAN POTENSI ADVERSITAS  SISWA SMA BERASRAMA DAN 

NON ASRAMA DI MANADO TOMOHON 

 

 

Syuul T. Karamoy 

Universitas Negeri Manado 

 

Abstrak 

Dari tinjauan kepribadian, dalam keinginan mencapai prestasi, baik siswa asrama maupun 

non asrama sama-sama berada taraf sedang. Keinginan untuk mencapai prsetasi, semestinya 

pada siswa merupakan prioritas agar dapat dicapai prestasi nyata, baik prestasi secara 

akademik maupun non akademik. Kebutuhan untuk meminta pendapat orang lain untuk 

dirinya, ada perbedaan antara siswa asrama dan non asrama. Siswa asrama lebih banyak tidak 

membutuhkan pendapat orang lain. Jadi dalam hal ini siswa asrama karena tertempa dalam 

kehidupan asrama yang disiplin dan  diterapkan dengan baik, menjadikan mereka lebih dapat 

memutuskan sesuatu berdasar pendapat sendiri tanpa banyak meminta pendapat orang 

lain.Keinginan untuk menjadi pusat perhatian, ada persamaan pada siswa asrama maupun 

non asrama, yaitu berada pada taraf sedang. Siswa asrama maupun non asrama meskipun 

sedang berada dalam taraf pertumbuhan, nampaknya tidak menonjol keinginan untuk 

menjadi pusat perhatian. Dari keinginan untuk mandiri, ada persamaan pada siswa asrama 

dan non asrama, berada pada taraf sedang. Namun ada hasil, siswa asrama juga berada pada 

taraf rendah pada keinginan untuk mandiri. Berarti hal ini menunjukkan, bahwa siswa asrama 

cenderung lebih mandiri. Keinginan untuk bekerjasama dengan orang lain, ada perbedaan 

pada siswa asrama dan non asrama, siswa non asrama lebih banyak yang berada di taraf 

rendah. Keinginan untuk memahami perasaan sendiri dan orang lain, ada persamaan pada 

siswa asrama dan non asrama, berada pada taraf sedang, keinginan untuk menerima bantuan 

dan simpati orang lain, ada persamaan pada siswa asrama dan non asrama, berada pada taraf 

tinggi. Jadi baik pada siswa asrama maupun non asrama, sebenarnya masih tetap 

membutuhkan bantuan dan simpati orang lain, terutama mungkin pihak keluarga. Remaja 

dalam hal ini, masih membutuhkan sapaan dari orang-orang yang penting baginya, terutama 

mereka yang tinggal di asrama, masih harus banyak disapa oleh orang tua maupun 

kerabatnya.  

Dari tinjauan adversitas, siswa-siswa baik siswa asrama maupun non asrama, ternyata 

berada posisi sedang. Artinya dalam menghadapi masalah, siswa-siswa cenderung mampu 

untuk bertahan, namun memang tidak dalam posisi yang tinggi. 

 

 

PENDAHULUAN  

 Akhir-akhir ini di Indonesia terjadi permasalahan dalam banyak ranah (area). Di 

ranah politik, hukum dan pemerintahan terjadi kasus korupsi. Korupsi sudah merebak di 

segala lini. Di ranah pendidikan, terjadi kasus plagiarisme di Perguruan Tinggi (2010), kasus 

kenaikan pangkat guru yang instan dengan cara karya-karya tulis guru sebagai syarat 

kenaikan pangkat dibuatkan oleh pihak lain (2009), kecurangan yang terjadi pada saat 

menghadapi UN yang dilakukan oleh semua elemen (2009 & 2010).  



PROCEEDING 
Scientific Forum-Faculty of Education Department of Science Education (FIP-JIP) and The International Seminar 

Gorontalo, 09 – 11 September 2015 
 

 
 

704 

 Di balik terjadinya kasus-kasus ini menyiratkan ada persoalan pada 

pengembangan karakter dan kebangsaan (Nation & Character Building), yang menurut Tajuk 

Rencana Kompas (Sabtu, 1 Mei 2010), disebut sebagai jargon magis yang sudah tidak lagi 

punya muruah, tidak punya roh.  Sekolah sebagai wahana praksis pendidikan  semestinya 

harus tetap dipertahankan sebagai batu sendi dan batu penjuru mutu masa depan manusia 

(Kompas, 30 April 2010). Siswa sebagai subjek didik merupakan elemen penting sebagai 

penerus masa depan (bangsa).  

 Sebagai penerus masa depan, siswa membutuhkan bekal yang cukup untuk 

menapaki kehidupan. Bekal itu bisa diperoleh dari keluarga,  sekolah, maupun masyarakat. 

Dalam keluarga, terutama bagi anak-anak usia awal (dini), sangat membutuhkan perhatian,  

relasi, model peran dari orangtua ke anak sebagai peletak dasar dan utama  kemampuan, 

karakter anak. Di sekolah, sepanjang rentang usia anak sekolah hingga remaja akhir, anak-

anak akan banyak dipengaruhi oleh kondisi sekolah. Sehingga pendampingan orang dewasa 

di sekolah sangat penting untuk terbentuknya karakter remaja. Selain sekolah ada pengaruh 

dari masyarakat, baik peers remaja (teman sebaya) maupun orang-orang dewasa di 

masyarakat serta media.  

     Mencermati banyaknya kasus-kasus yang menyangkut “karakter buruk” yang terjadi 

pada kehidupan orang dewasa, mau tak mau sikap dan perilaku tersebut akan ditiru, dijadikan 

patron oleh anak-anak dan remaja. Hal ini sungguh memprihatinkan, karena anak dan remaja 

akan kebingungan memutuskan memilih dan menetapkan nilai-nilai yang baik yang berguna 

untuk kelangsungan hidup mereka dan kehidupan bangsa. Maka  di sekolah perlu 

dikembangkan pendidikan karakter pada siswa agar sebelum melangkah ke dunia dewasa  

atau dunia kerja, kuliah, dan perkawinan siswa cukup memiliki bekal agar dapat hidup secara 

memadai dan hidup baik.  

Subjek penelitian ini adalah siswa-siswa SMA. Yang dimaksud siswa SMA  siswa  SMA 

non asrama dan ber asrama yang ada di Manado dan Tomohon. 

Teridentifikasinya  karakter siswa SMA; berdasarkan tinjauan kepribadian dan adversitas 

Mengidentifikasi karakter siswa SMA baik di asrama dan non asrama di Tomohon dan 

Manado, berdasarkan tinjauan kepribadian dan adversitas 

 

KAJIAN TEORI 

Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter sering digunakan secara sinonim dengan istilah2 seperti 

pendidikan moral, klarifikasi nilai dan penalaran moral. Pendidikan karakter disebut sebagai 

suatu intervensi yang mendalam untuk pembentukan  semua aspek dari fungsi moral 

individu.  

Karakter adalah suatu kekuatan dalam diri seseorang (Quick, 2002) untuk : 1) 

memilih dan bertindak secara mandiri; 2) Memiliki integritas personal, sementara sifat2 dari 

integritas personal adalah  tidak buruk; lengkap; menyeluruh; sehat, tidak terbagi. Seseorang 

yang memiliki integritas personal bersifat satu dalam diri mereka 

 Istilah karakter berasal dari bahasa Yunani, yang diterjemahkan menjadi suatu gejala 

kebertahanan, tetap atau bersifat tunggal (Davidson, 2004).   Sementara nilai diartikan 
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sebagai seberapa mampu orang-orang menjelaskan tanda-tanda kebertahanan individu dan 

komunitas. Karakter didefinisikan sebagai nilai-nilai dalam tindakan orang.  Menurut Huitt 

(2000) karakter adalah kualitas moral dan akan mengarahkan pada keputusan dan 

tingkahlaku seseorang.  

 Menurut Sumber Anonim (Character Educational Journal: April 2010) moral 

adalah semua aturan, dimana individu menggunakannya sebagai penuntun atau pemandu 

dalam bertingkahlaku maupun berpikir. Moral juga berarti  saat seseorang menghadapi atau 

mampu membedakan antara yang baik dan buruk.  Sedangkan nilail adalah suatu prinsip, 

standar atau kualitas untuk mempertimbangkan sesuatu atau keinginan.  

Jadi jika seseorang terlatih dalam hal moral, hal ini akan menuntun mereka dalam 

mengambil keputusan dan mengatasi masalah. Jika anak2 tidak pernah dilatih dalam hal ini, 

maka anak-anak dalam mengambil keputusan akan berdasarkan  kebutuhan dan keinginan 

yang sesaat, dan berdasar emosi belaka, bukan berdasar pertimbangan (Character Educational 

Journal: April 2010) . 

Kepribadian 

Menurut Hjelle & Ziegler (1976) kepribadian (personality) adalah  : Personality is the 

dynamic organization within the individual of there psycho physical systems that determine 

his characteristic behavior and thought. Jadi kepribadian adalah organisasi dinamik di dalam 

diri seseorang yang mencakup sistem psiko-fisik, yang akan menentukan karakteristik pikiran 

dan tingkah lakunya. Dari pengertian ini, kepribadian tidak bersifat statis melainkan dinamis, 

dan akan sangat tergantung pada bagaimana kondisi internal dan eksternal seseorang. 

Kepribadian setidaknya dapat ditelusur dari kepribadian inti dan kepribadian perifer. 

Biasanya kepribadian inti susah untuk diubah, sedang kepribadian perifer cenderung lebih 

mudah dapat diubah.  

Potensi Adversitas/ Kecerdasan Adversitas   

Menurut Stoltz (1997), potensi adversitas berupa kecerdasan adversitas yaitu suatu variabel 

yang menentukan apakah individu/organisasi tetap menaruh harapan & terus memegang 

kendali dalam situasi yang sulit. Potensi ini berupa pengetahuan, tolok ukur, peralatan yang 

praktis untuk memahami, memperbaiki komponen dasar pendakian individu/orang untuk 

menuju sukses. 

Siswa SMA (Remaja Tengah-Akhir) 

Siswa SMA dalam periode perkembangan manusia dari dimensi psikologi dalam ranah 

psikologi, termasuk masa remaja. Masa remaja adalah suatu periode antara masa anak-anak 

dan orang dewasa yang cukup „penuh tekanan‟ saat dialami, namun akan berakhir dengan 

penyesuaian yang membahagiakan di usia dewasa (Fuhrmann, 1990: 4; Papalia & Olds, 

1995: 342). 

Masa transisi yang dialami remaja, bervariasi dari waktu ke waktu dan dari kultur ke kultur. 

Berbeda dengan kultur „masyarakat sederhana‟, kultur „masyarakat  industri‟  menyebabkan 

remaja menanggung masa remaja yang lebih lama, sebagai akibat dari berkembangnya masa-

masa pendidikan (Berk, 1996: 512; Steinberg, 1993: 5).   

 Remaja tengah dan akhir, jika mereka masuk sekolah formal akan berada di sekolah 

lanjutan atas, maka hal-hal yang mempengaruhi mereka dapat ditelusuri dari faktor internal 
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dan eksternal mereka. Faktor internal menyangkut perkembangan fisik, kognitif, sosial, 

moral; sedangkan faktor  eksternal menyangkut pengasuhan orangtua, guru, teman-teman 

sebaya (peers). Apa yang dihadapi siswa dalam 3 pusat kegiatannya (keluarga, sekolah dan 

masyarakat) akan sangat tergantung pada kondisi konteksnya. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif . Pendekatan 

kuantitatif merupakan semua informasi atau data yang diwujudkan dalam bentuk kuantitatif 

atau angka dan analisisnya berdasarkan angka dengan menggunakan analisis statistik (FX. 

Sudarsono, 1988: 4).  

Untuk penelitian, populasi penelitiannya adalah siswa yang tinggal di asrama, dan 

yang tidak tinggal di asrama. Untuk kota Tomohon, siswa asrama yang bersekolah di St. 

Nikolaus Lokon. Sedang yang tidak tinggal di asrama adalah siswa-siswa SMA N 9 Manado.  

Rancangan sampling menggunakan teknik Cluster Random Sampling. Teknik alokasi 

menggunakan teknik alokasi proporsional.  

  Berdasarkan rancangan sampling tersebut maka ditetapkan untuk kota Tomohon , 

siswa asrama yang bersekolah di St. Nikolaus Lokon. Sedang yang tidak tinggal di asrama 

(non asrama) adalah siswa-siswa SMA Negeri 9 Manado.  Jumlah subyek penelitian 

diperoleh 180 siswa. 

    .  

PEMBAHASAN  

Hasil Identitas dan Adversitas serta Tes Kepribadian  

Identitas  : Dari tinjauan subjek penelitian, rata-rata usia antara siswa non asrama dan siswa 

asrama, terbanyak sama, 16 tahun. Untuk jenis kelamin, antara siswa non asrama dan siswa 

asrama, jenis kelamin usia terbanyak sama adalah perempuan.  

Untuk pendidikan ayah siswa,  antara siswa non asrama dan siswa asrama, rata-rata 

pendidikan ayah terbanyak adalah sama, yaitu tingkat SMA. Untuk pendidikan ibu siswa, 

antara siswa non asrama dan siswa asrama, rata-rata pendidikan ibu terbanyak berbeda, untuk 

siswa non asrama pendidikan ibu terbanyak adalah SMA, sedangkan untuk siswa asrama, 

pendidikan ibu terbanyak adalah S1. 

Untuk pekerjaan ayah siswa,  antara siswa non asrama dan siswa asrama, rata-rata pekerjaan 

ayah terbanyak berbeda, untuk siswa non asrama pekerjaan ayah terbanyak adalah swasta, 

sedangkan siswa asrama, pekerjaan ayah terbanyak adalah dosen. Untuk pekerjaan ibu, 

antara siswa non asrama dan siswa asrama, rata-rata pekerjaan ibu adalah sama, yaitu Ibu 

Rumah Tangga dan PNS 

Adversitas : Tinjauan adversitas, siswa-siswa baik siswa asrama maupun non asrama, 

ternyata berada posisi sedang. Artinya dalam menghadapi masalah, siswa-siswa cenderung 

mampu untuk bertahan, namun memang tidak dalam posisi yang tinggi 

Kepribadian  : Tinjauan kepribadian, dalam keinginan mencapai prestasi, baik siswa asrama 

maupun non asrama sama-sama berada taraf sedang. Keinginan untuk mencapai prsetasi, 

semestinya pada siswa merupakan prioritas agar dapat dicapai prestasi nyata, baik prestasi 

secara akademik maupun non akademik.  
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Kebutuhan untuk meminta pendapat orang lain untuk dirinya, ada perbedaan antara 

siswa asrama dan non asrama. Siswa asrama lebih banyak tidak membutuhkan pendapat 

orang lain. Jadi dalam hal ini siswa asrama karena tertempa dalam kehidupan asrama yang 

disiplin dan  diterapkan dengan baik, menjadikan mereka lebih dapat memutuskan sesuatu 

berdasar pendapat sendiri tanpa banyak meminta pendapat orang lain. Dari keinginan untuk 

menjadi pusat perhatian, ada persamaan pada siswa asrama maupun non asrama, yaitu berada 

pada taraf sedang. Siswa asrama maupun non asrama meskipun sedang berada dalam taraf 

pertumbuhan, nampaknya tidak menonjol keinginan untuk menjadi pusat perhatian. Dari 

keinginan untuk mandiri, ada persamaan pada siswa asrama dan non asrama, berada pada 

taraf sedang. Namun ada hasil, siswa asrama juga berada pada taraf rendah pada keinginan 

untuk mandiri. Berarti hal ini menunjukkan, bahwa siswa asrama cenderung lebih mandiri, 

keinginan untuk bekerjasama dengan orang lain, ada perbedaan pada siswa asrama dan non 

asrama, siswa non asrama lebih banyak yang berada di taraf rendah. 

Keinginan untuk memahami perasaan sendiri dan orang lain, ada persamaan pada 

siswa asrama dan non asrama, berada pada taraf sedang, keinginan untuk menerima bantuan 

dan simpati orang lain, ada persamaan pada siswa asrama dan non asrama, berada pada taraf 

tinggi. Jadi baik pada siswa asrama maupun non asrama, sebenarnya masih tetap 

membutuhkan bantuan dan simpati orang lain, terutama mungkin pihak keluarga. Remaja 

dalam hal ini, masih membutuhkan sapaan dari orang-orang yang penting baginya, terutama 

mereka yang tinggal di asrama, masih harus banyak disapa oleh orang tua maupun 

kerabatnya. 

Keinginan untuk mempengaruhi orang lain, ada persamaan pada siswa asrama dan non 

asrama, berada pada taraf sedang, perasaan takut dan rendah diri, ada persamaan pada siswa 

asrama dan non asrama, berada pada taraf tinggi. Jadi dalam hal ini, dapat disimpulkan 

bahwa siswa-siswa memiliki perasaan rendah diri yang besar.  

              Dari keinginan dalam keinginan untuk berubah, mencari hal-hal baru, ada 

persamaan  pada siswa asrama dan non asrama, berada pada taraf sedang, keinginan untuk 

mampu bertahan, ada persamaan  pada siswa asrama dan non asrama, berada pada taraf 

sedang.,keinginan untuk bergaul dengan jenis lain, ada persamaan  pada siswa asrama dan 

non asrama, berada pada taraf rendah, keinginan untuk menyerang orang lain, ada persamaan  

pada siswa asrama dan non asrama, berada pada taraf sedang. Namun juga ada 

kecenderungan berada pada taraf yang tinggi banyak. Remaja jadinya masih membutuhkan 

pendampingan dalam hal pengelolaan diri untuk tidak bersikap agresif baik terhadap orang 

lain maupun dirinya sendiri 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian di Manado maupun di Tomohon maka untuk lebih dapat 

meningkatkan karakter siswa berdasarkan adversitas dan kepribadiannya, maka diusulkan 

model pendidikan karakter dengan Intervensi berbentuk Pendidikan Karakter Berbasis 

Adversitas dan Kepribadian. 

Bentuk Intervensi :  
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 Bentuk Intervensi bagi siswa siswa adalah Model Pendidikan Karakter Berbasis 

Adversitas dan Kepribadian 

Langkah Intervensi : 

Intervensi (Sosial) menurut Zaltman dkk (1972), dapat dilakukan dengan langkah-

langkah yang mengacu pada the Five C‟s : Cause; Change; Agency; Change Target; 

Channel and Change Strategy. 

 Selanjutnya Zaltman (1972) menyarankan melalui tahap-tahap pelaksanaan sebagai 

berikut: 

1. Pengenalan Masalah (Problem Recoqnition) 

2. Kebutuhan untuk mendapat Bantuan (Request for Help) 

3. Penilaian pendahuluan (Preliminary Assesment) 

4. Penilaian Masalah dan Identifikasi Tujuan (Problem Assesment and Goal 

Identification). 

5. Pengembangan Strategi (Strategy Development) 

6. Negosiasi Kontrak (Contract Negotitation) 

7.  Implementasi Strategi (Implementation of Strategy). 

8. Evaluasi dan Umpan Balik (Feedback and Evaluation). 

9. Terminasi (Termination). 

Topik-Topik Intervensi : 

 Topik yang dirancang untuk Model Pendidikan Karakter Berbasis Adversitas dan 

Kepribadian di Sulawesi Utara dan di D.I. Yogyakarta dibedakan untuk siswa yang non 

asrama dan siswa berasrama. 

1. Untuk siswa non asrama : 

a. Adversitas 

b. Motif Berprestasi 

c. Pengambilan Keputusan 

d. Kemandirian 

e. Kerjasama 

f. Atensi/Perhatian 

g. Meningkatkan percaya diri (Mengurangi perasaan rendah diri) 

h. Bersikap non-agresi 

2. Untuk siswa asrama : 

a. Adversitas 

b. Motif Berprestasi 

c. Atensi 

d. Meningkatkan percaya diri 

e. Bersikap non agresi 

f. Pengenalan Diri 
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Abstract 

Development of education are appropriately started from various potential developed in the 

community. nonformal education as one of the national education system was organized 

based on the public interest, because in essence the existence of nonformal education is 

determined by the potentials strength that is in every society. Therefore, graduate nonformal 

education should be a pioneer in the development of education in the community 

Kata kunci: development education, nonformal education, potentials society 

 

 

PENDAHULUAN 

Tema  ini terinspirasi dari diskusi kecil dengan beberapa teman di  Program Studi 

PLS yang diinisiasi oleh dan menjadi program  Ketua Program Studi ketika membahas 

tentang Profil Lulusan PLS (Pendidik dan Pemberdaya) dan Dinamika Masyarakat. 

Kesimpulan diskusi ini akhirnya merekomendasikan perlunya reaktualisasi PLS yang 

berbasis potensi masyarakat. Pada era kepemimpinan Fasli Jalal sebagai Dirjen PLS pernah 

mengemukakan tentang gagasan reformasi pendidikan. Beliau menyatakan bahwa reformasi 

pendidikan melalui pelaksanaan desentralisasi pendidikan dalam rangka otonomi daerah akan 

menentukan sosok dan kinerja system pendidikan nasional dimasa yang akan datang. 

Pandangan ini jelas menunjukan bahwa eksistensi pendidikan ditentukan oleh kuatnya 

potensi yang berada di masing-masing daerah. Pendidikan dengan mengedepankan potensi 

lokal akan menjadi alat  dalam memberdayakan berbagai potensi serta akan membangun 

kekuatan pendidikan melalui partisipasi masyarakat local. Demikian halnya dengan Jurusan 

Pendidikan Luar Sekolah harus dibangun dengan berlandaskan berbagai asfek potensi yang 

berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dibangun dengan multi disiplin ilmu. 

Bersamaan dengan hal itu, tuntutan keterterimaan hasil pendidikan (khususnya 

Pendidikan Luar Sekolah) bagi masyarakat luas harus menjadi perhatian bagi penyelenggara 

pendidikan sebagai penghasil lulusan.Publik ingin diyakinkan bahwa sumber daya yang 

dihasilkan perguruan tinggi (Jurusan Pendidikan Luar Sekolah) dapat dimanfaatkan sesuai 

dengan kebutuhan guna memberdayakan masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki. 

Hal tersebut yang kemudian memunculkan berbagai pertanyaan, bisakah lulusan 

Pendidikan Luar Sekolah  menjadipioner dalam memberdayakan masyarakat? Bisakah 

lulusan Pendidikan Luar Sekolah membangun partisipasi masyarakat dalam memberdayakan 

segenap potensi yang dimiliki oleh masyarakat? Atau setidaknya lulusan Pendidikan Luar 

mailto:Zubeth@ung.ac.id
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Sekolah mampu memfungsikan dirinya dalam membebaskan dan memberdayakan dirinya 

dari sifat keterpinggiran dan keterbelakangan?. 

Jawaban atas pertanyaan tersebut bisa “iya dan bisa juga tidak”. Karena semua 

jawaban tersebut pada dasarnya  bergantung bagaimana penyelenggara pendidikan (Jurusan 

PLS) mampu mencetak lulusan (out come) sesuai dengan corak dan potensi yang dimiliki, 

sekalipun semua tidak lepas dari berbagai asfek masalah dan persoalan yang dimiliki oleh 

masing-masing daerah. Karena itu, Pendidikan Luar Sekolah yang dilakukan bergantung 

pada  “apa“dan “untuk apa” pendidikan itu sendiri. Bila selama ini Pendidikan Luar 

Sekolahhanya dimaknai sebagai sebuah institusi yang hanya mencetak lulusan yang hanya 

mampu menguasai perangkat yang bersifat teknikal (Konsep  Pembelajaran PLS), maka 

jangan harap lulusan Pendidikan Luar Sekolah mampu menjadi pioneer dalam pemberdayaan 

masyarakat, jika demikian bukan tidak mungkin para lulusan akan seperti “layang-layang 

yang mencari angin” yang kesana-kemari tidak mampu melayang dan menentukan arah. 

Maka yang terjadi adalah sebuah ke sia-siaan yang tidak  berdampak sosial apapun. Padahal 

harapan publik yang besar terhadap lulusan Pendidikan Luar Sekolah untuk menjadi pioner  

dalampengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana 

telah menjadi idiologi dalam Pendidikan Luar Sekolah. 

Kegalauan akan masa depan eksistensi Pendidikan Luar Sekolah di masyarakat 

banyak dirasakan oleh para lulusan Pendidikan Luar Sekolah. Apa yang dirasakan oleh para 

lulusan harusnya menjadi perhatian dari akademisi Pendidikan Luar Sekolah itu sendiri. 

Karena itu perlu ada terobosan pada Jurusan Pendidikan Luar Sekolah untuk mampu 

mencetak lulusan yang mampu menjadi pioner dan terterima dikalangan masyarakat sebagai 

lulusan yang dapat diandalkan. 

Tantangan Pendidikan Luar Sekolah 

Kemajuan yang demikian pesat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi membawa 

pengaruh yang demikian kuat terhadap dunia industri, bisnis, dan sektor jasa lainnya. Apa 

yang  pernah disampaikan oleh Naisbiit tentang ledakan ekonomi global yang menuntut 

dihapusnya penghalang perdagangan dunia akan membawa dampak pula terhadap pola 

kebutuhan masyarakat, baik dalam bentuk kebutuhan sosial, ekonomi maupun kebutuhan 

sumber daya. Persyaratan kerja dalam dunia kerja juga menuntut berbagai keterampilan kerja 

serta menuntut profesionalisme, wawasan serta berbagai pengetahuan baru yang tidak pernah 

kita pikirkan. 

Berubahnya pandangan dan paradigma pendidikan juga membuka cakrawala baru tentang 

konsep dan landasan pendidikan itu sendiri. Pendidikan Luar Sekolah yang selama ini hanya 

dipandang sebagai bentuk pendidikan kelas dua, sudah selayaknya untuk mengubah haluan 

dan orientasi tentang konsep Pendidikan Luar Sekolah di masyarakat. Perdebatan tentang 

arah dan tujuan Pendidikan Luar Sekolah oleh beberapa ahli PLS di Indonesia dapat 

dijadikan sebagai bentuk kekayaan intelektual yang nantinya dapat mengokohkan bangunan 

dan eksistensi Pendidikan Luar Sekolah itu sendiri, karena pada dasarnya sosok perwujudan 

dan tujuan Pendidikan Luar Sekolah terbangun berlandaskan kebutuhan pendidikan di 

masyarakat. Namun bisa juga sebaliknya, perbedaan pandangan dapat menjadi „‟bumerang‟‟ 

bagi eksistensi Pendidikan Luar Sekolah dan bahkan dapat menjadi sebuah „‟kehancuran‟‟. 
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Mengokohkan kembali pandangan tentang Pendidikan Luar Sekolah sebagai bentuk 

pendidikan yang lahir dari proses kehidupan masyarakat, tidak lepas dari kuatnya gerakan 

sosial dan politik yang berkembang di Indonesia, kuatnya gerakan civil society, afirmasi 

terhadap keragaman budaya yang berkembang serta kemampuan pendidikan konvensional  

yang terbatas dapat menjadi  peluang untuk membenahi Pendidikan Luar Sekolah. 

1. Aktualisasi Peran PLS 

a. PLS sebagai agen perubahan 

Pendidikan sebagai upaya perubahan dapat dikembangkan sebagai kegiatan nyata 

yang terencana, terprogram, berkesinambungan untuk mencapai suatu tujuan  untuk 

pencerdasan masyarakat kearah yang lebih produktif. Guna mewujudnyatakan 

dimensi perubahan di maksud, maka PLS hendaknya lebih mengaktualisasikan 

perannya sebagai agen perubahan antara lain (1) Lulusan PLS mampu menunjukkan 

tingkat penguasaan yang memadai terhadap tugas-tugas belajar berdasarkan 

keterampilan yang diharapkan, (2)  Hasil belajar sesuai dengan kebutuhan warga 

belajar dan atau masyarakat  tidak hanya ‘’Mengetahui tetapi dapat  Melakukan 

sesuatu’’ yang fungsional dalam kehidupan dan pengembangan program PLS, dan (3) 

Hasil belajar  sesuai dan relevan dengan tuntutan lingkungan khususnya dunia kerja 

dan industri. 

b. PLS sebagai pemberdayaan 

Pemberdayaan adalah proses menyeluruh : suatu proses aktif antara motivator, 

fasilitator, dan kelompok-kelompok masyarakat  yang perlu diberdayakan melalui 

peningkatan  pengetahuan, keterampilan, pemberian berbagai kemudahan serta 

peluang untuk mencapai akses sistem sumber daya  dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat  (Wrihatnolo R, 2007 : 117).   

Dalam konteks PLS, dan menyikapi tuntutan serta dinamika  kehidupan masyarakat 

,maka aktivitas yang perlu dioptimalkan antara lain melalui : (1) menciptakan suasana 

kondusif (enabling),(2) penguatan kapasitas dan kapabilitas (empowering), (3) 

memberikan perlindungan dan ketidakadilan (protection), (4) bimbingan dan 

dukungan (supporting), dan (5) memelihara kondisi  yang kondusif tetap seimbang 

(foresting).  

Untuk implementasinya tetap memperhatikan berbagai asfek yang berperan dan 

orientasi tujuan sebagaimana yang diharapkan. Aktivis pemberdaya harus mampu 

mengajak orang lain untuk peduli, memberdayakan dan melindungi kelompok 

masyarakat yang kemampuannya masih lemah. Kecuali itu melakukan langkah-

langkah inovatif dan terorganisir untuk mengarahkan kelompok masyarakat yang 

kemampuannnya masih lemah agar lebih berdaya dan akhirnya mampu memperkuat 

kemampuan sosial, budaya dan ekonominya.Dengan  demikian  peran PLS sebagai 

Pendidik dan  Pemberdaya masyarakat sangat diperlukan. 
[ 

c. PLS sebagai spritual base education 

Kemajuan dan keunggulan dalam berbagai dimensi pembangunan akan sangat 

dipengaruhi oleh perhatian terhadap pembinaan mental dan karakter masyarakat 

bangsanya. Disadari bahwa membangun mental dan karakter bangsa bukanlah hal 
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yang mudah, melainkan memerlukan proses yang panjang, waktu yang lama, biaya 

yang tidak kecil, serta pemikiran yang cerdas. PLS sebagai suatu aktivitas pendidikan 

di luar sistem pendidikan formal yang ditujukan untuk melayani peserta didik untuk 

mencapai tujuan pembelajaran tertentu dalam rangka mencapai tujuan pendidikan 

nasional.  

Membangun karakter/budi pekerti bangsa melalui pendidikan nonformal merupakan 

salah satu alternatif (Maswardi M.A, 2011 : 67). Pendidikan karakter/budi 

pekerti/akhlak mulia adalah pendidikan perilaku, yang unggul dapat dibentuk dari 

kegiatan-kegiatan pendidikan di masyarakat. Pendidikan luar sekolah merupakan 

salah satu jalur pendidikan yang efektif untuk membangun mental dan karakter 

bangsa baik yang diprogramkan oleh pemerintah maupun masyarakat yang dapat 

berlangsung diberbagai tempat pelayanan pendidikan dan satuan pendidikan luar 

sekolah. 

Membangun mental dan karakter anak bangsa bukan hanya tanggung jawab orang  

tua (pendidikan informal) dan guru/dosen di sekolah (pendidikan formal),tetapi juga 

tanggung jawab pendidik dan pemimpin masyarakat (pendidikan nonformal). Peran 

dalam mengaktualisasikan pembinaan mental dan karakter bangsa ini memerlukan 

sinergitas semua komponen masyarakat dan dalam posisi demikian strategi dan misi 

yang diemban PLS sangat dibutuhkan.  

Pendekatan Berbasis Potensi Masyarakat  Berorientasi Tujuan, (catatan untuk 

pengembangan) 

Pengembangan kualitas lulusan senantiasa menjadi harapan dan tujuan dalam setiap 

kegiatan pendidikan dan pembelajaran. Dari dimensi pendidikan setidaknya perlu 

dioptimalkan lima asfek yang sangat urgen, yaitu asfek tujuan, pendidik, peserta didik, alat 

dan bahan pendidikan, serta lingkungan pendidikan. Menyiasati upaya aktualisasi pendidikan 

luar sekolah dengan tidak mengabaikan asfek lainnya maka dimensi tujuan pendidikan 

(kurikulum) merupakan hal yang sangat pentingterkait dengan implementasi kurikulum 

berbasis kerangka kualifikasi nasional Indoensia (KKNI).Untuk itu perlu dipertimbangkan 

dua pendekatan guna mendukung pengembangan kurikulum kajian PLS, yaitu Integratif dan 

monolitik. Pertama,Pendekatan integratif dimaksudkan sebagai  pembelajaran yang 

mengintegrasikan menu dan muatan materi keterampilan dan kecakapan hidup  kedalam mata 

kuliah dengan memperhatikan relevansi, substansi, bobot SKS dan asfek  kompetensi 

pengajar (dosen). Implikasi lainnya tidak menambah jumlah mata kuliah melainkan 

kompetensi dasar yang terkait dengan keterampilan harus tersurat dalam skenario 

pembelajaran  walaupun tingkat ketercapaian kualitas pembelajaran keterampilan dimaksud, 

minimal. Kedua, Pendekatan Monolitik, pendekatan ini mengharuskan layanan menu dan 

materi yang berdiri sendiri menjadi suatu mata kuliah dalam struktur kurikulum. 

Implikasinya adalah penambahan mata kuliah (sesuai dengan jenis potensi dan keterampilan 

yang produktif), memerlukan kompetensi keterampilan tertentu dari Tim Pengajarnya, dan 

perlunya kemitraan dengan pihak lain terkait dengan layanan  praktek, pengakuan 

keterampilan dan profesi yang dikembangkan. Kedua bentuk pendekatan ini memiliki 

keunggulan dan kelemahan dalam implementasinya, dan karena itu gagasan demikian perlu 
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kajian mendalam sehingga dapat dipertimbangkan menjadi bagian yang penting dalam upaya 

membangun kembali PLS yang berbasis potensi masyarakat yang perannya dinantikan 

optimal dewasa ini. Semoga bermanfaat.  
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Abstrak 

Schools have broad authority to conduct in accordance with the conditions of learners, school 

situation, the potential for local needs. Indonesia consists of various tribes bnagsa, which has 

multicultural diversity (customs,, manners, language, arts, crafts, local skills and so on). 
The introduction and development of the environment through education geared to support 

the quality of human resources in particular learners. Wisdom in this regard it is necessary to 

put it local content programs in schools. 

Charge local is an eye peljaran which aims to provide a stock of knowledge, skills and 

perlaku to students, so they have insight steady on the state of the environment and the needs 

of the community in accordance with the values or rules in force in the region and the 

survival pembanganunan regional and national , Development of local subjects overall 

Mustan handled by schools and school committees that need to be addressed in a professional 

to plan, manage, and execute it. 

 

Keywords: Local Content, Local Competence 

  

 

PENDAHULUAN  

          Apabila UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menuntut 

pelaksanaan Otonomi Daerah dan wawasan demokrasi dalam penyelenggaraan pendidikan, 

hal ini berpengaruh pada sistem pendidikan nasional dari sistem sentralisasi ke desentralisasi. 

Desentralisasi penyelenggaraan pendidikan ini terwujud dalam UU No. 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional. Salah satu substansi yang didesentralisasi adalah 

kurikulum, dimana kurikulum tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan 

menengah dikembangkan oleh sekolah dan komite sekolah berpedoman pada standar 

kompetensi lulusan dan standar isi serta panduan penyusunan kurikulum yang dibuat oleh 

BSNP. Oleh karena itu, sekolah dan komite sekolah harus mempersiapkannya, karena 

sebagian besar kebijakan yang berkaitan dengan implementasi Standar Nasional Pendidikan 

dilaksanakan oleh sekolah dan komite sekolah.  

         Berdasarkan pernyataan di atas, sekolah dan komite sekolah memiliki kewenangan 

yang luas untuk mengembangkan dan menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan kondisi 

peserta didik, keadaan sekolah, potensi dan kebutuhan daerah. Berkenaan dengan itu, 

Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang memiliki keanekaragaman 

multikultur (adat istiadat, tata cara, bahasa, kesenian, kerajinan, keterampilan daerah, dll) 

mailto:nurjamhari@yahoo.co.id


PROCEEDING 
Scientific Forum-Faculty of Education Department of Science Education (FIP-JIP) and The International Seminar 

Gorontalo, 09 – 11 September 2015 
 

 
 

716 

merupakan ciri khas yang memperkaya nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena 

itu keanekaragaman tersebut harus selalu dilestarikan dan dikembangkan dengan tetap 

mempertahankan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia melalui upaya pendidikan. Pengenalan 

keadaan lingkungan, sosial, dan budaya kepada peserta didik memungkinkan mereka untuk 

lebih mengakrabkan dengan lingkungannya. Pengenalan dan pengembangan lingkungan 

melalui pendidikan diarahkan untuk menunjang peningkatan kualitas sumber daya manusia, 

dan pada akhirnya diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik.  

         Kebijakan yang berkaitan dengan dimasukkannya program muatan lokal dalam Standar 

Isi dilandasi kenyataan bahwa di Indonesia terdapat beraneka ragam kebudayaan. Sekolah 

tempat program pendidikan dilaksanakan merupakan bagian dari masyarakat. Oleh karena 

itu, program pendidikan di sekolah perlu memberikan wawasan yang luas pada peserta didik 

tentang kekhususan yang ada di lingkungannya. Standar Isi yang seluruhnya disusun secara 

terpusat tidak mungkin dapat mencakup muatan lokal tersebut.  

         Muatan Lokal adalah merupakan kegiatan kurikuler yang berupa mata pelajaran untuk 

mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas, potensi daerah, dan prospek 

pengembangan daerah termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat 

dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Substansi mata pelajaran muatan lokal 

ditentukan oleh satuan pendidikan. 

Muatan lokal merupakan bagian dari struktur dan muatan kurikulum yang terdapat 

pada Standar Isi didalam kurikulum tingkat satuan pendidikan. Keberadaan mata pelajaran 

muatan lokal merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan yang tidak terpusat, sebagai 

upaya agar penyelenggaraan pendidikan di masing-masing daerah lebih meningkat 

relevansinya terhadap keadaan dan kebutuhan daerah yang bersangkutan. Hal ini sejalan 

dengan upaya peningkatan mutu pendidikan nasional sehingga keberadaan kurikulum muatan 

lokal mendukung dan melengkapi kurikulum nasional. 

 

PEMBAHASAN 

         Muatan Lokal merupakan mata pelajaran yang bertujuan untuk memberikan bekal 

pengetahuan, keterampilan dan perilaku kepada peserta didik agar mereka memiliki wawasan 

yang mantap tentang keadaan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan nilai-

nilai/aturan yang berlaku di daerahnya dan mendukung kelangsungan pembangunan daerah 

serta pembangunan nasional. Selanjutnya secara khusus bertujuan agar peserta didik: 

1. Mengenal dan menjadi lebih akrab dengan lingkungan alam, sosial, dan budaya 

daerahnya, 

2. Memiliki bekal kemampuan dan keterampilan serta pengetahuan mengenai daerahnya 

yang berguna bagi dirinya maupun lingkungan masyarakat pada umumnya, 

3. Memiliki sikap dan perilaku yang selaras dengan nilai-nilai/aturan-aturan yang berlaku di 

daerahnya, serta melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya setempat 

dalam rangka menunjang pembangunan nasional. 
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I. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup muatan lokal adalah sebagai berikut: 

1. Lingkup Keadaan dan Kebutuhan Daerah. Keadaan daerah adalah segala sesuatu 

yang terdapat didaerah tertentu yang pada dasarnya berkaitan dengan lingkungan 

alam, lingkungan sosial dan ekonomi, serta lingkungan budaya. Kebutuhan daerah 

adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat di suatu daerah, khususnya 

untuk kelangsungan hidup dan peningkatan taraf kehidupan masyarakat tersebut, 

yang disesuaikan dengan arah perkembangan daerah serta potensi daerah yang 

bersangkutan.  

     Kebutuhan daerah tersebut misalnya kebutuhan untuk: 

a. Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah 

b. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan di bidang tertentu, sesuai dengan 

keadaan perekonomian daerah 

c. Meningkatkan penguasaan bahasa Inggris untuk keperluan sehari-hari, dan 

menunjang pemberdayaan individu dalam melakukan belajar lebih lanjut (belajar 

sepanjang hayat) 

d. Meningkatkan kemampuan berwirausaha. 

2. Lingkup isi/jenis muatan lokal, dapat berupa: bahasa daerah, bahasa Inggris, kesenian 

daerah, keterampilan dan kerajinan daerah, adat istiadat (termasuk budi pekerti), dan 

pengetahuan tentang berbagai ciri khas lingkungan alam sekitar, serta hal-hal yang 

dianggap perlu oleh daerah yang bersangkutan. 

II. Bagaimanakah mengembangkan  Mata Pelajaran Muatan Lokal ? 

Mata Pelajaran Muatan lokal pengembangannya sepenuhnya ditangani oleh sekolah dan 

komite sekolah yang membutuhkan penanganan secara profesional dalam merencanakan, 

mengelola, dan melaksanakannya. Dengan demikian di samping mendukung 

pembangunan daerah dan pembangunan nasional, perencanaan, pengelolaan, maupun 

pelaksanaan muatan lokal memperhatikan keseimbangan dengan kurikulum tingkat 

satuan pendidikan. Penanganan secara profesional muatan lokal merupakan tanggung 

jawab pemangku kepentingan (stakeholders) yaitu sekolah dan komite sekolah.  

Pengembangan Mata Pelajaran Muatan Lokal oleh sekolah dan komite sekolah dapat 

dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi keadaan dan kebutuhan daerah 

2. Menentukan fungsi dan susunan atau komposisi muatan lokal 

3. Mengidentifikasi bahan kajian muatan lokal 

4. Menentukan Mata Pelajaran Muatan Lokal 

5. Mengembangkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar serta silabus, dengan 

mengacu pada Standar Isi yang ditetapkan oleh BSNP 

Lebih rinci dijelaskan sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi keadaan dan kebutuhan daerah 

Kegiatan ini dilakukan untuk menelaah dan mendata berbagai keadaan dan kebutuhan 

daerah yang bersangkutan. Data tersebut dapat diperoleh dari berbagai pihak yang 

terkait di daerah yang bersangkutan seperti Pemda/Bappeda, Instansi vertikal terkait, 
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Perguruan Tinggi, dan dunia usaha/industri. Keadaan daerah seperti telah disebutkan 

di atas dapat ditinjau dari potensi daerah yang bersangkutan yang meliputi aspek 

sosial, ekonomi, budaya, dan kekayaan alam. Kebutuhan daerah dapat diketahui 

antara lain dari: 

a. Rencana pembangunan daerah bersangkutan termasuk prioritas pembangunan 

daerah baik jangka pendek maupun jangka panjang; 

b. Pengembangan ketenagakerjaan termasuk jeni kemampuan-kemampuan dan 

keterampilan-keterampilan yang diperlukan; 

c. Aspirasi masyarakat mengenai pelestarian alam dan pengembangan daerahnya 

2. Menentukan fungsi dan susunan atau komposisi muatan lokal 

Berdasarkan kajian dari beberapa sumber seperti di atas dapat diperoleh berbagai 

jenis kebutuhan. Berbagai jenis kebutuhan ini dapat mencerminkan fungsi muatan 

lokal di daerah, antara lain untuk: 

a. Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah; 

b. Meningkatkan keterampilan di bidang pekerjaan tertentu; 

c. Meningkatkan kemampuan berwiraswasta; 

d. Meningkatkan penguasaan bahasa Inggris untuk keperluan sehari-hari;  

3. Menentukan bahan kajian muatan lokal 

Kegiatan ini pada dasarnya untuk mendata dan mengkaji berbagai kemungkinan 

muatan lokal yang dapat diangkat sebagai bahan kajian sesuai dengan dengan 

keadaan dan kebutuhan sekolah. Penentuan bahan kajian muatan lokal didasarkan 

pada kriteria berikut: 

a. Memperhatikan  tingkat perkembangan peserta didik; 

b. Kemampuan guru dan ketersediaan tenaga pendidik yang diperlukan; 

c. Tersedianya sarana dan prasarana 

d. Tidak bertentangan dengan nilai luhur bangsa 

e. Tidak menimbulkan kerawanan sosial dan keamanan 

f. Kelayakan berkaitan dengan pelaksanaan di sekolah; 

g. Lain-lain yang dapat dikembangkan sendiri sesuai dengan kondisi dan situasi 

daerah. 

4. Menentukan Mata Pelajaran Muatan Lokal 

Berdasarkan bahan kajian muatan lokal tersebut dapat ditentukan kegiatan 

pembelajarannya. Kegiatan pembelajaran ini pada dasarnya disusun agar bahan kajian 

muatan lokal dapat memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan perilaku 

kepada peserta didik agar mereka memiliki wawasan yang mantap tentang keadaan 

lingkungan dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai/aturan yang berlaku 

di daerahnya dan mendukung kelangsungan pembangunan daerah serta pembangunan 

nasional.  

Kegiatan ini berupa kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang 

disesuaikan dengan ciri khas, dan potensi daerah,  yang materinya tidak dapat 

dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Serangkaian kegiatan 

pembelajaran yang sudah ditentukan oleh sekolah dan komite sekolah kemudian 
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ditetapkan oleh sekolah dan komite sekolah untuk dijadikan nama mata pelajaran 

muatan lokal. Substansi program muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan. 

5. Mengembangkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar serta silabus, dengan 

mengacu pada Standar Isi yang ditetapkan oleh BSNP.  

a. Pengembangan Standar Kompetensi dan Kompetensi adalah langkah awal dalam 

membuat program muatan lokal agar dapat dilaksanakan di sekolah. Adapun 

langkah-langkah dalam mengembangkan standar kompetensi dan kompetensi 

dasar adalah sebagai berikut: 

1) Pengembangan Standar Kompetensi 

Standar kompetensi adalah kualifikasi kemampuan minimal peserta 

didik yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan 

yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat dan atau semester untuk mata 

pelajaran muatan lokal. Sebelumnya, penyusun terlebih dahulu harus 

memperhatikan hal-hal berikut:  

a) Urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan/atau tingkat 

kesulitan materi;  

b) Keterkaitan antar standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata 

pelajaran; 

c) Keterkaitan standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata 

pelajaran.   

2) Pengembangan Kompetensi Dasar 

Kompetensi dasar merupakan sejumlah kemampuan yang harus 

dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk 

menyusun indikator kompetensi. Sebelumnya, penyusun terlebih dahulu 

memperhatikan hal-hal berikut:  

a) Urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan/atau tingkat 

kesulitan materi; 

b) Keterkaitan antar standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata 

pelajaran;  

c) Keterkaitan standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata 

pelajaran. 

b. Pengembangan silabus secara umum mencakup: 

1) Mengembangkan indikator 

2) Mengidentifikasi materi ajar/materi pokok  

3) Mengembangkan pengalaman belajar 

4) Pengalokasian waktu  

5) Pengembangan penilaian 

6)  Menentukan Sumber/Bahan/Alat 

 

III. Siapakah  yang Terlibat dalam Pengembangan 

Sekolah dan komite sekolah mempunyai wewenang penuh dalam mengembangkan 

program muatan lokal. Bila dirasa tidak mempunyai SDM dalam mengembangkan 
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sekolah dan komite sekolah dapat bekerjasama dengan dengan unsur-unsur Depdiknas 

seperti Tim Pengembang Kurikulum (TPK) di daerah, Lembaga Penjaminan Mutu 

Pendidikan (LPMP), perguruan tinggi dan instansi/lembaga di luar Depdiknas, misalnya 

pemerintah Daerah/Bapeda, Dinas Departemen lain terkait, dunia usaha/industri, tokoh 

masyarakat. 

Peran, tugas dan tanggung jawab TPK secara umum adalah sebagai berikut 

1. Mengidentifikasi keadaan dan kebutuhan daerah masing-masing; 

2. Menentukan komposisi atau susunan jenis muatan lokal; 

3. Mengidentifikasi bahan kajian muatan lokal sesuai dengan keadaan dan kebutuhan 

daerah masing-masing; 

4. Menentukan prioritas bahan kajian muatan lokal yang akan dilaksanakan; 

5. Mengembangkan silabus muatan lokal dan perangkat kurikulum muatan lokal 

lainnya, yang dilakukan bersama sekolah, mengacu pada Standar Isi yang ditetapkan 

oleh BSNP 

Peran perguruan tinggi dan LPMP antara lain memberikan bimbingan dan bantuan teknis 

dalam: 

1. Mengidentifikasi dan menjabarkan keadaan, potensi, dan kebutuhan lingkungan ke 

dalam komposisi jenis muatan lokal; 

2. Menentukan lingkup masing-masing bahan kajian/pelajaran; 

3. Menentukan metode pengajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta 

didik dan jenis bahan kajian/pelajaran 

Peran instansi/lembaga di luar Depdiknas secara umum adalah: 

1. Memberikan informasi mengenai potensi daerah yang meliputi aspek sosial, ekonomi, 

budaya, kekayaan alam, dan sumber daya manusia yang ada di daerah yang 

bersangkutan, serta prioritas pembangunan daerah di berbagai sektor yang dikaitkan 

dengan sumber daya manusia yang dibutuhkan; 

2. Memberikan gambaran mengenai kemampuan-kemampuan dan keterampilan yang 

diperlukan pada sektor-sektor tertentu; 

3. Memberikan sumbangan pemikiran, pertimbangan, dan tenaga dalam menentukan 

prioritas muatan lokal sesuai dengan nilai-nilai dan norma setempat. 

 

IV. Rambu-rambu 

Berikut ini rambu-rambu untuk diperhatikan dalam pelaksanaan muatan lokal. 

1. Sekolah yang mampu mengembangkan Standar Kompetensi Dasar dan Kompetensi 

Dasar beserta silabusnya dapat melaksanakan program muatan lokal. Apabila sekolah 

merasa belum mampu mengembangkan Standar Kompetensi Dasar dan Kompetensi 

Dasar beserta silabusnya dapat meminta bantuan kepada sekolah yang terdekat yang 

masih dalam satu daerahnya.  

     Apabila beberapa sekolah dalam satu daerah belum mampu mengembangkan dapat 

meminta bantuan sekolah dan komite sekolah diluar daerahnya, atau meminta bantuan 

TPK daerah, atau meminta bantuan dari LPMP di propinsinya. 
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2. Bahan kajian hendaknya sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik yang 

mencakup perkembangan pengetahuan dan cara berpikir, emosional, dan sosial 

peserta didik. 

 Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar diatur sedemikian rupa agar tidak 

memberatkan peserta didik dan tidak mengganggu penguasaan pada kurikulum 

nasional.  

3. Program pengajaran hendaknya dikembangkan dengan melihat kedekatan dengan 

peserta didik yang meliputi dekat secara fisik dan psikis. 

 Dekat secara fisik maksudnya terdapat dalam lingkungan tempat tinggal dan sekolah 

peserta didik, sedangkan dekat secara psikis maksudnya bahwa bahan kajian tersebut 

mudah dipahami oleh kemampuan berpikir dan mencernakan informasi sesuai dengan 

usianya. Untuk itu, bahan pengajaran hendaknya disusun berdasarkan prinsip belajar 

yaitu: (1) bertitik tolak dari hal-hal konkret ke abstrak; (2) dikembangkan dari yang 

diketahui ke yang belum diketahui; (3) dari pengalaman lama ke pengalaman baru; 

(4) dari yang mudah/sederhana ke yang lebih sukar/rumit. Selain itu bahan 

kajian/pelajaran hendaknya bermakna bagi peserta didik yaitu bermanfaat karena 

dapat membantu peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Bahan kajian/pelajaran hendaknya memberikan keluwesan bagi guru dalam memilih 

metode mengajar dan sumber belajar seperti buku dan nara sumber. Dalam kaitan 

dengan sumber belajar, guru diharapkan dapat mengembangkan sumber belajar yang 

sesuai dengan pemanfaatan potensi di lingkungan sekolah, misalnya dengan 

memanfaatkan tanah/kebun sekolah, meminta bantuan dari instansi terkait atau dunia 

usaha/industri (lapangan kerja) atau tokoh-tokoh masyarakat. Selain itu guru 

hendaknya dapat memilih dan menggunakan strategi yang melibatkan peserta didik 

aktif dalam proses belajar mengajar, baik secara mental, fisik, maupun sosial. 

5. Bahan kajian muatan lokal yang diajarkan harus bersifat utuh dalam arti mengacu 

kepada suatu tujuan pengajaran yang jelas dan memberi makna kepada peserta didik. 

Namun demikian bahan kajian muatan lokal tertentu tidak harus secara terus-menerus 

diajarkan mulai dari kelas I s.d VI atau dari kelas VII s.d IX, dan X s.d XII. Bahan 

kajian muatan lokal juga dapat disusun dan diajarkan hanya dalam jangka waktu satu 

semester, dua semester atau satu tahun ajaran. 

6. Alokasi waktu untuk bahan kajian/pelajaran muatan lokal perlu memperhatikan jumlah 

minggu efektif untuk mata pelajaran muatan lokal pada setiap semester. 

 

KESIMPULAN 

         Mata Pelajaran Muatan Lokal merupakan kegiatan kurikuler yang berupa mata 

pelajaran untuk mengembangkan potensi yang disesuaikan dengan ciri khas, potensi daerah, 

dan prospek pengembangan daerah termasuk keunggulan daerah, yang materinya disusun 

dalam satu mata pelajaran tersendiri, tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran 

yang ada. 

Substansi mata pelajaran muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan, dengan 

memperhatikan lingkup keadaan dan kebutuhan daerah, dan isi/jenis muatan lokal. Mata 
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Pelajaran Muatan Lokal ini sepenuhnya ditangani oleh sekolah dan komite sekolah yang 

membutuhkan penanganan secara profesional dalam merencanakan, mengelola dan 

melaksanakannya. 

Muatan Lokal merupakan mata pelajaran wajib yang tercantum dalam struktur kurikulum. 

Setiap sekolah dapat melaksanakan muatan lokal lebih dari satu jenis dalam setiap semester, 

mengacu pada minat dan karakteristik program studi yang diselenggarakan di sekolah. Dalam 

implementasinya, sekolah bersama komite menyusun silabus yang dijabarkan dalam rencana 

pelaksanaan pembelajaran, dilaksanakan, dievaluasi, dan ditindaklanjuti oleh masing-masing 

guru. Silabus harus dikaji dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan memperhatikan 

masukan hasil evaluasi hasil belajar, evaluasi proses (pelaksanaan pembelajaran), dan 

evaluasi rencana pembelajaran. 

Pembelajarannya dapat dilakukan oleh guru mata pelajaran atau tenaga ahli dari luar sekolah 

yang relevan dengan sudstansi muatan lokal.  
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PERSEPSI MAHASISWA TENTANG PENDIDIKAN INKLUSIF 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran umum secara empiris mengenai 

persepsi mahasiswa terhadap pendidikan inklusif di Universitas Negeri Jakarta. Metode yang 

digunakan adalah metode survei deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa yang mengikuti Mata Kuliah Landasan Ilmu Pendidikan di semester 102 dengan 

jumlah 1458. Sedangkan teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan teknik purposif 

samplingsehingga diperoleh ukuran sampel sebanyak 94 mahasiswa. Pengumpulan data 

menggunakan kuesioner dan dianalisis berdasarkan persentase yang diperoleh kemudian 

dianalisis dengan cara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi 

mahasiswa yang mengikuti Mata Kuliah Landasan Ilmu Pendidikan terhadap pendidikan 

inklusif adalah benar karena di dalam mata kuliah tersebut disisipkan materi pendidikan 

inklusif hanya saja persepsi yang dimiliki mahasiswa belum mencakup keseluruhan dimensi 

persepsi yaitu pada dimensi penafsiran. 
 

Kata Kunci: Persepsi Mahasiswa, Pendidikan Inklusif. 

 

 

PENDAHULUAN 

Perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan yang berperan penting untuk 

mempersiapkan mahasiswa dalam pembentukan persepsi yang benar tentang prinsip-prinsip 

dasar dari disiplin ilmu yang diminati. Mahasiswa kelompok bidang kependidikan adalah 

peserta didik yang memiliki minat dalam ilmu kependidikan. Mahasiswa tersebut merupakan 

calon pendidik yang dipersiapkan untuk berhadapan dengan peserta didik. 

Pada masa perkuliahan, mahasiswa kelompok bidang kependidikan diberikan sejumlah 

Mata Kuliah Dasar Kependidikan (MKDK). Mata kuliah yang termasuk dalam Mata Kuliah 

Dasar Kependidikan salah satunya adalah Mata Kuliah Landasan Ilmu Pendidikan (LIP). 

Dalam mata kuliah tersebut, mahasiswa diberikan pemahaman terkait konsep pendidikan, 

macam-macam ilmu pendidikan, situasi pendidikan, landasan pendidikan, hakikat 

pendidikan, hakikat manusia, aliran-aliran dalam pendidikan, landasan pendidikan serta 

komponen dan proses kegiatan pendidikan termasuk sub materi mengenai pendidikan 

inklusif. Mata kuliah ini diikuti oleh mahasiswa pendidikan sebagai modal pengetahuan 

mailto:indina2009@yahoo.co.id
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untuk berkontribusi di dunia kependidikan dan berprofesi sebagai pendidik yang mengetahui 

makna pendidikan secara lebih mendalam.  

Berada dalam era globalisasi, pendidikan menjadi salah satu sektor yang tidak boleh 

diasingkan dari isu-isu pembaruan. Salah satu isu yang masih hangat dibahas adalah 

pendidikan inklusif. Saat ini, penerapan pendidikan inklusif belum sepenuhnya menyentuh 

pada seluruh lembaga pendidikan formal tiap jenjang di setiap Kabupaten/Kota, dengan kata 

lain pendidikan inklusif belum mengakomodasi kebutuhan pendidikan bagi anak-anak 

berkebutuhan khusus dan anak-anak dengan layanan khusus secara optimal. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan, terdapat beberapa faktor yang 

melatarbelakangi pelaksanaan pendidikan inklusif belum optimal diantaranya adalah 

kesiapan pengelola sekolah dalam menerima semua anak termasuk anak berkebutuhan 

khusus tanpa ada diskriminasi. Faktor lain adalah keyakinan pendidik dalam memperbaiki 

kualitas akademik peserta didik, kebingungan pendidik terhadap program pembelajaran yang 

tepat untuk anak berkebutuhan khusus, bekal pengetahuan tentang pendidikan inklusif yang 

sangat sedikit serta minimnya sarana untuk memberikan pelayanan untuk anak berkebutuhan 

khusus dan anak dengan layanan khusus. 

Melihat beberapa faktor penghambat dapat disimpulkan permasalahan berasal pada 

kesiapan sekolah dalam menanggapi keberadaan anak berkebutuhan khusus di dalam kelas-

kelas reguler. Kesiapan sekolah untuk menerima anak dengan kebutuhan khusus berdampak 

sistematis  kepada seluruh warga sekolah, terutama bagi guru kelas. 

Guru kelas dan seluruh pendidik serta tenaga kependidikan harus memiliki wawasan 

terkait pendidikan inklusif dan anak dengan kebutuhan khusus. Wawasan yang berkaitan 

dengan bidang profesi pendidikan tersebut salah satunya diperoleh dari  kelas perkuliahan 

saat di bangku perguruan tinggi. Oleh sebab itu, perguruan tinggi turut berperan dalam 

mempersiapkan pendidik yang memiliki wawasan tentang pendidikan inklusif dan anak 

berkebutuhan khusus. 

Keberadaan perguruan tinggi merupakan salah satu sarana untuk penyelesaian masalah 

pendidikan khususnya pendidikan inklusif. Universitas Negeri Jakarta (UNJ) merupakan 

salah satu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Negeri di DKI Jakarta yang 

memiliki tugas untuk menghasilkan tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional. 

Keberadaan Universitas Negeri Jakarta sebagai penyedia tenaga pendidik dan kependidikan 

memiliki kesempatan untuk mendukung dan mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan 

inklusif di Indonesia.  

Sehubungan dengan pemaparan di atas, peneliti ingin mengetahui gambaran umum dari 

persepsi mahasiswa kelompok bidang pendidikan tentang pendidikan inklusif. Penelitian ini 

melibatkan mahasiswa sebagai subjek tolak ukur dalam mengetahui persepsi tentang 

pendidikan inklusif. Peneliti mengkhususkan penelitian kepada mahasiswa yang mengikuti 

Mata Kuliah Landasan Ilmu Pendidikan untuk memperoleh gambaran umum mengenai 

persepsi mahasiswa tentang pendidikan inklusif, maka penelitian ini dirumuskan menjadi 

“Bagaimana persepsi mahasiswa yang mengikuti Mata Kuliah Landasan Ilmu Pendidikan 

tentang pendidikan inklusif? 
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KAJIAN TEORI 

Persepsi merupakan pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang 

diinderanya sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan terdapat respon yang saling 

berhubungan dalam diri individu. Persepsi dapat dihasilkan karena adanya perasaan, 

kemampuan berpikir, pengalaman-pengalaman individu yang tidak sama. Oleh sebab itu 

dalam mempersepsikan sebuah stimulus, hasil persepsi tiap individu terhadap stimulus 

berbeda. persepsi bersifat individual. (Bimo Walgito,2010: 100).   

Dalam tahap pembentukan persepsi, setiap individu membutuhkan proses yang 

melibatkan tiga komponen utama. Komponen-komponen tersebut diantaranya adalah seleksi, 

penyusunan dan pengorganisasian.  (Desmita, 2012: 120).  

Proses penyaringan atau seleksi, dilakukan oleh alat indera terhadap stimulus. Pada 

proses penyeleksian ini, membedakan data yang masuk dan memilih data yang relevan sesuai 

dengan kepentingan dirinya. Proses penyusunan. mengorganisasi, menata, menyederhanakan 

informasi yang kompleks ke dalam suatu pola bermakna. Banyaknya stimulus dari 

lingkungan yang diterima indera akan diproses menjadi informasi yang sederhana dengan 

pengklasifikasian informasi menjadi pola-pola tertentu. Proses penafsiran informasi ke dalam 

tingkah laku atau sikap sebagai respon terhadap informasi yang diterima. Individu 

membangun kaitan-kaitan antara stimulus yang diterima dengan pengetahuan yang telah ada 

dan membedakan stimulus yang diterima untuk memberi makna pada informasi tersebut. 

Proses-proses tersebut terjadi karena dipengaruhi oleh berberapa hal, yaitu kebutuhan 

psikologis, latar belakang individu, pengalaman, kepribadian dan sikap. (Alex Sobur, 2010: 

452). 

Selanjutnya, pendidikan inklusif secara umum adalah sebuah sistem yang memberikan 

pelayanan kepada seluruh peserta didik usia sekolah dasar yang telah ditetapkan sebagai 

penerima pendidikan wajib 9 tahun. Pelayanan ini diperuntukan bagi semua dengan segala 

kondisi dan kebutuhan yang diperlukan peserta didik yang bersangkutan. (Kemendikbud, 

2013:12). Pendidikan inklusif memberikan akses agar semua peserta didik mendapatkan 

pendidikan. Pelaksanaan pendidikan inklusif bertujuan untuk memberikan kesempatan 

seluas-luasnya kepada semua peserta didik untuk memperoleh pendidikan. (Munawir Yusuf, 

2014: 2). 

Penarikan masalah dalam penelitian ini berada pada mahasiswa yang menempuh mata 

kuliah Landasan Ilmu Pendidikan. Mata kuliah tersebut adalah mata kuliah wajib yang diikuti 

oleh mahasiswa kelompok bidang kependidikan sebagai fondasi awal dalam memahami 

makna dan konsep pendidikan. Dalam mata kuliah ini pula, disisipkan sub materi mengenai 

pendidikan inklusif. (Tim MKDK UNJ, 2013: iii) 

 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan teknik dalam 

memperoleh data penelitian menggunakan  teknik survei. Populasi dalam penelitian ini 

adalah mahasiswa yang mengikuti Mata Kuliah Landasan Ilmu Pendidikan di Universitas 

Negeri Jakarta semester 102 yang berjumlah 1458. Populasi tersebut kemudian diukur 

dengan rumus Slovin, sehingga diperoleh sampel sebanyak 94 responden. Penelitian ini 
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menggunakan teknik purposif sampling dengan kriteria responden, yaitu responden 

merupakan mahasiswa kelompok bidang kependidikan Universitas Negeri Jakarta yang 

mengikuti mata kuliah Landasan Ilmu Pendidikan pada semester 102. 

 Teknik pengumpulan data menggunakan instrumen berbentuk kuesioner tertutup 

dengan skala Guttman. Kuesioner berbentuk checklist yang terdiri dari pernyataan positif 

dengan dua alternatif jawaban „Ya‟ dan „Tidak‟. Kemudian diterjemahkan ke dalam skor 1 

untuk jawaban benar (Ya) dan 0 untuk jawaban salah (Tidak).  

 Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik statistik 

deskriptif. Data yang terkumpul akan diteliti dan diperiksa kemudian dianalisis dengan 

menyajikan dalam dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Kemudian dianalisis 

menggunakan nilai acuan patokan yaitu 75% atau memperoleh 23 jawaban benar pada skor 

keseluruhan dimensi berdasarkan komponen persepsi. 

 

HASIL PENELITIAN 

 Data Penelitian ini diperoleh dari 94 responden yaitu mahasiswa yang mengikuti mata 

kuliah Landasan Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta pada semester 102 yang 

terdiri dari mahasiswa yang berasal dari Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu 

Keolahragaan, Jurusan Pendidikan Fisika, Jurusan Pendidikan Bahasa Prancis. Responden 

tersebut mengisi kuesioner sebanyak 31 butir pernyataan tentang pendidikan inklusif . 

 Data disajikan berdasarkan dimensi persepsi yang telah ditentukan. Dengan hasil 

jawaban responden mengenai persepsi tentang pendidikan inklusif pada ketiga dimensi 

secara berurutan yaitu dimensi seleksi, dimensi penyusunan dan dimensi penafsiran yaitu 

untuk jawaban benar (ya) 883, 767 dan  613 dengan total 2263 jawaban benar responden  

Sedangkan untuk jawaban salah (tidak) adalah 151, 173 dan 327 dari total jawaban salah 651. 

Sehingga diperoleh rata-rata dari keseluruhan dimensi untuk jawaban benar adal 24,07. Hal 

ini menandakan bahwa persepsi mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Landasan Ilmu 

Pendidikan tentang pendidikan inklusif adalh benar karena nilai rata-rata menunjukan angka 

diatas nilai acuan patokan yang tlah ditetapkan. Meskipun pada hasil jawaban dimensi 

penafsiran memperoleh nilai dibawah nilai acauan patokan. Adapun data di atas disajikan 

pada table 1, sebagai berikut: 

 

Dimensi Ya Tidak Jumlah 

Seleksi 883 

(85,40%) 

151 

(14,60%) 

1034 

(100%) 

Penyusunan 767 

(81,60%) 

173 

(18,40%) 

940 

(100%) 

Penafsiran 613 

(65,21%) 

327 

(34,79%) 

940 

(100%) 

Total 2263 

(77,66%) 

651 

(22,34%) 

2914 

(100%) 

Rata-rata nilai 24,07 6,93 94 

Tabel 1. Jawaban secara keseluruhan 
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Dengan skor yang diperoleh dari pengukuran persepsi mahasiwa diatas, maka dalam 

penelitian ini ditemukan bahwa persepsi mahasiswa tentang pendidikan inklusif dapat 

diasumsikan benar, namun hasil tersebut tidak sesuai dengan harapan bahwa mahasiswa yang 

telah mengikuti mata kuliah Landasan Ilmu Pendidikan  memiliki persepsi yang benar pada 

keseluruhan dimensi persepsi termasuk pada dimensi penafsiran. 

Temuan lain dalam penelitian ini adalah terdapat perbedaan persepsi antar responden, 

hal ini dipengaruhi oleh kultur fakultas, dosen pengampu mata kuliah Landasan Ilmu 

Pendidikan dan kebersediaan mahasiswa tersebut untuk mengajar di sekolah inklusi. 

Keempat hal tersebut sangat mempengaruhi persepsi mahasiswa tentang pendidikan inklusif. 

Seperti data yang diperoleh adalah mahasiswa yang berasal dari Fakultas Ilmu Sosial 

mayoritas memiliki persepsi yang benar tentang pendidikan inklusif. Mahasiswa yang 

mengikuti mata kuliah Landasan Ilmu Pendidikan dengan dosen pengampu selain dosen 

Pendidikan Luar Biasa mayoritas memiliki persepsi yang salah tentang pendidikan inklusif. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh mengenai persepsi mahasiswa tentang 

pendidikan inklusif dapat disimpulkan bahwa persepsi tentang pendidikan inklusif adalah 

benar. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian bahwa skor rata-rata keseluruhan responden 

mengenai persepsi mahasiswa tentang pendidikan inklusif menacapai nilai acuan patokan. 

 Jika, diamati sesuai dengan pelaksanaan pendidikan inklusif  maka hal ini tidak sesuai 

dengan hasil temuan. Namun diasumsikan bahwa pelaksanaan pendidikan inklusif akan 

semakin baik jika pembentukan persepsi mahasiswa tentang pendidikan inklusif adalah 

benar. Hal ini berpengaruh pada upaya-upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan 

pelaksanaan pendidikan inklusif. 

 Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan 

pendidikan inklusif adalah melalui pembentukan persepsi yang benar tentang pendidikan 

inklusif sejak masa perkuliahan. Upaya tersebut dapat berbentuk sosialisasi untuk 

mempopulerkan pendidikan inklusif kepada seluruh mahasiswa kelompok bidang 

kependidikan. Kemudian lebih khusus adalah dengan membuka mata kuliah yang berfokus 

pada konsep pendidikan inklusif. 

 Bagi peneliti selanjutnya, dapat melakukan penelitian secara mendalam mengenai 

evaluasi mata kuliah Landasan Ilmu Pendidikan terhadap pemahaman pendidikan inklusif 

bagi mahasiswa kelompok bidang kependidikan. 
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PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN KECAKAPAN HIDUP 

BERBASIS ANDRAGOGI  BAGI PEMUDA PUTUS SEKOLAH DALAM 

PEMBUATAN KOPIA KERANJANG DI KECAMATAN BONGOMEME DI 

KABUPATEN GORONTALO 
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Abstrak 
Pengembangan model pembelajaran kecakapan hidup berbasis andragogi bagi pemuda putus 

sekolah dalam pembuatan kopia keranjang di Kabupaten Gorontalo adalah bertujuan untuk 

(1) mengetahui kondisi objektif pemuda putus sekolah di Kabupaten Gorontalo,  (2) 

mengetahui pengembangan model pembelajaran andragogi, (3) mengetahui efektifitas 

model pembelajaran andragogi, (4) mengetahui dukungan dan hambatan pengembangan 

model . 

Pengembangan model   penelitian   menggunakan   langkah-langkah  dalam 
pelaksanaaan R & D sebagaimana dinyatakan Borg dan Gall (1989:624) adalah: (1)  

dimulai  dengan  meneliti  dan  mengumpulkan  informasi,  melalui  bacaan literatur, 

melakukan observasi, serta menyiapkan laporan tentang kebutuhan pengembangan, (2) 

merencanakan dan membuat prototipe komponen yang akan dikembangkan,termasuk 

mendefinisikan kemampuan/keterampilan yang akan dikembangkan, merumuskan tujuan, 

menentuan urutan kegiatan, serta membuat skala pengukuran khusus, (3)

 mengembangkan prototipe awal, seperti mempersiapkan buku teks dan 

mengangkat evaluasi,(4) melakukan uji coba terbatas terhadap model awal, (5) merevisi 

model awal, (6) melakukan uji coba lapangan, (7) melakukan revisi hasil uji coba,  (8) 

mengoperasionalkan model yang telah teruji, (9) melakukan revisi akhir terhadap model, 

dan (10) melakukan diseminasi atau penyebaran model. 

Penelitian ini akan berlangsung selama satu tahun yaitu : Kegiatan tahun pertama 

adalah: (1) mengidentifikasi kondisi objektif pendidikan kecakapan hidup di Kabupaten 

Gorontalo, (2) Pengembangan model pembelajaran kecakapan hidup berbasis andragogi 

dengan metode partisipatif dan kolaboratif dapat mengembangkan sikap, pengetahuan 

dan  keterampilan  peserta pelatihan,  (3)  Efektivitas  model  pembelajaran  dilaksanakan 

melalui pengujian model, berdasarkan pengujian statistik, model yang dikembangkan 

berpengaruh secara signifikan terhadap hasil peserta pelatihan 
 

Kata Kunci: Pengembangan Model Pembelajaran Kecakapan Hidup 

 

 

PENDAHULUAN 
Pendidikan kecakapan hidup (life skill education) pada intinya adalah 

penyelenggaraan  pendidikan  non  formal  yang  dapat  dijadikan  sebagai  solusi dalam 

rangka mengikuti perubahan dan paradigma baru penyelenggaraan pendidikan  sekaligus  

untuk  mengatasi  pengangguran,  pengentasan  kemiskinan dan  pemberdayaan.  Seiring  

dengan  kebijakan  pemerintah  untuk  mengurangi jumlah angka pengangguran dan 

penanganan masyarakat miskin yang jumlahnya semakin meningkat. 

 Model pembelajaran kecakapan hidup merupakan suatu model yang berorientasi  
pada keterampilan proses. Proses  pembelajaran  menekankan  pada kegiatan ketrampilan 

proses yang digunakan untuk mengungkap dan menemukan fakta dan konsep serta 
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menumbuhkan sikap dan nilai yang dilakukan oleh peserta pelatihan. Proses pembelajaran 

dengan pendekatan ini dimulai dari obyek nyata atau obyek  yang  sebenarnya 

dengan  menggunakan  pengalaman  langsung, sehingga peserta pelatihan  diharapkan  

terjun  dalam  kegiatan  belajar mengajar yang lebih realistis, juga diajak, dilatih, dan 

dibiasakan melakukan observasi langsung dan membuat kesimpulan sendiri. 

Salah satu  pelatihan  yang diberikan  oleh  pemerintah  maupun  lembaga 

masyarakat  bagi  pemuda  putus  sekolah  adalah  pelatihan  tentang  pembuatan kopiah 

keranjang sebagai salah satu kerajinan khas Gorontalo. Kopia Keranjang merupakan 

kerajinan khas Gorontalo yang perlu dilestarikan,dan kurang diminati oleh para pemuda. 

Hal  ini  perlu dilakukan pelatihan  dan memberikan motivasi terutama bagi pemuda yang 

putus sekolah. Perilaku pemuda tersebut belum menunjukkan jiwa dan perilaku wirausaha. 

Bila pemuda memiliki jiwa wirausaha, maka pemuda akan berusaha membuat kerajinan 

kopia keranjang dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya. 

Dari beberapa permasalahan yang telah diungkapkan di atas menggugah penulis 
untuk menelitinya, dengan melakukan studi eksplorasi berbagai faktor yang  berasal  

dari  ketidakmampuan  peserta  pelatihan  mendaya  gunakan  hasil belajar setelah 

pembelajaran. Penelitian ini dilanjutkan dengan mengembangkan suatu model 

pembelajaran kecakapan hidup berbasis andragogi bagi  pemuda putus  sekolah  dalam  

pembuatan  kopia keranjang, dengan  harapan  agar  setiap pemuda putus sekolah yang 

telah mengikuti pembelajaran atau pelatihan tentang pembuatan kopia keranjang dapat 

memiliki bekal keterampilan yang memadai setelah mereka mengikuti pelatihan pada 

kelompok usaha produktif  yang ada khususnya di Kabupaten Gorontalo. 

 

KAJIAN PUSTAKA 
Pendidikan Kecakapan Hidup 

Kecakapan hidup (life skills) merupakan sebuah konsep yang sering dikemukakan  

oleh  para  ahli  maupun  organisasi   yang  memiliki  otoritas terutama  dalam  bidang  

kesehatan  dan  Pendidikan.  Konsep  life  skills  dalam bidang kesehatan,  seperti  yang 

didefinisikan  oleh WHO   adalah sebagai  suatu keterampilan atau kemampuan manusia. 

Untuk dapat beradaptasi dan berprilaku  positif,  yang  memungkinkan  seorang  manusia  

mampu  menghadapi berbagai tuntutan dan  tantangan dalam kehidupannya sehari-hari 

secara efektif, terutama   dalam   aspek   kesehatan   dan   kesejahteraannya.   Dalam   

bidang pendidikan, konsep life skills bisa mengacu pada definisi yang dikemukakan oleh 

Davis (2000:1) yang mengatakan bahwa kecakapan hidup merupakan sebuah  “manual 

pribadi“ bagi  seseorang  yang  dapat  membantu  peserta  didik belajar bagaimana 

memelihara tubuhnya, tumbuh menjadi dirinya, bekerjasama secara baik dengan orang lain, 

membuat keputusan yang logis, melindungi dirinya sendiri  dan  mencapai  tujuan  di  

dalam  kehidupannya.   Oleh  karena   itulah, penguasaan life skills oleh seorang 

individu sangat diperlukan, karena  mereka menghadapi  berbagai  masalah  yang  harus  

dipecahkan  dalam  kehidupannya sehari-hari. Kecakapan hidup itulah yang diperlukan 

pada  individu memasuki kehidupan  yang  mandiri,  anggota  masyarakat  dan  warga  

negara.  Sehingga dengan  penguasaan  terhadap  life  skills,  individu   tersebut  

diharapkan  akan menjadi  individu  yang  mampu  memecahkan   permasalahan-

permasalahannya dengan menemukan solusi-solusi yang tepat dan dapat berimplikasi 

positif bagi dirinya sendiri maupun bagi orang-orang yang berada di sekitar kehidupannya. 

Perilaku dan karakter inilah yang akan menyebabkan mereka bisa beradaptasi dengan 

perkembangan dan kemajuan zaman, survive dan bisa memberikan kontribusi yang berarti 

bagi bangsanya. 

Menurut Brolin (1989: 127) bahwa life skills constitute a continuum of knowledge 

and aptitude that are necessary for a person to function effectively and to avoid 
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interruptions of employment experience. Dengan demikian life skills dapat dinyatakan 

sebagai kontinum pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan oleh seseorang untuk 

berfungsi secara independen dalam kehidupan. Selanjutnya Brolin mengatakan bahwa “life 

skills“ adalah interaksi berbagai pengetahuan dan kecakapan yang sangat penting dimiliki 

oleh seseorang sehingga mereka dapat hidup  mandiri.  Menurut  Davis  (2000:1)  

Kecakapan  hidup  adalah  “manual pribadi“ bagi  tubuh  seseorang.  Kecakapan  ini  

membantu  peserta  didik  belajar bagaimana memelihara tubuhnya, tumbuh menjadi 

dirinya, bekerjasama secara baik dengan orang lain, membuat keputusan yang logis, 

melindungi dirinya sendiri dan mencapai tujuan di dalam kehidupannya.  Istilah  hidup, 

tidak semata-mata memiliki kemampuan tertentu saja (vocational job), namun ia harus 

memiliki kemampuan dasar pendukungnya secara fungsional seperti membaca, menulis, 

menghitung, merumuskan, dan memecahkan masalah, mengelola sumber daya, bekerja  

dalam  tim,  terus  belajar  di  tempat  kerja,  mempergunakan  teknologi (Satori, 2002: 38). 

Malik Fajar (2001: 9) mendefinisikan kecakapan hidup sebagai kecakapan untuk 

bekerja selain kecakapan untuk berorientasi ke jalur akademik. Sementara itu Tim Broad-

Based Education (2002: 2) menafsirkan kecakapan hidup sebagai kecakapan yang dimiliki 
seseorang untuk mau dan berani menghadapi problema hidup  dan  kehidupan  secara  wajar  

tanpa  merasa  tertekan,  kemudian  secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan 

solusi sehingga akhirnya mampu mengatasinya. 

Sumantri (dalam Fitrihana, 2006: 53) mengutip pendapat para ahli tentang definisi 

kecakapan hidup (life skills), di antaranya adalah: 

a Life skills are the foundation of our work ethic, our character, and our personal 
behavior (Penn State, College of Education, 2003: 4). 

b Kecakapan hidup adalah kecakapan yang dimiliki oleh seseorang untuk mau dan 

berani menghadapi problema hidup secara wajar tanpa merasa tertekan, kemudian 

secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan solusi  sehinga  akhirnya  

mampu  mengatasinya  (Tim  BBE  Depdiknas,2001: 9). 

c In essence, lif skills are an “owner‟s manual” for the human body. These skills help 

children learn how to maintain their bodies, grow as individuals, work well with 

others, make logical decisions, protect themselves when they have to and achieve 

their goals in life (Davis,2000: 121). 

d Life skills include a wide range of knowledge and skill interactions, believed to 

be essential for adult independent living (Brolin dalam Goodship, 2002:1) 

 

Konsep Pembelajaran Andragogi 

Malcolm Knowles (1970: 78) dalam mengembangkan konsep andragogi, 

mengembangkan empat pokok asumsi sebagai berikut: 

a. Konsep Diri: Asumsinya bahwa kesungguhan dan kematangan diri seseorang bergerak 
dari ketergantungan total (realita pada bayi) menuju ke arah pengembangan diri 

sehingga mampu untuk mengarahkan dirinya sendiri dan mandiri. 

b. Peranan  Pengalaman:  Asumsinya adalah bahwa  sesuai  dengan  perjalanan waktu 

seorang individu tumbuh dan berkembang menuju ke arah kematangan. 

c. Kesiapan  Belajar  :  Asumsinya  bahwa  setiap  individu  semakin  menjadi matang 
sesuai dengan perjalanan waktu, maka kesiapan belajar bukan ditentukan  oleh  

kebutuhan  atau  paksaan  akademik  ataupun  biologisnya, tetapi lebih banyak 

ditentukan oleh tuntutan perkembangan dan perubahan tugas dan peranan sosialnya. 

d. Orientasi Belajar: Asumsinya yaitu bahwa pada anak orientasi  belajarnya seolah-

olah sudah ditentukan dan dikondisikan untuk memiliki orientasi yang berpusat pada 

materi pembelajaran (Subject Matter Centered Orientation). 
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Pemberdayaan Pemuda Putus Sekolah 

Pemberdayaan merupakan konsep yang mengandung nilai-nilai sosial disamping 

nilai ekonomi, dan lebih luas dari hanya sekedar memenuhi kebutuhan dasar atau 

menyediakan  mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut. Pemikiran 

konsep pemberdayaan belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari  

alternatif terhadap konsep pertumbuhan ekonomi pada masa lalu. Titik tolak konsep 

pemberdayaan, yaitu dari pandangan bahwa dengan pemerataan  akan  tercipta  landasan  

yang  lebih  luas  untuk  pertumbuhan  yang berkelanjutan. 

Proses pemberdayaan merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan manusia 

dalam bidang pengetahuan, sikap dan keterampilan, sehingga manusia mampu menunjukkan 

eksistensinya dan dapat berpartisipasi serta memperbaiki kedudukannya dalam masyarakat. 

Dalam proses pemberdayaan, yang sangat diutamakan adalah untuk mengembangkan 

kesadaran dan potensi yang dimiliki oleh manusia, sehingga manusia tersebut dapat dan siap 

untuk melakukan atau tidak melakukan suatu kegiatan. Setelah kesadaran dan potensi itu 

dapat berkembang, selanjutnya selain perlu menumbuhkan rasa percaya diri juga perlu 

dikembangkan kemampuan yang telah ada pada dirinya. Langkah terakhir menumbuhkan 
keyakinan dalam diri untuk melakukan kegiatan atau tindakan, belajar dan melatih 

keterampilan yang dibutuhkannya untuk keperluan hidupnya. (Kindervatter, 1979: 37). 

Dalam  perspektif  Pendidikan  Luar  Sekolah,  generasi  muda  (pemuda) sebagai 

bagian dari anggota masyarakat secara umum perlu mendapatkan dukungan aktifitas dalam 

memenuhi kebutuhannya apalagi, bagi pemuda yang tidak memiliki keterampilan yang 

mendatangkan penghasilan. Pemuda semacam ini diasumsikan selalu berada dalam kondisi 

yang membutuhkan dukungan dan dorongan secara eksternal untuk kembali memiliki 

semangat dalam menjalankan kehidupan, terutama dalam memberikan 

kesempatan untuk bekerja atau kesempatan dalam berusaha memenuhi keperluan hidupnya. 

 

METODE PENELITIAN 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Research and Development yaitu 

suatu proses atau langkah untuk mengembangkan produk baru atau  menyempurnakan  

produk  baru.  Studi  pengembangan  untuk  mendapatkan suatu model tervalidasi bagi 

pemuda putus sekolah dalam meningkatkan pengetahuan dan   

keterampilan dalam mengembangkan life Skill, yang selanjutnya pula melaksanakan uji 

eksperimen untuk mendapatkan suatu model final. 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan tekni k saturasi atau 

kecukupan data dan triangulasi. Teknik ini di samping bertujuan untuk menguji apakah 

model yang diajukan sudah layak untuk diimplementasikan, juga untuk 

merefleksikan data melakukan interpretasi atas dasar acuan teori serta memberikan 

penguatan terhadap proses pembelajaran. Untuk menjaga validitas, reliabilitas dan 

objektifitas temuan dilakukan melalui pengujian   yang   disebut   dengan   validilitas   

internal   (credibility),   validitas eksternal (trantferability), reliabilitas (dependability) 

dan objektifitas (confirmability). 

Sesuai dengan metode penelitian yang digunakan, yakni metode R & D, maka 

prosedur (langkah-langkah ) dalam pelaksanaan penelitian ini mengacu seperti yang 

dipaparkan oleh Borg & Gall (Sugiyono, 2007: 570) yakni: 

1. Melakukan studi pendahuluan, tahap ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk 

mengumpulkan data sebagai dasar penyusunan dan pembuatan model konseptual. 

Kegiatannya berupa kajian kepustakaan, mengamati data di Kelompok Usaha Pemuda 

Produktif (KUPP) di Kabupaten Gorontalo untuk mengetahui gambaran umum lokasi 

penelitian, mengamati secara umum terhadap penyelenggaraan kegiata pembelajaran di 

KUPP sehingga menemukan model dilapangan secara empirik. 
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2. Mengembangkan desain penelitian berdasarkan kerangka pemikiran pada langkah awal. 

3. Mengembangkan instrumen penelitian. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Setelah pengrajin mengikuti pelatihan keterampilan membuat karawo, kemudian 

dilakukan pemantauan.  Pemantauan ini dimaksudkan untuk mengetahui dampak yang terjadi 

sebagai salah satu indikator keberhasilan kegiatan pelatihan.  Untuk mengkonstruksi hasil 

pemantauan pasca pelatihan, digunakan satu bentuk analisis dengan menggunakan metode 

SWOT. Metode ini paling sering digunakan dalam metode evaluasi bisnis untuk mencari 

strategi yang akan dilakukan. Analisis SWOT hanya menggambarkan situasi yang terjadi 

bukan sebagai pemecah masalah, (Anonim, 2012: 1).  Analisis swot terdiri dari empat 

kompenen utama yaitu: Strengths, Weakness, Opportunities dan Threats.  

Empat komponen dari analisis SWOT merupakan gambaran dari dua kondisi yang dapat 

mempengaruhi usaha.  Kekuatan dan kelemahan merupakan kondisi internal, sedangkan 

peluang dan ancaman merupakan kondisi eksternal.  Kondisi usaha karawo ketika dipetakan 

dalam empat kompenen SWOT dijelaskan berikut ini. 

Strengths (kekuatan), merupakan kondisi kekuatan yang terdapat dalam organisasi, 

proyek atau konsep bisnis yang ada. Kekuatan yang dianalisis merupakan faktor yang 

terdapat dalam  tubuh organisasi, proyek atau konsep bisnis itu sendiri.  Kekuatan usaha 

karawo terletak pada jenis kerajinannya yang merupakan kerajinan khas yang menjadi ikon 

daerah.  Sebagai sebuah ikon daerah, pemerintah provinsi mengembangkan kebijakan berupa 

kewajiban menggunakan karawo pada hari kerja, yaitu hari Kamis atau pada saat kegiata-

kegiatan resmi lainnya.  Selain itu kerajinan karawo telah terdaftar sebagai hak paten 

masyarakat Gorontalo.  Berbagai kondisi ini menjadi kekuatan para pengusaha sekaligus 

menjadi kondisi yang dapat menjamin kelangsungan usaha karawo.  

Weakness (kelemahan), merupakan kondisi kelemahan yang terdapat dalam organisasi, 

proyek atau konsep bisnis yang ada. Kelemahan yang dianalisis merupakan faktor yang 

terdapat dalam  tubuh organisasi, proyek atau konsep bisnis itu sendiri.  Kelemahan utama 

pengusaha karawo adalah pada penyediaan sumber daya baik sumber daya bahan maupun 

sumber daya manusianya. Dari segi sumber daya bahan, kerajinan karawo masih sangat 

bergantung pada suplai bahan dari surabaya dan jakarta.  Karawopun hanya dapat dilakukan 

pada jenis kain tertentu.  Sedangkan dari segi sumber daya manusia, karawo dilakoni oleh 

yang bukan berlatarbelakang pendidikan teknik/kejuruan khusus konveksi ataupun kriya.  

Pengrajin dan pekerjanya terdiri dari anggota masyarakat yang tidak memiliki ikatan kerja 

tetapi memiliki keteramplan empirik dan kekuatan kekerabatan. 

Opportunities (peluang), merupakan kondisi peluang berkembang di masa datang yang 

terjadi. Kondisi yang terjadi merupakan peluang dari luar organisasi, proyek atau konsep 

bisnis itu sendiri. misalnya kompetitor, kebijakan pemerintah, kondisi lingkungan sekitar. 

Peluang yang menjanjikan pengusaha karawo antara lain kebijakan yang mengharuskan 

penggunaan baju/dinas bermotif karawo pada hari kerja di Provinsi Gorontalo secara 

umumnya dan khususnya di Kota Gorontalo kebijakan menggunakan pakaian kerja bermotif 

karawo bukan hanya pada pakaian dinas tapi penggunaan jilbabpun harus bermotif karawo.  

Artinya dengan kebijakan tersebut tercipta konsumen sebanyak PNS di Provinsi Gorontalo.  

Peluang lain adalah terbukanya akses informasi serta makin banyaknya ivent-ivent promosi 

karawo yang dilakukan baik oleh pihak pemerintah dan swasta menjadi pintu masuknya 

permintaan dari konsumen di luar Gorontalo.  Persoalannya adalah apakah berbagai peluang 

ini dapat disahuti oleh para pengrajin karawo.  Hasil wawancara menunjukkan bahwa para 

pengrajin di Kabupaten Gorontalo masih melakukan transaksi terbatas dengan para 

konsumen dalam wilayah Gorontalo saja.  Tidak lancarnya produksi, mengancam peluang 

yang ada.   
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Threats (ancaman), merupakan kondisi yang mengancam dari luar. Ancaman ini dapat 

mengganggu organisasi, proyek atau konsep bisnis itu sendiri.  Ancaman yang paling 

mungkin adalah masuknya produksi sejenis karawo seperti bordir.  Selain itu berkembangnya 

pusat-pusat perbelanjaan di Gorontalo seperti hypermart, matahari, dan sebagainya yang 

menyediakan beraneka ragam busana trendy dengan harga yang relatif terjangkau dapat 

menjadi ancaman terbesar keberlangsungan karawo.  Dalam kondisi seperti ini, karawo 

dihadapkan pada sesegera mungkin melakukan revolusi desain dan corak baik menyangkut 

motif maupun bahan-bahan kain yang digunakan baik dalam bentuk pakaian ataupun dalam 

bentuk kerajinan lainnya seperti tas, dasi, songkok, sapu tangan, kipas, mukena, taplak, seprei 

bahkan hiasan dinding dengan bermotif karawo.  Namun kondisi ini dapat terhambat karena 

keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh setiap usaha karawo.  

Efektifitas model pelatihan Keterampilan membuat karawo juga terlihat pada naiknya 

rata-rata skor perilaku kewirausahaan pengrajin karawo dibandingkan dengan perilaku 

kewirausahaan sebelum mengikuti pelatihan menggunakan model pelatihan Keterampilan 

membuat karawo.   

Perubahan perilaku  secara kuantitatif ditunjukkan oleh perolehan nilai evaluasi pada 

akhir kegiatan pelatihan, dimana semua peserta pelatihan memperoleh peningkatan 

sebagaimana ditunjukkan pada lampiran 25 dan 26 untuk UKM Sumber Usaha dan UKM 

Pance Karawo.  

Perilaku kewirausahaan peserta pelatihan pada pelatihan karawo setelah pelaksanaan 

model tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Perilaku kewirausahaan 

tersebut meliputi; rasa percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, pengambilan resiko, 

kepemimpinan, keorisinilan, dan berorientasi masa depan.  

Pertama; percaya diri peserta pelatihan pada uji tahap pertama mengalami peningkatan 

sebesar 2,750 di mana pada sebelum uji tahap pertama sebesar 5,667 dan setelah uji coba 

sebesar 8,417. Pada uji tahap kedua, percaya diri peserta pelatihan meningkat menjadi 2,208, 

di mana sebelum uji coba sebesar 6,292 dan setelah uji coba sebesar 2,750. Menurut Alma 

(2005: 12), bahwa orang yang tinggi percaya dirinya adalah orang yang sudah matang 

jasmani dan rokhaninya. Karakteristik kematangan seseorang adalah ia tidak tergantung pada 

orang lain, memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, obyektif, dan kritis, emosionalnya 

stabil, tidak gampang tersinggung dan naik pitam. Lebih lanjut dikemukakan oleh 

Wirasasmita (dalam Alma, 2005: 12), bahwa kunci keberhasilan dalam bisnis adalah 

memahami diri sendiri, oleh sebab itu wirausaha yang sukses adalah wirausaha yang mandiri 

dan percaya diri.  

Kedua; ketidaktergantungan peserta pelatihan pada uji pertama mengalami peningkatan 

sebesar 3,708, di mana pada sebelum uji tahap pertama sebesar 11,667 dan setelah uji coba 

sebesar 15,375. Pada uji tahap kedua, ketidaktergantungan peserta pelatihan meningkat 

menjadi 3,083, di mana sebelum uji coba sebesar 12,625 dan setelah uji coba sebesar 15,708.  

Kamil (2010: 124-125) menyatakan bahwa seorang yang selalu mengutamakan tugas dan 

hasil adalah orang yang selalu mengutakan nilai-nilai motif berprestasi, berorientasi pada 

laba, keteknan dan keteladanan, tekad kerja keras, mempunyai dorongan kuat, energik, dan 

berinisiatif.  

Ketiga; pengambilan resiko peserta pelatihan pada uji pertama mengalami peningkatan 

sebesar 1,792, di mana pada sebelum uji coba sebesar 3,750 dan setelah uji coba sebesar 

5,542. Pada uji tahap kedua, pengambilan resiko peserta pelatihan meningkat menjadi 1,208, 

di mana sebelum uji coba sebesar 5,125 dan setelah uji coba sebesar 6,333. 

Pada umum ciri-ciri wirausaha saling berkaitan, terutama pada perilaku pengambil 

risiko. Ada tiga tipologi pengambilan resiko antara lain: (1) Pengambil risiko berkaitan 

dengan kreativitas dan inovasi serta merupakan bagian penting dalam mengubah ide menjadi 

realitas. (2) Pengambil resiko berkaitan dengan kepercayaan diri seseorang. Semakin besar 
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keyakinan seorang pada kemampuan diri sendiri, semakin besar pula keyakinannya terhadap 

kesanggupannya mempengaruhi hasil dari keputusan-keputusannya dan semakin besar 

kesediaannya untuk mencoba apa yang dilihat orang lain berisiko. (3) Pengetahuan realistik 

mengenai kemampuan-kemampuan wirausaha juga sangat penting. Realisme demikian akan 

membatasi kegiatan-kegiatan wirausaha pada situasi-situasi yang dapat mempengaruhi 

hasilnya. Hisrich & Peters (dalam Kasmir, 2006: 91). 

Keempat; kepemimpinan peserta pelatihan pada uji pertama mengalami peningkatan 

sebesar 2,125, di mana pada sebelum uji coba sebesar 6,500 dan setelah uji coba sebesar 

8,625. Pada uji coba tahap kedua, kepemimpinan peserta pelatihan meningkat menjadi 2,459, 

di mana sebelum uji coba sebesar 6,958 dan setelah uji coba sebesar 9,417. 

Davis (dalam Kasmir, 2006: 93) mengemukakan kepemimpinan adalah kemampuan 

meyakinkan orang-orang lain untuk penetapan tujuan atau sasaran dengan penuh semangat. 

Peranan perilaku pemimpin yang mendorong menyatukan pengikut/bawahan ke arah tujuan-

tujuan tertentu dalam tingkungan tertentu. Pendapat yang dikemukakan oleh Kastz dan 

Rosesenzwig (dalam Kasmir, 2006: 91). Kepemimpinan adalah kemampuan untuk 

mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan dengan bersemangat. Ini adalah suatu 

faktor manusiawi yang mengikat kelompok secara bersama-sama dan memberikan dorongan 

(motivasi untuk mencapai tujuan). Kepemimpinan tercipta karena adanya dinamika antar 

pribadi dan kelompok yang meliputi; (1) Proses interaksi oang-orang secara langsung dalam 

kelompok, (2) Memiliki kandungan yang berbeda dari anggotany, (3) Rapat adalah bentuk 

aktivitas kelompok dan digunakan untuk mendukung suatu keputusan.  

Kelima; keorisinilan peserta pelatihan pada uji pertama mengalami peningkatan sebesar 

3,709, di mana pada sebelum uji coba sebesar 12,458 dan setelah uji coba sebesar 16,167. 

Pada uji coba tahap kedua, keorisinilan peserta pelatihan meningkat menjadi 3,042, di mana 

sebelum uji coba sebesar 13,375 dan setelah uji coba sebesar 16,417. 

Alma (2005: 34) mengemukakan bahwa yang dimaksud orisinal di sini ialah  tidak hanya 

mengekor pada orang lain, tetapi memiliki pendapat sendiri, ada ide yang orisinil, ada 

kemampuan untuk melaksanakan sesuatu. Orisinil tidak berarti baru sama sekali, tetapi 

produk tersebut mencerminkan hasil kombinasi baru atau reintegrasi dari komponen – 

komponen yang sudah ada, sehingga melahirkan sesuatu yang baru. 

Keorisinalitas perlu ditunjang oleh kreativitas, inovasi dan jiwa kewirausahaan, hal 

tersebut karena merupakan kemampuan yang sangat berguna dalam proses kehidupan 

manusia. Makna dan posisi kreativitas dan inovasi dinyatakan oleh Treffinger (dalam Timpe, 

2000: 59) bahwa tidak ada seorang pun yang tidak memiliki kreativitas. Sementara itu, 

Timpe (2000: 59) menjelaskan bahwa setiap individu kreatif dengan cara-cara dan derajat 

yang berbeda. Dengan demikian, setiap orang memiliki dasar kreativitas dan inovasi pada 

dirinya. Masalahnya adalah bagaimana cara potensi kreativitas dan inovasi tersebut 

dikembangkan dan diimplementasikan dalam kegiatan riil sesuai dengan wawasan 

kewirausahaan dalam organisasi, khususnya di lembaga pendidikan. 

Keenam; berorientasi masa depan peserta pelatihan pada uji pertama mengalami 

peningkatan sebesar 0,958, di mana pada sebelum uji coba sebesar 4,667 dan setelah uji coba 

sebesar 5,625. Pada uji tahap kedua, berorientasi masa depan peserta pelatihan meningkat 

menjadi 0,917, di mana sebelum uji coba sebesar 5,583 dan setelah uji coba sebesar 6,500. 

Menurut Kamil (2010: 127), orang yang berorientasi ke masa depan adalah orang-orang yang 

memiliki perspektif dan pandangan ke masa depan, karena wirausaha memiliki pandangan 

yang jauh ke depan, wirausaha selalu untuk berkarya dan berkarsa. 

Kegiatan pelatihan kewirausahaan ini juga mampu menumbuhkan motivasi berusaha 

dengan memaksimalkan produksi karawo, hal ini ditunjukkan dengan a) adanya kesediaan 

peserta pelatihan untuk menjadi anggota kelompok usaha yang di bina oleh UKM, b) peserta 

pelatihan menyarankan agar pihak pengelola UKM membuka counter/pemesanan hasil usaha 
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kelompok di pusat-pusat perbelanjaan di Gorontalo sekaligus mereka sebagai penjaganya, (c) 

adanya saran/keinginan peserta pelatihan untuk membangun usaha karawo ini tidak sebatas 

usaha membuat karawo, tetapi keindikator yang lain seperti lainnya. d) peserta pelatihan 

yang tadinya bekerja di tempat lain seperti sebagai pembantu rumah tangga meninggalkan 

pekerjaan itu dan memilih untuk konsentrasi dalam kelompok usaha yang dibentuk, e) 

peserta pelatihan berkeinginan akan membuka sendiri usaha karawo, (f) peserta pelatihan 

siap memasarkan hasil usaha kelompoknya dengan berkunjung ke rumah-rumah atau kantor-

kantor pemerintah/swasta, (g) peserta pelatihan siap memasarkan hasil usaha kelompoknya 

dengan sistem kredit/dibayar angsur. 

Kelayakan pengembangan model ini juga ditunjukkan oleh indikator yang ditetapkan 

sebagai criteria keberhasilan pengembangan model ini mampu terpenuhi. Model yang sudah  

diuji cobakan ini bila divisualisasikan sebagaimana bagan 4.4 halaman 167. 

Efektifitas pengembangan model pelatihan ini ditunjukkan dengan kegiatan yang telah 

dilakukan dalam proses belajar yang mampu meningkatkan perilaku kewirausahaan pengrajin 

karawo, dimana terjadi peningkatan perilaku kewirausahaan pengarjin karawo dari tahap uji 

coba tahap pertama ke uji coba tahap kedua. Perilaku kewirausahaan pengrajin karawo yang 

diperoleh pada uji coba tahap pertama setelah dibandingkan dengan perilaku kewirausahaan 

pengrajin karawo yang diperoleh pada uji coba tahap kedua lebih tinggi. Selain itu dengan 

melihat pula perbandingan hasil uji coba tahap pertama dan uji coba tahap kedua kemudian 

dilakukan pengujiannya secara statistika melalui uji-t maka hasilnya menunjukkan bahwa 1) 

tingkat penguasaan materi pembelajaran Keterampilan membuat karawo  pada pengrajin 

karawo mengalami peningkatan pada uji coba tahap pertama dan uji coba tahap kedua, 2) 

rata-rata perilaku kewirausahaan pengrajin karawo pada uji coba tahap kedua lebih tinggi 

dari rata-rata perilaku kewirausahaan pengrajin karawo pada uji coba tahap pertama, 3) telah 

terjadi peningkatan perilaku kewirausahaan pengrajin karawo dari pelaksanaan uji coba tahap 

pertama ke uji coba tahap kedua maupun pasca pelatihan. 

Berdasarkan pembahasan di atas dapat dipahami bahwa penelitian ini telah menemukan 

sebuah model pelatihan Keterampilan membuat karawo untuk meningkatkan perilaku 

kewirausahaan yang telah teruji kelayakannya dan telah beroleh respon positif dari pengelola 

UKM, penyelenggara pelatihan, instruktur dan peserta pelatihan. 

 
Gambar 4.6. Pengamatan Perilaku Kewirausahaan Pasca Pelatihan 
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Hasil penelitian ini merupakan suatu kegiatan peneliti untuk mengembangkan kegiatan 

pendidikan nonformal, khususnya dalam usaha meningkatkan keterampilan pengrajin 

karawo. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan 

layanan pendidikan berfungsi sebagai  pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan 

formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal 

berfungsi mengembangkan potensi peserta pelatihan dengan penekanan kepada pada 

penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan 

kepribadian profesional. Pendidikan nonformal terdiri atas lembaga pelatihan, lembaga 

pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan pelatihan masyarakat, dan majelis taklim serta 

satuan pendidikan yang sejenis (UU No. 20 Tahun 2003). 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 26 

Ayat 5 dirumuskan bahwa pendidikan dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang 

memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk 

mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri dan/atau melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

Hamalik (1990:179), berpendapat bahwa pelatihan adalah suatu program yang 

menyajikan latihan keterampilan tertentu dengan maksud memberikan bekal untuk mencari 

nafkah atau mata pencaharian dalam bidang tertentu. Selanjutnya ia merumuskan bahwa 

pelatihan keterampilan merupakan suatu bentuk kegiatan pendidikan nonformal yang 

diselenggarakan dengan tujuan-tujuan yang spesifik agar seseorang memperoleh kecakapan 

khusus yang bermanfaat di dalam tugas atau mata pencaharian. Tujuannya adalah agar 

seseorang memiliki bekal kecakapan yang bernilai agar meningkatkan produktivitas dan 

prestasi kerja pada suatu tugas atau mata pencaharian tertentu. 

 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Kondisi perilaku pengrajin keterampilan membuat karawo di Kabupaten Gorontalo 

masih belum terlalu tinggi, khususnya inovasi dalam membuat desain-desain karawo dan 

perpaduan warna benang dengan kain.  Selain itu, pengrajin lebih banyak mengikuti 

desain-desain yang sudah ada tanpa melakukan pengembangan terhadap desain tersebut 

sehingga terkesan bahwa model-model pakaian yang berbeda tetapi memiliki desain 

yang sama. Hal ini tentunya mengurangi daya minat masyarakat atau konsumen terhadap 

produk karawo itu sendiri. Oleh sebab itu, perilaku ini perlu dikembangkan secara terus 

menerus melalui berbagai kegiatan, di antaranya melalui pengembangan pelaksanaan 

pelatihan dengan menerapkan model-model pelatihan yang efektif, efisien dan dapat 

meningkatkan perilaku kewirausahaan baik percaya diri, berorientasi tugas dan hasil, 

pengambilan resiko, kepemimpinan, keorisinilan dan berorientasi pada hasil terhadap 

usaha yang digelutinya. 

2. Model konseptual pelatihan keterampilan membuat karawo yang dapat meningkatkan 

perilaku kewirausahaan di Kabupaten Gorontalo terdiri dari 4 komponen yang meliputi 

input,  proses, output dan outcomes yang terbagi atas 22 sub komponen. Pada komponen 

input terdiri dari tahapan perencanaan dan pengorganisasian. Tahapan perencanaan 

pelatihan yang dilaksanakan meliputi: (1) analisis kebutuhan peserta, (2) rekrutmen 

peserta, (3) pemilihan materi, (4) pemilihan metode dan teknik pembelajaran, (5) 

rekrutmen instruktur, (6) program pelatihan, dan (7) analisis pasar. Tahapan 

pengorganisasian kegiatan yang dilaksanakan meliputi: (1) pembentukan penanggung 

jawab pelatihan, dan (2) pembagian tugas. Pada komponen proses terdiri dari 

pelaksanaan, pembinaan dan penilaian. Tahapan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan 

meliputi: (1) penyusunan program pelatihan, dan (2) kegiatan pelatihan.  Tahapan 

pembinaan yang dilaksanakan meliputi pembinaan secara; (1) internal, dan (2) eksternal. 
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Tahapan penilaian meliputi penilaian pada saat; (1) kegiatan pelatihan, (2) akhir 

pelatihan, dan (3) pasca pelatihan. Komponen output meliputi hasil tentang: (1) 

pengetahuan, (2) keterampilan, dan (3) sikap. Komponen outcomes meliputi tahapan 

pengembangan yang terdiri dari; (1) pengembangan perilaku kewirausahaan, dan (2) 

pengembangan kelompok. Khusus untuk pengembangan perilaku kewirausahaan 

indikator yang dinilai dalam model pelatihan ini adalah percaya diri, berorientasi tugas 

dan hasil, pengambilan resiko, kepemimpinan, keorisinilan dan berorientasi masa depan. 

3. Model pelatihan keterampilan membuat karawo yang telah diimplementasikan melalui 

uji coba lapangan sebanyak dua kali ternyata efektif untuk meningkatkan perilaku 

kewirausahaan. Hal ini ditunjukkan adanya peningkatan perilaku kewirausahaan baik 

pada saat pelatihan ataupun pasca pelatihan. Efektivitas model pelatihan keterampilan 

karawo untuk meningkatkan perilaku kewirausahaan pengrajin di Kabupaten Gorontalo 

didasarkan pada model pelatihan yang diterapkan sebelumnya. Pengembangan model ini 

dilaksanakan melalui menyusun rancangan model pelatihan keterampilan membuat 

karawo untuk meningkatkan perilaku kewirausahaan, melakukan validasi pengembangan 

model dengan pakar pendidikan nonformal, praktisi pendidikan nonformal dan teman 

sejawat, uji lapangan yang dilaksanakan dua tahap dan uji efektivitas model.  

Pelaksanaan pelatihan dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu: perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengembangan.  Uji efektivitas dilaksanakan melalui 

observasi dan angket. Dari hasil pengolahan data menunjukkan bahwa 1) tingkat 

penguasaan materi pembelajaran keterampilan membuat karawo  pada pengrajin karawo 

mengalami peningkatan pada uji coba tahap pertama dan uji coba tahap kedua , 2) rata-

rata perilaku kewirausahaan pengrajin karawo pada uji coba tahap kedua lebih tinggi dari 

rata-rata perilaku kewirausahaan pengrajin karawo pada uji coba tahap pertama, 3) telah 

terjadi peningkatan perilaku kewirausahaan pengrajin karawo dari pelaksanaan uji coba 

tahap pertama ke uji coba tahap kedua maupun pasca pelatihan. 

4. Faktor pendukung pelaksanaan pelatihan keterampilan membuat karawo untuk 

meningkatkan perilaku kewirausahaan pengrajin adalah kesiapan dan kesediaan semua 

komponen yang terlibat dalam penelitian ini melakukan peranannya dengan baik, 

masyarakat dan pemerintah mendukung pelaksanaan pelatihan, tercipta pembelajaran 

yang kondusif, fasilitator dengan ikhlas dan terbuka melaksanakan pelatihan, dan model 

yang dikembangkan mudah dipahami oleh semua pihak. 

Selain itu faktor yang menjadi penghambat adalah keraguan masyarakat calon peserta 

dan fasilatator pelatihan, kurangnya sikap kompetitif diantara peserta pelatihan, dan model 

ini membutuhkan fasilitator yang memiliki pengetahuan, kemampuan dan pengalaman yang 

baik dalam pelaksanaan pelatihan. 

Beberapa rekomendasi yang diajukan berlandaskan hasil penelitian ini : 

1. Bagi pemerintah daerah Kabupaten dan Provinsi Gorontalo, temuan dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa model pelatihan keterampilan membuat karawo yang telah 

dikembangkan ini dapat meningkatkan perilaku kewirausahaan pengrajin karawo. 

Dengan demikian maka model yang dikembangkan ini patut direkomendasikan untuk 

digunakan. Selain itu diharapkan kepada pemerintah daerah agar dapat mengeluarkan 

kebijakan yang berhubungan dengan produk-produk karawo. Disarankan agar 

pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang penggunaan logo berbahan karawo baik 

untuk para pegawai pada berbagai instansi dan lembaga maupun untuk para siswa baik 

untuk jenjang Sekolah Dasar sampai dengan jenjang Sekolah Menengah Atas. Hal ini 

dimaksudkan untuk lebih memberdayakan budaya lokal. 

2. Bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo melakukan 

pendampingan kepada para pengrajin sebagai pengusaha pemula yang tergabung dalam 

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dan UKM (Usaha Kecil dan Menengah) 
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disarankan tetap dilakukan sebelum mereka benar-benar mandiri. Pendampingan tersebut 

bisa melibatkan LSM yang bergerak dalam pemberdayaan masyarakat dan PSM yang 

beroperasi di tingkat kecamatan dan desa. Pendampingan itu dimaksudkan untuk menjaga 

keberlanjutan usaha mereka, serta meningkatkan kearah yang lebih produkif. Selain itu 

juga dalam memfasilitasi pengrajin melakukan analisis pasar untuk meningkatkan volume 

produksi dan penjualan. 

3. Bagi para pengrajin karawo sebagai pengusaha pemula disarankan agar berupaya 

memanfaatkan peluang yang ada dengan melakukan inovasi-inovasi pada desain-desain 

karawo yang ada disertai disain pakaian sesuai trend. Disarankan pula agar lebih banyak 

melibatkan kelompok-kelompok secara menyeluruh sehingga terjalin kerjasama dengan 

baik. 

4. Bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo, khususnya bidang pendidikan non formal, 

disarankan agar keberlanjutan pembinaan bidang pendidikan bagi masyarakat tetap 

terjaga. Disarankan agar dilakukan pembinaan aspek pendidikan kecakapan hidup dan 

perilaku kewirausahaan sehingga pengrajin dapat mengembangkan kemampuan yang 

dimilikinya dalam pembuatan karawo dan pemasarannya. 

5. Bagi peneliti lanjut, penelitian ini direkomendasikan lebih lanjut melalui penelitian 

dengan subjek penelitian yang lebih luas serta metode eksperimen yang sesungguhnya 

(true experiment). 
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Abstract 
 

This classroom action research aims were to increase integers operation learning outcomes in 

fifth grade at Padang Marhamah Elementary School in West Sumatera.  On the other side, 

integrated learning is an approach to teach students, and also integrated learning as the major 

component of the latest curriculum. The three subject maters namely mathematics, language, 

and religion were integrated in this research. By using integrated learning, it was hoped that 

the students can increase learning outcome that included independent inquiry, help student 

use a wide resources in learning, encourage students to sharing their ideas, and tests.  Data 

were collected via classroom observations, group discussions, and tests. All of the data were 

analyzed qualitatively. The result of the research that ability in independent inquiry in 

learning  was increased,  student use a wide resources in learning was effectively, students 

willing to sharing their ideas, and integers operation learning outcomes  was increased 

effectively. 

Key Words: Integrated Learning, Independent Inquiry, Using a Wide Variety of Resources, 

Sharing Ideas, and Learning Outcomes.  

 

 

INTRODUCTION 
       Integers operations are a part of mathematics contents that taught in elementary school 

(Depdiknas, 2006; Depdiknas, 2013). The contents consist of meaning of positive and 

negative numbers, operations, and the operations properties. Integers operations is an 

important subject, because it will be  used in the next subjects at the next levels of classes 

such as solving problems  and in solving algebra problems when the students at junior and 

junior high school and so forth. If the students do not understand the integers operations, then  

they will fail in learning algebra that related to integers operation.  

      However, in teaching integer operations at Marhamah Elementary School, the teachers 

usually and mostly use question and answer teaching method and demonstrate teaching 

method. The teachers rarely use contextual problems in teaching integer operation, so that the 

students never solving problems. In other words, too many “chalk and talk method” which 

limits opportunities of intellectual development and deeper understanding.  Consequently the 

students will not get experience in learning. The do not get special capabilities in learning 

such as know how to learn independently, use a wide of variety or resources in learning, and 

how to share ideas to others, and understand integer operations.   

mailto:mardiah_harun@yahoo.com
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      Consequences of that condition, most of the students had difficulty to learn and to 

understand the operation. For examples, the do not understand why 4 + (-5) = -1;  -4 + 5 = 1; 

or 4 – 5 = -1, and 4 – (-5) = 9; and so an. The students noted the teachers statement that:  

positive + negative = positive, when the positive number is more than the negative 

number.  

positive + negative = negative, when the positive number is less than the negative 

number. 

negative – positive = negative, when positive number is more than negative number. 

negative – positive =  positive, when positive number is more than negative number. 

negative – negative = negative, when positive number is more than negative number. 

Then, the students are asked to remember the statements, finally the students are given 

some drill of the operations. The result of using the teaching methods, most of the students 

not only did not achieve the minimum standard capability, but also the students did not be 

ready to lifelong education. 

       In fact, teachers must be included four „pillars‟ of education in every teaching student  

for the future.The pillars that states by  Delors, J. (1996) from UNESCO are as follow: (1) 

Learning to know - mastering learning tools rather than acquisition of structured knowledge. 

(2) Learning to do – equipping people for the types of work needed now and in the future 

including innovation and adaptation of learning to future work environments. (3) Learning to 

live together, and with others – peacefully resolving conflict, discovering other people and 

their cultures, fostering community capability, individual competence and capacity, 

economic resilience, and social inclusion. And (4) Learning to be – education contributing to 

a person‟s complete development: mind and body, intelligence, sensitivity, aesthetic 

appreciation and spirituality. Besides, the strategy should be considered by teachers, so that 

the students can understand the knowledge.   

        Moreover, the students  have to solve the problems and the students  must learn some 

skills and inquiry strategy. This statement was convinced by Lee and Ward (1991) that an 

inquiry approach with students involved in planning, exploration, and sharing of ideas. In 

iddition, using an inquiry approach, the students can (1) provide a framework for pursuing 

independent inquiry, (2) can help students learn how to plan and discover a wide variety if 

resuources, and (3) encourage students to share their ideas and knowledge. In addition, study 

inquiry-based teaching is understood as an approach of instruction in which learners are put 

into situations where they engage in learning process more autonomously (Borasi, 1992; 

Cater, 2004 & Jaworski, 1996). For this important shake that, in this research, the  learning 

was started with solving problems. The primary goal of primary goal of Problem based 

instruction content through inquiry that can be applied in authentic situations.  

In this classroom action research,  integrated learning was used  as learning approach.  

Based on Lee and Ward (1991) that, integrated learning is the one of  thematic instruction.  

The aims of using thematic instruction was use that  the students can explore the topics. 

Thus, in this research, using inquiry approach and thematic instruction could increase  

deeply,  clearly the instructional learning outcomes.  Beside, in using thematic instruction, 
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the students learn the topic authentically in the learning process.  In this classroom action 

research, the area the curriculum were integrated were mathematics, language, and religion. 

        Furthermore, in this study, all of the special capabilities that were mentioned above 

would be increased. These capabilities are the Lifelong learning may be broadly defined as 

learning that is pursued The lifelong dimension is relatively non-problematic, as it simply 

comprises what an individual learns throughout learning process. It is widely accepted that as 

knowledge and skills become obsolete, individuals continuously update their competencies in 

a process of continuous learning. The dimensions of the complex capability are  extensive 

range of learning settings and contexts,  namely (1) Non-formal which consists of Labour 

market programs, Professional associations, On-the-job training, Work experience programs, 

Volunteer organisations, Childcare centres, and Learning circles; and (2) informal which 

consists of Clubs, Libraries, Museums, Art galleries, Playgrounds, Families, and Elder care. 

Moreover, by Lee and ward (1991), suggest three dimension of using integrated learning, 

they are namely (1) independent learning, (2) used a wide of variety of resources, (3) share 

with others, and to explain integers operations. Thus, based on Toad Sow (2015) statement, 

and Lee and Ward (1991), this research was designed to increase learning outcomes that 

consists of further learning capability in order to apply lifelong education. 

     The general problem in this research was how the increase learning outcomes that 

comprise capability to apply lifelong education related integer operations. Specific problem 

in this research were (1) how increase the students capability in learn independently, (2) how 

increase capability in using a wide of variety or resources in learning,  (3) how increase the 

students capability to share ideas to others, and how increase the students understanding  

integer operations by using inquiry teaching approach at Marhamah Elementary school in 

Padang .   

 

RESEARCH METHOD 

Subjects        

     Twenty-five students and the two teachers were the subjects  at Marhamah Elementary 

School in Padang in this research.  

General Procedures of the Research 

       This research consisted of two cycles. The first cycle learning material such as learned 

contents were based on the 2006 curriculum. The areas of curriculum that included were 

integers operations in mathematics, Indonesian language, and religion.  The theme of the 

instruction was a Peaceful Community (from curriculum 2013),  and the topic explored was 

Self Introspection, and the focus questions were as follow: 

How to apply self-introspections? 

Why human must do self-introspections? 

What benefits of doing self-introspections? 

How to improve capability doing self-introspections? 

According to Lee and Ward (1991) that each focus question is explored by using 

integrated learning, the activities might, for examples involve content and processes derived 

Social Science and Science while the exploration of questions and expression of finding 
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involve Language, Mathematics, and Art.  In this research, Indonesian Language, Integer 

Operations were used to explore Religion subject area. The included Base Competence in 

listening aspects on Indonesian Language (1.2) “(Merespon instruksi sangat sederhana 

dengan tindakan secara berterima dalam berbagai permainan); in speaking aspect was 

“bercakap-cakap untuk meminta, memberi informasi secara bereterima, yang melibatkan 

tutur, mengingatkan, menyatakan suka keadaan, memberi komentar, member pendapat, dan 

mengusulkan (2.3); reading aspect was to understand a contextually simple descriptive text 

that around the students life (3.1); and  base competence in writing aspect was writing a short 

and simple fungtional text (4.1).  Furthermore, the Base Competence in Mathematics was 

integer operation with its properties, rounded and interpretation (1.1). Moreover, base 

competence in religion was moral (akhlak) that doing virtue by learning Khalifah Umar and 

Umar Bin Khattab behavior.  Thus, the subject included tu explore eac of the focus question 

as follow: 

To explore the Focus question number 1.”How to apply self-introspection?” were used 

Indonesian language, Mathematics, and religion. 

To explore the Focus question number 2. “Why human must do self-introspections?” was 

used Indonesian Language, Mathematics, and religion. 

To explore the Focus question number 3. “What benefits of doing self-introspection?”  was 

used Indonesian Language, Mathematics, and religion. 

To explore the Focus question number How to improve capability doing self-introspection? 

was used Indonesian Language, Mathematics, and religion. 

 

Thus, the Instructional learning Outcomes (ILO) were as follow: 

 After following inquiry activities, the students can apply self-introspection?”, correctly. 

 After following inquiry activities, the students can give reasoning why human do self-

introspection”, logically. 

 After following inquiry activities, the students can explain how to improve self-

introspection”, reasonably. 

 After following inquiry activities, the students have capability to do self-introspection”, 

correctly. 

 

Learning Activities 

   Before applying inquiry method, the students were introduced integers number about the five 

meanings. 

1. The meaning of positive number. 

2. The meaning of negative number. 

3. Meaning of addition invers properties. 

4. Meaning of zero (equal to a number plus its addition invers) 

5. Remembering that every number added by zero is equal to the number its self. 

Based on constructivism, the pre-requisite subject must understand by the students to learn  

 

 



PROCEEDING 
Scientific Forum-Faculty of Education Department of Science Education (FIP-JIP) and The International Seminar 

Gorontalo, 09 – 11 September 2015 
 

 
 

744 

Cycle I. 

Meeting I 

 During applying inquiry method, the student‟s activities as follow: 

1. The students were introduced  counters  and guided how to used them, as follow: 

 

 

 

A counter has two side, they are yellow side and red side. In this research, the yellow side is call 

positive, and the yellow side is call negative. Then, the students practiced to understand the five 

of meanings above. If the students are in trouble in using the counter, then they will not 

understand the operations. Every statement using the counters have to suggest in integers number 

line. So, the practice to the introduction took times was about 70 minutes. The next description is 

research procedure. It was started to achieve the first ILO as follow: 

 

To achieve ILO: After following inquiry activities, the students can apply self-

introspection?”, correctly. 

Step 1: The students were given a problem:   

Ali has 4 virtues. If Ali have 5 others virtue.  How many virtue does Ali have?   

Yudi have done 6 virtues. If Ali doing 4 meanesses. How many virtue does Ali have? 

Santi have done 7 meanesses, If Santi will do 5 vertue, how many virtue deas Santi have? 

Fenty have done 5 meanesses. If Fenty will do 4 meanesses more, how many does she has 

meanesses? 

By using counters, and based on the above verses were as follow,  

 

The verses in English are as follow:  

6. Dan 7. Will be in a Life Of good pleasure and satisfaction. 8. But he whose Balance (of 

good deeds) Will be (found) light. 9. Will have his home. In a (bottomless) Pit.  

6. Adapun orang-orang yang berat timbangan (kebaikan)nya, 7. maka dia berada dalam 

kehidupan yang memuaskan. 8. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan 

(kebaikan)nya, 9. maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. (Al Qori‟ah 6-9). 

The students tried to solve the problem. 

Step 2: The students started with state  problems in mathematical statements as follow: 

1. (+4) + (+5) = … 

2. 4 + (-4) = … 

3. -7+(+5)= 

4. (-5) + (-4)= 

Step 3: The students solved the mathematics statements by using counters, as follow: 

1. (+4) + (+5) = … 

 

http://www.fadhilza.com/wp-content/uploads/2013/10/AL-QORIAH-6-9.png
http://www.fadhilza.com/wp-content/uploads/2013/10/AL-QORIAH-6-9.png
http://www.fadhilza.com/wp-content/uploads/2013/10/AL-QORIAH-6-9.png
http://www.fadhilza.com/wp-content/uploads/2013/10/AL-QORIAH-6-9.png
http://www.fadhilza.com/wp-content/uploads/2013/10/AL-QORIAH-6-9.png
http://www.fadhilza.com/wp-content/uploads/2013/10/AL-QORIAH-6-9.png
http://www.fadhilza.com/wp-content/uploads/2013/10/AL-QORIAH-6-9.png
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2. 

 

                                                                                                              = +9 

 

 

     

  By number line: 

                                      +4                            +5 

             .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      

 -2     -1     0     1     2      3     4     5      6     7     8     9     10 

                                           Thus: (+4) + (+5) = +9 

2. 4 + (-3) = … 

 

 

 

 

                                                                  = 0                               

 

 

By number line 

                                      -4 

             .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      

 -2     -1     0     1     2      3     4     5      6     7     8     9     10 

                                              Thus: +4 + (-3) = +1 

3. -7+(+5)= 

 

 

 

 

   

                                                                                                         = -2 

    By numberline 

                          5 

             .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      

  -7    -6    -5    -4    -3    -2    -1     0     1     2      3     4     5      6       

                                           Thus: (-7) + 5 = -2 

4. (-5) + (-4)= 

 

      

 

 

 

                                                                                       = -9 
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             .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      

-10     -9   -8    -7    -6    -5    -4    -3    -2    -1     0     1     2      3     4     5    

                                                Thus; (-5) + (-4) = -4 

Step 4: Students discussed about the results, and made conclution as follow: 

          Positive + positive = positive 

         Positive + negative = pisitive 

         Negative + positive = negative 

         Negative +  negative =  negative  

  Therefore, a virtue is followed virtue, the result is virtue, a virtue is followed  by 

meanesses, the result is meanesses. 

Substruction operation 

Step 1: The students are given some problem as follow: 

1. Ali has done  5 meanesses. His mother have forgiven his 3 meaness.  How 

many meanesses does Ali have? 

2. Ali has 4 virtue. His father have forgiven 5 Ali‟s meanesses. How many 

meanesses does Ali has now? 

3. Ali has 3 meanesses. His brother has forviven 5 meanesses. How many 

the meanesses left? 

Step 2, the student stated the problem into mathematical statements as follow: 

1. -5 – (-3) =… 

2. 4 – (-5)= „‟‟ 

3. -3 – (-5) = … 

Srep 3: The students used the counter as follow: 

                                                                                    Take  -3 out 

 

 

                 Take  -3 out 

                                                                         2 left      

             .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      

-10     -9   -8    -7    -6    -5    -4    -3    -2    -1     0     1     2      3     4     5    

                                              Thus: -5 – (-3) = -2 
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2. 4 – (-5) = ...                                                  

 

                                                       = +4              take  -5 out 

 

                                                                               =+4 

                                                                      = 0                   

 

 

          Take -5 out                         

 

             .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      

  -6    -5    -4    -3    -2    -1     0     1     2      3     4     5     6      7     8      9  

                                     Thus: +4 – (-5) = +9 

 

3. -3 – (-5) = … 

 

                                                                     take -5  out 

 

                                                       = -3 

                                                                  =0 

                                                                       

                                                                                         Take -5 out                         

 

             .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      

  -8    -7    -6    -5    -4    -3    -2    -1     0     1     2      3     4     5     6        

                               Thus: -3 – (-5) =  +2 

Step 4: The students discusses what have happened.  

Step 5: made conclusion, therefor :  

1. negative –negative = negative 

2. negative – positive = negative 

3. positive – negative = positive 

4. positive-positive = negative 

Thus, it can be said that, if someone has meanesses more than the meanesses 

that is forgiven, he or she is still who has meanesses.  
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7. Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat 

(balasan)nya   8. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, 

niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula. (Al Zalzalah 7-8) 

7.Than shall anyone who Has done an atom‟s weight Of good see it. 8. And anyone who Has 

done an atom‟s weight Of evil, shall see it 

      Furthermore,  about independent learning,  in this research, was used seven 

characteristic from http://www.aoacademy.com/blog/trends-and-tips/7-characteristics-of-

independent-learners/. The characteristics of Independent learning  are Characteristics of 

independent learners which includes (1) Curiosity, (2) Self-motivation, 3) Self-examination, 

(4) Accountability, (5) Critical thinking, (6) Comprehension with little or no instruction, (7)  

Persistence.  

       Three  of the seven characteristics were used in this research, because they could learn 

and see  when the learning activities took place. The three characteristics were Curiosity,  

Self-motivation, and Critical thinking. The other characterictis would take along time. 

     Based on the aims of this research, namely the students use a wide variety of resuources in learning, the 

students were given opportunities for using any learning resources as much as the students need. The learning 

resources available were  library, the other teachers, experts was outside of the school, and people at the mosque 

that known by the students.    

 

RESULTS 

      Of the twenty-five students in (1) how increase the students capability in learn 

independently, comprises of Self-motivation, Critical thinking, and Persistence, and the other 

characteristics would be taken along time. (2) how increase capability in using a wide of variety 

or resources in learning comprises of  need, enjoy, helpful, and preparation, and (3) how to  

increase sharing ideas consisted of  give ideas, accept ideas, and enjoy learning.  The result will 

be explained one by one at the following. 

      First, increasing  the students capability in learn independently  was about  Self-motivation,  

it was seen that more than 80% of  the students were included in discussion, looked for the 

information, asked questions; about Critical thinking, it was more than 60%  commented 

their friends opinions (disputed, corrected, and  students); about students persistence can be 

seen when they were discussing that they kept trying make clear their ideas. These students 

were about 50%.   

     Secondly, Increase capability in using a wide of variety or resources in learning comprises of 

their need. It was seen in their journal. It was 70% of the students said that experts, books at the 

library, and people at the mosque could help the students made clear about the meaning of the 

verses that mentioned before.  About  enjoyed students learning with many resources,  that can be 

seen in their journal, that 90% said that it made them more understand than when their teacher 

give explanation only.  Moreover, 68% students said that using variety of resources to answer 

focus question, was very helpful. The students said that they gain much benefit information from 

the people at the mosque, and also from their parents. Lastly, about 92 % the students preparing 

their activities before doing using resources. The students arrange some question, camera, and 

hand phone to record the conversation.    

http://www.aoacademy.com/blog/trends-and-tips/7-characteristics-of-independent-learners/
http://www.aoacademy.com/blog/trends-and-tips/7-characteristics-of-independent-learners/
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     Thirdly, increase sharing ideas, were indicated by give ideas, accept ideas, and enjoy sharing 

ideas. To give ideas was liked by the students. It was about 68% the students liked to explain 

integers operation to their friends, about 60% students  liked to accept ideas from theirs friends. It 

was about 90% the students enjoyed learning mathematics give and accept ideas to each other. 

    To see the students master the integer‟s addition and subtraction operations, tests have been 

provided. It was about 75% students that have mastered the Integers operation.  The Classroom 

action research was continued to the second cycle. In the second cycle, the capability that was 

increased we need, need experts, helpful,  willing to explain, willing to accept ideas, because the 

affection were important in long-life learning.  At the second cycle, all of the affective 

capabilities were increased. 

 

DISCUSSION 

       Using inquiry approach in integrated learning could increase learning outcomes that 

regarding capability for lifelong education. In integrated learning, students are involved in 

planning process, material, and resources. Thus, this happened because in the learning proses, 

students are given opportunity to explore the focus question to find the answer. That was 

based on Lee and Ward (1991).  They said that Integrated learning occurred when an 

authentic event, or exploration of the topics. In this research, most of the students participated 

in processes.  Lee and Ward (1991) state that using inquiry approach with students involved 

in the planning, exploration, and sharing. They can become empower as a learner.    

     In addition, using verses from Al-Qur‟an made become contextual event that students 

familiar with the sound such as meanness, virtue since the students were young children. 

Besides the leaning process was interesting and enjoying, because the students can go outside 

of the classroom. Moreover, using counters made the learning process become 

understandable, and challenge, because by doing counting using counter, the students 

become enthusiastic to know whether they still have meanness‟s or virtue. 

 

CONCLUSION 

     Using Inquiry approach in integrated learning can increase learning outcomes that related 

to prepare students lifelong capabilities such as   independent learning, using a wide of variety 

or resources in learning, and sharing ideas in two cycles of classroom action research.  In 

addition, because of the integrated discipline areas were mathematics, religion, and language, 

students self-introspection also can increase in using inquiry approach at Marhamah 

Elementary school in Padang. 
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Abstract 

This paper aims to provide access to quality inclusive education in a global 

perspective that is being developed at the moment. The method used for data collection in 

this case is the content analysis, the following steps: define the problem, making a framework 

for thinking, preparing theme thodology, data analysis, and interpretation of data. The 

concept developed in this regardare: understanding of inclusion, educational principles of 

inclusion, equity andquality improvement, individual needs, sustain ability, engagement, 

excess, and development. By understanding this conceptas a whole, access to quality 

inclusive education in a global perspective will be understood by all parties. 

 

Keywords: accessibility, inclusive education, quality 

 

INTRODUCTION 

In today's globalsociety, the growing trends is how all parties can develop the 

potential, there fore, we often hear the words of education for all (education for all). As stated 

by the Directorsof Special Education and Special Services (PKLK) at the Directorate of 

Primary Educationof the Ministryof Education and Culture Mujitostating, inclusive 

educationprovide maximum access to children with special needs. This opinionis a 

signaltoour education, that children should get education Indonesia with out exception. 

Then the Government of Indonesia to guarantee fully to students with special needs or 

have the potential for intelligence and/or special talent to acquire quality education services. 

This is in accordance with the mandate ofthe 1945 Constitution and Article 31 paragraph 1 of 

Law No.20of 2003on National Education System. In fact, students with special needs or have 

the potential for intelligence and/or special talentsof school ageare stillmany who do 

notgetaccess to education, especially those who live in rural areas (National Education 

System No.20of 2003). Thus the Indonesian government through the law instructed in all 

schools and educational experts to capture and provide for their education. 

 Based onthese facts, it would require an other alternative education system that gives 

more opportunities for expansion and improvement of the quality of educational services for 

children with special needs or have the potential for intelligence and/orspecial talents. In 

anticipati on of this problem, the modelof inclusive education is an education system that 

provides opportunities for all students to obtain aquality education services, humanist and 

democratic, (Maria Sinta Erdina, 2000). Therefore, it appears inclusive education and the 

various concepts proposed by educational experts, both in Indonesia and educational experts 

around the world. 

mailto:pastuti2@yahoo.com
mailto:ibnu_syamsi@yahoo.ac.id
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As we hear and follow, inclusive education is including a new thing in Indonesia in 

general. There is someunderstanding ofinclusive education, such as inclusive educationis an 

approach that seeks to transform the education system by eliminating barriers that can hinder 

every student to participate fully in education. Barriersthattherecan be problems associated 

withethnicity, gender, socialstatus, povertyand others. In other words, inclusive educationis a 

service education of children with special need sare educated together other children to 

optimizeits potential, (Satrio, 2015). 

Opinion is emergingas said by Stauband Peck (Tarmansyah, 2007), inclusive 

education is the placement of children with disabilities mild, moderate and severein full in 

the classroom. This shows the regular classroom is a place of learning that is relevant 

tochildrenwith disabilities, regardless of the typeof disorder. There is also a sayingof 

inclusive educationis a ministry of education for learners with special need sregardless of 

their physical, intellectual, social, emotional, linguistic or other conditions to come together 

to be educated in regular schools (Primary School, Junior High School, High School,and the 

Vocational High  School). This opinion was more complete and very easy to understand and 

be understood. 

The school is one form of servicet hat is appropriate and suitable for thisissue. 

Inclusive schools a reregular schools that coordinate and integrate regular students and 

children with special needsinthe same program, fromones treet to prepareeducation for 

children with special needsisthe importance of inclusive education, not onlyto meet the target 

of education for all and basic educationof nineyears, but more advantages not only fulfill the 

rights of human and children's rights but more importantly for the welfare of children, 

because ofthe inclusive education began to realize thechanges inpeople's belief contained in 

whichwill be partof the whole, sothe disabledchild willfeelcalm, confident, feel valued, 

protected, loved,happyand responsible, (Satrio, 2015). 

Need to note is that this quality problems associated with professionals, because of 

the work at this time charged with one's ability and professionalism in completing its work. 

As said by the Divine (2013) the critical success factors inclusive education is no less 

important is the presence of educators or teachers who are professional in their respective 

fields to nurture and protect children with special needs, so expect educators or teacher 

should have the required qualifications , which has the knowledge, skills, attitudes about the 

material to be taught or trained and understand the characteristics of students. In addition, the 

factor of teachers based on their competence, namely pedagogical competence, personal 

competence, social competence and professional, then with their competence, teachers can 

design appropriate learning strategies, methods used, the media evaluation. 

Furthermore,Ilahi (2013) says, the coreofinclusive education involve sproblems 

learning  process that has not used the system team teaching so as to make children with 

special needs have difficulty in accepting the subject matter, considering learning ininclusive 

education or setting inclusivehave to dealwithstudents withcircumstancesandcapabilitiesvery 

diverse, the teaching approac his considered the most appropriate individuals. But the facts 

on the ground indicate schools of inclusive education providers still use a common 

curriculum for children with special needs. 



PROCEEDING 
Scientific Forum-Faculty of Education Department of Science Education (FIP-JIP) and The International Seminar 

Gorontalo, 09 – 11 September 2015 
 

 
 

753 

A must-quality inclusive education are expectations that existin society today. 

Inclusive education means education that is designed and tailored to the needs of all learners, 

good learners normal andlearnerswith special needs. Eachofthemto obtainthe same 

educational services without differentiated from each other. Thus, inclusive education, 

according to some understanding of the above, in addition to accommodate children who 

have the disorderalso accommodate children who have a talentor exceptional intelligence in 

order to learn together in one class, (Sesta Wiyanah, 2015). 

Likewise with MIF. Baihaqi and M. Sugiarmin who found the inclusive nature is the 

right of every student on the development of the individual, social, and intellectual. The 

students should be given the opportunity to achieve their potential. To achieve this potential, 

the education system must be designed taking into account the differences that exist on 

students. For those who have a specific inability or have exceptional learning needs should 

have access to high quality education and appropriate. Baihaqi and Sugiarmin stressed that 

students have the same rights without differentiated based on the development of individual, 

social, and intellectual. There are differences within the individual should be addressed 

education by preparing educational models that are tailored to the individual differences. The 

difference is not necessarily causes discrimination in education, but education must be 

responsive in the face of difference, (Sesta Wiyanah, 2015). Thus the inclusion of access to a 

quality education in a global perspective greatly needed at this time. 

 

METHOD 

This paperis made by using content analysis method, which has been used by experts 

and social education. This method has also beena lot of evidence ofthe accuracy and validity 

of the educational and social research. There fore, the author suse the method of content 

analysis, because hese method sare appropriate for usein this study. As dikatan experts, 

content analysis (analysisisi) is theresearch that isin-depth discussionof the content 

ofawritten orprinted information in the mass media. Content analysis is apioneer Harold 

D.Lasswell, who pioneered the technique of coding symbol, emblem or message is recorded 

systematically, then given interpretation. 

Others say the analysis of the contents (analysisisi) is are search technique for making 

inferences that can bereplicated (replicable), and valid data with the context. Content analysis 

related to communications or content of communications. The basic logicin communication, 

that every communication is always contains a message in the communication signal, either 

verbal or nonverbal. So far, the meaning komuniaksi become very dominant in any 

communication event, (Kriyantono, Rachmat, 2007). 

Then healso argues stages ofthe research process ofcontent analysis consist softhree 

strategic steps. First, the determination ofthe designor model research. Hereis sethow 

muchthe media, comparison or correlation analysis, the object a lotor a little, and so on. 

Second, the data search principalorprimary data, namelythe text itself. As acontent analysis 

of the text is the principal object of even the most principal. Searches can bedone by using 

sheets of certain observations form a deliberately for purposes of search data.Thirdly, the 

search for contextual knowledgethat researchis not being conducted in a vacuum, but 
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itlookslatch-hook withother factors. These three steps areusedin this study arethe 

firstresearchers determined the design or model, establish base line data is a textto be studied, 

assign contextual knowledge about access toquality inclusive education. 

The basics ofthe study designcontent analysis, based on thebasic procedureof making 

the study design and execution of studies content analysis consists of six stages, namely(1) 

formulate research questionsandhypotheses, (2) conductsamplingof thedata sourcesthathave 

been, (3) manufacture of categorie susedin the analysis, (4) collectionof a sampledocuments 

thathave beenanddocoding, (5) the manufacture ofscales anditems based oncertain criteriafor 

data collection, and(6) the interpretation ofthe data obtained, (Bungin, Burhan2008). The 

sixthstage ofthe research design used in this study are researchers formulate research 

questions, define sampling, making the category used, determine the sample documents, 

creating scale for data collection, and interpret the data obtained. 

 

DISCUSSION 

This paper discusses the concept of access to quality inclusive education in a global 

perspective. The concept developed in this regardare: the understanding of inclusion, 

educationalprinciplesof inclusion, equity andquality improvement, individualneeds, 

sustainability, engagement, excess, and development. This concept should be under stood by 

all people who want to discoverand explore theproblems of access to qualityinclusive 

education. 

Inclusion is a social and educational philosophy. In inclusion, all people are valuable 

members of any of their differences. In education this means that all children, regardless of 

ability or inability of their socio-economic background, race, cultural background or 

language, religion or sex, united in the same school community. Inclusive education with 

regard to the activity of providing an appropriate response to the difference of a good 

learning needs. He is an approach that takes into account how to transform education systems 

so as to respond to the diversity of students and allow teachers and students to feel 

comfortable with diversity and see it more as a challenge and enrichment in the learning 

environment rather than a problem, (Trimo, 2012). Views like this are needed at this time, in 

order to see the inclusion contextually. Inclusion is a solution to solve the problems that exist 

in society. 

Inclusionisa way of thinking and acting that allows every individual to feel accepted 

and appreciated. The principle of inclusion encourage every element involved in the learning 

process of seeking a learning environment where all students can learn effectively together. 

Thus, no student will be denied ore xcluded from school because it was not able to meet the 

academic standards that are set. Although, onthe other hand, some parents worry that their 

children with disabilities will be the subject of ridicule or teased people in the vicinity, 

(Anonim, 2000). Thinking people expectedis this way of thinking, but it is notas easy 

asturning the palm ofthe hand. Maindset change society requiresmany things, for example, 

must be known characteristics, patterns oflife, habits always done, personality and mental 

health of the community. 
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Further more,the principleof inclusive education, according Mulyono in Iyus 

Hermansyah (2005) attitudes of teachers were positive towards diversity, interaction 

promotion, attainment ofa cademic and social, adaptive learning, consultation collaborative, 

living and learningin the community, the partnership between the school and family, learning 

and independent thinking, lifelong learning. This opinion was impressed delicious to read but 

difficult to apply, because our societyis very pluralistic and civilsociety are expected to be far 

from the truth. 

Positive teacher attitudes towards diversity, the most important element in inclusive 

educationis the attitude of teachers towards students who need special education services. 

The attitude ofthe teacher not only affect the classroom setting but also in the choice of 

learning strategies. A positive  attitude of  teachers toward the diversity ofstudent needscan 

be improved by providing accurate information about students and how to handle, Johnson & 

Johnson in 1984 (Whayu Sri Ambarwati, 2005). 

Promotive interaction, implementation of inclusive education requires the promotion 

of interaction between students. Promotive interactionin questionis an attempt to help each 

other and give each other motivation in learning. Promotive interaction is only possibleif 

there is mutual respect and mutual success in the joint study together. Promotive interaction 

is essentiallythe same as the transpersonal interactions, namely interactions based on mutual 

respect, notonlyfor fellowhumans but also fellow creatures of God's creation. Promotive 

interaction is only possibleif the teacher creates an atmosphere of cooperative learning. The 

results showed that in an atmosphere of cooperative learning, students tend to earn higher 

learning achievement than in acompetitive learning environment, (Mulyono, 1994). 

The achievement ofacademic and social competence, inclusive education not only 

emphasize the achievement of objectives in the form of academic competence but also social 

competence. There fore, lesson planning should involve not only the achievement 

ofacademic goals (academic objectives) but also the purpose of collaboration skills 

(collaborative skill sobjectives). The purpose of cooperation skills include leadership skills, 

understand the feelings of others, respect for other people's minds, and tolerance. 

Adaptive learning, characteristic of inclusive education is the availability of adaptive 

learning program so individualized education program (program pendidikan individual). 

Adaptive learning programs aimed not onlyto students with learning problems but also for 

learners who are endowed withexcellence. Preparation ofadaptive learning program requires 

the involvement of not only the classteacherorsubject teachers but also children with special 

needsteachers, parents, teachers, guidance counseling, and other expertsrelated. 

Collaborative Consulting (konsultasi kolaboratif) is a mutual exchange of 

information among professionals of all disciplines related to obtaining legal and instructional 

decisions that relate to students who need special education services. What is meant by the 

professional in this case is a special needs child's teacher, the class teacher or subject 

teachers, counselors, psychologists, and other experts or related. Some experts have 

developed a model of collaborative consultation to take preventive measures and 

rehabilitation of students who need special education services in the regular classroom. Based 

on their model of teachers children with special needs and regular teachers along with other 
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team members held discussions to determine the nature and the measures used to determine 

students' problem, select and recommend actions, plan and implement learning programs, and 

to evaluate the results of interventions and do redesign if necessary. 

Living and studying in society, inclusive education classes should be a miniature of 

an idealized community life. In the classroom atmosphere created penance grind stones, 

compassion penance and reparationc us tody. In other words, cooperative learning 

atmosphere must be createdso that a mong the students establish eda relationship of mutual 

respect. All students no matter how the difference, should be seen asa unique individual who 

has the human potential that must be developed and actualized inlife. 

Partnerships between the school andthe family, the familyis the foundation where 

children learn and develop. Similarly, the school, also where children learn and develop. 

Both havethe same function. The difference, of education in the familyis not programmed 

ands calable whilein school education more done program matically and measurable or 

commonly called learning. Because both institutions are essentially the same function, they 

must establish a close partnership in an effort to empower all human potential students in 

order to develop optimal and integrated. Families have more accurate information about the 

uniqueness, strengths, and interests of children, while schools have more accurate 

information about the academic achievement of students. Information about the child who 

belongs to the family is an important basis for the implementation of  inclusive education. 

Learning and independent thinking, inclusive education teachers to encourage 

students achievea highlevelof cognitive development and creativ to be able to think 

independently.W ith regard tothe advanceof scienceandtechnology, inclusive educationis 

very stressed so that students have the skills to learn and think. Teachers should also beaware 

that the resultsof research on children's learning disabilities (students with Learning 

Difficulties) shows that the yare generally passive in learning, lessable to control themselves, 

tend to rely (dependent), and lacksa strategy for learning. In connection with the 

characteristics of students learning disabilities such, the teachers need to havethe ability to 

provide encourage mentor motivation by applying various techniques, particularly with 

regard to the management of behavior or modify the behavior. 

Lifelong learning, inclusive educationin schools saw education as part of along 

journey of a human life and human learning throughout life (lifelong learning). Lifelong 

learning has a meaning that goes beyond theme recontrol ofthe various competencies into the 

curriculum demands and efforts to the next grade. Lifelong learningis essentially learning to 

think critically and learn to solve the problems of life. Therefore, inclusive education 

emphasizes on learning experiences that are beneficial for the survival ofthe learning process 

of students in public life. 

Improving the quality ofeducation is increasingly directed towards the expansion of 

learning innovation both in the formal and non-formal education in order to realizethe 

process that is efficient, enjoyable and educate the appropriate level of the age, maturity and 

level ofdevelopment of learners, (Sri Lestari'Afifah, 2015). Inthis era of globalization 

requires professional societies, and the main priority isthe quality ofa job. Improved 
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qualitymust take precedence in accordance with the above opinion, quality education and 

done by professional people who arethe mostsought afterat the moment. 

Indonesia in PROPERNAS in 2000-2004, which refers to the GBHN 1999-2004 

regarding education development policy at the first point states: "Promoting the expansion 

and pemeraatan obtain a high quality education for all Indonesian people towards the creation 

of high-quality Human Indonesia with an increase in the education budget as a means" , And 

on one of the purposes of the implementation of Indonesian education is the equal 

opportunity to participate in education for every citizen. From these explanations it can be 

seen that the distribution of education is the ultimate goal to be realized. If these objectives 

are not met, then the implementation of education can not be said to be successful. This is 

what causes the problem of educational equity as the most complex problems to be tackled. 

Opinions on the above it is clear that education in Indonesia must be distributed evenly to all 

Indonesian people without exception. This is in line with the opinion of the world today is 

education for all. 

Indonesia is not only trying to provide educationfor all, but  also the efforts made to 

improve the qualityof education. As itis said by Muhammad Devana Syuja'i, (2015) the 

quality of education is also seen fromthe increasing appreciation and practice ofthe values of 

humanism which includes firmnessof faith and piety and morality, ethics, the concept of 

nationalism, strong personality, aesthetic expression, and physical quality. Improving the 

quality and relevance of education measured by theachievement of their academic and non-

academic higher which allows graduates can be proactiveto changes insociety in various 

fields both locally, nationally and globally. 

Law on National Education (No. 20/2003) and the Constitutional Amendment III 

emphasize that all Indonesian citizen sare entitled to education; that the Governmentis 

obliged to finance basic education without charge; and that the Government is mandated to 

allocate 20% ofexpenditure on education. Law on Teachers (No. 14/2005) introduce 

simportant changes tothe terms and conditions of employment for teacher certification, which 

aimsto improve the quality of education. The strategic planfor theMinistry of Education 

(2005) has three main pillars: improving accessto education; improving the quality 

ofeducation; better governance in the education sector. 

Improving the quality, relevance, and competitiveness in the futureare expected 

togiveeffectto the realization ofhuman existence and interaction so that they canlive together 

in social and cultural diversity. In addition, efforts to improve thequality and relevance can 

improve people's lives and the competitiveness of nations, (Muhammad Devana Syuja'i, 

2015). 

Educational equity that iscurrently lackingrealized well. The problem is because 

education it selfis stilloriented in urban areas and the subsidy from the  government is still 

not sufficient for the people who can not afford to be sufficiently large. Efforts made by the 

government in conducting educational equity for poor and remotecommunities in Indonesia, 

with the 9-year compulsory education programand the procurement of information 

technology such a stelevision and radio. 
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Inclusive educationis one strategyeffortequal opportunityto education, because 

education can accommodate the inclusion of children not reached by other educational 

services. Inclusive educationis also a strategy to improve the quality, because theinclusionof 

learning model susing various learning methodologies that can touch on all children and 

respect for diversity, (Febriani NurF, 2015). 

According Kepmendikbud No. 053 / U / 2001 on Minimum Service Standards (SPM), 

the school must have the minimum requirements for education with self-contained and quite 

like, land, Furnished, equipment / laboratory / media, infrastructure, sports facilities, and 

book a ratio of 1: 2. Kepmendiknas presence was felt very appropriate because the decision is 

expected to provide education in schools is not "excessive fast" or "too far behind" under 

minimum requirements so that the quality of education is becoming increasingly worse. 

Furthermore, the National Education Law No. 20/2003 Article 45 paragraph (1) reads, each 

educational unit provides facilities that meet the needs of education in accordance with the 

growth and development of the potential physical, intellectual, social, emotional, and 

psychological learners. If we look at the reality on the ground that only certain schools in 

several cities in Indonesia who meets the requirements of SPM, public and private schools in 

general favorite. Based on this fact, limited facilities and infrastructure in certain schools, 

procurement is always charged to the public. The reason had been legalized by 

Kepmendiknas No. 044 / U / 2002 and the National Education Law No. 20/2003 Article 56 

paragraph (1). In improving the quality of education services that includes planning, 

monitoring and evaluation of educational programs through the board of education and 

school / madrasah, paragraph (2) Board of Education, as an independent institution 

established and was instrumental in improving the quality of education services by giving 

consideration, guidance and support personnel, facilities and infrastructure, as well as 

supervision of education at the national, provincial and district / city that does not have a 

hierarchical relationship, and (3) Committees school / madrasah as an independent institution 

established and play a role in improving quality of care and consideration, guidance and 

support personnel, facilities and infrastructure and supervision of education at the unit level. 

The principles are: (1) the principle of equity and improved quality, inclusive 

education is one strategy effort equal opportunity to education, because education can 

accommodate the inclusion of children not reached by other educational services. Inclusive 

education is also a strategy to improve the quality, because the inclusion of learning models 

using methodologies that can vary pembelaaran touch on all children and respect for 

diversity. (2) The principle of individual needs, inclusive education diusakan to adjust to the 

condition of a child who has the ability and needs vary. (3) The principle of meaningfulness, 

inclusive education should create and maintain community-friendly classes, receive diversity 

and respecting differences. (4) The principle of sustainability, inclusive education is held on 

an ongoing basis at all levels of education. (5) The principle of involvement, the 

implementation of inclusive education should involve all relevant educational components, 

(Febriani Nur F, 2012). 

According to Abdul Salim Choiri (2009) mentions some of the principles of inclusive 

educationas follows: (a) everychild has the rightto basic education better, (b) every child has 
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the rightto obtain education at schools in the surrounding areas, (c) any children have the 

potential, the talent, and therhythm ofdevelopment of each that must be given appropriate 

services, (d) learning approachis flexible, cooperative, and efficient, (e) the schoolisan 

integral part ofsociety. Opinions onthe principle of inclusive education  is not only enacted 

by the government, butalsothe opinions ofeducation experts. 

While the general principles of the implementation of inclusive education in 

Indonesia, can be formulated as follows: (1) The principle of equity and quality 

improvement. The Government has a responsibility to develop strategies attempt to equal 

opportunities to obtain education and quality improvement. Inclusive education is one 

strategy effort equal opportunity to education, but it is also a strategy of inclusive education 

quality improvement. (2) The principle of individual needs. Every child has the ability and 

needs vary, therefore, education must be made to adjust to the child's condition. (3) The 

principle of meaningfulness. Inclusive education should create and maintain community-

friendly classes, receive diversity, and respect for diversity. (4) The principle of 

sustainability. Inclusive education is held on an ongoing basis at all levels of education. (5) 

The principle of engagement. The implementation of inclusive education should involve all 

relevant educational components. 

Under LawNo.20Year 2003 onNational Education System Article 4 states that the 

principles ofproviding educationare: (1) Education held in a democratic and fair and not 

discriminatory to up hold Human Rights, religious values, cultural and national diversity. (2) 

Education organizedas a unified systematic with open systems and multi-meanings. (3) 

Education organized as a civilizing process and the empowerment of learners that lastsa life 

time. (4) Establish willingnes and develop creativityin the learning process. (5) Education 

organized by developing aculture of reading, writing and counting for all members of society. 

(6) Education organizedby empowering all components of society through participation in 

the administration and control ofthe quality of educational services. 

Further the principles of inclusive education are: every child has the right to obtain a 

better education, every child has the right to obtain education at schools in the surrounding 

areas, every child has potential, talent and rhythm of development of each should be given 

the right approach Learning is flexible, cooperative, and efficient, the school is integral to the 

community, in school learning to collaborate with other professionals involved, schools 

responsive to the special needs of all children in accordance with the level of readiness of 

human resources and infrastructure facilities, the school is obliged to develop the child's 

potential to the fullest , a curriculum that is both adaptive and flexible, the emphasis on 

equity and improving the quality, emphasis on the ethos of success to replace the syndrome 

of failure, the emphasis on learning approach that is more humane, democratic, cooperative, 

collaborative and disciplined for every child, for children who have had their communication 

skills social and educative adequate sit in the same class with a friend his age, the system 

class rise occurs naturally by considering the age and maturity of the social psychological, 

students learn in accordance with the potential ability of the existing curriculum, students 

learn mengmbangkan tolerance in accordance with manners prevailing in the environment, 

students learn to cultivate an attitude of confidence, students learn to appreciate the existence 
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of its own, the students feel part of the class and considered as belonging together, students 

are taught to work together, students have the experience successfully, students learn to find 

and accept the advantages and disadvantages of self Naturally, teachers take into 

consideration differences between students in class, the teacher prepares different tasks for 

students, teachers collaborate with other experts intensively in performing their duties, 

teachers develop interpersonal communication with students, the teacher encourages 

interaction promotive between students, teachers customize student learning , teachers 

involve parents in the learning, the teachers make the school attractive to children, teachers 

make students active and diligent, teachers active, creative, flexible and disciplined, regular 

teachers and special educators to share experiences, principals collaborate with other 

institutions more broadly, principals motivate teachers to constantly learn and improve their 

knowledge and skills, principals are actively involved in local social activities, the principal 

condition occurrence welcoming school climate for all, the principal optimize the role of 

parent to school. 

Then Director General of Directorate of SLB Mandikdasmen Ministry of Education 

(2007) explains that, principles of implementation, namely, (1) the principle of equity and 

quality improvement. The Government has a responsibility to develop strategies attempt to 

equal opportunities to obtain education and quality improvement. Inclusive education is one 

strategy efforts equalization of educational opportunities, due to the inclusion of educational 

institutions to accommodate all the children who have not been reached by other educational 

services. Inclusive education is also a quality improvement strategy, as models of inclusive 

learning using various learning methodologies that can touch on all children and respect for 

diversity. (2) The principle of individual needs, each child has the ability and needs vary, 

therefore, education must be made to adjust to the child's condition. (3) The principle of 

meaningfulness, inclusive education should create and maintain community-friendly classes, 

receive diversity and respecting differences. (4) The principle of sustainability, inclusive 

education is held on an ongoing basis at all levels of education. (5) The involvement, the 

implementation of inclusive education should involve all relevant educational components. It 

is the principle established by the government to establish inclusive schools in Indonesia and 

this principle must be followed by all school inclusion. 

Inclusive education was held on an on going basis at all levels of education, (Febriani 

Nur F, 2015). Sustainability, meaning thatthe implementation ofthe work program is not only 

done within a moment, butwill bedeveloped in accordance with field conditions, policies 

central and local governments, and innovation developed in learning services for children 

with special needs, (Agus Irawan Census, 2012). Sustainability is escorted by governments to 

adopt laws and regulations for the delivery of inclusive education Indonesia. In order notto 

miss with other countries, law sand regulations should be updated and developed 

continuously and adjusted to the progress of the world community today. 

Inclusive education has characteristics, among others: (1) children with special needs 

learn together with children an average ofthe other, (2) every child obtained ucational 

servicesviable, challenging and quality, (3) every child obtained ucational services in 

accordance with the capabilities and needs, (4) the education system adapts tothe child's 
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condition. In the delivery of inclusive educationof these features should be a handle, so there 

isan understanding of the special needs children properly. 

The inclusive education has the advantage, among others: (1) to fulfill the right to 

education for all (pendidikan untuk semua); (2) support the process of compulsory education; 

(3) social-emotional learning for children with special needs; (4) learning-social-spiritual 

emotions for children in general; (5) the education of child ren with special needs more 

efficiently. This means that inclusive education has sides benefit, especially to facilitate the 

organization ofsuch education. The advantage to add to the spirit and energy in managing an 

organizing inclusive education it self. 

Excessinclusive education, among others, (1) to build awarenessc and consensus 

onthe importance ofinclusive educationas well as eliminate attitudes and values are 

discriminatory, (2) involveand empower the communi to tyto undertake a situation analysis 

of local educationandgathering information, (3) Allchildren in each district and identify 

thereasons why they arenot in school, (4) identify barriers related tophysical, social and other 

problems of access and learning, (5) involving communities inplanning and monitoring the 

quality of educationfor all children. With the advantagesof inclusive educationshould be 

considered that inclusive education must be developed and upgraded, especially in 

implementation. 

Learning patterns which must beadapted to the special needs children commonly 

called the Individualized Education Program (IEP). Individual Learning Program includes six 

components, namely elicitors, behaviors, reinforcers, entering behavior, objective terminal 

and enroute. In detail, the six componentsare: (1) Elicitors, the event or events that may 

causeorlead tobehavior, (2) Behaviors, an activity learners to some thing he can do, (3) 

reinforcers, anevent or events that emergedas a result of the behavior and can reinforce 

certain behaviors that are considered good, (4) Entering behavior, readiness to accept the 

lesson, (5) Terminal objectives, intermediate target so fachievement of learning goalsis an 

annual, (6) Enroute, the step ofen teringbehaviormenujut to the terminal objective. 

The modelof learning forchildren with special needs should considerthe general 

principles and specific principles. The general principle of learning includemotivation, 

context, purposeful, social relationships, learning by doing, individualization, find, andthe 

principle ofsolving problems.This general principleis executed when thespecial needs 

children learn together with regular kids in one class. Both regular children and children with 

special need sreceive the same learning program. Principles tailored to thes pecific 

characteristics of each learner with special needs. This particular principle executed when 

learner swith special need srequire individual learning through Individual Education Program 

(IEP). 

According to Endang Rusyani (2009) Individual Education Program (IEP) is departed 

from a view that recognizes that human beings are creatures of individuals. Individuals 

implies a unity of soul and body (a whole being) integral to each other, known as the 

organism. In the organism there is encouragement (drives) which is based on basic needs 

(basic needs) and is a driving force (motivation) to maintain the integrity of his life (survive). 

Encouragement, needs and motivations are different in character, in the sense of having its 
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own characteristics between organisms with each other. This view essentially requires that 

activities of more individual learning process. Needs an emergence basis of individual 

behavior. Meeting the needs for survival of the individual is very basic. And learning needs 

in effect is one way to meet the needs. For that IEP is an appropriate way in the process of 

learning and teaching exceptional children, particularly in teaching children with special 

needs. The sharp difference, complexity of the problems and barriers to learning faced by 

children bring consequences to the competence of teachers in preparing lesson plans are able 

to accommodate their needs, failure in accommodating the needs of an increased risk of 

further learning process of the children. Therefore, in the education of children with special 

needs, IEP became very great importance because IEP is a way that strives to accommodate 

the needs of the problems faced by children, (Dede Supriyanto, 2015). 

Individualized education program (IEP) for the childin learning specific berkebuthan 

is a basic need. Some things that need to be understood about the IEP are: (1) the 

implementation of the IEP is important for children with special needs, (2) theoretically 

learningter individualisasikan defined as a strategy (strategies) to regulate the activities of 

learning of each student, (3) the implementation ofindividual learning in school normal 

students, givingmore responsibility tostudentsfor managing how learning on their own, (4) 

IEPin the field of Special EducationinIndonesiawas developed from the concept of 

Individualized Educational Program (IEP), (5) IEPis adopted fromone of theIEP, called 

IndividualInstructionalMakingdesicion, (Dede Supriyanto, 2015). 

Step-by-step development of a draftIEPat leasttake noticeof 6 (six), namely: (1) 

assessment, (2) formulatelong-term goals, (3) formulatingshort-term goals, (4) setsof learning 

materials, (5) establish the learning activities, (6) evaluation ofthe progress oflearning 

outcomes. Description ofeach stepisas follows, (Rocyadi andZaenal, 2003). 

According Vashit RP (2004 in Haryanto 2010), teachers need to prepare some 

important matters related to the program, including: (1) examinethe goals andobjectives of 

the programareto be achieved, (2) the materialsandactivity sheets, which are necessary forthe 

implementation ofthe programin school, (3) the facilitiesand learning resources, in the form 

ofmediumorspaceresourceforlearning activities, (4) calendarof learning,(5) prior tothe 

implementation of theprogramis done, it is necessaryf irst coordination meeting a teamt hat 

involves various elements of the school, the committee, and parents concerned. 

 

CONCLUSION 

1.Inclusionisa way of thinking and acting that allow severy individu alto feel accepted and 

appreciated. The principle of inclusion encourage every element involved in the learning 

process of seeking a learning environment where all students can learn effectively 

together. 

2.The principle ofinclusive education, namely, positiveteacherattitudestowarddiversity, 

promotive interaction, academic achievement and social competence, adaptive learning, 

collaborative consultation, live and learnin acommunity, a partnershipbetween the school 

and the family, learningandindependentthinking, lifelong learning, 
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3.Inclusive educationis one strategyeffortequal opportunityto education, because education 

canaccommodate theinclusion ofchildrennot reached byother education alservices. 

Inclusive educationis also a strategyto improve the quality, because theinclusionof 

learning model susing methodologies that can vary pembela a rantouch on all children and 

respect for diversity. 

4.The principle ofinclusive educationas follows, everychild has the rightto obtaina betterbasic 

education, everychild has the rightto obtaineducationatschoolsin the surrounding areas, 

every childhas potential, talent, and therhythm ofdevelopment of eachshould begiven the 

serviceappropriately, the learning approachis flexible, cooperative, and efficient, the 

schoolisan integral part of society. 

5.The characteristics of inclusive education include: special needs childrenlearn together 

withother children, every child obtaina decent education services, challenging and 

qualified, every child obtain educational services in accordance with their capabilities and 

needs, the education system adapts tothe child's condition, 

6.Inclusive educationwas heldon an ongoing basisatall levels of education. Sustainability, 

meaning that the implementation ofthe work program is not only done within a moment, 

butwill bedeveloped in accordance withfield conditions, central and local government 

policies, and innovationthrive inlearning services for children with special needs. 

7.Inclusive education has the advantage, among others: to fulfill the right to educationfor all, 

support the process of compulsory education, social-emotional learning for children with 

special needs, teachingsocial-emotional-spiritual for childreningeneral, the education of 

children with special needsmore efficiently. 

8.Excessinclusive education, among others, to build awareness and consensus onthe 

importance of inclusive education. 

9.The pattern oflearning must betailored to thespecial needs children commonly called the 

Individualized Education Program (IEP). Individual Learning Program includes six 

components, namely elicitors, behaviors, reinforcers, entering behavior, objective terminal 

andenroute. 
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