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REDAKSI MENULIS

Redaksi Menulis...

Pendidikan merupakan fondasi dalam membangun peradaban 
suatu bangsa. Majunya pendidikan di suatu negara akan sangat 
menentukan kualitas dan masa depan warga negaranya. Oleh karena itu, 
substansi pendidikan, materi pembelajaran, metodologi pembelajaran 
di semua jenjang persekolahan hendaknya menjadi perhatian bagi 
pemerintah. Suatu negara yang berhasil mencapai kemajuan kebudayaan 
dan teknologi tinggi adalah yang memusatkan perhatian pada 
kualitas pendidikan sehingga pendidikan berperan penting di dalam 
pengembangan potensi yang ada pada diri setiap warga negara.

Pendidikan di Indonesia hendaknya dapat meningkatkan kualitas 
diri individu baik secara intelektual, profesional, sikap, dan kepribadian  
termasuk untuk penguasaan bahasa asing. Kemampuan di dalam 
penguasaan bahasa asing sangat berperan untuk bidang pendidikan, 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maupun dunia kerja. 
Untuk itu, penguasaan bahasa asing terutama bahasa Inggris perlu 
dibelajarkan di sekolah. Puji Astuti (2017) memperkenalkan media komik 
berbahasa Inggris bagi siswa MTs untuk meningkatkan kemampuan 
membaca pemahaman bahasa Inggris. Hasil penelitian Puji Astuti 
(2017) menunjukkan terjadinya peningkatan kemampuan membaca 
pemahaman bahasa Inggris siswa melalui media komik. Media komik 
dianggap dapat melatih kemampuan bahasa Inggris siswa karena 
menambah perbendaharaan kosakata, menimbulkan minat untuk 
membaca dalam bahasa Inggris, dan mudah dimengerti melalui pesan 
gambar dan tulisan yang terdapat di dalamnya. 

Sekolah merupakan wadah yang tepat di dalam membelajarkan 
penguasaan bahasa asing maupun keterampilan lainnya seperti 
keterampilan motorik. Untuk melatih kemampuan motorik siswa, 
terdapat mata pelajaran Pendidikan Jasmani di sekolah. Pendidikan 
Jasmani terdapat di semua jenjang sekolah baik anak usia dini sampai 
perguruan tinggi. Jika di perguruan tinggi, Pendidikan Jasmani diajarkan 
ke dalam program studi Keolahragaan, mata kuliah wajib dalam 
kehidupan bermasyarakat (seperti di Universitas Islam 45 Bekasi) atau 
melalui unit kreativitas mahasiswa (UKM). Penelitian yang dilakukan 
oleh Aridhotul Haqiyah dan Dani Nur Riyadi (2016) menunjukkan 
keberadaan Pendidikan Jasmani di perguruan tinggi melalui Pencak 
Silat. Kegiatan Pencak Silat bagi mahasiswa memberikan bekal untuk 
ilmu bela diri sehingga tidak mudah dipelajari. Aridhotul Haqiyah 
dan Dani Nur Riyadi (2016) mencoba menguji pengaruh inteligensi, 
kelentukan, dan motor educability terhadap hasil belajar jurus tunggal 
pencak silat. Hasil penelitian memaparkan jika inteligensi dan motor 
educability berpengaruh langsung terhadap hasil belajar jurus tunggal 
pencak silat. Namun, kelentukan tidak berpengaruh langsung terhadap 
hasil belajar jurus tunggal pencak silat. 

Pendidikan Jasmani pada tingkat sekolah seperti di Sekolah 
Menengah Kejuruan (SMK) membelajarkan tentang permainan sepak 
bola. Sepak bola merupakan olahraga yang mudah dimainkan dan murah 
dari segi biaya. Salah satu keterampilan yang perlu dikuasai dalam 
sepak bola yaitu keterampilan menggiring bola. Ferdi Zulkarnain dan 
Aridhotul Haqiyah (2016) memaparkan jika ada pengaruh antara metode 
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latihan dan motivasi berprestasi terhadap keterampilan menggiring bola 
pada permainan sepak bola. Bagi kelompok siswa yang memiliki tingkat 
motivasi berprestasi yang tinggi, keterampilan menggiring bolanya 
juga lebih tinggi dibandingkan dengan dilatih melalui metode latihan 
padat sedangkan bagi kelompok siswa yang memiliki tingkat motivasi 
berprestasi rendah, keterampilan menggiring bolanya lebih tinggi jika 
dilatih dengan metode latihan distribusi. 

SMK berbeda dengan sekolah menengah atas (SMA). SMK 
bertujuan untuk membekali peserta didik agar memiliki keterampilan 
dalam dunia kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Salah satu 
bidang keahlian yang ada di SMK yaitu mata pelajaran Dasar Kecantikan 
Kulit yang salah satu kompetensi dasarnya mengenai perawatan kulit 
wajah secara manual. Agar dapat membentuk pribadi yang kompeten 
dalam bidang kerja maka proses pembelajaran yang diciptakan di dalam 
kelas hendaknya melibatkan siswa untuk lebih aktif dan termotivasi. 
Untuk itu, Quantum Teaching dapat dipilih oleh guru sebagai model 
pembelajaran di dalam kelas. Dewi Sri Rezky Ginting (2015) meneliti 
mengenai Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Quantum Teaching 
terhadap Hasil Belajar Kompetensi Perawatan Kulit Wajah yang 
memaparkan jika terdapat pengaruh antara model pembelajaran 
Quantum Teaching dengan hasil belajar kompetensi perawatan kulit 
wajah. Oleh karena itu, Quantum Teaching dapat digunakan sebagai 
salah satu alternatif model pembelajaran yang dapat diterapkan oleh 
guru di dalam kelas. 

Guru merupakan pendidik yang mengajar pada level anak usia 
dini jalur sekolah atau pendidikan formal di level dasar dan menengah. 
Guru diwajibkan memiliki beban kerja 24 jam tatap muka per minggu 
atau maksimal 40 jam tatap muka per minggu. Iskandar Agung (2017) 
melakukan pengkajian terkait jam mengajar guru. Dalam artikel tersebut, 
dipaparkan jika banyak guru yang mengalami kesulitan untuk memenuhi 
jumlah kewajiban jam mengajar disebabkan lokasi setiap sekolah yang 
letaknya berjauhan sehingga tidak memungkinkan untuk mengajar di 
sekolah lain, tidak diperbolehkan oleh pihak sekolah atau yayasan bagi 
guru yang mengajar di sekolah swasta, serta sekolah lain yang memiliki 
jumlah guru berlebih sehingga tidak dimungkinkan untuk mendaftar 
menjadi guru di sekolah tersebut. Salah satu hal yang dapat dilakukan 
yaitu dengan memperluas tugas tambahan guru seperti menjadi wali 
kelas, membina OSIS, menjadi guru piket, membina ekstrakurikuler, 
ataupun menjadi tutor paket A/B/C. Diharapkan dengan adanya tugas 
tambahan dapat memenuhi kewajiban mengajar 24 jam.

Guru ataupun dosen memiliki kewajiban dalam menyusun silabus 
ataupun rencana pembelajaran semester. Permenristekdikti, No 44 
Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi memaparkan 
jika RPS disusun dan dikembangkan oleh dosen yang bersangkutan  
secara mandiri atau bersama sehingga dijadikan acuan oleh dosen dan 
mahasiswa dalam proses pembelajaran/kegiatan perkuliahan dalam satu 
semester. Dengan adanya RPS yang disusun oleh dosen dan digunakan 
mahasiswa, proses pembelajaran menjadi lebih sistematis dan terencana. 
Hendaknya mahasiswa mengetahui kompetensi dan pokok bahasan 
dalam satu semester, serta memberikan masukan untuk penyusunan 
RPS. Masih jarang dosen yang melibatkan mahasiswa dalam proses 
penyusunan RPS. B.P. Sitepu dan Ika Lestari (2017) mengevaluasi 
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perangkat pembelajaran yang telah dibuat oleh dosen. Pada umumnya, 
dosen telah membuat RPS, namun masih jarang yang melibatkan 
mahasiswa dalam memberi masukan bagi penyempurnaan RPS. 
Untuk itu, dosen hendaknya mampu melibatkan mahasiswa sehingga 
memperkaya materi pembelajaran yang dibutuhkan oleh mahasiswa.

Pembelajaran di perguruan tinggi menekankan pada andragogi 
yaitu pendidikan orang dewasa sehingga penerapan teknologi seperti 
model pembelajaran e-learning dapat digunakan oleh dosen. Dengan 
menggunakan model pembelajaran e-learning, proses belajar dapat 
berlangsung di mana saja dan kapan saja. Keberadaan RPS menjadi 
penting di dalam memaparkan kegiatan pembelajaran mahasiswa secara 
konvensional dan mandiri. Santi Maudiarti (2017) memaparkan jika 
mahasiswa terbantu dalam perkuliahan dengan adanya presentasi dosen 
via slide yang diunggah. Diskusi melalui fasilitas forum diskusi membuat 
mahasiswa termotivasi dan terbantu dalam menambah pengetahuan 
karena dosen dan antarmahasiswa dapat langsung berdiskusi tentang 
materi pembelajaran yang mau dibelajarkan. Selama belajar dengan 
e-learning, mahasiswa tidak mengalami kesulitan dalam mengikuti 
perkuliahan dikarenakan dapat belajar sesuai dengan kecepatan 
belajarnya dan tidak harus hadir secara fisik dalam perkuliahan. 
Pemaparan ini menunjukkan jika model pembelajaran e-learning sangat 
bermanfaat bagi mahasiswa.

Proses e-learning juga dapat diterapkan untuk siswa SD misal 
penelitian yang dilakukan oleh Nia Widiyastuti, Slameto, & Elvira 
Hoesein Radia  (2018) mengembangkan media pembelajaran interaktif                                          
menggunakan software adobe flash materi Bumi dan Alam Semesta untuk 
siswa kelas III SD. Media pembelajaran interaktif ini mampu merangsang 
siswa aktif dalam pembelajaran dan menumbuhkan minat belajar siswa 
terhadap materi pembelajaran. Melalui media pembelajaran interaktif, 
siswa dapat melihat materi Bumi dan Alam Semesta dengan gerakan 
rotasi berbeda jika hanya disajikan melalui media gambar yang diam 
tanpa bergerak. Dengan siswa tertarik dalam belajar materi Bumi dan 
Alam Semesta maka hasil belajar pun diharapkan menjadi lebih baik.

Selain model pembelajaran e-learning adapula model pembelajaran 
lainnya yaitu discovery learning. Model pembelajaran discovery learning 
dapat diterapkan untuk siswa SD. Model pembelajaran discovery learning 
menuntut siswa untuk mengidentifikasi apa yang ingin diketahui 
dengan mencari informasi sendiri, lalu mengorganisasi atau membentuk 
(konstruktif) apa yang diketahui dan dipahami ke dalam bentuk 
akhir. Model pembelajaran discovery learing dapat digunakan untuk 
melatih kemampuan berpikir kreatif dan meningkatkan hasil belajar 
siswa. Nichen Irma Cintia, Firosalia Kristin, dan Indri Anugraheni 
(2018) menjelaskan bahwa penerapan model Discovery Learning 
dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dan hasil belajar 
pembelajaran Tematik siswa kelas V SD. Terbukti dari penelitian yang 
telah dilakukan oleh Nichen Irma Cintia, Firosalia Kristin, dan Indri 
Anugraheni (2018).

Berbagai tema kajian yang dibahas dalam edisi Jurnal Perspektif 
Ilmu Pendidikan terbitan April 2018 ini diharapkan dapat memberikan 
masukan serta memecahkan masalah bagi persoalan pendidikan yang 
ada di dunia pendidikan. Semoga. *** 

Redaksi Menulis...
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PENINGKATAN KEMAMPUAN MEMBACA PEMAHAMAN
BAHASA INGGRIS MELALUI MEDIA KOMIK

 BERBAHASA INGGRIS PADA SISWA KELAS VIII MTS 
Puji Astuti

e-mail: astuti_fuji22@yahoo.com
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIK) Bina Husada

Jl. Syeh Abdul Somad No. 28 Kel. 22 Ilir Palembang, Sumatera Selatan
Abstrak: Mengingat pentingnya peranan membaca bagi perkembangan ilmu pengetahuan, maka perlu 
ada upaya untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa. Memanfaatkan keberadaan komik ber-
bahasa Inggris sebagai media diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi siswa melalui 
sifatnya yang membuat pembacanya merasa senang. Ketertarikan anak pada gambar bercerita memberi-
kan penekanan yang berarti tentang perlunya penggunaan media komik bagi pembelajaran. Penelitian 
ini bertujuan meningkatkan kemampuan membaca pemahaman bahasa Inggris siswa kelas VIII C di MTs 
Subulussalam Kayuagung melalui media komik berbahasa Inggris. Penelitian ini merupakan penelitian 
tindakan kelas (Classroom Action Research) yang dilaksanakan dengan mengikuti prosedur penelitian 
model John Elliot yang mencakup kegiatan perencanaan (planning), tindakan (action), observasi (observa-
tion), refleksi (reflection) atau evaluasi. Penelitian dilaksanakan di MTs Subulussalam Kayuagung tahun 
pelajaran 2017-2018 semester ganjil yang berjumlah 26 siswa. Hasil penelitian menunjukkan sebelum 
diberikan pembelajaran menggunakan media komik berbahasa Inggris, nilai rata-rata membaca pema-
haman siswa sebesar 62,70 (57,70%) dengan kategori sedang.  Setelah dilakukan pembelajaran membaca 
pemahaman menggunakan media komik berbahasa Inggris siklus pertama nilai rata-rata kemampuan 
membaca pemahaman siswa meningkat menjadi 70 (69,23%) masih dalam kategori sedang, dan dilakukan 
pembelajaran pada siklus kedua kemampuan membaca pemahaman siswa mengalami peningkatan nilai 
rata-rata dan persentase sebesar sebesar 81,54 (88,46%) dengan kategori sangat tinggi.

Kata-kata kunci: membaca pemahaman, media, komik

ENHANCEMENT ABILITY READ UNDERSTANDING 
THROUGH MEDIA ENGLISH COMICS ON STUDENTS VIII MTS 

Abstract: Given the importance to the role of reading about the development of science then there should be efforts to 
improve students’ reading ability by using the presence of English comics as a medium is expected to make a positive 
contribution for students through its nature that makes readers are happy. The child’s interest in the story tells a 
significant emphasis about the need through the use of comic media for learning. This classroom action research aims 
to improve students’ reading comprehension at VIII C in MTs Subulussalam Kayuagung through English comic 
media. This research is a Classroom Action Research which is carried out by following John Elliot's model research 
procedure which includes planning, action, observation, reflection or evaluation. The research was conducted at 
MTs Subulussalam Kayuagung from the 2017-2018 which was odd semester of 26 students. The research shows 
that before being given instruction using english comic media the average score of reading student’s understanding 
is 62,70 (57,70%) with medium category. After reading comprehension learning using english comic media first 
cycle the average score of students’ comprehension ability increased to 70 (69.23%) still in medium category and 
done learning on second cycle of reading comprehension ability of student experience increase of average value and 
percentage equal to 81,54 (88,46%) with very high category.

Keywords: reading comprehension, media, comics

PenelitianDOI: https://doi.org/10.21009/PIP.321.1

Pencapaian tujuan pembelajaran bahasa Inggris 
seperti yang tercantum dalam kurikulum, perlu 
dukungan semua komponen yang terlibat dalam 

proses pembelajaran di sekolah. Tujuan tersebut dapat 
dicapai melalui membaca. Peran membaca penting 
bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Banyak 
pembaca tidak memahami makna atau informasi 
yang terkandung dalam tulisan yang dibacanya. 

PENDAHULUAN
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Peningkatan Kemampuan Membaca...

Kesulitan tersebut juga terjadi pada siswa di sekolah, 
salah satunya dalam pelajaran bahasa Inggris. Jika 
memperhatikan kesulitan-kesulitan yang dihadapi 
dan solusi yang diperlukan untuk mengatasinya, maka 
perlu ada upaya untuk meningkatkan kemampuan 
membaca pemahaman siswa khususnya dalam 
pembelajaran bahasa Inggris.

Kemampuan membaca siswa di Madrasah 
Tsanawiyah (MTs) Subulussalam Kayuagung 
dilihat dari hasil belajar bahasa Inggris semester 
genap tahun pelajaran 2016-2017 kelas VIII C 
siswa MTs Subulussalam Kayuagung dari empat 
kompetensi mendengarkan (listening), berbicara 
(speaking), membaca (reading), dan menulis (writing) 
menunjukkan kemampuan membaca pemahaman 
sangat lemah.Tidak terlihat motivasi dari siswa 
untuk melatih kemampuan membacanya khususnya 
membaca teks berbahasa Inggris.

Membaca merupakan salah satu keterampilan 
berbahasa yang sangat penting di samping tiga 
keterampilan bahasa lainnya (Somadayo, 2011). Rubin 
(2011), menjelaskan membaca pemahaman adalah 
proses intelektual kompleks yang mencakup dua 
kemampuan utama, yaitu penguasaan makna kata dan 
kemampuan berpikir tentang konsep verbal. 

Makna lain dari membaca pemahaman (reading 
for undersanding) menurut Tarigan dalam (Yunus, 
2012), adalah jenis membaca untuk memahami 
standar atau norma kesastraan, resensikritis, drama 
tulis, dan pola-pola fiksi dalam usaha memperoleh 
pemahaman terhadap teks, pembaca menggunakan 
strategi tertentu. Membaca pemahaman merupakan 
suatu proses dalam memahami isi bacaan, untuk 
itu diperlukan solusi sebagai jalan keluar yang 
setidaknya dapat mengurangi kesulitan para siswa 
dalam membaca berbagai macam buku teks berbahasa 
Inggris.

Melalui hasil analisis awal dan kuesioner minat 
dan kebiasaan membaca dilakukan perbaikan belajar 
membaca pemahaman siswa MTs Subulussalam 
Kayuagung. Permasalahan utama yang perlu mendapat 
perhatian adalah minat membaca teks bahasa Inggris 
siswa masih sangat rendah, hasil belajar bahasa 
Inggris siswa secara umum juga menunjukkan rendah 
dan masih di bawah kriteria ketuntasan minimun 
(KKM) MTs Subulussalam Kayuagung. Dalam 
proses pembelajaran bahasa Inggris, kemampuan 
membaca pemahaman adalah variabel penting yang 
berpengaruh terhadap tercapainya hasil belajar sesuai 
KKM pelajaran bahasa Inggris di MTs Subulussalam 
Kayuagung. 

Media komik dapat digunakan dalam 

meningkatkan kemampuan membaca siswa. 
Keberadaan komik sebagai media diharapkan dapat 
memberikan kontribusi yang positif bagi siswa 
melalui sifatnya yang membuat pembaca merasa 
senang. Ketertarikan anak akan gambar bercerita 
memberikan arti tentang perlunya penggunaan media 
komik bagi pembelajaran. Penggunaan media komik 
diharapkan dapat membantu siswa mengembangkan 
kemampuan berbahasa, seni, dan membantu siswa 
dalam menafsirkan dan mengingat kembali cerita 
yang ada di dalamnya. Dalam bidang sastra, media 
komik dapat memberikan dorongan pada siswa 
untuk membaca, membangun perbendaharaan kosa-
kata, dan memberikan tuntunan serta melatih siswa 
berekspresi dengan bantuan bentuk visual yang ada 
dalam komik.

Hasil penelitian yang dilakukan Puspitorini 
dkk (2014) berjudul “Penggunaan Media Komik 
dalam Pembelajaran IPA untuk Meningkatkan 
Motivasi dan Hasil Belajar Kognitif dan Afektif” 
menunjukkan bahwa penggunaan media komik di 
dalam pembelajaran IPA mampu meningkatkan 
motivasi belajar peserta didik dengan nilai skor sebesar 
0,55 (sedang), hasil belajar ranah kognitif dengan 
gain skor sebesar 0,42 (sedang), dan meningkatkan 
hasil belajar ranah afektif dengan skor sebesar 0,34 
(sedang). Hasil uji beda antara sebelum dan setelah 
perlakuan menunjukkan adanya perbedaan baik 
yang menyangkut motivasi belajar, hasil belajar ranah 
kognitif, maupun hasil belajar ranah afektif.

Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyono, 
dkk (2015) tentang “Pengaruh Penggunaan Media 
Komik Terhadap Peningkatan Hasil Belajar Sejarah” 
diperoleh hasil bahwa ada pengaruh yang signifikan 
dan besarnya taraf signifikansi pengaruh penerapan 
media komik adalah sebesar 0,61. Melihat hasil 
penelitian yang relevan tersebut penggunaan media 
komik pembelajaran dalam penelitian ini merupakan 
salah suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan 
membaca pemahaman siswa. Media komik dipakai 
sebagai alat pembelajaran karena media komik 
merupakan buku yang banyak digemari usia anak 
sampai usia dewasa.

McCloud (2001) memberikan pendapat bahwa 
komik dapat memiliki arti gambar-gambar serta 
lambang lain yang berdekatan atau bersebelahan 
dalam urutan tertentu, untuk menyampaikan 
informasi dan/atau mencapai tanggapan estetis dari 
pembacanya. Komik bukan sekedar media hiburan 
tetapi komik bisa menjadi media untuk mendidik dan 
mengajar ilmu pengetahuan dan moral kepada siswa. 
Komik adalah suatu bentuk media komunikasi visual 
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Peningkatan Kemampuan Membaca...

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan 
kelas (Classroom Action Research) yang dilaksanakan 
dengan mengikuti prosedur penelitian model 
John Elliot yang mencakup kegiatan perencanaan 
(planning), tindakan (action), observasi (observation), 
refleksi (reflection). Penelitian tindakan kelas adalah 
suatu kegiatan penelitian ilmiah yang dilakukan 
secara rasional, sistematis dan empiris reflektif 
terhadap berbagai tindakan yang dilakukan oleh 
guru atau dosen (tenaga pendidik), kolaborasi 
(tim peneliti) sekaligus sebagai peneliti, sejak 
disusunnya suatu perencanaan sampai penilaian 
terhadap tindakan nyata di dalam kelas yang berupa 
kegiatan pembelajaran, untuk memperbaiki dan 
meningkatkan kondisi pembelajaran yang dilakukan 
(Iskandar, 2012).

Gambar. Alur PTK model John Elliot

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan 
di MTs Subulussalam Kayuagung tahun pelajaran 
2017-2018 semester ganjil pada bulan Mei sampai 

METODE PENELITIAN

yang mempunyai kekuatan untuk menyampaikan 
informasi secara popular dan mudah dimengerti. 
Hal ini dimungkinkan karena komik memadukan 
kekuatan gambar dan tulisan, yang dirangkai dalam 
suatu alur cerita gambar membuat informasi lebih 
mudah diserap. Teks membuatnya lebih dimengerti, 
dan alur membuatnya lebih mudah untuk diikuti dan 
diingat.  

Berdasarkan uraian masalah di atas salah satu 
upaya untuk peningkatan kemampuan membaca 
pemahaman bahasa Inggris siswa adalah dengan 
menggunakan media komik berbahasa Inggris. Dimana 
media komik dipakai sebagai alat pembelajaran karena 
media komik merupakan buku yang banyak digemari 
usia anak sampai usia dewasa. 

Menurut pendapat McCloud (2001), bahwa 
komik dapat memiliki arti gambar-gambar serta 
lambang lain yang berdekatan atau bersebelahan 
dalam urutan tertentu, untuk menyampaikan 
informasi dan/atau mencapai tanggapan estetis dari 
pembacanya. Komik bukan sekedar media hiburan 
tetapi komik bisa menjadi media untuk mendidik 
dan mengajar ilmu pengetahuan dan moral kepada 
siswa, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan 
perbaikan kemampuan membaca khususnya membaca 
pemahaman dengan menggunakan media komik 
berbahasa Inggris pada siswa kelas VIII C di MTs 
Subulussalam Kayuagung tahun 2017. 

Fokus masalah dalam penelitian tindakan kelas 
ini adalah “Bagaimana meningkatkan kemampuan 
membaca pemahaman bahasa Inggris siswa kelas 
VIII C MTs Subulussalam Kayuagung menggunakan 
media komik berbahasa Inggris?” Penelitian ini 
bertujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca 
pemahaman bahasa Inggris siswa kelas VIII C di 
MTs Subulussalam Kayuagung melalui media komik 
berbahasa Inggris.

Penelitian tindakan kelas ini diharapkan 
bermanfaat bagi tenaga kependidikan, terutama 
pada (1) siswa, media komik pembelajaran berbahasa 
Inggris baik itu secara mandiri maupun secara 
kooperatif  diharapkan dapat meningkatkan 
kemampuan membaca pemahaman khususnya dalam 
pembelajaran bahasa Inggris; (2) guru, sebagai media 
pembelajaran alternatif untuk mengajar khususnya 
dalam pembelajaran bahasa Inggris; serta (3) sekolah, 
sebagai inspirasi dan rujukan dalam peningkatan 
mutu pembelajaran khususnya mata pelajaran bahasa 
Inggris.

Siswa hendaknya dibiasakan membaca dan 
mencari contoh teks yang konkret, serta pengalaman-
pengalaman baru sehingga membuat terlatih dan 

senang dalam membaca khususnya dalam teks bahasa 
Inggris. Guru sebagai fasilitator dapat membuat siswa 
lebih mandiri dalam belajar, guru lebih terampil 
dan mampu menggunakan metode dan media 
pembelajaran karena sudah terbukti menggunakan 
metode dan media pembelajaran dapat meningkatkan 
kemampuan membaca pemahaman siswa khususnya 
dalam pembelajaran bahasa Inggris. Sekolah sebaiknya 
mewajibkan para guru dalam setiap pembelajaran di 
kelas menggunakan media pembelajaran, sehingga 
sebagai alternatif dalam meningkatkan hasil belajar 
siswa di MTs Subulussalam Kayuagung.
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dengan Agustus 2017. Subjek penelitian diambil dari 
siswa kelas VIII C MTs Subulussalam Kayuagung 
yang berjumlah 26 siswa. Peneliti memilih kelas VIII 
C karena terlihat dari hasil belajar mata pelajaran 
Bahasa Inggris masih rendah khususnya dalam 
pembelajaran membaca, diperoleh nilai rata-rata 
sebesar 55,85 dengan ketuntasan 30.77%. (Sumber: 
dokumen hasil belajar siswa MTs Subulussalam 
Kayuagung tahun pelajaran 2016-2017)

Rumus yang digunakan untuk menghitung 
nilai rata-rata hasil tes membaca pemahaman siswa 
(Arikunto, 2009):

Ket :
X   = nilai rata-rata
Σx = jumlah semua nilai siswa 
ΣN= jumlah siswa yang mengikuti tes 

Penelitian ini juga menggunakan observasi 
untuk mengetahui keaktifan siswa dan guru selama 
pembelajaran berlangsung dengan menggunakan 
rumus persentase.

            Nilai = Jumlah Skor Perolehan x 100
Jumlah Skor Maksimum

S e l a n j u t n y a  d i k a t e g o r i k a n  d e n g a n 
menggunakan kriteria seperti pada tabel sebagai 
berikut. 

Tabel 1
Kriteria Hasil Kegiatan Mengajar Guru Menggunakan 
Media Komik
No Rentang Nilai Kriteria
1 35 –  46 Sangat Baik
2 23 – 34 Baik
3 11 – 22 Cukup
4 1 – 10 Kurang

Penelit ian ini  di lakukan dengan cara 
berkolaborasi dengan guru bahasa Inggris MTs 
Subulussalam Kayuagung. Setiap siklus dilakukan 
sesuai dengan perubahan yang terjadi pada 
siswa seperti yang telah dirancang pada faktor 
yang diselidiki (faktor siswa), untuk mengetahui 
kemampuan memahami isi bacaan bahasa Inggris 
siswa kelas VIII C MTs Subulussalam Kayuagung, 
siswa diberikan tes awal (pra siklus) tanpa diberikan 
pembelajaran membaca menggunakan media komik.

Selanjutnya, pada tahap per siklus selama 

pembelajaran siswa diberikan perlakuan yaitu 
pembelajaran kemampuan membaca pemahaman 
dengan menggunakan media komik. Pada siklus 
pertama, komik yang digunakan adalah komik dengan 
tidak berwarna. Siklus kedua komik berbahasa Inggris 
yang digunakan adalah komik berbahasa Inggris 
yang berwarna. Media komik berbahasa Inggris yang 
digunakan adalah media komik pembelajaran yang 
didesain dan dikembangkan melalui penelitian dan 
uji validasi pakar media, bahasa, dan isi (contents).

Pembelajaran membaca pemahaman bahasa 
Inggris dengan menggunakan media komik dilakukan 
dengan dua siklus empat kali tatap muka. Alokasi 
waktu yang digunakan setiap siklusnya selama 
2x40 menit per satu kali tatap muka pembelajaran. 
Apabila pada hasil tes siklus kedua dianggap belum 
tuntas maka penelitian akan dilanjutkan ke siklus 
berikutnya.

Prosedur pelaksanaan penelitian tindakan 
kelas dilakukan melalui tahapan perencanaan 
(planning), tindakan (action), observasi (observation), 
dan refleksi (reflection) atau evaluasi. Keempat 
tahapan ini berlangsung secara berulang dalam 
bentuk siklus, yaitu (1) tahap perencanaan (planning), 
mencakup (a) menganalisis dan mempelajari silabus 
mata pelajaran Bahasa Inggris yang digunakan 
guru di MTs Subulussalam Kayuagung, (b) 
menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran 
dengan menerapkan media pembelajaran yaitu 
media komik berbahasa Inggris, (c) merancang dan 
mengkondisikan kelas pada saat pembelajaran secara 
klasikal, (d) mendiskusikan penerapan pembelajaran 
yang interaktif, (e) menyusun instrumen penelitian 
(tes minat dan kebiasaan membaca, pre-test, lembar 
observasi, dan tes akhir kemampuan membaca 
pemahaman), (f) menyusun kelompok belajar peserta 
didik; dan (g) merencanakan tugas kelompok bila 
sangat diperlukan; (2) tahap melakukan tindakan 
(action), mencakup (a) kegiatan pendahuluan, 
(b) kegiatan inti, dan (c) kegiatan penutup; (3) 
tahap pengamatan (observation), mencakup (a) 
berkolaborasi dengan guru bahasa Inggris untuk 
melakukan kegiatan observasi selama pelaksanaan 
pembelajaran membaca dengan media komik 
berbahasa Inggris, (b) mencatat setiap temuan 
dari siswa selama proses pembelajaran membaca 
pemahaman dengan media komik berbahasa 
Inggris, (c) berdiskusi dengan guru bahasa Inggris 
setelah selesai pembelajaran untuk penyampaian 
tentang kelemahan, kekurangan, serta temuan-
temuan selama pelaksanaan pembelajaran membaca 
pemahaman dengan media komik berbahasa 

Peningkatan Kemampuan Membaca...
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Hasil awal kemampuan membaca pemahaman 
siswa kelas VIII C MTs  Subulussalam Kayuagung 
masih sangat rendah apabila dilihat dari Kriteria 
Ketuntasan Minimum hasil belajar Bahasa Inggris 
siswa. Hal ini terlihat dari tes kemampuan membaca 
pemahaman (pra tindakan) dengan teks wacana 
berjudul “How to make egg and lemon soup” yang diikuti 
oleh seluruh siswa yaitu 26 orang siswa, diperoleh 
nilai rata-rata 62,70 dengan skor tertinggi 80 dan skor 
terendah 45. Jumlah siswa yang memperoleh nilai 
sesuai KKM adalah 15 siswa (57,70%), dan siswa 
yang memperoleh nilai di bawah KKM adalah 11 
siswa (42,30%). Nilai yang diperoleh siswa, tersebut 
merupakan gambaran kemampuan membaca 
pemahaman siswa pra tindakan diperoleh rata-rata 
sebesar 62,70 (57,70%) dengan kategori sedang.

Kegiatan pembelajaran siklus pertama guru 
mulai menggunakan media komik berbahasa 
Inggris dan menggunakan lembar teks wacana 
berbahasa Inggris yang berjudul “Sura and Baya”. 
Selama kurang lebih 50 menit, guru mulai mengulas 
ulang pelajaran membaca pemahaman dengan 
menggunakan media komik berbahasa Inggris. Siswa 
melafalkan pengucapan kata-kata dalam isi cerita 
komik dan bersama-sama membaca teks cerita komik 
berbahasa Inggris. Sebelum siswa memberi tanggapan, 
terlebih dahulu diberi kesempatan pada siswa untuk 

Inggris; (4) tahap refleksi (reflection), mencakup (a) 
menganalisis kelemahan, kekurangan, serta temuan-
temuan selama pelaksanaan pembelajaran membaca 
pemahaman dengan media komik berbahasa Inggris, 
(b) melakukan diskusi dengan guru bahasa Inggris 
guna merencanakan kegiatan selanjutnya tentang 
kelemahan, kekurangan, serta temuan-temuan yang 
ditemukan selama pelaksanaan pembelajaran, (c) 
melakukan refleksi terhadap hasil observasi baik dari 
sisi siswa maupun guru, dan (d) menyusun kembali 
rencana perbaikan pembelajaran untuk dilaksanakan 
pada pertemuan dan siklus selanjutnya apabila hasil 
belum mencapai target seperti dalam indikator 
keberhasilan dalam penelitian ini.

Indikator keberhasilan dalam penelitian 
tindakan kelas ini mengacu pada Kriteria Ketuntasan 
Minimum (KKM) mata pelajaran Bahasa Inggris yang 
ditetapkan MTs Subulussalam Kayuagung yaitu 65 
sebagai ketuntasan secara individu. Peningkatan nilai 
keberhasilan membaca pemahaman bahasa Inggris 
siswa secara klasikal mencapai ≥ 75% siswa yang 
memperoleh nilai ≥65.

Peningkatan Kemampuan Membaca...

HASIL DAN PEMBAHASAN

menceritakan apa saja kejadian cerita dalam komik 
walaupun siswa belum membaca secara keseluruhan 
cerita dalam komik, dengan harapan siswa dapat 
memahami isi wacana hanya dengan melihat 
gambar dalam komik. Guru memberi pujian bagi 
siswa yang mengangkat tangan dan menyampaikan 
apa yang diminta guru walaupun siswa masih 
merasa ragu-ragu. Kesempatan ini membuat siswa 
lainnya manggut-manggut menandakan mereka 
memahami apa yang disampaikan teman-temannya, 
meskipun dengan bahasa Indonesia. Setelah dilakukan 
pembelajaran membaca pemahaman menggunakan 
media komik berbahasa Inggris siklus pertama siswa 
diberikan tes membaca pemahaman dan diperoleh 
nilai rata-rata kemampuan membaca pemahaman 
siswa meningkat menjadi 70 (69,23%) hasil tersebut 
masih dalam kategori sedang.

Berdasarkan hasil dan temuan siklus pertama 
selanjutnya dilakukan perbaikan dan perencanaan 
untuk dilakukan tindakan pada siklus kedua. 
Selama pelaksanaan kegiatan pembelajaran di 
siklus kedua guru memberi penjelasan kepada 
siswa tentang pelajaran membaca pemahaman 
berbahasa Inggris menggunakan media komik 
berbahasa Inggris dengan gambar yang berwarna 
warni, guru juga menyampaikan tentang isi/topik 
dari cerita komik. Selanjutnya, siswa berdiskusi 
membahas topik teks cerita komik berbahasa Inggris 
tersebut dengan mencari informasi yang luas tentang 
topik atau tema isi ceritanya. Kolaborator sesekali 
memberi arahan kepada guru bahasa Inggris untuk 
membimbing terjadinya interaksi antarsiswa dengan 
guru, lingkungan, serta mengawasi keterlibatan 
siswa yang aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. 
Setelah pembelajaran selesai dilanjutkan dengan 
tanya jawab mengenai isi cerita dalam komik. Guru 
memberikan kesempatan pada siswa menceritakan 
kembali isi cerita dalam komik baik lisan maupun 
tertulis kemampuan membaca pemahaman siswa 
mengalami peningkatan nilai rata-rata dan persentase 
sebesar 81,54 (88,46%) dengan kategori sangat tinggi. 
Kemampuan membaca pemahaman siswa kelas 
VIII C MTs Subulussalam Kayuagung mengalami 
peningkatan dari setiap siklusnya.

Selain itu, bahwa guru selama pembelajaran 
bahasa Inggris dengan menggunakan media komik 
berbahasa Inggris terlihat mampu membuat suasana 
pembelajaran membaca pemahaman di kelas menjadi 
aktif, interaktif, dan menyenangkan. Sesuai dengan 
perencanaan penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan 
dalam dua siklus dengan empat kali tatap muka, dan 
telah didapatkan hasil yang sesuai dengan target dari 
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indikator yang peneliti tetapkan. Peningkatan nilai 
keberhasilan membaca pemahaman siswa secara 
klasikal mencapai nilai ≥ 75% dari total jumlah siswa 
yang memperoleh nilai ≥ 65. Untuk lebih jelas dapat 
dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2 
Nilai Rata-Rata dan Persentase Ketuntasan Membaca 
Pemahaman Siswa Pra Siklus dan Per Siklus

No Siklus
Nilai 
Rata-
rata

% 
Ketuntasan Kategori

1 Pra
Siklus

62,70 57,70 % Sedang

2 Siklus 
I

70 69,23% Sedang

3 Siklus 
II

81,54 88,46 % Sangat 
Tinggi

Hasil yang diperoleh di atas senada dan sesuai 
dengan pembahasan tentang pembelajaran dengan 
menggunakan media komik dan pernah dibahas 
oleh banyak penulis seperti dilakukan oleh (Retno 
Puspitorini, dkk (2014) yang berjudul “Penggunaan 
Media Komik dalam Pembelajaran IPA untuk 
Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar Kognitif 
dan Afektif”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
penggunaan media komik di dalam pembelajaran IPA 
mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik 
dengan nilai gain skor sebesar 0,55 (sedang), hasil 
belajar ranah kognitif dengan gain skor sebesar 0,42 
(sedang), dan meningkatkan hasil belajar ranah afektif 
dengan gain skor sebesar 0,34 (sedang). Hasil uji beda 
antara sebelum dan setelah perlakuan menunjukkan 
adanya perbedaan baik yang menyangkut motivasi 
belajar, hasil belajar ranah kognitif, maupun hasil 
belajar ranah afektif.

Hasil dari penelitian ini juga sesuai dengan 
penelitian Prasetyono, dkk (2015) tentang “Pengaruh 
Penggunaan Media Komik terhadap Peningkatan 
Hasil Belajar Sejarah” diperoleh hasil bahwa ada 
pengaruh yang signifikan dan besarnya taraf 
signifikansi pengaruh penerapan media komik adalah 
sebesar 0,61.

Peningkatan Kemampuan Membaca...

Kesimpulan
Dari hasil  penelitian dan pembahasan 

disimpulkan bahwa pembelajaran membaca 
pemahaman bahasa Inggris dengan menggunakan 
media komik dapat meningkatkan kemampuan 
membaca pemahaman siswa kelas VIII C MTs 
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DAFTAR PUSTAKA

Subulussalam Kayuagung pada siklus pertama 
meningkat menjadi 70 (69,23%) masih dalam kategori 
sedang.

Hasil pembelajaran pada siklus kedua 
kemampuan membaca pemahaman siswa mengalami 
peningkatan nilai rata-rata dan persentase sebesar 
81,54 (88,46%) dengan kategori sangat tinggi.
Saran 

Saran yang dapat peneliti sampaikan pertama, 
bagi siswa hendaknya siswa dibiasakan membaca dan 
mencari contoh teks yang konkret, serta pengalaman-
pengalaman baru sehingga akan membuat terlatih 
dan senang dalam membaca khususnya dalam teks 
bahasa Inggris.

Kedua, bagi guru sebaiknya peran sebagai 
fasilitator dapat membuat siswa lebih mandiri dalam 
belajar. Guru lebih terampil dan mampu menggunakan 
metode dan media pembelajaran yang menarik karena 
terbukti menggunakan metode dan media komik 
dalam pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan 
membaca pemahaman siswa khususnya dalam 
pembelajaran bahasa Inggris.

Ketiga, bagi sekolah sebaiknya mewajibkan 
para guru dalam setiap pembelajaran di kelas 
menggunakan media pembelajaran sebagai alternatif 
dalam meningkatkan hasil belajar siswa di MTs 
Subulussalam Kayuagung.
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MOTOR EDUCABILITY TERHADAP HASIL BELAJAR
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Abstrak: Latar belakang dilakukannya penelitian ini adalah kurang baiknya hasil belajar jurus tunggal 
pencak silat. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh inteligensi, kelentukan, dan motor 
educability terhadap hasil belajar jurus tunggal pencak silat pada mahasiswa anggota UKM Pencak Silat 
Universitas Islam 45 Bekasi. Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Islam 45 Bekasi, Jl. Cut Meutia 
No. 83 Bekasi pada November 2016 dengan metode survei, teknik analisis data menggunakan analisis 
jalur. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa anggota UKM Pencak Silat Universitas Islam 45 
Bekasi sejumlah 30 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling sejumlah 16 
orang. Instrumen penelitian yang digunakan rubrik penilaian skala 3 (baik, cukup, kurang) terhadap 
adalah hasil belajar jurus tunggal pencak silat, tes inteligensi,  tes duduk dan raih dan Motor Educability 
Iowa Brace Test. Kesimpulannya adalah (1) inteligensi berpengaruh langsung terhadap hasil belajar jurus 
tunggal pencak silat, (2) kelentukan tidak berpengaruh langsung terhadap hasil belajar jurus tunggal 
pencak silat, (3) motor educability berpengaruh langsung terhadap hasil belajar jurus tunggal pencak 
silat, (4) inteligensi berpengaruh langsung terhadap motor educability, dan (5) kelentukan berpengaruh 
langsung terhadap motor educability.

Kata-kata kunci: inteligensi, kelentukan, motor educability, hasil belajar jurus tunggal pencak silat

THE EFFECT OF INTELLIGENCE, FLEXIBILITY, AND
MOTOR EDUCABILITY TOWARDS THE LEARNING OUTCOMES

OF PENCAK SILAT SINGLE ARTISTIC
Abstract: The background to this research is the unfavorable of the learning outcomes in  pencak silat single 
artistic. The purpose this research was to determine the effect of intelligence, flexibility, and motor educability of 
the learning outcomes in  pencak silat single artistic student on Unit Kegiatan Mahasiswa Pencak Silat Islamic 
University “45”. This research was conducted at Islamic University “45” Bekasi, Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi 
in November 2016 with survey method, technical analysts use path analysis. The population this research is the 
student on Unit Kegiatan Mahasiswa Pencak Silat Islamic University “45 amount to 30 people. The sampling 
technique used purposive sampling amounted to 16 people. The instruments used are learning outcomes in  pencak 
silat single artistic used assessment rubric scale of  3 (good, enough and less), an intelligence test, sit and reach test, 
and Motor Educability Iowa Brace Test. The conclusion is: (1) Intelligence directly affects the learning outcomes of 
pencak silat single artistic, (2) flexibility has no directly affects the learning outcomes of pencak silat single artistic, 
(3) Motor educability directly affect the the learning outcomes of pencak silat single artistic, (4) Intelligence directly 
affects the motor educability, and (5) flexibility directly affects the motor educability.

Keywords: intelligence, flexibility, motor educability, learning outcomes in pencak silat single artistic

Pencak silat adalah budaya asli bangsa 
Indonesia dan pada saat ini terus berkembang, baik 
dalam peraturan maupun organisasinya. Organisasi 
pencak silat di Indonesia disebut Ikatan Pencak Silat 
Seluruh Indonesia, disingkat IPSI yang diprakarsai 

oleh Mr. Wongsonegoro dan diresmikan pada 
tanggal 18 Mei 1948 di Surakarta dengan tujuan 
mempersatukan dan membina seluruh perguruan 
pencak silat yang ada di Indonesia.

Usaha pembinaan dan pengembangan pencak 
silat diselenggarakan melalui berbagai jalur, salah 
satunya melalui jalur pendidikan formal dari sekolah 
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dasar sampai perguruan tinggi. Di Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam 45 Bekasi, 
pencak silat adalah budaya asli bangsa Indonesia 
dan pada saat ini terus berkembang, baik dalam 
peraturan maupun organisasinya. Organisasi pencak 
silat di Indonesia disebut Ikatan Pencak Silat Seluruh 
Indonesia, disingkat IPSI yang diprakarsai oleh Mr. 
Wongsonegoro dan diresmikan pada tanggal 18 Mei 
1948 di Surakarta dengan tujuan mempersatukan dan 
membina seluruh perguruan pencak silat yang ada 
di Indonesia.

Usaha pembinaan dan pengembangan pencak 
silat diselenggarakan melalui berbagai jalur, salah 
satunya melalui jalur pendidikan formal dari sekolah 
dasar sampai perguruan tinggi. Di Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam 45 Bekasi, 
pembinaan cabang olahraga pencak silat dilakukan di 
dalam dan di luar jam perkuliahan. Dalam kurikulum, 
pencak silat ditetapkan sebagai salah satu mata 
kuliah wajib dalam berkehidupan bermasyarakat 
(MBB), sedangkan kegiatan pembinaan olahraga 
yang dilakukan di luar jam perkuliahan lebih dikenal 
dengan unit kegiatan mahasiswa (UKM). UKM 
pencak silat adalah wadah aktivitas mahasiswa 
dalam mengembangkan minat, bakat, dan keahlian 
pada cabang olahraga pencak silat.

UKM pencak silat dirancang dengan orientasi 
penguasaan keterampilan dan peningkatan prestasi. 
Program latihan yang dikembangkan dalam UKM 
pencak silat terdiri atas peningkatan kondisi fisik, 
teknik kategori tanding, tunggal, ganda, dan regu. 
Salah satu keterampilan yang dilatih pada mahasiswa 
anggota UKM pencak silat Universitas Islam 45 
Bekasi adalah jurus tunggal pencak silat. Jurus 
tunggal pencak silat merupakan suatu rangkaian 
gerak yang kompleks dan terdiri dari 14 jurusan 
serta mengedepankan beberapa unsur gerakan, 
diantaranya sikap, serangan, belaan, tangkisan, dan 
jatuhan.

Menurut Lubis (2014), jurus tunggal pencak 
silat merupakan suatu rangkaian gerak yang 
kompleks dan terdiri dari berbagai macam gerak 
dan jurus, baik tangan kosong maupun senjata. 
Dalam hasil MUNAS (Musyawarah Nasional) XII 
IPSI dijelaskan bahwa dalam pertandingan kategori 
tunggal, jurus tunggal baku terdiri dari 7 jurus tangan 
kosong, 3 jurus senjata golok, dan 4 jurus senjata 
tongkat, dengan waktu penampilan 3 menit.

Dalam penelitian ini, kategori tunggal yang 
akan diukur adalah hasil belajar mahasiswa dalam 
melakukan gerakan jurus tunggal pencak silat 
terdiri dari 14 jurus dengan 100 gerakan inti serta 

mengandung unsur gerakan sikap, serangan, 
belaan, tangkisan, dan jatuhan. Hasil belajar adalah 
kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah 
menerima pengalaman selama berlangsungnya 
proses pembelajaran. Menurut teori Bloom, hasil 
belajar dibagi menjadi tiga ranah, yaitu kognitif, 
afektif, dan psikomotorik. 

Unsur kognitif diperlukan dalam mempelajari 
jurus tunggal pencak silat.  Inteligensi yang 
berhubungan dengan kognisi dalam perspektif 
pemrosesan informasi, pembentukan konsep, 
memori, dan persepsi. Hal ini berkenaan dengan 
kemampuan untuk mengingat informasi atau 
menghafal gerakan jurus tunggal yang  sebelumnya 
telah dipelajari. Wechsler dalam Kuswana (2014) 
berpendapat bahwa inteligensi adalah kemampuan 
menyesuaikan diri, sedangkan menurut Stenberg 
dalam Zubaidi (2009), inteligensi adalah suatu 
kapasitas mental individu untuk memproses 
informasi secara otomatis dan untuk memancarkan 
perilaku yang tepat dalam merespon sesuatu yang 
baru, melibatkan metakomponen, komponen-
komponen performa dan komponen knowledge-
acquisition.

Inteligensi sebagai unsur kognitif dianggap 
memegang peran yang cukup penting, karena 
menurut Soemanto (2012), aspek kognitif berkaitan 
dengan cara-cara tertentu yang digunakan setiap 
individu dalam melaksanakan tugas-tugas yang 
bersifat pengamatan (perseptual) dan intelektual. 
Pada umumnya, orang berpendapat bahwa 
inteligensi merupakan bekal potensial yang akan 
memudahkan dalam belajar dan menghasilkan 
performansi yang optimal. Hal ini didukung 
oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 
Haqiyah (2017) inteligensi berpengaruh terhadap 
hasil belajar jurus tunggal tangan kosong pencak 
silat serta penelitian Irene MJ Van Fels, Sanne CM te 
Wierike, dkk tentang hubungan antara keterampilan 
motorik dan keterampilan kognitif pada usia 4 - 16 
tahun yang biasanya mengembangkan anak, dalam 
penelitiannya menghasilkan temuan bahwa terdapat 
hubungan yang lebih kuat antara kategori motorik 
dan keterampilan kognitif yang mendasar ditemukan 
pada anak-anak pra-pubertas yang tergabung pada 
anak-anak pubertas (lebih tua dari 13 tahun).

Selain unsur kognisi, salah satu unsur kesegaran 
jasmani yang diperlukan dalam menunjang aspek 
psikomotorik pembelajaran jurus tunggal pencak 
silat adalah kelentukan. Menurut Widiastuti (2015), 
kelentukan adalah kemampuan berbagai sendi dalam 
tubuh untuk bergerak seluas-luasnya. Kelentukan 
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seseorang ditentukan kemampuan ruang gerak (range 
of motion). Jangkauan gerak alami tiap sendi pada 
tubuh tergantung pada pengaturan tendo-tendo, 
ligementa, jaringan yang menghubungkan otot-otot, 
batas jangkauan gerak sendi tersebut. Badriah (2009) 
mengatakan bahwa pada kehidupan sehari-hari 
gerakan kelentukan yang terpenting adalah fleksi 
batang tubuh (togok), hal ini disebabkan dalam 
batang tubuh terdapat simpul medula spinalis yang 
mengatur pola gerakan refleks, gerakan sederhana, 
dan gerak-gerak yang membutuhkan keseimbangan. 
Tangkudung (2012) menjelaskan bahwa latihan 
kelentukan dapat menolong mengurangi resiko 
cedera dengan meningkatkan dari sendi jangkauan 
gerak sendi. 

Widiastuti (2015) mengemukakan bahwa motor 
educability adalah kemampuan seseorang dalam 
mempelajari atau melakukan gerakan baru (new 
motor skill), tinggi rendahnya motor educability yang 
dimiliki akan berpengaruh dalam hal mempelajari 
atau melakukan gerakan yang baru tersebut. 
Kemampuan ini merupakan kemampuan potensial 
yang menunjukkan cepat tidaknya atau mudah 
tidaknya seseorang menguasai suatu keterampilan 
gerak yang baru. Dengan kata lain, semakin tinggi 
tingkat motor educability seseorang maka semakin 
mudah dan cepat orang tersebut menguasai suatu 
keterampilan yang baru dipelajarinya.

Dalam belajar keterampilan gerak terjadi 
perubahan yang bertahap. Hal ini sebagaimana 
dijelaskan oleh Schmidt (2000), “The verbal-cognitive 
stage, the motor stage, the autonomous stage” sedangkan 
Fitt dan Posner dalam Edwards (2011) membagi tiga 
model tahapan pembelajaran gerak, yaitu cognitive, 
associative, and autonomous. Artinya dalam belajar 
keterampilan gerak, perubahan hasil belajar dapat 
dapat dicermati pada perubahan kemampuan 
pengetahuan, pemahaman, penerapan suatu teknik 
permainan dan pengambilan keputusan yang cepat 
(tahap kognitif). Selanjutnya, adalah tahap asosiatif 
yaitu tahapan belajar berupa pengorganisasian pola-
pola gerakan yang lebih efektif untuk menghasilkan 
aksi. Tahap otomatisasi adalah tahap belajar yang 
menggambarkan kemampuan gerak yang terkontrol. 

Seseorang dapat dikatakan mempunyai 
motor educability yang baik apabila seseorang 
memperlihatkan penampilan semakin cepat 
menguasai suatu gerakan dengan kualitas dan 
kuantitas yang baik. Berkaitan dengan hal ini, 
Schmidt dan Wrisberg (2000) mengemukakan, 
“Minimization of energy expenditure” yang berarti 
mengurangi pengeluaran energi untuk gerakan yang 

tidak seharusnya dilakukan. Kualitas motor educability 
akan memberikan gambaran mengenai kemampuan 
mahasiswa dalam mempelajari gerakan-gerakan 
yang baru dengan mudah. Semakin seseorang 
menunjukkan kemudahan ketika menerima gerakan 
yang baru maka seseorang itu dapat disebut 
mempunyai tingkat motor educability yang tinggi. 

Permasalahan yang timbul pada mahasiswa 
baru anggota UKM pencak silat adalah kurang 
baiknya hasil belajar jurus tunggal pencak silat. 
Hal tersebut diduga karena beberapa aspek yang 
mempengaruhi, diantaranya kelentukan, tingkat 
motor educability, dan faktor kecerdasan atau 
inteligensi. Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan 
dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengaruh inteligensi, kelentukan dan keseimbangan 
terhadap hasil belajar jurus tunggal pencak silat. 

Pengaruh Inteligensi Kelentukan...

Metode penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu metode survei dengan teknik 
pengukuran dan tes. Teknik analis yang digunakan 
adalah analisis jalur (Path Analysis). Menurut 
Kadir (2015), teknik analisis jalur digunakan untuk 
mempelajari hubungan kausal antara variabel bebas 
dan variabel tak bebas. 

Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Islam 
45 Bekasi, Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi pada November 
2016. Populasi dalam penelitian ini adalah atlet 
UKM pencak silat Universitas Islam 45 Bekasi yang 
berjumlah 30 mahasiswa. Teknik pengambilan sampel 
pada penelitian ini menggunakan purposive sampling, 
menurut Arikunto (2013), teknik ini dilakukan dengan 
cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, 
random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya 
tujuan tertentu. Kriteria yang ditetapkan adalah 
mahasiswa anggota baru UKM Pencak Silat dengan 
spesialisasi kategori tunggal pencak silat. Berdasarkan 
kriteria yang ditetapkan penulis, maka sampel dalam 
penelitian ini berjumlah 16 orang.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah rubrik penilaian skala 3 (baik, cukup 
dan kurang) terhadap penilaian hasil belajar jurus 
tunggal pencak silat. Instrumen variable kelentukan 
menggunakan sit and reach test, sedangkan rangkaian 
tes motor educability terdiri dari (1) one foot-touch 
head, (2) side learning rest, (3) grasvepine, (4) one - knee 
balance, (5) stork stand, (6) double heel kick, (7) cross-leg 
squat, (8) full left turn, (9) one knee-head to floor, (10) 
hop backward, (11) forward hand kick, (12) full squat-arm 
circle, (13) half-turn jump-left, (14) three dips, (15) side 
kick, (16) knee, jump to feet, (17) russian dance, (18) full 

METODE PENELITIAN
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right turn, (19) the top, (20) single squat balance, dan (21) 
jump foot. Setiap testee diberikan kesempatan dua kali 
untuk melakukan gerakan tes motor educability dengan 
ketentuan penilaian, meliputi (1) nilai 2 jika berhasil 
pada kesempatan pertama; (2) nilai 1 jika berhasil 
pada kesempatan kedua; dan (3) nilai 0 jika gagal pada 
kedua kesempatan. Hasil yang digunakan sebagai data 
penelitian adalah nilai total dari keseluruhan item tes 
motor educability.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil

Sampel dalam penelitian adalah anggota baru 
Unit Kegiatan Mahasiswa pencak silat Universitas 
Islam 45 Bekasi yang fokus mempelajari dan menghafal 
jurus tunggal pencak silat, yaitu berjumlah 16 orang. 
Dari hasil tes terhadap ketiga variabel penelitian, 
langkah pertama adalah menghitung statistik 
deskriptif. Hasil penghitungan statistik deskriptif 
dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1
Hasil Penghitungan Statistik Deskriptif

N Min Max Mean Std. 
deviation

Inteligensi 16 89,00 110,00 97,1875 6,02460

Kelentukan 16 18,00 31,00 24,2500 3,58701

Motor 
educability

16 28,00 42,00 35,1875 4,08605

Hasil belajar 
jurus tunggal 
pencak silat

16 197,00 298,00 251,2500 30,52540

Valid N 
(listwise)

16

Setelah terpenuhinya uji persyaratan analisis,  
maka selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis 
menggunakan teknik ANOVA. Menurut Kadir (2015), 
maka output dan interpretasi menggunakan SPSS versi  
23 pada struktural 1 adalah sebagai berikut.

Tabel 2
Hasil Hitung Koefisien Determinasi Struktural 1
Model Summary

Model R R 
square

Adjusted R 
square

Std. error of 
the estimate

1 0,826a 0,683 0,634 2,47127
a. predictors: (constant), kelentukan, inteligensi

Dari tabel di atas, koefisien determinasi (R²) 
sebesar 0,683 berarti bahwa 68,3% variabilitas variabel 
motor educability dapat dipengaruhi oleh inteligensi 

dan kelentukan, sehingga error (ε1) = 0,381.

Tabel 3
Uji F Struktural 1 
ANOVAa

Model Sum of 
squares df Mean 

square F Sig.

1 Regression 171,044 2 85,522 14,004 0,001b
Residual 79,393 13 6,107
Total 250,437 15

a. dependent variable: motor educability
b. predictors: (constant), kelentukan, inteligensi

Berdasarkan hasil analisis pada tabel di atas,  
diperoleh bahwa model memiliki Fo = 14,004; db1= 2; 
db2 = 13; p-value = 0,001 < 0,05 atau H0  ditolak. Dengan 
demikian secara simultan inteligensi dan kelentukan 
berpengaruh terhadap motor educability, selanjutnya 
dengan menggunakan metode backward, diperoleh 
dua model hasil pengolahan data, yaitu:

Tabel 4
Ringkasan Hasil Pengujian Struktural 1
Pengaruh 
langsung 

antar 
variabel

Koefisien 
jalur thitung p-value Simpulan

X1 
terhadap 
X3 (ρ31)

0,413 2,068 0,0295 Signifikan

X2 
terhadap 
X3 (ρ32)

0,503 2,517 0,013 Signifikan 

Sedangkan output dan interpretasi menggunakan 
SPSS versi  23 pada struktural 2 adalah sebagai berikut.

Tabel 5
Hasil Hitung Koefisien Determinasi Struktural 2
Model Summary

Model R R square
Adjusted R 

square

Std. error 
of the 

estimate
1 0,893a 0,797 0,746 15,38220
2 0,889b 0,790 0,758 15,03092

a. predictors: (constant), motor educability, inteligensi, 
kelentukan
b. predictors: (constant), motor educability, inteligensi

Dari tabel di atas, koefisien determinasi  (R²) 
untuk model 1 sebesar 0,797 dan model 2 sebesar 0,790 
yang berarti bahwa 79% variabilitas variabel hasil 
belajar jurus tunggal pencak silat dapat dipengaruhi 
oleh inteligensi, kelentukan, dan motor educability 
sehingga error (ε2) = 0,21.

Pengaruh Inteligensi Kelentukan...
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Tabel 6
Uji F Struktural 2
ANOVAa

Model Sum of 
squares df Mean 

square F Sig.

1 Regression 11137,654 3 3712,551 15,690 0,000b

Residual 2839,346 12 236,612

Total 13977,000 15

2 Regression 11039,927 2 5519,964 24,432 0,000c

Residual 2937,073 13 225,929

Total 13977,000 15
a. dependent variable: hasil belajar jurus tunggal pencak 
silat
b. predictors: (constant), motor educability, inteligensi, 
kelentukan
c. predictors: (constant), motor educability, inteligensi

Berdasarkan hasil analisis pada tabel di atas 
diperoleh bahwa model  1 memiliki Fo = 15,690; df1= 
3; df2 = 12; p-value = 0,000 < 0,05 atau H0 ditolak, 
sedangkan model 2 dengan hasil penghitungan Fo = 
24,432; df1= 2; df2 = 13; p-value = 0,000 < 0,05 atau H0  
ditolak. Dengan demikian, secara simultan baik model 
1 maupun model 2, variabel inteligensi, kelentukan 
dan motor educability secara simultan berpengaruh 
terhadap hasil belajar jurus tunggal pencak silat 

Dengan menggunakan metode backward, 
diperoleh koefisien jalur yang ditunjukkan oleh tabel 
coefficient, diperoleh hasil pengujian di bawah ini.

Tabel 7
Ringkasan Hasil Pengujian Struktural 2

Pengaruh 
langsung 

antar 
variabel

Koefisien 
jalur thitung p-value Simpulan Ket.

X1 
terhadap 

Y (ρy1)

0,321 1,671 0,0605 Tidak 
signifikan

Sebelum 
trimming

0,340 1,838 0,0445 signifikan Sesudah 
trimming

X2 
terhadap 

Y (ρy2)
0,130 0,643 0,2665 Tidak 

signifikan 
Sebelum 
trimming

X3 
terhadap 

Y (ρy3)

0,525 2,272 0,021 signifikan Sebelum 
trimming

0,610 3,295 0,003 signifikan Sesudah 
trimming

Dengan ukuran sampel (n) = 16, dan banyaknya 
koefisien jalur yang tidak signifikan (d) = 1, maka 
statistik uji chi-square dengan W= -(n-d) ln Q = -(16-2) 
In (2,36) = 0,474 dari tabel chi square dengan db= d = 
2, pada taraf signifikansi α = 0,05 didapat harga x2

tab 
= x2(0,05;1) = 3,84, karena W = 0,474 < 3,84  atau H0  
diterima. Dengan demikian, model yang diperoleh 
adalah sesuai atau cocok (model fit) dengan data.
Pembahasan

Adapun pembahasan hasil pengolahan data 

adalah sebagai berikut.
Pengaruh langsung positif inteligensi terhadap hasil 
belajar jurus tunggal pencak silat 

Dari hasil perhitungan analisis jalur dengan 
SPSS, pengaruh langsung inteligensi (X1) terhadap 
hasil belajar jurus tunggal pencak silat (Y), nilai 
koefisien jalur sebesar 0,340 dengan nilai thitung 
sebesar 1,838 dan p-value = 0,0445. Maka dengan 
demikian H0 ditolak dan Ha diterima, dengan kata lain  
inteligensi (X1) berpengaruh secara langsung positif 
terhadap hasil belajar jurus tunggal pencak silat (Y) 
dapat diterima. 

Hasi l  analis is  dari  hipotesis  pertama 
menghasilkan temuan bahwa inteligensi berpengaruh 
langsung positif terhadap hasil belajar jurus tunggal 
pencak silat. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh pelatih 
untuk mencari calon olahragawan kategori tunggal 
pencak silat berdasarkan tingkat inteligensinya. 

Faktor inteligensi sangat berpengaruh terhadap 
daya ingat dalam mempelajari jurus tunggal pencak 
silat mengingat banyaknya rangkaian jurus yang 
harus dihafal. Hal ini sesuai dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Haqiyah (2016) sebelumnya bahwa 
inteligensi pengaruh positif signifikan terhadap hasil 
belajar jurus tunggal tangan kosong pencak silat.
Pengaruh langsung kelentukan terhadap hasil bela-
jar jurus tunggal pencak silat 

Dari hasil perhitungan analisis jalur dengan 
SPSS, pengaruh langsung kelentukan (X2) terhadap 
hasil belajar jurus tunggal pencak silat (Y), nilai 
koefisien jalur sebesar 0,130 dengan nilai thitung 0,643 dan 
p-value = 0,2665. Maka dengan demikian H0 diterima 
dan Ha ditolak, dengan kata lain,  kelentukan (X2) 
tidak berpengaruh secara langsung positif terhadap 
hasil belajar jurus tunggal pencak silat (Y). Hal ini 
memungkinkan bahwa terdapat unsur kebugaran 
jasmani lain yang lebih memberikan pengaruh 
langsung dan signifikan terhadap hasil belajar jurus 
tunggal pencak silat. 
Pengaruh langsung positif motor educability terha-
dap hasil belajar jurus tunggal pencak silat  

Dari hasil perhitungan analisis jalur dengan 
SPSS, pengaruh langsung motor educability (X3) 
terhadap hasil belajar jurus tunggal pencak silat 
(Y), nilai koefisien jalur sebesar 0,610 dengan nilai 
thitung sebesar 3,295 dan p-value = 0,003. Maka dengan 
demikian H0 ditolak dan Ha diterima, dengan kata lain  
motor educability (X3) berpengaruh secara langsung 
positif terhadap hasil belajar jurus tunggal pencak silat 
(Y) dapat diterima.

Hasil analisis dari hipotesis ketiga menghasilkan 
temuan bahwa motor educability berpengaruh langsung 

Pengaruh Inteligensi Kelentukan...



PERSPEKTIF Ilmu Pendidikan - Vol. 32 No.1 April 201814

Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data, 

maka kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah (1) 
inteligensi berpengaruh langsung terhadap hasil 
belajar jurus tunggal pencak silat, (2) kelentukan tidak 
berpengaruh langsung terhadap hasil belajar jurus 
tunggal pencak silat, (3) motor educability berpengaruh 
langsung terhadap hasil belajar jurus tunggal pencak 
silat, (4) inteligensi berpengaruh langsung terhadap 
motor educability, dan (5) kelentukan berpengaruh 
langsung terhadap motor educability.
Saran

Saran berkenaan dengan hasil dari penelitian 
ini adalah bagi dosen, pembina, pelatih, maupun 
guru Pendidikan Jasmani, hasil penelitian ini dapat 
dijadikan acuan dan informasi mengenai pengaruh 
inteligensi, kelentukan, dan motor educability terhadap 
hasil belajar jurus tunggal pencak silat sehingga dapat 
dimanfaatkan sebagai acuan untuk mencari bakat-
bakat atlet kategori tunggal berdasarkan tingkat 
inteligensi, motor educability, dan kebugaran jasmani 
yang baik.

Pengaruh Inteligensi Kelentukan...

positif terhadap hasil belajar jurus tunggal pencak 
silat. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 
tingkat motor educability mahasiswa yang bagus secara 
langsung hasil belajar jurus tunggal pencak silat yang 
dipraktikkan juga akan baik dan cepat menguasai 
gerakan baru. Hal ini didukung penelitian Nuraini 
(2014) bahwa motor educability mempunyai peranan 
yang penting dalam proses pembelajaran gerak jurus 
tunggal pencak silat pada mahasiswa yang baru 
mempelajarinya.
Pengaruh langsung positif inteligensi terhadap mo-
tor educability

Dari hasil perhitungan analisis jalur dengan 
SPSS, pengaruh langsung inteligensi (X1) terhadap 
motor educability (X3), nilai koefisien jalur sebesar 0,413 
dengan nilai koefisien thitung sebesar 2,068 dan p-value 
= 0,0295. Maka dengan demikian H0 ditolak dan Ha 
diterima, dengan kata lain inteligensi (X1) berpengaruh 
secara langsung positif terhadap terhadap motor 
educability (X3) dapat diterima.

Hasil  analisis  dari  hipotesis  keempat 
menghasilkan temuan bahwa inteligensi berpengaruh 
langsung positif terhadap motor educability. Dalam 
penelitian ini menunjukkan bahwa seorang mahasiswa 
yang memiliki inteligensi yang tinggi secara langsung 
motor educability juga akan baik. Hal ini didukung 
oleh penelitian Haqiyah (2016) sebelumnya bahwa 
inteligensi berpengaruh langsung positif terhadap 
keseimbangan dan mayoritas gerakan tes motor 
educability yang memerlukan keseimbangan yang baik 
dalam pelaksanaannya.
Pengaruh langsung positif kelentukan terhadap 
motor educability

Dari hasil perhitungan analisis jalur dengan 
SPSS, pengaruh langsung kelentukan (X2) terhadap 
motor educability (X3), nilai koefisien jalur sebesar 0,503 
dengan nilai thitung sebesar 2,517 dan p-value = 0,013. 
Maka dengan demikian H0 ditolak dan Ha diterima, 
dengan kata lain,  kelentukan (X2) berpengaruh secara 
langsung positif terhadap motor educability (X3) dapat 
diterima.

Hasil analisis dari hipotesis kelima menghasilkan 
temuan bahwa kelentukan berpengaruh langsung 
positif terhadap motor educability. Dalam penelitian 
ini menunjukkan bahwa seorang mahasiswa yang 
memiliki kelentukan yang bagus secara langsung motor 
educabilitynya juga akan baik. Hal ini berkenaan dengan 
dengan beberapa gerakan tes motor educability yang 
memerlukan kelentukan dalam mempraktikannya 
(Widiastuti, 2015).
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Abstrak: Latar belakang dilakukannya penelitian ini adalah kurangnya pembinaan olahraga khususnya 
cabang olahraga sepak bola yang belum maksimal, masih perlu adanya pelatihan tentang teknik-teknik 
yang ada di dalam sepak bola kepada setiap siswa agar mampu menguasai sepak bola dengan benar. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh manakah yang lebih efektif antara bentuk 
metode latihan padat dan distribusi terhadap keterampilan menggiring bola jika dikaitkan dengan faktor 
motivasi berprestasi pada Siswa SMK N Way Bungur, Lampung Timur. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode eksperimen dengan desain treatment by level 2 x 2. Penelitian ini dilaksanakan 
di SMK N Way Bungur, Lampung Timur pada November – Desember 2016 dengan populasi siswa 
ekstrakurikuler sepak bola yang berjumlah 110 orang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 
adalah random sampling. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 60 orang. Instrumen yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah tes keterampilan menggiring bola. Hasil penelitian ini membuktikan terjadinya 
pengaruh antara metode latihan dan motivasi berprestasi terhadap keterampilan menggiring bola dalam 
permainan sepak bola. 

Kata-kata kunci: latihan padat, latihan distribusi, motivasi berprestasi, keterampilan menggiring bola

THE EFFECT OF TRAINING METHOD AND ACHIEVEMENT  
MOTIVATION TOWARD THE DRIBBLING SKILL IN FOOTBALL

Abstract: The background of this research is the lack of sports coaching, especially the football sport who has not 
been maximized, there is a still need of training about the techniques that are in the football to every student so 
that they can master the football correctly. The purpose of this study was to find out which effect is more effective 
between the massed training method and distributed training method in the dribbling skill if it is associated with 
the achievement motivation factor of the students of SMK N 1 Way Bungur, East Lampung. The method used 
in this study was an experimental method. The design of the study was treatment design by level 2 x 2. This re-
search was conducted at SMK N Way Bungur, East Lampung in November - December 2016 with 110 students 
of extracurricular soccer student population. The sampling technique in this research is random sampling. The 
sample in this study amounted to 60 people. The instrument used in this study is a dribbling skill test. The results 
of this study prove the influence between the method of exercise and achievement motivation of dribbling skills in 
the game of soccer.

Keywords: massed training, distributed training, achievement motivation, dribbling skill

PenelitianDOI: https://doi.org/10.21009/PIP.321.3

Sepak bola merupakan salah satu cabang 
olahraga yang sangat digemari penduduk di 
seluruh dunia. Hal tersebut telah sesuai dengan 
kenyataan yang terjadi bahwa permainan sepak bola 
sekarang bertambah maju serta memiliki pengikut 
dan simpatisan paling banyak di dunia. Artinya, 

permainan ini dikenal dan dimainkan oleh hampir 
seluruh lapisan masyarakat mulai dari anak-anak, 
remaja maupun orang tua bahkan wanita pun 
menggemari dan memainkannya. Selain berorientasi 
pada prestasi, saat ini banyak kelompok dan klub 
sepak bola di masyarakat yang difungsikan sebagai 
wahana rekreasi, sehingga boleh dikatakan sepak 
bola merupakan olahraga yang sangat popular 

PENDAHULUAN



PERSPEKTIF Ilmu Pendidikan - Vol. 32 No.1 April 201818

Pengaruh Metode Latihan...

di masyarakat. Sepak bola merupakan olahraga 
yang mudah dimainkan dan murah dari sisi biaya 
dikarenakan tidak membutuhkan peralatan yang 
banyak dan mahal, cukup dengan bola sepak dan 
tiang gawang. Pada tingkat sekolah, olahraga sepak 
bola mempunyai tempat tersendiri yang begitu 
digemari oleh siswa dan siswi, hal ini terbukti 
sepak bola sudah menjadi bagian dari kurikulum 
Pendidikan Jasmani di tingkat sekolah baik sekolah 
dasar, menengah maupun atas.

Pembinaan cabang olahraga sepak bola 
dilakukan di jalur pendidikan formal maupun 
nonformal. Salah satu wujud pembinaan di jalur 
pendidikan formal adalah kegiatan ekstrakurikuler. 
Kegiatan ekstrakurikuler merupakan salah satu 
kegiatan yang berada di luar jam pelajaran, dalam 
hal ini kegiatan ekstrakurikuler bersifat tidak 
terbatas oleh waktu sehingga seorang guru, pelatih 
atau pembina bisa mengembangkan kegiatan 
secara menyeluruh dan terperinci. Melalui kegiatan 
tersebut, guru atau pelatih bisa lebih banyak dan 
leluasa menjelaskan mengenai kondisi fisik, teknik, 
taktik dan strategi serta peraturan-peraturan 
permainan sepak bola. Faktor yang paling penting 
dalam mempengaruhi prestasi cabang sepak bola 
adalah kondisi fisik, persiapan teknik, kesiapan 
mental serta penguasaan strategi dalam bermain. 

Prestasi belajar maupun prestasi latihan pada 
semua cabang olahraga tidak hanya ditentukan 
oleh kondisi fisik dan penguasaan teknik saja, tetapi 
juga banyak dipengaruhi oleh metode latihan, dan 
faktor psikologis. Dari hasil pengamatan penulis, 
di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Way 
Bungur, Lampung Timur pada umumnya pembinaan 
cabang olahraga sepak bola masih belum maksimal. 
Dibuktikan dengan prestasi ekstrakurikuler SMKN 
Way Bungur yang masih minim di cabang olahraga 
sepak bola. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian 
tentang pengaruh metode latihan dan motivasi 
berprestasi terhadap keterampilan menggiring bola.

Keterampilan menggiring bola merupakan 
salah satu teknik yang sangat besar peranannya 
dalam permainan sepak bola. Selama dalam 
permainan, sebagian besar pemainnya akan banyak 
mendribble atau menggiring bola. Kemampuan dalam 
menggiring bola akan sangat menentukan terhadap 
penguasaan bola dalam suatu pertandingan, 
maka semakin besar pula kemungkinan dapat 
memenangkan pertandingan.

Menggiring bola adalah salah satu teknik 
dasar bermain sepak bola yang memiliki unsur seni 
dan daya tarik tersendiri, jika dibandingkan dengan 

teknik dasar lainnya. Pada prinsipnya, menggiring 
bola merupakan cara menggulirkan bola ke depan 
secara terus menerus di atas tanah. Menurut Mielke 
(2007), menggiring adalah keterampilan dasar 
dalam sepak bola karena semua pemain harus 
mampu menguasai bola saat sedang bergerak, 
berdiri atau bersiap melakukan operan atau 
tembakan. Menggiring adalah metode individual 
yang digunakan oleh para pemain sepak bola 
untuk bergerak dengan bola dari satu titik ke titik 
lainnya. Luxbacher (2012) juga berpendapat bahwa 
penggiringan bola dalam sepak bola memiliki fungsi 
yang sama dengan bola basket yaitu memungkinkan 
untuk mempertahankan bola saat berlari melintasi 
lawan atau maju ke ruang terbuka.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan 
bahwa menggiring bola merupakan teknik dalam 
usaha memindahkan bola dari satu daerah ke daerah 
lain pada saat permainan sedang berlangsung, maka 
dapat dirumuskan bahwa kemampuan menggiring 
bola merupakan gerakan lari sambil membawa bola 
dengan kaki, di mana bola didorong dengan bagian 
kaki agar terus bergulir terus di atas tanah.

Metode latihan padat diterjemahkan dari 
massed practice, yaitu istilah yang digunakan oleh 
Singer (1980), bahwa yang dimaksud adalah 
melakukan latihan secara terus-menerus tanpa selang 
waktu istirahat. Latihan terus-menerus adalah latihan 
di mana jumlah atau lamanya waktu istirahat yang 
diberikan di sela-sela latihan sangat pendek atau 
tidak ada sama sekali, dengan kata lain, latihan 
tersebut secara relatif dilaksanakan terus-menerus.

M e t o d e  l a t i h a n  p a d a t  d a n  m e t o d e 
latihan distribusi adalah dua jenis latihan yang 
memperhitungkan perbandingan waktu kerja dan 
istirahat. Oxendine (1982) mengemukakan bahwa 
metode latihan padat adalah metode latihan yang 
hanya memiliki sedikit waktu istirahat di antara 
awal sampai akhir periode kegiatan, sedangkan 
metode latihan distribusi adalah latihan yang periode 
kerjanya dibagi-bagi oleh waktu istirahat, atau oleh 
kegiatan lain yang berbeda. Adanya waktu istirahat 
ini terkait dengan asam laktat dalam darah, di mana 
asam laktat dapat mempengaruhi secara langsung 
kerja otot dan penampilan atlet.

Berdasarkan teori di atas, yang dimaksud 
dengan metode latihan padat adalah perencanaan 
penyajian latihan yang disusun dengan menggunakan 
teknik melatih secara terus-menerus, atau teknik 
melatih dengan memberikan kegiatan-kegiatan 
yang harus diberikan secara berkesinambungan. 
Kesempatan untuk istirahat tetap diberikan, namun 
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waktunya singkat bila dibandingkan dengan waktu 
yang diberikan untuk menyelesaikan tugas tersebut.

Metode latihan distribusi dapat diartikan 
dengan istilah distributed practice, yaitu istilah yang 
digunakan oleh Singer (1980) untuk menyebut suatu 
bentuk kegiatan latihan yang dalam pelaksanaan 
kegiatan tersebut dibagi-bagi atau diselingi dengan 
beberapa kali waktu istirahat. Latihan terbagi sebagai 
suatu bentuk latihan. Latihan distribusi adalah suatu 
bentuk latihan di mana kegiatan latihan tersebut 
terbagi-bagi oleh sejumlah waktu istirahat, waktu 
yang dipergunakan untuk istirahat sama atau 
lebih lama dari pada waktu yang disediakan untuk 
melakukan satu bagian dari kegiatan latihan tersebut.

Magill dalam Schmidt (1986: 69) menjelaskan 
bahwa latihan distribusi (terbagi) sebagai suatu 
bentuk latihan di mana waktu istirahat yang 
diberikan di sela-sela kegiatan latihan cukup banyak. 
Schmidt mendefinisikan bahwa latihan distribusi 
adalah suatu bentuk latihan yang terbagi-bagi oleh 
sejumlah waktu istirahat. Berdasarkan beberapa 
teori tersebut, maka yang dimaksud dengan metode 
latihan distribusi adalah suatu kegiatan latihan yang 
terbagi-bagi dan diselingi waktu istirahat. 

Dengan demikian yang dimaksud dalam 
penelitian ini adalah latihan yang disusun dengan 
menggunakan teknik membagi satu paket (tugas 
gerak) latihan menjadi beberapa bagian kegiatan.

Tabel  1
Perbedaan Metode Latihan Distribusi dan Metode Latihan 
Padat

Aspek yang 
dilatih

Metode latihan 
distribusi

Metode
latihan padat

Fisiologis Tidak melelahkan Melelahkan

Psikologis Dorongan berlatih 
d e n g a n  b a i k 
d i b e r i k a n  p a d a 
waktu istirahat

Dorongan berlatih 
dengan baik diberikan 
selama menyelesaikan 
tugas gerak

Kepelatihan Program la t ihan 
jangka panjang

P r o g r a m  l a t i h a n 
jangka pendek

Waktu 
pelaksanaan

Dibutuhkan waktu 
lama

Dibutuhkan waktu 
singkat

Kegiatan 
latihan/ 
pengulangan 
tugas latihan

Terpenggal-penggal 
d i s e l i n g i  w a k t u 
istirahat

Terus-menerus tanpa 
adanya waktu istirahat

Perbaikan 
kesalahan gerak

Diperbaiki pada 
saat waktu istirahat

D i p e r b a i k i  p a d a 
k e g i a t a n  l a t i h a n 
berlangsung

Motivasi berprestasi adalah suatu dorongan 
bagi seseorang untuk melakukan sesuatu yang 
terbaik, yang merupakan suatu prestasi yang 

diperbuat sehingga mengungguli atau melebihi suatu 
prestasi yang diperbuat serta biasa mengungguli 
prestasi yang didapat oleh orang lain. Keinginan 
seseorang untuk berprestasi setinggi-tingginya akan 
melahirkan motivasi berprestasi. Motivasi beprestasi 
bagi setiap siswa untuk memenuhi harapan yang 
dikehendakinya. Pencapaian prestasi dipandang 
sebagai fungsi dua karakteristik yaitu keterampilan 
dan kemauan kedua karakteristik tersebut merupakan 
satu kesatuan yang saling mendukung, karena 
dengan memiliki kemauan saja kesuksesan sulit 
dicapai tanpa didukung keterampilan yang memadai.

Heckhausen dalam Setyobroto (2001) 
berpendapat bahwa motivasi berasal dari kata 
motif yakni sumber pendorong dan penggerak 
perbuatan manusia (Potential Motivation) sedangkan 
motivasi itu sendiri merupakan suatu proses 
aktualisasi dari sumber penggerak dan pendorong 
dari motif tersebut. Aliran psikologi sosial seperti 
McClelland dan Atkinson dalam Setyobroto (2001: 
46) berpendapat bahwa motivasi dapat didasarkan 
pada tiga macam kebutuhan yakni kebutuhan untuk 
berprestasi (need for achievement), kebutuhan untuk 
berkuasa (need for power), dan kebutuhan untuk 
bergabung (need for affiliation).

Motivasi berprestasi dapat dilihat sebagai suatu 
proses dari dalam diri seseorang untuk melakukan 
suatu usaha dalam mencapai suatu tujuan tertentu. 
Motivasi berprestasi yang kuat menunjukkan bahwa 
dalam diri orang tersebut tertanam dorongan kuat 
untuk mencapai sesuatu. Dari pendapat tersebut 
dapat dijelaskan bahwa motivasi berprestasi adalah 
suatu dorongan yang berasal dari seseorang untuk 
mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu 
bentuk dorongan yang dilakukan individu  dalam 
mencapai tujuan dan aktivitas disebut landasan 
motivasi berlatih yang kuat. Menurut McClelland 
ada setidaknya enam aspek yang terkandung dalam 
motivasi berprestasi. Keenam aspek tersebut ialah (1) 
kreatif inovatif, (2) tanggung jawab, (3) umpan balik, 
(4) mempertimbangkan resiko, (5) keinginan menjadi 
yang terbaik, dan (6) waktu penyelesain tugas.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa 
motivasi berprestasi merupakan suatu dorongan, 
keinginan dan tingkat kesediaan seseorang untuk 
mengeluarkan upaya dalam rangka mencapai 
prestasi terbaik. Dalam hal ini, tinggi rendahnya 
motivasi berprestasi dapat dilihat dari aspek-aspek 
yang telah dijelaskan di atas. 

Pengaruh Metode Latihan...
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Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 
November – Desember 2016 di SMK N Way Bungur, 
Lampung Timur. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode eksperimen dengan 
desain treatment by level 2 x 2. Desain treatment by level 
merupakan suatu tindakan terhadap satu variabel 
atau lebih yang dimanipulasi secara simultan agar 
dapat mempelajari pengaruh setiap variabel terhadap 
variabel terikat atau pengaruh yang diakibatkan 
adanya interaksi antara beberapa variabel. Rancangan 
faktorial adalah unit-unit eksperimen ke dalam sel 
sedemikian rupa secara acak, sehingga setiap unit-
unit eksperimen dalam setiap sel relatif homogen. 
Secara rinci, rancangan desain treatment by level 2 x 2 
penelitian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2
Desain Treatment by Level 2 x 2

Motivasi 
berprestasi (B)

Metode latihan (A)
Padat
(A1)

Distribusi
 (A2)

Motivasi 
berprestasi 
tinggi (B1)

A1B1 A2B1

Motivasi 
berprestasi 
rendah (B2)

A1B2 A2B2

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa 
ekstrakurikuler SMK N Way Bungur, Lampung Timur 
yang berjumlah 110 siswa. Teknik pengambilan sampel 
dalam penelitian ini adalah random sampling. Dari 110 
siswa SMK N Way Bungur, Lampung Timur tersebut 
diberi tes motivasi berprestasi dengan menggunakan 
kuesioner. Skor yang diperoleh dari pengukuran 
tersebut kemudian diranking dari nilai tertinggi ke 
rendah. Selanjutnya dimarching untuk menentukan 
kelompok yang dilatih dengan metode latihan padat 
(A1) dan kelompok yang dilatih dengan metode latihan 
distribusi (A2) berdasarkan tingkat motivasinya.

Untuk menentukan pembagian tingkat motivasi 
berprestasi, maka Verducci (2008)  menjelaskan yaitu 
27% dari sampel diklasifikasikan siswa kelompok atas 
(tertinggi) dan 27% dari sampel diklasifikasikan siswa 
kelompok bawah (terendah) dengan mengabaikan 
di tengah-tengahnya yang digunakan sebagai 
unit analisis. Dari konsep tersebut digunakan 
sebagai rujukan untuk menentukan tingkat motivasi 
berprestasi anggota sampel sehingga jumlah sampel 
dari masing-masing tingkat motivasi berprestasi 
yaitu kelompok siswa yang memiliki motivasi 
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berprestasi tinggi (B1) adalah 27% dari 110 = 29,7 
atau 30 sampel dan kelompok siswa yang memiliki 
motivasi berprestasi rendah (B2) adalah 27% dari 110 
= 29,7 atau 30 sampel. Sampel yang memenuhi syarat 
berjumlah 60 siswa dibagi menjadi empat kelompok, 
sehingga masing-masing kelompok memiliki 15 
sampel. Deskripsi pengelompokkan sampel perlakuan 
sebagaimana tercantum dalam tabel 3 berikut.

Tabel 3
Pengelompokkan Subjek Penelitian

Motivasi berprestasi (B)
Metode latihan (A)
Padat 
(A1)

Distribusi 
(A2)

Motivasi  berprestasi 
tinggi (B1)

15 15

Motivasi  berprestasi 
rendah (B2)

15 15

Keseluruhan 30 30

Penelitian ini dilaksanakan di lapangan SMK 
N Way Bungur Lampung Timur, selama 17 kali 
pertemuan. Rancangan harus sesuai dengan asumsi 
penelitian, yaitu perlakuan terhadap sampel sama. 
Rancangan tersebut meliputi (1) lamanya latihan secara 
keseluruhan dalam penelitian ini 17 kali pertemuan. 
Latihan akan memberikan efek setelah enam minggu 
dan akan terlihat perubahan keterampilan teknik 
menggiring bola pada permainan sepak bola apabila 
dilakukan selama 3 kali pertemuan dalam seminggu, 
(2) banyaknya latihan secara keseluruhan dalam 
penelitian ini dilaksanakan 3 kali dalam seminggu, hal 
ini disesuaikan dengan jadwal latihan ekstrakurikuler 
SMK N Way Bungur, (3) lamanya latihan dalam 
seminggu adalah 60 menit untuk latihan inti. Setiap 
pertemuan masing-masing kelompok membutuhkan 
waktu untuk pemanasan 15 menit, latihan inti 60 
menit, dan penutup 15 menit.

Instrumen motivasi berprestasi adalah skor 
instrumen yang diperoleh dari angket dengan 
beberapa indikator, diantaranya (1) tanggung jawab; 
(2) menyukai tantangan; (3) umpan balik; (4) kreatif 
dan inovatif; (5) menyelesaikan tugas dengan baik; 
dan (6) berasa unggul. 

METODE PENELITIAN

Hasil 
Sampel dalam penelitian siswa SMK N Way 

Bungur, Lampung Timur sebanyak 60 orang.  Untuk 
pengolahan data analisis jalur, peneliti menggunakan 
SPSS versi 17 (Kadir, 2015). Hasil perhitungan statistik 

HASIL DAN PEMBAHASAN
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Adapun rangkumannya sebagai berikut.

Tabel 7
Rangkuman Penghitungan Uji Hipotesis

Hipotesis yang diuji
F

hitung
p-value Ket.

H1  : µA1> µA2 4,312 0,042 Sig
H1  : Interaksi A X B ≠ 0 166,935 0,000 Sig

Hipotesis yang diuji
Mean 

different
p-value Ket.

H1 : µA1B1> µA2B1 4,333 0,000 Sig
H1 : µA1B2 < µA2B2 -3,133 0,000 Sig

Pembahasan 
Perbedaan keterampilan menggiring bola (Y) antara 
siswa yang dilatih dengan metode latihan padat 
(A1) dan siswa yang dilatih dengan metode latihan 
distribusi (A2)

 Berdasarkan data hasil penelitian, terdapat 
perbedaan nilai rata-rata skor keterampilan menggiring 
bola dalam penerapan metode latihan padat dan 
metode latihan distribusi. Pada metode latihan padat 
diperoleh nilai rata-rata lebih besar, yaitu 11,50 jika 
dibandingkan dengan nilai rata-rata metode latihan 
distribusi, yaitu 10,90. Dari hasil perhitungan uji 
turkey pada hipotesis pertama diperoleh nilai sig = 
0,000 < 0,05, atau H0 ditolak. Hal ini berarti terdapat 
perbedaan rata-rata keterampilan menggiring bola 
antara siswa yang dilatih dengan metode latihan padat 
maupun metode latihan distribusi. Jika dibandingkan 
dengan metode latihan distribusi, maka metode 
latihan padat memberikan hasil yang lebih baik 
dalam meningkatkan keterampilan menggiring bola. 
Sesuai uraian dan pembahasan tentang keunggulan 
metode latihan padat dan metode latihan distribusi, 
maka secara keseluruhan metode latihan padat 
lebih baik daripada metode latihan distribusi dalam 
meningkatkan keterampilan menggiring bola 
pada siswa. Hal ini dikarenakan keunggulan dari 
latihan padat yang hanya memiliki sedikit waktu 
istirahat diantara awal sampai akhir periode kegiatan 
(Oxendine, 1982). Adanya waktu istirahat ini terkait 
dengan asam laktat dalam darah, di mana asam laktat 
dapat mempengaruhi secara langsung kerja otot dan 
penampilan atlet.
Terdapat interaksi antara metode latihan (A) dan 
motivasi berprestasi (B) terhadap keterampilan 
menggiring bola (Y)

Desain faktorial dalam penelitian memberikan 
kemungkinan kepada peneliti untuk menilai interaksi 
antara kedua variabel bebas, yaitu pengaruh yang 
berbeda dari salah satu diantara kedua variabel 

deskriptif dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4
Hasil Penghitungan Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics
Dependent Variable: Keterampilan Menggiring Bola

Metode 
latihan

Motivasi 
berprestasi

Mean Std.
deviation

N

Metode latihan 
padat

Motivasi berprestasi 
tinggi 13.87 1.060 15

Motivasi berprestasi 
rendah 9.13 1.060 15

Total 11.50 2.623 30

Metode latihan 
distribusi

Motivasi berprestasi 
tinggi 9.53 1.187 15

Motivasi berprestasi 
rendah 12.27 1.163 15

Total 10.90 1.807 30

Total

Motivasi berprestasi 
tinggi 11.70 2.466 30

Motivasi berprestasi 
rendah 10.70 1.932 30

Total 11.20 2.253 60

Sebelum dilakukan analisis varian (Anava), 
terlebih dahulu dilakukan uji persyaratan analisis, 
yaitu (1) uji normalitas; dan (2) uji homogenitas 
populasi. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut.

Tabel 5
Ringkasan Uji Normalitas Data 
Tests of Normality

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Statistic df Sig. Statistic df Sig.

A1B1 0.217 15 0.056 0.862 15 0.026

A2B1 0.209 15 0.076 0.908 15 0.126

A1B2 0.207 15 0.084 0.891 15 0.070

A2B2 0.193 15 0.137 0.927 15 0.246

a. Lilliefors significance correction
*. This is a lower bound of the true significance.

Karena signifikansi seluruh variabel lebih besar 
dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa semua data 
penelitian berdistribusi normal.

Tabel 6
Hasil Penghitungan Uji Homogenitas Data 
Test of Homogeneity of Variances
Keterampilan Menggiring Bola

Levene statistic df1 df2 Sig.

0.145 3 56 0.932

Berdasarkan analisis pada tabel Test of 
Homogeneity of Variances diperoleh F= 0,145; df1= 3, 
df2=56, dan p-value = 0,932> 0,05 atau H0 diterima. 
Dengan demikian, data keterampilan menggiring bola 
dari keempat kelompok homogen. 
Pengujian hipotesis

Berdasarkan hasil penghitungan uji hipotesis, 
keempat hipotesis yang diajukan adalah terbukti. 
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pada tingkat yang berbeda dari variabel lainnya.  
Berkaitan dengan variabel interaksi, hasil pengujian 
hipotesis menunjukkan bahwa terdapat interaksi 
antara metode latihan dan motivasi berprestasi 
terhadap keterampilan menggiring bola dengan nilai 
Sig = 0,000 < 0,05, atau H0 ditolak. Hal ini berarti 
ada pengaruh interaksi yang sangat signifikan 
antara faktor A (metode latihan) dan faktor B 
(motivasi berprestasi) terhadap keterampilan siswa 
dalam menggiring bola. Tampak dari hasil analisis 
bahwa besar pengaruh metode latihan dan motivasi 
berprestasi terhadap keterampilan menggiring bola 
sebesar 76,6%. Wujud interaksi yang ditunjukkan oleh 
hasil perhitungan ini memberikan alasan yang jelas 
bahwa dengan keragaman karakteristik dan motivasi 
berprestasi siswa akan berdampak pada pemilihan 
metode latihan yang tepat. Motivasi berprestasi 
merupakan salah satu kondisi internal yang sangat 
berpengaruh terhadap pencapaian keterampilan yang 
dipelajari. Oleh karena itu, tingkat motivasi berprestasi 
saling mempengaruhi dengan metode latihan 
yang digunakan. Motivasi berprestasi merupakan 
pendorong perilaku individu untuk memenuhi 
kebutuhan berprestasi. Masalah kebutuhan individu 
merupakan dasar yang menimbulkan perbedaan 
tingkah laku individu, dimana individu bertingkah 
karena adanya dorongan untuk memenuhi kebutuhan 
(Tangkudung, 2012). Individu yang memiliki motivasi 
berprestasi tinggi akan memiliki usaha yang sangat 
kuat untuk mencapai  hasil sebaik- baiknya.

Dengan demikian antara metode latihan dan 
motivasi berprestasi akan saling mempengaruhi 
dalam meningkatkan keterampilan menggiring bola 
siswa. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Marwan 
(2009) bahwa terdapat perbedaan pengaruh antara 
dua metode latihan dengan motivasi berprestasi, 
maka terdapat interaksi antara metode latihan dan 
motivasi berprestasi terhadap keterampilan bola voli. 
Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Wahyudin 
dan Haqiyah (2017) dengan kesimpulan bahwa 
terdapat interaksi antara latihan beban dan motivasi 
berprestasi. Dapat disimpulkan bahwa faktor latihan 
dapat berinteraksi dengan motivasi, baik motivasi 
berprestasi maupun motivasi belajar (Ponidin, 2017) 
dapat dijadikan sebagai variabel moderator dalam 
penelitian eksperimen.
Perbedaan keterampilan menggiring bola (Y) antara 
siswa yang dilatih dengan metode latihan padat 
(A1) dan siswa yang dilatih dengan metode latihan 
distribusi (A2) pada kelompok siswa yang memiliki 
motivasi berprestasi yang tinggi (B1)

Pada tingkat motivasi berprestasi tinggi dengan 

metode latihan padat, diperoleh nilai rata-rata siswa 
dalam menggiring bola sebesar 13,87  yang berarti lebih 
tinggi dari nilai rata-rata siswa dengan metode latihan 
distribusi, yaitu 9,53. Berdasarkan uji Turkey diketahui 
bahwa perbedaan keterampilan menggiring bola (Y) 
antara siswa yang dilatih dengan metode latihan padat 
(A1) dan siswa yang dilatih dengan metode latihan 
distribusi (A2) pada kelompok siswa yang memiliki 
motivasi berprestasi yang tinggi (B1). Pengujian 
simple effect untuk B1: (A1B1-A2B1) mempunyai nilai 
sig 0,000 < 0,05 sehingga H0 ditolak. Artinya rata-rata 
hasil keterampilan menggiring bola kelompok siswa 
yang dilatih dengan metode latihan padat lebih tinggi 
daripada kelompok siswa yang dilatih dengan metode 
latihan distribusi pada siswa yang memiliki motivasi 
berprestasi tinggi. Perbedaannya (mean difference) 
sebesar 4,333. Hal ini membuktikan hipotesis alternatif 
H1 : µA1B1 > µA2B1 yang berarti bahwa siswa yang 
memiliki motivasi berprestasi tinggi dengan diberikan 
metode latihan padat akan memiliki keterampilan 
menggiring bola yang lebih baik daripada dilatih 
dengan metode latihan distribusi. Hal ini dikarenakan 
penyajian latihan yang disusun dengan menggunakan 
teknik melatih secara terus-menerus, melelahkan 
dan dorongan berlatih yang baik diberikan pada saat 
berlatih. Kesempatan untuk istirahat tetap diberikan, 
namun waktunya singkat bila dibandingkan dengan 
waktu yang diberikan untuk menyelesaikan tugas 
tersebut. Ciri dari metode latihan padat memberi 
rangsangan kepada siswa yang memiliki motivasi 
berprestasi tinggi untuk mengaktualisasikan diri, 
bertanggung jawab, dan memiliki keinginan yang 
kuat untuk menjadi yang terbaik. Siswa yang memiliki 
motivasi berprestasi tinggi akan menjadi  landasan 
motivasi berlatih yang kuat, sehingga metode latihan 
padat merangsang keterampilan menggiring bola yang 
lebih baik daripada metode latihan distribusi.
Perbedaan keterampilan menggiring bola (Y) antara 
siswa yang dilatih dengan metode latihan padat 
(A1) dan siswa yang dilatih dengan metode latihan 
distribusi (A2) pada kelompok siswa yang memiliki 
motivasi berprestasi yang rendah (B2)

Pada tingkat motivasi berprestasi yang rendah 
siswa yang dilatih dengan metode latihan padat, 
diperoleh nilai rata-rata siswa dalam keterampilan 
menggiring bola sebesar 9,13 yang berarti lebih 
rendah dari nilai rata-rata siswa yang dilatih dengan 
metode latihan distribusi, yaitu 12,27. Berdasarkan 
uji Turkey diketahui bahwa perbedaan keterampilan 
menggiring bola (Y) antara siswa yang dilatih 
dengan metode latihan padat (A1) dan siswa yang 
dilatih dengan metode latihan distribusi (A2) pada 
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kelompok siswa yang memiliki motivasi berprestasi 
yang rendah (B2). Pengujian simple effect untuk B2: 
(A1B2-A2B2) mempunyai nilai sig 0,000 < 0,05 sehingga 
H0 ditolak. Hasil keterampilan menggiring bola 
kelompok siswa yang dilatih dengan metode latihan 
distribusi lebih tinggi daripada kelompok siswa yang 
dilatih dengan metode latihan padat pada siswa yang 
memiliki motivasi belajar rendah. Perbedaannya 
(mean difference) sebesar -3,133. Hal ini membuktikan 
hipotesis alternatif H1  : µA1B2 < µA2B2 yang berarti 
bahwa siswa yang memiliki motivasi berprestasi 
rendah akan memiliki keterampilan menggiring bola 
yang lebih baik jika dilatih dengan metode latihan 
distribusi daripada dengan metode latihan padat. 
Hal ini juga berkenaan dengan beberapa aspek 
yang mendasari perbedaan antara metode latihan 
padat dan metode latihan distribusi. Ciri metode 
latihan distribusi adalah tidak melelahkan, dorongan 
berlatih dengan baik diberikan pada waktu istirahat, 
program latihan jangka panjang, dibutuhkan waktu 
lama, terpenggal-penggal diselingi waktu istirahat, 
dan diperbaiki pada saat waktu istirahat. Siswa yang 
memiliki motivasi berprestasi rendah akan menjadi 
landasan motivasi berlatih yang rendah, sehingga 
metode latihan distribusi lebih tepat diberikan kepada 
siswa yang memiliki motivasi berprestasi rendah.

PENUTUP
Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian 
hipotesis, maka dapat disimpulkan (1) secara 
keseluruhan terdapat perbedaan keterampilan 
menggiring bola (Y) antara siswa yang dilatih dengan 
metode latihan padat (A1) dan siswa yang dilatih 
dengan metode latihan distribusi (A2); (2) terdapat 
interaksi antara metode latihan (A) dan motivasi 
berprestasi (B) terhadap kemampuan menggiring bola 
(Y); (3) terdapat perbedaan keterampilan menggiring 
bola (Y) antara siswa yang dilatih dengan metode 
latihan padat (A1) dan siswa yang dilatih dengan 
metode latihan distribusi (A2) pada kelompok siswa 
yang memiliki motivasi berprestasi yang tinggi (B1). 
Bagi kelompok siswa yang memiliki tingkat motivasi 
berprestasi  tinggi (B1), keterampilan menggiring bola 
(Y) lebih tinggi bila dilatih dengan metode latihan 
padat (A1); dan (4) terdapat perbedaan keterampilan 
menggiring bola (Y) antara siswa yang dilatih 
dengan metode latihan padat (A1) dan siswa yang 
dilatih dengan metode latihan distribusi (A2) pada 
kelompok siswa yang memiliki motivasi berprestasi 
yang rendah (B2). Bagi kelompok siswa yang memiliki 
tingkat motivasi berprestasi rendah (B2), keterampilan 

menggiring bola (Y) lebih tinggi dilatih dengan metode 
latihan distribusi (A2).
Saran

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi 
penelitian, maka saran dari hasil penelitian ini adalah 
sebagai berikut (1) bagi guru Penjas dan pelatih,  
perlu menerapkan dan mengembangkan berbagai 
macam bentuk metode latihan, serta membuat 
pengelompokan kemampuan tiap variabel yang 
dimanipulasi agar menghasilkan prestasi maupun 
keterampilan yang baik; dan (2) perlu dilakukan 
penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan gambaran 
yang lebih lengkap tentang faktor-faktor yang 
mempengaruhi kemampuan menggiring bola dalam 
permainan sepak bola selain variabel yang diteliti.
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Abstrak: Pada umumnya materi perawatan kulit wajah dianggap sulit karena siswa diharuskan untuk 
mampu mengingat langkah-langkah pelaksanaan perawatan kulit wajah, oleh karena itu penting un-
tuk menggunakan model pembelajaran yang bisa membantu meningkatkan kemampuan siswa dalam 
menerima materi pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan model 
pembelajaran Quantum Teaching pada hasil belajar mata pembelajaran Dasar Kecantikan Kulit kompetensi 
dasar Perawatan Kulit Wajah kelas X Tata Kecantikan SMK Negeri 1 Beringin. Penelitian ini dilakukan 
dengan metode pra-eksperimen. Penelitian ini dilakukan di SMK Negeri 1 Beringin pada Februari 2015. 
Hasil deskriptif kecenderungan 31 siswa hasil belajar perawatan kulit wajah sebelum diberi penerapan 
model Quantum Teaching (X) termasuk kategori cukup dan hasil belajar perawatan kulit wajah setelah 
diberi penerapan model pembelajaran Quantum Teaching (Y) termasuk kategori tinggi. Hasil penelitian 
yang diperoleh menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara hasil belajar perawatan 
kulit wajah setelah diberi penerapan model pembelajaran Quantum Teaching pada siswa SMK Negeri 1 
Beringin. 

Kata-kata kunci: model pembelajaran, quantum teaching, perawatan kulit wajah

EFFECTS OF INSTRUCTIONAL MODEL QUANTUM TEACHING 
TOWARDS OF LEARNING ACHIEVEMENT 

IN SKIN CARE COMPETENCE
Abstract: Generally, facial skin care materials are considered difficult because students are required to be able to 
remember the steps of facial skin care treatment, therefore, it is important to using instructional models that can 
help to improve the ability of students in receiving instructional materials. This study aims to determine the effect 
of instructional model Quantum Teaching on the Basic Skin Care subject as a basic competence of X class Tata 
Kecantikan SMK Negeri 1 Beringin. This research was conducted by pre experiment methods. This research was 
conducted at SMK Negeri 1 Beringin in February 2015. The descriptive result of 31 students’ tendency of facial 
skin care study before being given the application of a quantum teaching (X) model included sufficient category 
and facial skin care learning after applying Quantum Teaching (Y) including high category. The results obtained 
showed that there is a significant effect between the results of facial skin care study after being given the application 
of Quantum Teaching models in students of SMK Negeri 1 Beringin.

Keywords: instructional model, quantum teaching,  facial skin care

Dasar Kecantikan Kulit merupakan salah 
satu mata pelajaran pada program kurikulum yang 
diterapkan pada jurusan Tata Kecantikan SMK Negeri 
1 Beringin. Salah satu kompetensi dasarnya adalah 
perawatan kulit wajah secara manual. Mata pelajaran 
ini merupakan suatu pengetahuan yang bukan 
teori saja melainkan juga menuntut pengetahuan 
keterampilan. Pada umumnya, materi perawatan 
kulit wajah dianggap sulit karena siswa diharuskan 

mampu mengingat langkah-langkah pelaksanaan 
perawatan kulit wajah. Hal ini dapat dilihat dari data 
perolehan nilai perawatan kecantikan kulit siswa 
kelas X Program Keahlian Tata Kecantikan SMK 
Negeri 1 Beringin dari tahun 2011-2013.

Dari hasil observasi, diketahui pada tahun 
ajaran sebelumnya masih banyak siswa yang hanya 
mampu mencapai standar KKM (Kriteria Ketuntasan 
Minimal) yaitu 75 pada mata pelajaran perawatan 
kulit wajah. Hal ini terlihat dari nilai hasil belajar 
siswa di tahun sebelumnya yaitu 2013/2014, siswa 
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yang mencapai nilai standar hanya 11 orang siswa, 
sedangkan 15 orang siswa yang lain belum mencapai 
nilai standar atau di bawah nilai standar. Dengan 
demikian, dapat diketahui bahwa hanya ada 42% dari 
jumlah siswa dengan rata-rata nilai 75, sedangkan 
58% dari jumlah siswa di bawah rata-rata nilai 
standar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru 
mata pelajaran perawatan kulit wajah di SMK 
Negeri 1 Beringin, yang menjadi permasalahan saat 
proses pembelajaran berlangsung adalah kurangnya 
perhatian dan partisipasi siswa ketika guru 
menjelaskan materi, dan kurangnya respon positif 
dari siswa ketika guru memberikan kesempatan untuk 
menyampaikan pendapatnya sehingga pada akhirnya 
siswa tidak mampu memahami dan mengingat materi 
dengan baik. Salah satu faktor yang diduga menjadi 
penyebab hal tersebut terjadi adalah karena proses 
pembelajaran selama ini masih bersifat konvensional 
dan hanya berorientasi pada guru. Oleh karena itu, 
guru dianggap membutuhkan model pembelajaran 
yang bisa membantu meningkatkan kemampuan 
siswa dalam menerima materi pembelajaran.

Pada setiap proses pendidikan di sekolah, 
guru merupakan orang yang paling berperan penting 
untuk menciptakan proses pembelajaran yang efektif 
dan efisien. Akan tetapi pada kenyataannya, masih 
banyak guru mengajar secara monoton karena hanya 
menggunakan satu metode ceramah yang termasuk 
dalam klasifikasi metode konvensional. Dalam 
pembelajaran konvensional yang menggunakan 
metode ceramah, kegiatan pembelajaran didominasi 
oleh guru. Guru menyampaikan materi dan meminta 
siswa untuk mempraktikkan sendiri materi yang 
diajarkan tanpa melihat satu hal yang nyata terlebih 
dahulu, oleh sebab itu, perlu dikembangkan model 
pembelajaran yang melibatkan siswa lebih aktif 
dan termotivasi dalam proses pembelajaran. Guru 
yang profesional dan kreatif akan memilih model 
pembelajaran yang lebih tepat setelah menetapkan 
topik pembahasan materi dan tujuan pembelajaran 
serta jenis kegiatan belajar yang dibutuhkan.

Seir ing dengan perkembangan dunia 
pendidikan, ditemukan sebuah model pembelajaran 
yang disebut dengan Quantum Teaching. Model 
pembelajaran Quantum Teaching pada hakikatnya 
perpaduan bermacam – macam interaksi yang ada 
di dalam dan sekitar momen belajar. Interaksi-
interaksi ini mengubah kemampuan bakat alamiah 
siswa menjadi cahaya yang akan bermanfaat bagi 
diri sendiri dan orang lain. Model pembelajaran 
Quantum Teaching merupakan proses pembelajaran 

yang meriah dengan segala nuansanya, menyertakan 
segala kaitan, interaksi dan perbedaan yang 
memaksimalkan momen belajar yang berfokus pada 
hubungan yang dinamis dalam lingkungan kelas, 
interaksi yang mendirikan landasan dan kerangka 
untuk berpikir.

Model pembelajaran Quantum Teaching dapat 
menciptakan suasana belajar yang menyenangkan 
dengan segala nuansa, demokrasi, penanaman 
konsep yang diperoleh dari hasil penyelidikan, 
penyimpulan serta meningkatkan motivasi siswa 
dalam belajar, membangkitkan minat dan partisipasi, 
serta meningkatkan pemahaman materi. Terlebih 
lagi, Quantum Teaching juga sangat menekankan 
pada pentingnya bahasa tubuh, seperti tersenyum, 
bahu tegak, kepala ke atas, mengadakan kontak 
mata dengan siswa dan humor agar kegiatan 
belajar pembelajaran tidak membosankan. Hal ini 
didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Tarigan tentang “Penerapan Model Pembelajaran 
Quantum Teaching untuk Meningkatkan Hasil 
Belajar Mata Pelajaran Agroindustri pada Siswa 
SMP Negeri 31 Medan” yang menyatakan bahwa 
model pembelajaran Quantum Teaching berpengaruh 
dalam meningkatkan hasil belajar Agroindustri pada 
Siswa SMP Negeri 31 Medan. Persentase jumlah 
siswa yang hasil belajarnya ≥ 70 semakin meningkat 
dari 60% pada pembelajaran siklus I menjadi 85% 
pada pembelajaran siklus II. Demikian juga dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi tentang 
“Keefektifan Model Quantum Teaching Terhadap 
Minat dan Hasil Belajar Bangun Datar pada Siswa 
Kelas V Sekolah Dasar Negeri Tunon 2 Kota Tegal” 
menyatakan bahwa penggunaan model Quantum 
Teaching berpengaruh baik dalam meningkatkan 
hasil belajar bangun datar pada siswa kelas V Sekolah 
Dasar Negeri 2 Tegal. 

Berdasarkan hasil pengukuran pada tes awal 
dari 37 siswa diperoleh nilai rata-rata 65,8 sedangkan 
hasil pengukuran dari tes akhir setelah melakukan 
pembelajaran Quantum Teaching diperoleh nilai rata-
rata 93,5, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
terjadi peningkatan pada hasil belajar siswa setelah 
melakukan pembelajaran dengan model Quantum 
Teaching.

Beberapa masalah yang dapat diidentifikasi 
dari latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, 
antara lain (1) hasil belajar siswa masih rendah; (2) 
model pembelajaran masih berpusat pada guru; 
(3) model pembelajaran yang digunakan oleh guru 
kurang bervariasi; (4) kurangnya motivasi siswa 
untuk belajar; (5) kurangnya interaksi antarsiswa 
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dan guru saat proses pembelajaran; (6) sarana yang 
tersedia kurang mencukupi, dan (7) media yang 
digunakan kurang bervariasi.

Perumusan masalah merupakan fokus sebuah 
penelitian yang akan dikaji. Mengingat sebuah 
penelitian merupakan upaya untuk menemukan 
jawaban pertanyaan, maka terdapat beberapa 
pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian 
ini, yaitu (1) bagaimana hasil belajar penerapan 
model pembelajaran Quantum Teaching pada materi 
Perawatan Kulit Wajah siswa kelas X Tata Kecantikan 
SMK Negeri 1 Beringin?; (2) bagaimana hasil belajar 
siswa Perawatan Kulit Wajah pada siswa kelas X Tata 
Kecantikan SMK Negeri 1 Beringin?; (3) bagaimana 
pengaruh model pembelajaran Quantum Teaching 
terhadap hasil belajar Perawatan Kulit Wajah siswa 
kelas X Tata Kecantikan SMK Negeri 1 Beringin?

Terdapat beberapa tujuan dilaksanakannya 
penelitian ini, yaitu (1) untuk mengetahui penerapan 
model pembelajaran Quantum Teaching pada mata 
pembelajaran Dasar Kecantikan Kulit kompetensi 
dasar Perawatan Kulit Wajah kelas X Tata Kecantikan 
SMK Negeri 1 Beringin; (2) untuk mengetahui hasil 
belajar siswa setelah menerapkan model pembelajaran 
Quantum Teaching pada mata pembelajaran Dasar 
Kecantikan Kulit kompetensi dasar Perawatan 
Kulit Wajah kelas X Tata Kecantikan SMK Negeri 
1 Beringin; (3) untuk mengetahui pengaruh model 
pembelajaran Quantum Teaching pada mata pelajaran 
Dasar Kecantikan Kulit kompetensi dasar Perawatan 
Kulit Wajah siswa kelas X Tata Kecantikan SMK 
Negeri 1 Beringin.

Hamalik (2013) menyatakan bahwa belajar 
adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan 
melalui pengalaman. Belajar merupakan suatu 
proses, kegiatan, dan bukan hasil atau tujuan. Belajar 
bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas dari 
pada itu, yakni mengalami. Hasil belajar bukan suatu 
penguasaan hasil latihan, melainkan perubahan 
kelakuan. Abdurrahman (2014) menyatakan hasil 
belajar adalah kemampuan yang diperoleh setelah 
melalui kegiatan belajar. Pemerolehan tersebut dalam 
bentuk tingkah laku yang relatif menetap, tingkah 
laku sebagai hasil dapat dilihat dari pengetahuan, 
sikap, dan keterampilan yang dimiliki peserta didik.

Menurut Sudjana (2014), hasil belajar adalah 
kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima 
pengalaman belajar. Hasil belajar mempunyai 
peranan penting dalam proses belajar. Proses 
penilaian terhadap hasil belajar dapat memberikan 
informasi kepada guru tentang kemajuan siswa 
dalam upaya mencapai tujuan-tujuan belajarnya 
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melalui kegiatan belajar. Selanjutnya dari informasi 
tersebut guru dapat menyusun dan membina 
kegiatan-kegiatan siswa lebih lanjut, baik untuk 
keseluruhan maupun individu.

Hasil belajar dan kemampuan yang dimiliki 
oleh siswa berasal dari pengalaman belajar yang 
memiliki peran penting dalam proses belajar. Proses 
penilaian hasil belajar dapat memberikan informasi 
kepada guru tentang kemajuan siswa dalam mencapai 
tujuan pembelajaran melalui kegiatan belajar. 

Informasi hasil belajar yang diterima oleh 
guru dapat mengembangkan dan membina kegiatan 
siswa selanjutnya, baik untuk seluruh kelas atau 
individu, dengan demikian, bahwa hasil belajar 
merupakan penentu akhir dalam melakukan 
serangkaian kegiatan belajar yang diperoleh setelah 
siswa menerima perlakuan yang diberikan oleh guru 
sehingga dapat menerapkan pengetahuan itu ke 
dalam kehidupan sehari-hari.

Quantum Teaching adalah pengubahan belajar 
yang meriah dengan segala nuansanya. Quantum 
Teaching juga menyertakan segala kaitan, interaksi, 
dan juga perbedaan yang memaksimalkan momen 
belajar. Quantum Teaching berfokus pada hubungan 
dinamis dalam lingkungan kelas, interaksi yang 
mendirikan landasan dan kerangka untuk belajar 
(DePorter, 2010).

Quantum berarti interaksi yang mengubah 
energi menjadi cahaya (DePorter, 2010). Interaksi-
interaksi ini mencakup unsur-unsur untuk belajar 
efektif yang mengubah kemampuan dan bakat 
alamiah siswa menjadi cahaya atau kesuksesan yang 
akan bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. 
Dalam pembelajaran Quantum Teaching, siswa yang 
merupakan komunitas belajar atau masyarakat mini 
agar dalam belajar dapat optimal, terjadi umpan 
balik, tempat siswa mengalami kegembiraan dan 
kepuasan, memberi dan menerima, belajar dan 
tumbuh maka perlu mengorkestrasi kesuksesan 
melalui konteks. 

Kerangka rancangan pembelajaran Quantum 
Teaching dikenal dengan istilah TANDUR (DePorter, 
2010)
Tumbuhkan

Tumbuhkan minat dengan memusatkan 
“Apakah manfaat bagiku (AMBAK) dan manfaat 
kehidupan pelajar”. Dalam hal ini, guru memberikan 
motivasi, semangat, rangsangan supaya belajar. Pada 
penelitian ini dilakukan dengan guru memberikan 
contoh manfaat merawat kulit wajah dan meminta 
siswa menceritakan pengalamannya saat melakukan 
perawatan kulit.
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Alami
Ciptakan atau datangkan pengalaman umum 

yang dapat dimengerti semua siswa. Siswa mengalami 
sendiri apa yang dilakukan dengan praktik langsung 
dalam menyelesaikan masalah. Pada penelitian ini, 
langkah “Alami” dilakukan dengan mengajak siswa 
berpasangan berlatih meletakkan tangan pada wajah 
temannya.
Namai

Sediakan kata kunci, konsep, model, rumus, 
strategi, media atau sebuah masukan agar materi 
lebih melekat di ingatan siswa. Pada penelitian ini, 
langkah “Namai” dilakukan dengan memperhatikan 
gambar-gambar perawatan wajah dan menyebutkan 
atau membacakan yang berkaitan dengan gambar, 
langkah ini juga dilakukan dengan memperhatikan 
video tutorial tentang langkah-langkah perawatan 
kulit wajah.
Demontrasikan

Sediakan kesempatan bagi siswa untuk 
menunjukkan bahwa mereka tahu. Siswa diberi 
peluang untuk menerjemahkan dan menerapkan 
pengetahuan dalam pelajaran, sehingga siswa bisa 
menunjukkan dan menyampaikan kemampuannya 
yang telah didapat, dialami sendiri oleh siswa. Dengan 
mendemonstrasikan, siswa akan mendapatkan kesan 
yang sangat berharga sehingga terpatri dalam hati. 
Pada penelitian ini, langkah “Demonstrasikan” 
dilakukan dengan guru mendemonstrasikan 
langkah-langkah perawatan kulit wajah, kemudian 
siswa berpasang-pasangan melakukan gerakan-
gerakan perawatan kulit wajah.
Ulangi

Tunjukkan siswa cara-cara mengulang materi 
dan menegaskan bahwa “Aku memang tahu ini”. 
Mengulang materi pembelajaran akan menguatkan 
koreksi saraf dan menumbuhkan rasa tahu dari 
materi yang telah dialami siswa secara langsung, 
sehingga siswa akan selalu ingat materi perawatan 
kulit wajah secara manual yang telah dialaminya. 
Pada penelitian ini, langkah “ulangi” dilakukan 
dengan siswa diminta untuk menyebutkan kembali 
langkah-langkah perawatan kulit wajah.
Rayakan

Pengakuan untuk menyelesaikan partisipasi 
dan memperoleh keterampilan dan ilmu pengetahuan. 
Setelah siswa secara langsung bisa menunjukkan 
kebolehan mendemonstrasikan maka siswa saling 
memuji antarteman dengan memberikan tepuk 
tangan. Tepuk tangan merupakan penghormatan 
atas usaha dan kesuksesaan siswa.

Perawatan kulit wajah adalah sebuah tindakan 

yang dilakukan pada wajah dengan tujuan menjaga 
kondisi kulit wajah tetap dalam keadaan baik 
ataupun sehat. Kusantati (2008) menjelaskan bahwa 
perawatan wajah secara umum dapat dilakukan 
melalui beberapa tahapan. Tahap pertama yaitu 
pembersihan wajah (clean face). Pada tahap ini, alis, 
mata, dan bibir dibersihkan dengan eye make-up 
remover. Wajah dan leher dibersihkan dengan susu 
pembersih (cleansing milk). Pembersihan berikutnya 
dapat diulang dengan menggunakan sabun khusus 
untuk wajah. Setelah dibersihkan dengan air hangat, 
gunakan penyegar (face tonic atau astringent) yang 
bermanfaat untuk mengecilkan atau menutup pori-
pori yang terbuka ketika dibersihkan.

Tahap kedua yaitu pemijatan atau pengurutan 
yang dilakukan pada bagian wajah, leher, dan bahu 
dengan menggunakan krim massage. Pengurutan 
dilakukan untuk melancarkan peredaran darah, 
sehingga kulit wajah tetap segar dan tidak lesu. 
Pemijatan dapat dilakukan dengan tekanan yang 
ringan sampai gerakan menggetar untuk merangsang 
dan menenangkan urat syaraf. Setelah wajah dipijat 
dapat dilakukan penguapan agar pori-pori terbuka 
lebih besar sehingga memudahkan perawatan 
selanjutnya.

Tahap ketiga yaitu pengelupasan (peeling). 
Pada tahap ini dilakukan pengangkatan tumpukan 
kulit mati dengan menggunakan krim peeling. 
Pengelupasan dapat membuat proses pergantian 
sel-sel kulit akan lebih cepat, meningkatkan aliran 
darah dan mempermudah penyediaan makanan bagi 
permukaan kulit sehingga kulit akan tampak lebih 
muda, cerah, dan kencang.

Tahap keempat yaitu penggunaan masker 
yang berfungsi untuk mencerahkan kulit, sehingga 
kulit terlihat lebih putih dan kencang. Pada tahap 
ini, campurkanlah bubuk masker dengan air mawar 
dan oleskan ke seluruh wajah, leher, dada bagian 
atas, dan bahu. Setelah masker kering, angkat dengan 
menggunakan air hangat, kemudian kompres dengan 
air es sehingga pori-pori akan lebih tertutup.

Perawatan wajah sebaiknya dilakukan secara 
berurutan, karena akan menjadi dasar untuk 
perawatan tahap selanjutnya. Perawatan yang tidak                                                                                                                                        
di lakukan secara berurutan akan merusak 
keseimbangan pH kuli t  yang justru dapat 
menimbulkan masalah seperti kulit menjadi kasar, 
berjerawat, dan bahkan mengalami penuaan dini.

Upaya yang diperlukan untuk mendorong 
siswa aktif dalam kegiatan belajar di kelas selalu 
bergantung pada guru. Keaktifan siswa belum 
berkembang selama proses pembelajaran yang 
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berdampak pada hasil belajar siswa masih rendah 
dalam mempelajari dan memahami pelajaran. Hal 
inilah yang menjadi indikator perlunya dilakukan 
tindakan agar siswa dapat mempelajari dan 
memahami pelajaran lebih baik sesuai dengan tujuan 
pembelajaran.

Berdasarkan uraian yang didapatkan 
sebelumnya menunjukkan bahwa pengembangan 
pola instruksional berupa model pembelajaran 
sangat diperlukan dalam rangka terciptanya suasana 
yang kondusif dalam melaksanakan tugas-tugas 
menumbuhkembangkan aspek pengetahuan dan 
kemampuan siswa seperti yang diharapkan. Untuk 
memperbaiki keadaan tersebut maka dilakukan 
proses pengajaran dengan menggunakan model 
pembelajaran Quantum Teaching.

Dalam pembelajaran menggunakan model 
pembelajaran Quantum Teaching ini siswa diharapkan 
dapat memahami langkah-langkah yang menjadi 
prosedur pelaksanaan perawatan kulit wajah secara 
manual, sehingga lebih lancar dalam praktiknya.

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan 
penelitian, kerangka teoretis, dan kerangka berpikir 
maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut: 

Ha : “Ada Pengaruh Penerapan Model 
Pembelajaran Quantum Teaching terhadap Hasil 
Belajar Mata Pelajaran Dasar Kecantikan Kulit Siswa 
Kelas X Tata Kecantikan SMK Negeri 1 Beringin”. 

Ho : “Tidak Ada Pengaruh Penerapan 
Model Pembelajaran Quantum Teaching Terhadap 
Hasil Belajar Mata Pelajaran Dasar Kecantikan 
Kulit Siswa Kelas X Tata Kecantikan SMK Negeri 1 
Beringin”.

METODE PENELITIAN
Adapun jenis penelitian yang akan dilakukan 

adalah metode pra-eksperimental. Desain penelitian 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah one group 
pre-test post-test design. Dalam desain ini, sebelum sample 
diberikan perlakuan, terlebih dahulu sampel diberi 
pre-test (tes awal) untuk mengetahui kemampuan dan 
pengetahuan siswa saat belajar tanpa menggunakan 
model Quantum Teaching. Setelah pembelajaran 
dilakukan dengan model Quantum Teaching maka 
kemampuan dan pengetahuan siswa diukur kembali 
dengan post-test (tes akhir). Desain yang digunakan 
sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai yaitu ingin 
mengetahui pengaruh pembelajaran Quantum Teaching 
terhadap hasil belajar perawatan kulit wajah pada 
siswa kelas X Tata Kecantikan SMK Negeri 1 Beringin.

Adapun populasi pada penelitian ini adalah 
seluruh siswa kelas X Program Keahlian Tata 

Kecantikan SMK Negeri 1 Beringin sebanyak 31 
sehingga pengambilan sampel dilakukan dengan 
metode total sampling yaitu mengambil semua 
populasi yang ada sebagai sampel. Penelitian ini 
dilakukan pada mata pelajaran Dasar Kecantikan 
Kulit. Penelitian ini dilakukan pada semester 
ganjil, 12 Februari 2015. Penelitian ini ditempuh 
dengan langkah-langkah (1) tahap persiapan, 
kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini meliputi 
persiapan-persiapan sehubungan dengan pelaksanaan 
penelitian; (2) tahap pelaksanaan, melaksanakan 
penelitian yang diawali dengan melakukan pre-test 
dilanjutkan dengan melaksanakan proses belajar 
mengajar dengan menggunakan model pembelajaran 
Quantum Teaching dan melakukan analisis data 
penelitian untuk mengetahui hasil pelaksanaan.

Hasil
Dari data hasil penelitian, setelah dihitung 

diperoleh rata-rata dan standar deviasi hasil belajar 
siswa Kelas X SMK Negeri 1 Beringin. 

Tabel 1 
Rata-rata, Standar Deviasi Hasil Belajar Perawatan Kulit 
Wajah

Rata-
rata

SD Skor 
Tertinggi

Skor 
Terendah

Pre-test 55,96 8,10 70 45
Post-test 88,06 6,70 100 75

Berdasarkan Tabel 1, diperoleh rata-rata skor 
pre-test yaitu sebesar 55,96 dengan skor tertinggi 70 
dan skor terendah adalah 45 serta standar deviasinya 
sebesar 8,10 sedangkan untuk skor post-test diperoleh 
rata-rata yaitu sebesar 88,06, dengan skor tertinggi 100 
dan skor terendah adalah 75 serta standar deviasinya 
sebesar 6,70.

Untuk lebih jelasnya skor pre-test dan post-test 
kelas eksperimen dinyatakan sebagai berikut. 
Skor pre-test
Tabel 2 
Nilai Pre-test

No Interval Kelas F Frekuensi Relatif (%)

1 41-45 8 25,80 

2 46-50 7 22,58

3 51-55 6  19,35

4 56-60 5 16,12

5 61-65 3 9,67

6 66-70 2 6,45

Jumlah 31

Berdasarkan Tabel 2, bahwa skor pre-test kelas 
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paling banyak berada di kelas 1 (41 - 45) yaitu 8 orang 
(36%) sedangkan skor pre-test paling sedikit berada di 
kelas 6 (66 - 70) yaitu 2 orang (6%). Dari hasil distribusi 
tersebut dapat digambarkan histogram distribusi skor 
berdasarkan frekuensi absolut seperti Gambar 1 di 
bawah ini.

Gambar 1. Diagram batang nilai pre-test

Skor post-test
Tabel 3 
Nilai Post-test

No Interval Kelas F Frekuensi Relatif (%)

1 71-75 3 9,67

2 76-80 9 29,03 

3 81-85 9 29,03

4 86-90 4 12,90

5 91-95 5 16,12

6 96-100 1 3,22

Jumlah 31

Berdasarkan Tabel 3, bahwa skor post-test paling 
banyak berada di kelas 2 dan 3 (76 – 80) dan (81 – 85) 
yaitu 9 orang (29%), sedangkan skor post-test paling 
sedikit berada di kelas 6 (96 - 100) yaitu 1 orang (3%). 
Dari hasil distribusi tersebut dapat digambarkan 
pada histogram distribusi skor berdasarkan frekuensi 
absolut seperti Gambar 2 di bawah ini.

Gambar 2. Diagram batang nilai post-test

Uji normalitas data
Untuk menguji normalitas menggunakan uji 

Liliefors pada taraf nyata α = 0,05. Berikut ditunjukkan 
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pada tabel di bawah hasil analisis normalitas data 
penelitian. 

Tabel 4 
Uji Normalitas Data

Data Lhitung Ltabel Kesimpulan

Pre-test 0,1508 0,1591 Normal

Post-test 0,1489 0,1591 Normal

Berdasarkan Tabel 4.7 dapat diketahui bahwa 
Lhitung < Ltabel sehingga disimpulkan bahwa data pre-test 
dan data post-test berdistribusi normal. Untuk pre-test, 
data terdistribusi normal karena nilai Ltabel < Lhitung yaitu 
0,1508 < 0,1591 sehingga dapat dikatakan bahwa data 
berdistribusi normal. 

Begitu juga dengan hasil post-test yaitu nilai Ltabel 

< Lhitung yaitu 0,1489 < 0,1591 sehingga dapat dikatakan 
bahwa data berdistribusi normal.
Pengujian hipotesis

Uji hipotesis yang digunakan adalah uji t, yaitu 
untuk melihat ada tidaknya perbedaan yang berarti 
dari kedua variabel yang diteliti. Rumus uji t yang 
digunakan adalah Uji Satu Pihak yaitu pihak kanan. 
Berikut adalah tabel ringkasan hasil perhitungan nilai 
thitung dari masing – masing kelompok kelas penelitian.

Tabel 5 
Uji Normalitas Data

Data α Dk thitung ttabel

Hasil 
Post-test dan 

Pre-test
0,05 60 11,23 2,00

Tabel di atas membuktikan bahwa terdapat 
perbedaan hasil belajar yaitu hasil post-test lebih tinggi 
daripada hasil pre-test. Hal ini dilihat dari nilai thitung > 
ttabel yaitu 11,23 > 2,00 sehingga diperoleh kesimpulan 
bahwa ada pengaruh pemberian model pembelajaran 
Quantum Teaching pada mata pelajaran Perawatan 
Kulit Wajah kelas X SMK Negeri 1 Beringin.
Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah 
dilakukan dalam penelitian ini maka dapat 
dikemukakan bahwa nilai rata-rata yang diperoleh 
saat pre-test yaitu sebelum dilakukan pembelajaran 
dengan model Quantum Teaching adalah 52,41 dengan 
kecenderungan dari 31 orang sampel penelitian 
terdapat 12 orang (40%) cenderung tinggi, 5 orang 
(17%) cenderung cukup, 4 (13%) orang cenderung 
kurang, dan 9 orang (30%) cenderung rendah. Hal ini 
menunjukkan bahwa hasil belajar perawatan kulit 
wajah sebelum menggunakan model pembelajaran 
Quantum Teaching pada siswa SMK Negeri 1 Beringin 
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ada pada kategori cukup sedangkan nilai rata-rata 
yang diperoleh setelah dilakukan post-test dengan 
proses pembelajaran menggunakan model Quantum 
Teaching adalah 86,45 dengan uji kecenderungan dari 
31 orang sampel terdapat 12 orang (40%) cenderung 
tinggi, 5 orang (17%) cenderung cukup, 4 (13%) orang 
cenderung kurang, dan 9 orang (30%) cenderung 
rendah. Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar 
perawatan kulit wajah setelah menggunakan model 
pembelajaran Quantum Teaching pada siswa SMK 
Negeri 1 Beringin ada pada kategori tinggi, maka secara 
umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan model 
pembelajaran Quantum Teaching pada pembelajaran 
perawatan kulit wajah memberikan pengaruh yang 
signifikan terhadap hasil belajar siswa SMK Negeri 
1 Beringin.

Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji 
pengaruh. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa 
dari uji hipotesis diperoleh thitung > ttabel yaitu 12,2 > 
2,00. Dengan demikian, dinyatakan bahwa hipotesis 
penelitian yang diajukan diterima. 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh 
dapat dilihat peningkatan hasil belajar sebelum 
menggunakan model pembelajaran Quantum Teaching 
dengan pembelajaran yang dilakukan menggunakan 
model pembelajaran Quantum Teaching.

Berdasarkan perhitungan statistik data post-test 
menunjukkan hasil belajar lebih tinggi dengan nilai 
rata-rata nilai 86,45 jika dibandingkan dengan data 
pre-test dengan nilai rata-rata 52,41. Hal ini diakibatkan 
oleh pemberian perlakuan yang berbeda pada masing-
masing pertemuan pelaksanaan pembelajaran. Setelah 
dilakukan uji hipotesis terhadap data hasil belajar 
terbukti bahwa terdapat peningkatan hasil belajar dari 
pembelajaran yang dilakukan secara konvensional 
dengan pembelajaran yang dilakukan menggunakan 
model Quantum Teaching. Hal ini dapat dilihat dari 
harga thitung sebesar 11,23 yang lebih besar dari ttabel 

sebesar 2,00 dengan taraf signifikan 0,05 sehingga H0 

ditolak.
Pembela jaran menggunakan Quantum 

Teaching dapat mengembangkan potensi siswa dan 
merangsang siswa dalam belajar. Quantum Teaching 
juga menyertakan segala kaitan interaksi dan 
perbedaan yang memaksimalkan momen belajar. 
Quantum Teaching berfokus pada hubungan dinamis 
dalam lingkungan kelas. Interaksi yang menjadikan 
landasan dan kerangka untuk belajar. Quantum 
Teaching adalah simfoni bermacam-macam interaksi 
yang ada mencakup unsur-unsur untuk belajar efektif 
yang mempengaruhi kesuksesan siswa. Quantum 
Teaching berarti pengubahan belajar yang meriah 

dengan segala nuansanya yang menyertakan segala 
kaitan, interaksi dan perbedaan yang memaksimalkan 
momen belajar dalam kelas. Interaksi-interaksi ini 
mencakup unsur-unsur untuk belajar efektif yang 
mempengaruhi kesuksesan siswa sehingga dapat 
mengubah kemampuan dan bakat alamiah siswa 
menjadi cahaya yang akan bermanfaat bagi mereka 
sendiri dan orang lain. Segala hal yang dilakukan 
dalam kerangka Quantum Teaching yaitu setiap 
interaksi dengan siswa, setiap rancangan kurikulum, 
dan metode intruksional dibangun di atas prinsip 
“Bawalah dunia mereka ke dunia kita dan antarkan 
dunia kita ke dunia mereka”.

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dan 
pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ada 
pengaruh yang signifikan dari penggunaan model 
Quantum Teaching dalam proses pembelajaran 
perawatan kulit wajah.

Hal ini diindikasikan karena saat pre-test, 
siswa belum menemukan ketertarikan dengan cara 
belajarnya sehingga sangat sulit untuk menerima 
materi dan menyimpan materi dalam ingatan. 
Sementara saat post-test yakni hasil dari perlakuan, 
siswa telah mendapat materi perawatan kulit wajah 
secara menyeluruh dan menyenangkan. Siswa juga 
turut dilibatkan dalam proses pembelajaran. 

Hasil penelitian ini juga dikuatkan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Diana (2013) dengan 
judul “Peningkatan Hasil Belajar Merakit Sistem 
Jaringan Melalui Model Pembelajaran Quantum 
Teaching pada Siswa Kelas XII SMK Negeri 2 Bawen”, 
menyimpulkan bahwa penggunaan model Quantum 
Teaching meningkatkan hasil belajar siswa pada siklus 
I yaitu 86,8% dan 95% pada siklus II.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 
Julham (2014) dengan judul “Efektivitas Penggunaan 
Model Pebelajaran Quantum Teaching terhadap 
Hasil Belajar Peserta Didik Kelas X SMK Negeri 1 
Semarang” menyimpulkan bahwa penggunaan model 
pembelajaran Quantum Teaching efektif terhadap 
hasil belajar peserta didik kelas X pada materi 
pokok merawat mesin. Berdasarkan hasil analisis 
data penelitian diperoleh nilai rata-rata kelompok 
eksperimen lebih tinggi daripada kelompok kontrol. 
Kelas eksperimen mempunyai rata-rata nilai post-test 
72, 19 sedangkan kelas kontrol mempunyai nilai rata-
rata 67,60.

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dan 
pembahasan, dapat disimpulkan bahwa terdapat 
pengaruh model pembelajaran Quantum Teaching 
terhadap hasil belajar perawatan kulit wajah pada 
siswa kelas X SMK Negeri 1 Beringin.
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PENUTUP
Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan 
dalam penelitian ini terdapat beberapa kesimpulan, 
yaitu (1) penerapan model pembelajaran Quantum 
Teaching pada mata pelajaran Dasar Kecantikan Kulit 
kompetensi dasar Perawatan Kulit Wajah kelas X Tata 
Kecantikan SMK Negeri 1 Beringin dilakukan dengan 
langkah “TANDUR” selama dua kali pertemuan; 
(2) hasil belajar perawatan kulit wajah siswa kelas 
X Tata Kecantikan SMK Negeri 1 Beringin sebelum 
diberikan perlakuan (Pre-test) memiliki rata-rata 
55,96 dengan tingkat kecenderungan data hasil 
tes perawatan kulit wajah dikategorikan cukup 
sedangkan hasil belajar perawatan kulit wajah siswa 
kelas X Tata Kecantikan SMK Negeri 1 Beringin 
dengan pelaksanaan pembelajaran menggunakan 
model Quantum Teaching (Post-test) memiliki rata-rata 
88,06 dengan standar deviasi sebesar 6,70 dengan 
tingkat kecenderungan data hasil tes perawatan kulit 
wajah dikategorikan tinggi; (3) peningkatan hasil 
belajar perawatan kulit wajah sebelum dan sesudah  
menggunakan model Pembelajaran Quantum Teaching 
dapat dilihat dari perubahan rata-rata nilai pre-test dan 
post-test; serta (4) berdasarkan hasil perhitungan uji t 
diperoleh bahwa thitung > ttabel = 11,23 > 2,00 maka Ha 
diterima yang berarti ada pengaruh yang signifikan 
dalam peningkatan hasil belajar perawatan kulit wajah 
sebelum dan sesudah menerapkan model Quantum 
Teaching dalam pembelajaran. 
Saran

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa 
saran yang diajukan dalam penelitian ini yaitu (1) 
dalam kegiatan pembelajaran diharapkan guru 
mengaplikasikan model pembelajaran Quantum 
Teaching sebagai salah satu alternatif yang digunakan 
di dalam mata pelajaran Perawatan Kulit Wajah 
untuk meningkatkan motivasi, aktivitas, kreativitas, 
dan hasil belajar siswa; (2) diharapkan model 
pembelajaran Quantum Teaching dapat digunakan 
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pada materi pelajaran yang sesuai dengan karakteristik 
model pembelajaran; serta (3) keberhasilan proses 
pembelajaran di kelas tentunya tidak terlepas dari 
tersedianya fasilitas yang mendukung kegiatan 
pembelajaran. Oleh karena itu semua pihak diharapkan 
mampu untuk melengkapi sarana dan prasarana yang 
baik agar dapat menunjang keberhasilan proses 
pembelajaran dan hasil belajar siswa.
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Abstrak: Peraturan menuntut guru harus memenuhi beban mengajar minimal 24 jam/minggu dan 
maksimal 40 jam/minggu. Namun nyatanya untuk kewajiban beban mengajar minimal saja, masih 
banyak guru yang belum mampu memenuhinya. Padahal, pemenuhan kewajiban minimal merupakan 
persyaratan agar guru dapat memperoleh Tunjangan Profesi Guru (TPG). Berbagai cara telah diupayakan 
oleh pihak yang berkepentingan, tetapi persoalan jam mengajar guru masih tetap mencuat ke permukaan. 
Jika disimak lebih lanjut, upaya pemenuhan ditinjau dari sisi kuantitas, belum mengarah pada kualitasnya. 
Untuk apa guru dipaksa memenuhi kewajiban jam mengajar, misal dengan mencarinya di sekolah lain, 
sedang dalam menjalankan tugas di sekolah utama masih mengindikasikan pencapaian hasil belajar 
peserta didiknya yang kurang memadai? Sewajarnya apabila pemenuhan kewajiban itu tidak hanya 
ditinjau dari sisi kuantitas, tetapi juga kualitas. Artinya perlu dicarikan alternatif pemenuhan jam 
mengajar sekaligis berfungsi sebagai pendorong peningkatan kualitas guru, sehingga berdampak positif 
terhadap peningkatan hasil belajar peserta didiknya. Berkenaan dengan uraian yang disebut terakhir 
itulah tulisan ini diketengahkan, yakni bermaksud mengemukakan alternatif pemikiran awal mengenai 
ketentuan jam mengajar guru.

Kata-kata kunci: jam mengajar, tunjangan profesi, pengembangan keprofesian berkelanjutan, kinerja 

TEACHER’S TEACHING SCHEDULE: A REVIEW FROM
ANOTHER PERSPECTIVE

Abstract: Regulations require teachers to meet the teaching burden of at minimum 24 hours / week and maximum 
40 hours /week. However, in fact, for minimal hour's teaching, still many teachers who have not been able to fulfill 
it. The fulfillment of minimum obligations is a requirement for teachers to obtain Professional Teacher Allowances 
(TPG). Various ways have been attempted by interested parties, but the issue of teacher teaching hours is still prob-
lems. The fulfillment effort merely in terms of quantity, has not led to quality. For what teachers are forced to fulfill 
the obligation of teaching hours, e.g. by looking at other schools, being in the duties of the main school still indicates 
the achievement of the students' inadequate learning outcomes? Naturally if the fulfillment of obligations is not 
only in terms of quantity, but also quality. This means that the need to find an alternative fulfillment of teaching 
hours is functioning as a driver to improve the quality of teachers, so that a positive impact on improving student 
learning outcomes. With regard to the latter description that this paper is presented, that is to say, alternative 
thinking about the provisions of teaching hours teachers.

Keywords: teaching hours, professional allowances, continuing professional development, performance

Opini

Jam Mengajar Guru (JMG), seperti yang 
diamanatkan dalam UU No 14 Tahun 2005 dan PP 
No 74 Tahun 2008 Pasal 15 (3), harus memenuhi 
beban kewajiban minimal 24 Jam Tatap Muka (JTM) 
per minggu dan maksimal 40 jam tatap muka per 
minggu. Namun ketentuan ini ternyata menjadi 
kendala tersendiri bagi sebagian guru yang tidak 
dapat memenuhi kewajibannya ini. Secara nasional, 
pemenuhan jam tatap muka mencatat angka rata-
rata 17,5 JTM (Ditjen GTK, 2017)1). Meski pihak 

sekolah berupaya memberi tugas tambahan maupun 
mengarahkan untuk mencari ke sekolah lainnya, 
tetapi tidak jarang belum dapat memenuhi beban 
kewajibannya itu. Hasil penelitian BERMUTU 
tahun 2013 menunjukkan, sebanyak 12,7 persen dari 
sampel responden guru yang diteliti menjalankan 
tugas pembelajaran di sekolah lain, dengan rata-rata 
perolehan sebanyak 12 JTM per minggu (Puslitjak, 
2013). 

Dalam Permendiknas No 35 Tahun 2010 
misalnya, tertuang sejumlah aspek yang dapat 
menjadi tugas tambahan untuk memenuhi beban 
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JTM yang akan diperoleh, antara lain (1) mengajar 
mata pelajaran yang sama/mata pelajaran lain; 
(2) menjadi tutor Paket A,B,C, kejuruan/program 
pendidikan kesetaraan; (3) menjadi guru bina pada 
sekolah terbuka; (4) menjadi guru pamong pada 
sekolah terbuka; (5) membina kegiatan ekstrakurikuler 
wajib Pramuka; (6) melaksanakan pembelajaran 
perbaikan (remedial teaching); (7) mengelola Taman 
Bacaan Masyarakat (TBM) milik pribadi, atau 
milik masyarakat; (8) menjadi Pengelola Kegiatan 
Keagamaan; (9) mengelola Program Nasional 
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri; (10) 
menjadi guru inti/instruktur/pemandu pada KKG/
MGMP; (11) membina kegiatan mandiri terstruktur 
bagi peserta didik; serta (12) membina kegiatan lain 
yang terkait dengan pendidikan masyarakat, misalnya 
kursus kecantikan, masak, memotong rambut, 
menjahit.

Segenap hal di atas merupakan upaya pihak 
kementerian untuk membantu pemenuhan beban 
kewajiban JTM guru. Namun jika disimak lebih jauh, 
upaya pemenuhan itu lebih bersifat kuantitatif, dalam 
arti digunakan untuk memenuhi beban kewajiban 
dari sisi jumlah JTM guru. Sebaliknya kurang 
ditinjau dari sudut lainnya, yakni sebagai upaya 
untuk memotivasi, menstimulir, atau mendorong 
diri guru agar meningkatkan kualitas pengembangan 
profesionalisme kerja, kinerja, hasil belajar, dan 
seterusnya. Lalu apa gunanya berkutat dengan 
persoalan kuantitatif, apabila tidak memiliki efek 
yang positif terhadap peningkatan kualitas guru dan 
hasil belajar peserta didik/siswa? Secara kuantitatif, 
pemenuhan minimal 24 JTM guru per minggu 
atau maksimal 40 JTM per minggu hanya untuk 
memenuhi ketentuan yang ada dan persyaratan untuk 
memperoleh Tunjangan Profesi Guru (TPG), tetapi 
tidak terkait dengan upaya peningkatan kualitas guru. 
Perlu ada pemikiran bagaimana pemenuhan JTM ini 
bukan sekedar memenuhi jumlah beban kewajiban 
baru, tetapi berhimpit dengan upaya meningkatkan 
kompetensi dan profesionalisme kerja, kinerja, 
hasil belajar siswa, keterlibatan dalam penguatan 
pendidikan karakter, kemampuan melaksanakan PTK, 
dan seterusnya.

Berkenaan dengan yang terakhir itulah tulisan 
ini diketengahkan, yakni bermaksud mengemukakan 
satu alternatif pemikiran mengenai beban jam 
mengajar guru. Tulisan berisikan pemikiran awal 
mengenai pemenuhan jam mengajar guru tinjauan 
dari sisi lain, dengan berupaya memasukkan unsur/
aspek Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan 
(PKB), kinerja, hasil belajar, penguatan pendidikan 
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kewajiban JTM, antara lain menduduki status 
sebagai kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua 
program keahlian, kepala perpustakaan, wali kelas, 
dan sebagainya. Namun pemberian tugas tambahan 
ini sifatnya terbatas, di samping ekuivalensi yang 
relatif kecil dalam pemberian JTM, sehingga dinilai 
belum cukup untuk memenuhi beban kewajiban 
JTM guru yang bersangkutan. Permendikbud No 
24 Tahun 2015 memberikan sejumlah jenis tugas 
tambahan guru, antara lain menjadi wali kelas, 
membina OSIS, menjadi guru piket, membina 
ekstrakurikuler, menjadi tutor Paket A/B/C, dan 
sebagainya, meski hanya berlaku sampai dengan 31 
Desember 2016. Lebih lanjut, Permendikbud No 17 
Tahun 2016 mengemukakan adanya sejumlah jenis 
tugas tambahan untuk guru dengan ekuivalensi JTM, 
seperti yang diperlihatkan dalam tabel 1 berikut ini.

Tabel 1
Jenis Tugas Tambahan Guru dan Ekuivalensinya 

No Jenis tugas tambahan JTM 
equivalensi

1 Kepala sekolah 18 JTM
2 Narasumber nasional/instruktur 

nasional/tim pengembang/
mentor untuk guru pembelajar 
a t a u  p e l a k s a n a a n  d i k l a t 
kurikulum

12 JTM

3 Wakil kepala sekolah (minimal 3 
waka untuk SMP)

12 JTM

4 Kepala perpustakaan, kepala 
lab, ketua program keahlian/
studi, kepala bengkel, kepala unit 
produksi

12 JTM

5 Guru pembimbing khusus pada 
sekolah inklusi/terpadu

Maksimal
6 JTM

6 Guru pada sekolah di daerah 
khusus yang diterapkan oleh 
Mendikbud

24 JTM

7 Guru pada sekolah yang peserta 
didiknya kesulitan mengikuti 
PBM karena kelainan fisik, 
emosional, mental, sosial, dan/
atau memiliki potensi kecerdasan 
dan bakat istimewa

24 JTM

8 Guru pada sekolah kec i l , 
sekolah terbuka dan sekolah 
terintegrasi yang ditetapkan oleh 
Kemendikbud*)

24 JTM

9 Guru yang dibutuhkan atas 
dasar pertimbangan kepentingan 
nasional

24 JTM

(Permendikbud No 17 Tahun 2016)

Tentu tidak semua guru dapat memperoleh 
tugas tambahan seperti yang tertuang dalam Tabel 1. 
Oleh karenanya, peraturan menentukan pula adanya 
jenis tugas tambahan bagi guru dengan ekuivalensi 
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karakter, penelitian tindakan kelas, tugas tambahan, 
dan jam mengajar riil. Pemikiran yang diajukan akan 
mengarahkan pada pemenuhan jam mengajar guru, 
dan sekaligus memotivasi dan mendorong guru 
untuk mencapai perilaku pembelajaran yang terus 
meningkat dari waktu ke waktu.

Peraturan mensyaratkan guru diwajibkan 
memenuhi beban kerja 24 JTM per minggu atau 
maksimal 40 JTM per minggu, seperti tertuang dalam 
UU No 14 Tahun 2005 dan PP No 74 Tahun 2008 
Pasal 15 (3). Kenyataannya, masih banyak guru yang 
belum memenuhi kewajiban tersebut, dan bahkan 
menghadapi kesulitan tertentu, diantaranya (a) 
ketidakmungkinan mencari dengan cara mengajar 
di sekolah lain karena lokasinya yang relatif jauh; 
(b) tidak diperbolehkan oleh pihak sekolah atau 
yayasan untuk sekolah swasta; dan (c) sekolah yang 
ada di sekitar yang sudah memiliki jumlah guru 
berlebih sehingga tidak dapat menerima guru dari 
sekolah lain. Di sejumlah daerah memang terkesan 
guru-gurunya telah mampu memenuhi kewajiban 
jam mengajar, tetapi hal tersebut disebabkan oleh 
banyaknya guru yang telah memasuki masa pensiun, 
sehingga pemerintah daerah setempat mengharuskan 
guru-guru yang ada untuk mengajar double shift atau 
mengisi jam mata pelajaran di sekolah lainnya.

Terlepas dari itu semua, upaya yang dilakukan 
selama ini, antara lain dengan memperluas tugas 
tambahan guru, baru menekankan pemenuhan 
jam mengajar guru dari sisi kuantitas. Belum ada 
pemikiran, bagaimana pemenuhan beban kewajiban 
guru terkait pula dengan upaya meningkatkan 
kompetensi, kinerja guru, dan lain-lainnya. Pemenuhan 
dari sisi kuantitas hanya menuang masalah, terutama 
dari pencapaian hasil belajar. Guru yang tergolong 
kurang baik dan mencapai hasil belajar yang kurang 
baik bagi siswanya, apabila mengajar di sekolah 
lain hanya cenderung menularkan pencapaian hasil 
belajar siswa yang kurang baik pula. Perlu dipikirkan, 
selayaknya pemenuhan jam mengajar terkait dengan 
upaya meningkatkan kualitas guru, dalam arti 
pengembangan pemenuhan jam mengajar sekaligus 
berperan sebagai mekanisme pengendali bagi guru 
untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme, 
kinerja, dan pencapaian hasil belajar siswa.  

Simak saja, dalam UU No 14 Tahun 2005 
mensyaratkan guru harus kompeten dan profesional. 
Kompetensi yang dimaksud merupakan seperangkat 
pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus 
dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh 
guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. 

Ada 4 (empat) komponen kompetensi yang harus 
dipenuhi oleh guru, yakni (1) kompetensi pedagogis; 
(2) kompetensi profesional; (3) kompetensi sosial;  dan 
(4) kompetensi kepribadian (Permendiknas No 16 
Tahun 2007). Berdasarkan hasil Uji Kompetensi Guru 
(UKG) yang dilakukan Direktorat Jenderal Guru dan 
Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan, cenderung memperlihatkan kondisi 
kompetensi guru yang kurang memuaskan. Hasil 
UKG tahun 2015 (Ditjen GTK, 2015) memperlihatkan 
pencapaian nilai rata-rata kompetensi pedagogik 
dan profesional guru sebesar 53,05 berada di bawah 
ketetapan Standar Kompetensi Minimal (SKM) sebesar 
55. 

Dari sisi kompetensi sosial dan kepribadian 
guru, penelitian menunjukkan hal yang sama, yakni 
adanya kondisi yang masih kurang memuaskan 
terhadap kedua komponen kompetensi tersebut. 
Dalam penilaian skala 1 – 5 dari sangat tidak 
memuaskan sampai dengan sangat memuaskan, 
kondisi kompetensi sosial berada pada posisi angka 
2,70 dan kompetensi kepribadian pada posisi angka 
2,73 (Agung, 2016). Kondisi kompetensi guru memang 
memprihatinkan, dan diduga menjadi penyebab 
hasil pendidikan peserta didik yang masih belum 
memuaskan (Agung, 2017).

Pihak Ditjen GTK – Kemendikbud mulai tahun 
2016 berupaya meningkatkan kompetensi guru, 
dengan harapan di tahun 2019 nanti telah mencapai 
kondisi kompetensi dengan angka rata-rata 80. Untuk 
itu dilakukan pembinaan guru melalui program 
Guru Pembelajar berupa Program Peningkatan 
Kompetensi Moda Tatap Muka, Dalam Jaringan 
(Daring), dan Daring Kombinasi (Ditjen GTK, 2016). 
Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar 
telah dilaksanakan di 32 provinsi di Indonesia yang 
menyentuh guru pengampu berbagai mata pelajaran 
(IPS, IPA, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, dan lain-
lainnya). Penerapan program di tahun 2016 relatif 
kecil dibanding jumlah guru yang ada, yakni baru 
mencakup sekitar 420 ribu orang, sekitar 85 ribu orang 
diantaranya adalah guru di jenjang Sekolah Menengah 
Pertama. 

Dari jawaban guru yang diteliti diperoleh, 
bahwa proses pelatihan melalui program Guru 
Pembelajar dapat meningkatkan kompetensi mereka, 
meski tidak terlalu signifikan. Namun data hasil 
pre-test (menggunakan data UKG 2015) dan evaluasi 
(post-test) di tahun 2016 oleh Ditjen GTK sendiri  
mengindikasikan sebaliknya, yakni adanya kondisi 
kompetensi guru yang cenderung menurun meski 
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telah menjalani pelatihan GP (lihat Tabel 2).

Tabel 2
Hasil Pre-test dan Post-test Penerapan Program Guru 
Pembelajar

Provinsi
Program Guru Pembelajar

Perubahan 
kompetensiPre-test 

UKG 2015 Jumlah UKG 2015 
(pre-test) Post-test

Papua 49,38 400 58,11 50,39 -7,72

Sulawesi 
Barat

49,96 1.406 50,48 44,74 -5,74

DI 
Yogyakarta

64,38 5.866 64,40 59,62 -5,01

Kalimantan 
Barat

53,39 6.475 50,40 45,43 -4,97

Jawa 
Tengah

61,77 51.177 57,98 53,71 -4,25

Papua 
Barat

49,26 295 48,90 44,73 -4,17

DKI Jakarta 59,18 12.493 60,11 55,96 -4,14

Jawa Timur 58,2 66.427 60,69 56,69 -3,98

Banten 54,46 11.562 55,97 52,28 -3,70

Kalimantan 
Utara

54,78 1.350 49,18 45,55 -3,63

Kalimantan 
Tengah

50,89 2.428 51,24 47,83 -3,41

Maluku 
Utara

42,59 1.051 40,65 37,40 -3,24

Maluku 46,17 1.560 46,93 43,76 -3,18

Lampung 51,67 23.723 53,28 50,63 -2,65

Kepulauan 
Riau

56,12 1.405 58,14 55,77 -2,37

Nusa 
Tenggara 
Barat

49,31 6.689 52,05 49,78 -2,27

Kalimantan 
Timur

53,79 11.272 50,46 48,33 -2,13

Bali 57,62 10.801 56,74 54,78 -1,96

Sulawesi 
Utara

49,03 1.005 49,11 47,16 -1,95

Sumatera 
Utara

50,65 19.724 50,82 48,97 -1,84

Sulawesi 
Tengah

48,42 2.645 51,69 49,88 -1,79

Nusa 
Tenggara 
Timur

47,46 17.528 50,34 48,68 -1,66

Riau 52,85 6.556 51,22 49,61 -1,62

Sumatera 
Selatan

49,89 15.478 51,00 49,63 -1,36

Bengkulu 51,58 2.584 51,96 50,84 -1,10

Kalimantan 
Selatan

56,64 4.862 51,02 49,99 -1,03

Sulawesi 
Selatan

50,81 22.682 53,10 52,23 -0,87

Sumatera 
Barat

55,78 12.177 53,68 53,11 -0,57

Gorontalo 49,19 5.191 49,56 49,21 -0,35

Aceh 44,93 9.683 49,05 48,73 -0,33

Jawa Barat 56,69 85.387 57,37 57,11 -0,23

Bangka 
Belitung

58,79 455 49,19 49,80 0,62

Jambi 50,86 2.984 50,03 52,48 2,45

Sulawesi 
Tenggara

49,76 1.868 48,21 54,76 6,55

Total 54,51 427.189 55,53 53,30 -2,23

*diolah dari data Ditjen GTK, tahun 2017

Hasil ini mengherankan, mengapa setelah 
memperoleh pelatihan justru kompetensi guru 

menjadi menurun? Apa kekurangan atau kelemahan 
yang dihadapi dalam pelatihan tersebut? Jawaban 
pertanyaan ini memang masih memerlukan pengkajian 
yang mendalam dan terarah. Memang dari data yang 
ada, diperlihatkan bahwa penerimaan type moda 
daring dan kombinasi mengindikasikan hasil yang 
menurun, sebaliknya dengan moda tatap muka 
menunjukkan peningkatannya (lihat Tabel 3). Padahal 
jumlah modul yang harus dipelajari selama kurang 
lebih dua minggu dalam moda daring dan kombinasi 
relatif sedikit (antara 2-4 atau 3-5 modul), sebaliknya 
dengan moda tatap muka yang mencapai 8-10 modul 
(Ditjen GTK, 2016). Berbagai pendapat dilontarkan 
guru mengenai penyebab situasi ini, seperti (1) modul 
yang diberikan tidak sesuai, instrumen tes tidak sesuai 
dengan modul yang dipelajari; (2) instruktur sulit 
dihubungi; (3) tidak tersedia media komputer; (4) 
sinyal internet yang lemah, dan sebagainya.

Tabel 3
Hasil Pre-test dan Post-test Guru SMP Peserta Pelatihan 
GP 

No Moda 
pembelajaran

  Pre-test        
(UKG 
2015)    

Post-test
(2016)

Jumlah 
peserta

 1 D a r i n g 
kombinasi

56,97 56,61 31.544

2 Daring murni 
type 1

69,11 63,95 9.620

3 Daring murni 
type 2

64,65 61,32 16.272

4 Tatap muka 48,75 52,99 27.954
Total rata-rata 57,11 57,15 85.390

*diolah dari data Ditjen GTK, tahun 2017

Melihat hasil  program pelatihan yang 
dijalankan oleh Ditjen GTK terhadap guru, 
diperlukan upaya lain yang dapat memotivasi dan 
mendorong guru untuk terus-menerus meningkatkan 
kompetensi, kemampuan, dan profesionalisme 
kerja, sehingga dapat berdampak positif terhadap 
peningkatan kualitas pendidikan keluarannya. 
Pemenuhan jam mengajar dapat menjadi entry point 
untuk mencapai tujuan tersebut, tetapi bukanlah 
pemenuhan yang melulu berorientasi dari sisi 
kuantitas melainkan penekanan terhadap kualitas. 
Pemenuhan jam mengajar bukan semata-mata 
ditinjau dari jumlah JTM guru, melainkan terkait 
dengan upaya guru dalam mewujudkan aspek-aspek 
pengembangan profesionalisme kerja, mewujudkan 
kinerja, pencapaian hasil belajar, keterlibatan dalam 
pendidikan karakter siswa, melakukan penelitian 
tindakan kelas untuk memecahkan permasalahan 
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pembelajaran, menjalankan pembelajaran tatap muka, 
dan melaksanakan tugas tambahan lain.

Pemikiran yang disebut terakhir itulah yang 
akan dibahas lebih lanjut di bawah ini, sebagai upaya 
agar guru dapat memenuhi kewajiban jam mengajar. 
Pemenuhan itu dikaitkan dengan diri guru sendiri 
dalam menjalankan tugas utama mengajar, bukan 
sesuatu hal yang harus dicari di luar sekolah atau 
tempat lainnya. Selayaknya pemenuhan jam mengajar 
guru berhimpit dengan peningkatan kemampuan dan 
profesionalisme kerja, bahkan perolehan Tunjangan 
Profesi Guru (TPG). Perbedaan yang ada berhubungan 
dengan kemampuan merencanakan, melaksanakan, 
dan mengevaluasi jam kerja yang dijalankan, yang 
dilandasi oleh motivasi, komitmen, dan upaya yang 
diwujudkan. Dengan demikian, pencapaian jam 
mengajar antara satu guru dengan guru lain dapat 
dilihat dari motivasi dan komitmen tersebut, dan 
bahkan menunjukkan apakah ia telah melaksanakan 
tugas secara baik dan mencapai hasil belajar siswa 
yang baik atau sebaliknya.  

Dalam tulisan ini dikemukakan sejumlah aspek 
yang memiliki sejumlah indikator untuk menentukan 
perilaku pembelajaran yang akan dilaksanakan selama 
satu tahun. Aspek-aspek tersebut terkait dengan (a) 
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB); (b) 
kinerja; (c) hasil belajar; (d) penguatan pendidikan 
karakter; (e) Penelitian Tindakan Kelas (PTK); (f) tugas 
tambahan; dan (g) jam mengajar riil. Pengisian masing-
masing aspek dilakukan melalui pendekatan Gaya 
Likert, melalui (a) pemberian skor tertentu terhadap 
alternatif pilihan jawaban yang dipilih; (b) menjumlah 
skor jawaban setiap aspek; dan (c) mengekuivalensikan 
untuk menentukan bobot nominal masing-masing 
aspek. Jumlah keseluruhan bobot nominal ekuivalensi 
menentukan jumlah jam mengajar yang dimiliki oleh 
guru. Terutama penentuan skor jawaban yang dipilih, 
didasarkan atas  kriteria (1) pemberian angka 1 apabila 
guru tidak menginginkan adanya peningkatan; (2) 
pemberian angka 2 apabila guru menginginkan 
adanya sedikit peningkatan; (3) pemberian angka 3 
apabila guru menginginkan adanya cukup/sedang 
meningkat; dan (4) pemberian angka 4 apabila guru 
menginginkan adanya sangat meningkat.

Mekanisme kerja setiap aspek dilakukan awal 
tahun oleh guru dengan merancang perencanaan kerja 
dan menentukan skor yang ingin dicapai dalam satu 
satu tahun ajaran, menjumlahkan skor jawaban setiap 
aspek, dan menetapkan bobot ekuivalensi. Aspek 
pertama dalam pemenuhan jam mengajar guru terkait 
dengan Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan 
(PKB) atau Continuing Professional Development (CPD) 

(Leithwood dkk, 1998; Agung, 2013; Agung, 2018). 
Dalam PKB ini terdapat 12 indikator penilaian, yakni 
(1) upaya guru dalam melaksanakan pengayaan 
materi, teori, konsep dan pengembangan pola pikir 
terhadap keilmuan dari mata pelajaran yang diampu; 
(2) upaya meningkatkan pendidikan formal; (3) upaya 
mengikuti pelatihan pengembangan profesi; (4) upaya 
mencari bimbingan/bantuan penguasaan materi 
dan metode pembelajaran; (5) upaya meningkatkan 
kreativitas untuk pemanfaatan metode pembelajaran 
yang variatif; (6) keaktifan dalam organisasi profesi; (7) 
upaya menguasai pemanfaatan Teknologi Informasi 
dan Komunikasi (TIK) untuk pembelajaran; (8) 
upaya meningkatkan kemampuan dan pemanfaatan 
teknologi digital, peningkatan kemampuan dan 
pemanfaatan pendekatan problem based learning & 
project based learning (Barge, 2010; De Graaf, 2003; 
Hmelo, 2004; Lambros, 2004; Rhem, 1998); (9) upaya 
peningkatan kemampuan menggunakan pendekatan 
saintifik; (10) upaya  pemanfaatan hasil evaluasi untuk 
penguatan dan reflektif; (11) upaya meningkatkan 
kemampuan komunikasi pembelajaran; dan (12) 
upaya memanfaatkan potensi lingkungan dalam 
pengembangan diri dan pembelajaran.

Kategori Penilaian dari aspek Pengembangan 
Keprofesian Berkelanjutan (PKB) yang diusulkan 
dengan jumlah penilaian minimal 12 dan maksimal 
48 dengan ekuivalensi pembobotan antara 2-8 terlihat 
pada Tabel 4.

Tabel 4
Kategori Penilaian dari Aspek Pengembangan Keprofe-
sian Berkelanjutan (PKB) 

Kriteria penilaian Ekuivalensi bobot penilaian

Penjumlahan skor kurang 
dari 12      

= 2/Tidak ada peningkatan (TM)

Penjumlahan skor 13 – 24           = 4/Kurang Meningkat (KM)

Penjumlahan skor 25 – 36           = 6/Cukup Meningkat (CM)

Penjumlahan skor 37 – 48           = 8/Sangat Meningkat (SM)

Aspek kedua, pemenuhan jam mengajar guru 
juga dikaitkan dengan kinerja yang diwujudkan 
dalam menjalankan tugas/pekerjaan utama. Kinerja 
merupakan tampilan kerja seorang/sekelompok 
guru dalam melaksanakan tugas/pekerjaannya 
(Robins & Judge, 1997; Davis, 2004). Dalam tulisan 
ini, aspek kinerja terdiri dari lima indikator, yakni 
(1) kemandirian; (2) kuantitas kerja; (3) kualitas kerja; 
(4) pengelolaan waktu; dan (5) pengelolaan sumber 
daya pembelajaran. Dalam indikator kemandirian 
meliputi sub-sub indikator (a) kemandirian 
dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan 
pembelajaran (merancang dan mengembangkan 
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materi dan tujuan pembelajaran, pengelolaan kelas, 
proses pembelajaran, pemanfaatan fasilitas belajar, 
pemanfaatan metode pembelajaran, komunikasi 
pembelajaran, dan pengembangan instrumen  evaluasi; 
(b) kemandirian dalam merancang, mengembangkan, 
dan memanfaatkan TIK dalam pembelajaran; (c) 
kemandirian dalam merancang dan melaksanakan 
penguatan, analisis, dan refleksi pembelajaran; (d) 
kemandirian dalam merencanakan dan melaksanakan 
PTK; dan (e) kemandirian dalam menganalisis 
gejala/permasalahan pembelajaran. Dalam indikator 
kuantitas kerja meliputi sub-sub indikator (a) 
pencapaian hasil kerja, (b) jumlah jam bimbingan 
belajar, (c) penambahan jam belajar, (d) partisipasi 
KKG/MGMP, dan pemenuhan tugas administratif. 
Dalam indikator kualitas kerja meliputi sub-sub 
indikator (a) pencapaian tujuan dan hasil kerja, (b) 
kualitas konsistensi perencanaan dan pelaksanaan 
pembelajaan, (c) kualitas hasil belajar peserta didik/
siswa, (d) kualitas hubungan kerja rekan sejawat, 
dan (e) kualitas kemampuan analisis dan pemecahan 
masalah pembelajaran.

Dalam indikator pengelolaan waktu meliputi 
sub-sub indikator (a) pengelolaan waktu pembelajaran 
di kelas, (b) disiplin kehadiran di sekolah, (c) konsistensi 
pelaksanaan waktu pembelajaran tambahan, (d) 
pengelolaan waktu pemberian tugas pembelajaran, 
dan (e) disiplin kehadiran di KKG/MGMP. 

Dalam indikator  pengelolaan sumber 
daya meliputi sub-sub indikator (a) pemanfaatan 
laboratorium sekolah; (b) pemanfaatan perpustakaan 
sekolah; (c) pemanfaatan sumber media surat 
kabar, majalah, tv, internet, jurnal, dan-lain-lain; (e) 
pemanfaatan narasumber/pakar; dan (f) pemanfaatan  
TIK dan teknologi digital lain dalam pembelajaran. 

Kategori penilaian dari aspek kinerja yang 
diusulkan dengan jumlah penilaian minimal 25 dan 
maksimal 100 dengan ekuivalensi bobot penilaian 
antara 2-8 terlihat pada Tabel 5.

Tabel 5
Kategori Penilaian dari Aspek Kinerja

Kriteria penilaian                             Ekuivalensi bobot penilaian

Penjumlahan skor kurang 
dari 25   

= 2/Tidak ada peningkatan (TM)

Penjumlahan skor  16–50 = 4/Kurang Meningkat (KM)

Penjumlahan skor 51– 75 = 6/Cukup Meningkat (CM)

Penjumlahan skor 76 – 100 = 8/Sangat Meningkat (SM)

Aspek ketiga, pemenuhan jam mengajar guru 
dikaitkan pula dengan pencapaian hasil belajar siswa. 
Apresiasi harus diberikan terhadap pencapaian 
hasil belajar siswa, apabila hasil belajar tinggi maka 

perlu diberikan apresiasi yang tinggi terhadap guru, 
sebaliknya jika rendah apresiasi yang diberikan pun 
rendah. Namun penilaian tersebut tidak berhenti 
dan dibiarkan saja, melainkan harus ada upaya yang 
dapat “memaksa” peningkatan kemampuan guru dan 
pencapaian hasil belajar siswa. Aspek pertama dan 
kedua di atas diharapkan dapat menjadi instrumen 
yang mampu menstimulir dan mendorong guru untuk 
meningkatkan kemampuan diri dan pencapaian hasil 
belajar siswa.

Kategori penilaian dari aspek hasil belajar yang  
diusulkan dengan ekuivalensi bobot penilaian antara 
2 - 6 terlihat pada Tabel 6.

Tabel 6
Kategori Penilaian dari Aspek Hasil Belajar

Kriteria penilaian                          Ekuivalensi bobot penilaian

Jumlah angka rata-rata US 
dan UN < 5    

= 2 (rendah/kurang memuaskan)

Jumlah angka rata-rata US 
dan UN 6 – 7

= 4 (cukup/memuaskan)

Jumlah angka rata-rata > 8 = 6 (sangat baik/sangat memuaskan)

Aspek keempat, pemenuhan jam mengajar 
guru dikaitkan dengan keterlibatan aktif dalam 
Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), baik melalui 
pengintegrasian nilai karakter ke dalam intrakurikuler 
maupun kegiatan ekstra dan ko-kurikuler. Hal ini 
menunjukkan, bahwa guru bukan hanya menjadi 
penyampai pesan nilai-nilai keilmuan dan nilai-nilai 
karakter melalui intrakurikuler, tetapi juga dalam 
pelaksanaan ekstra-kokurikuler untuk membentuk 
kepribadian dan karakter siswa. Terutama dalam 
kegiatan ekstra - nonkurikuler, guru dapat berperan 
sebagai penyusun materi pendidikan karakter, anggota 
pelaksana kegiatan, instruktur, dan lain-lainnya. Sub-
sub indikator dalam pendidikan karakter meliputi (a) 
integrasi PPK dalam intrakurikuler, (b) partisipasi 
dalam penyusunan materi dan kegiatan PPK, (c) 
keaktifan sebagai anggota dalam kegiatan PPK, (d) 
keaktifan sebagai instruktur PPK, (e) keikutsertaan 
dalam pengelolaan PPK, dan (f) pemanfaatan kearifan 
lokal dalam pembelajaran.

Kategori pemberian bobot ekuivalensi dari 
aspek Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) antara 1 
– 6, dengan penilaian sesuai dengan keterlibatan guru 
dalam kegiatan penguatan pendidikan karakter. Misal, 
jika guru hanya mengintegrasikan upaya penguatan 
pendidikan karakter ke dalam intrakurikuler hanya 
mendapat ekuivalensi bobot penilaian 1; jika dua 
kegiatan mendapat ekuivalensi bobot penilaian 2; 
dan seterusnya.   

Aspek kelima, pemenuhan jam mengajar guru 

Jam Mengajar Guru...



PERSPEKTIF Ilmu Pendidikan - Vol. 32 No. 1 April 2018 39

Jam Mengajar Guru...

terkait pula dengan keaktifan melakukan Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK), khususnya dalam upaya 
memecahkan permasalahan mengenai pembelajaran. 
PTK pada dasarnya dapat menjadi wahana bagi guru 
untuk memperoleh dan menggambarkan suatu gejala 
terkait pembelajaran melalui kaidah, metode, dan 
teknik ilmiah yang sistematis dan terarah, kemudian 
memahami dan mengambil konklusi pemecahannya 
(Agung, 2014). Tindakan PTK guru menjadi penting, 
selaras dengan tuntutan menjalankan pendekatan 
problem based learning & project based learning guna 
mengantisipasi, merespon, dan adaptif terhadap 
perkembangan dan perubahan lingkungan strategis 
jaman saat ini. Dari aspek ini hanya terdiri dari dua 
sub indikator, yakni kemampuan menghasilkan karya 
PTK tidak terpublikasi dan kemampuan menghasilkan 
karya PTK terpublikasi. Bobot penilaian antara 0 – 4, 
yakni (a) pemberian bobot ekuivalensi 0 (nol) jika 
guru sama sekali tidak pernah melakukan PTK; 
(b) pemberian bobot ekuivalensi 2 (dua) jika guru 
melakukan PTK tidak terpublikasi; dan (c) pemberian 
bobot ekuivalensi 4 (empat) jika guru melakukan PTK 
terpublikasi.

Aspek keenam, pemenuhan jam mengajar 
terkait dengan jenis tugas tambahan yang diperoleh 
guru dari sekolah tempat bekerja maupun di 
luar sekolah, meliputi indikator (a) menjadi wali 
kelas; (b) mengajar mata pelajaran yang sama/
mata pelajaran lain; (c) menjadi tutor Paket A, B, C 
program kesetaraan; (d) menjadi guru bina sekolah 
terbuka; (e) menjadi guru pamong sekolah terbuka;  
(f) melaksanakan pembelajaran perbaikan (remedial 
teaching); (g) mengelola kegiatan keagamaan; (h) 
menjadi guru inti/instruktur KKG/MGMP; (i) 
aktif dalam pengelolaan PNPM; dan (j) aktif dalam 
pembinaan pendidikan masyarakat. Bobot penilaian 
ekuivalensi diusulkan berkisar antara 0 – 6, dengan 
kriteria terlihat pada Tabel 7.

Tabel 7
Kategori Penilaian Terkait Jenis Tugas Tambahan

Kriteria penilaian Ekuvalensi bobot penilaian

Jika guru tidak melaksanakan 
tugas tambahan memperoleh 
bobot ekuivalensi        

= 0

Jika guru melaksanakan 1 – 2 
tugas tambahan mendapat 
bobot ekuivalansi            

= 2

Jika guru melaksanakan 3 – 5 
tugas tambahan mendapat 
bobot ekuivalensi            

= 4

Jika guru melaksanakan 
lebih dari 6 tugas tambahan 
mendapat bobot ekuivalensi  

= 6

Akhirnya, apabila pada aspek kesatu sampai 
dengan keenam, perhitungan bobot ekuivalensi 
didasarkan kategori penilaian tertentu, tetapi pada 
aspek ketujuh ditetapkan sesuai JTM riil. Misal 
seorang guru mendapat jam mengajar sebanyak 8 
(delapan) jam  per minggu di sekolah tempat mengajar, 
maka akan ditulis memperoleh bobot ekuivalensi 8, 
mendapat 15 jam mengajar per minggu akan ditulis 
memperoleh bobot ekuivalensi 15, dan seterusnya.

Dari bobot ekuivalensi ketujuh unsur/aspek  
di atas, diperoleh rumus penilaian sebagai berikut:

TEJMG = Subtotal (A+B+C+D+E+F) + (G)

*TEJMG = Total Ekuivalensi Jam Mengajar Guru

Keenam unsur/aspek penilaian jam mengajar 
guru disusun dalam bentuk matriks yang akan dibuat 
dua kali oleh guru, yaitu di awal tahun ajaran dan 
pada akhir tahun ajaran. Awal tahun ajaran guru 
akan merancang perencanaan jam mengajar, sebagai 
pranata pengendali atau pedoman yang mengarahkan 
perilaku pelaksanaan kerja selama satu tahun ke depan 
dengan mendapat persetujuan kepala sekolah dan 
pengawas. Pada akhir tahun ajaran, guru melakukan 
sendiri penilaian terhadap rancangan perencanaan 
kerja jam mengajar yang dibuatnya (self assessment/
self evaluation) secara objektif dengan disertai bukti-
bukti. Hasil penilaian diperiksa kebenarannya untuk 
mendapat persetujuan dan pengesahan oleh kepala 
sekolah dan pengawas. Self assessment oleh guru, 
bukan hanya dapat menjadi refleksi bagi guru, tetapi 
juga pihak sekolah dan lainnya untuk memberikan 
perlakuan yang dibutuhkan guna meningkatkan 
kemampuan dan keterampilan pembelajaran guru. 
Pada dasarnya, apa yang disusun oleh guru dapat 
dikatakan sebagai evaluasi kinerja selama satu tahun 
ajaran, sekaligus memotivasi dan mendorong guru 
untuk lebih meningkatkan kemampuan menjalankan 
tugas (Mangkunegara, 2010).

Berikut ini dikemukakan contoh penerapan 
perencanaan dan pelaksanaan jam kerja guru, 

“Agus Santosa usia 45 tahun guru mata pelajaran 
Matematika telah mengajar di SMP Negeri Jombang  
selama 20 tahun. Namun dalam melaksanakan tugas 
mengajar dirinya hanya mendapat  10 jam mengajar 
tatap muka untuk siswa kelas III.  Ia tidak dapat 
memenuhi beban kewajiban mengajar minimal 24 
jam/minggu, dan kesulitan untuk memperoleh 
tunjangan profesi guru. Padahal dirinya tergolong 
sebagai guru yang aktif, disenangi siswa, kreatif, 
dan mampu menunjukkan pencapaian hasil belajar 
siswanya yang baik”.
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PEMBAHASAN
Jika menyimak perencanaan jam mengajar, 

guru Agus Santosa yang mencatat jumlah 36 
JMG, pada penilaian pelaksanaan selama satu 
tahun ajaran, menunjukkan bahwa guru yang 
bersangkutan berhasil mencapat jumlah 38 JMG. 
Hal ini sekaligus menunjukkan, bahwa guru Agus 
Santoso mampu secara konsisten memotivasi 
dan mendorong perilaku kerja searah dengan 
perencanaan yang dibuat, dan bahkan mencapai hasil 
akhir melebihi target yang dicanangkan. Implisit, 
matriks perencanaan dan pelaksanaan jam mengajar 
cenderung digunakan sebagai instrumen oleh guru 
dalam mengendalikan perilaku kerja, serta langsung 
maupun tidak langsung meningkatkan kompetensi, 
profesionalisme, dan kinerja pembelajaran. Pengisian 
matriks menjadikannya sebagai alat kontrol atau 
pranata pengendali dalam menjalankan tugas 
utama mengajarnya, dan tahap demi tahap akan 
mengarahkan pada perubahan sikap dan perilaku 
kerja yang terus membaik.  

Unsur, indikator, subindikator, parameter 
penilaian, serta bobot ekuivalensi, merupakan 
pemikiran yang dapat diterapkan kepada guru. 
Kelima komponen merupakan instrumen bagi guru 
untuk memotivasi diri (self motivation), mendorong, 
dan komitmen menjalankan tugas. Ada dua fungsi 
dari pengisian instrumen, pertama, mengetahui 
apakah guru merencanakan pelaksanaan tugas yang 
dinamis, dalam arti berupaya meningkatkan kualitas 
pelaksanaan tugas pembelajaran atau sebaliknya; 
dan kedua, seberapa besar guru merencanakan 
untuk mencapai jam mengajar (JMG). Pihak kepala 
sekolah dan pengawas pun dapat mengetahui secara 
langsung kecenderungan guru dalam menjalankan 
tugas pembelajaran selama satu tahun ajaran, baik 
terkait dengan upaya pengembangan keprofesian, 
kinerja, hasil belajar, keterlibatan dalam pendidikan 
karakter, dan keaktifan melaksanakan PTK, kemudian 
memberikan bimbingan dan bantuan yang diperlukan. 
Pada akhir tahun ajaran, dapat dilihat pencapaian 
pelaksanaan tugas pembelajaran oleh guru, apakah 
mengalami peningkatan seperti yang direncanakan 
atau tidak.

Jika terjadi peningkatan, maka guru yang 
bersangkutan  dapat menggunakan hasil di akhir tahun 
ajaran sebagai kondisi awal untuk merencanakan 
pelaksanaan kerja di tahun berikutnya. Tahap demi 
tahap, guru akan mencapai peningkatan kompetensi, 
profesionalisme dan kinerja, serta meningkatkan hasil 
belajar peserta didik/siswanya. Sebaliknya, apabila 

guru tidak mengalami perubahan pelaksanaan tugas, 
dan bahkan tidak mencapai hasil sesuai dengan 
perencanaan yang dibuat, hasil di akhir tahun ajaran 
dapat memberikan gambaran kondisi kemampuan 
dan kompetensi yang dimiliki oleh guru yang 
bersangkutan. Dengan bimbingan dan bantuan pihak 
yang berkepentingan (kepala sekolah, pengawas, 
dan narasumber/pakar), guru yang bersangkutan 
pun dapat menyusun perencanaan jam mengajar 
selanjutnya. Pemantauan, bimbingan, dan bantuan 
perlu dilakukan oleh kepala sekolah, pengawas, dan 
petugas yang ditunjuk, agar pelaksanaan pembelajaran 
tetap terkendali dan terarah baik.

Satu hal yang patut digarisbawahi, instrumentasi 
perencanaan dan pelaksanaan jam mengajar akan 
membawa guru untuk menjadi pembelajar dengan 
terus-menerus mengembangkan diri. Begitu juga 
dengan pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya, 
kepala sekolah dan pengawas misalnya, dituntut untuk 
meningkatkan kemampuan dan keterampilannya 
dalam memberikan bimbingan dan bantuan kepada 
guru. Tenaga nonkependidikan di sekolah pun akan 
berupaya menyiapkan data dan informasi yang 
memadai untuk mendukung tugas pembelajaran guru. 
Siswa akan lebih aktif melaksanakan pembelajaran, 
dan bahkan orang tua akan turut berpartisipasi aktif 
mendukung aktivitas di sekolah. Segenap hal ini akan 
bermuara pada penciptaan dinamisasi iklim sekolah 
sebagai organisasi pembelajar (learning organization) 
yang tahap demi tahap melakukan perubahan dan 
perbaikan. 

Seperti yang dikemukakan Fiol & Marjorie 
(1985), organisasi pembelajar sebagai proses perbaikan 
tindakan melalui peningkatan pemahaman dan 
pengetahuan. Suatu organisasi pembelajar merupakan 
kemampuan organisasi untuk tanggap dan mampu 
menjawab berbagai kondisi lingkungan internal dan 
eksternalnya yang mempengaruhi keberhasilannya. 
Senge (1990) mengartikan organisasi pembelajar 
sebagai “… organizations where people continually 
expand their capacity to create the results they truly 
desire, where new and expansive patterns of thinking are 
nurtured, where collective aspiration is set free, and where 
people are continually learning to see the whole together”. 
Pedler (1998) mendefinisikan sebagai ”… is a vision 
of what might be possible. It is not brought about simply 
by training individuals; it can only happen as a result 
of learning at the whole organization level. A learning 
company is an organization that facilitates the learning 
of all its members and continuously transforms itself”. 
Watkin & Marsic (1993) mengartikan sebagai “… 
characterized by total employee involvement in a process of 
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collaboratively conducted, collectively accountable change 
directed towards shared values or principles”. Simatupang 
(1995) memberi pengertian sebagai organisasi yang 
sangat adaptif dan responsif terhadap lingkungan 
eksternal dan internalnya, sedangkan Marquardt 
(1996) mengatakan sebagai suatu organisasi yang 
berkemampuan belajar secara kolektif dan terus-
menerus untuk mengubah dirinya menjadi lebih baik, 
mengelola, dan menggunakan pengetahuan untuk 
kesuksesan organisasinya. Dalt (2010) mengemukakan 
ada sejumlah aspek yang perlu diperhatikan dalam 
pengembangan organisasi pembelajar, yakni (a) 
kepemimpinan; (b) struktur kerja berbasis tim; (c) 
partisipatif staf; (d) keterbukaan informasi; dan (e) 
pengembangan budaya organisasi yang kondusif.
Jam Mengajar Guru dan Tunjangan Profesi 
Guru 

Pemikiran di atas dikemukakan sebagai 
terobosan bagi guru memenuhi beban kewajiban 
mengajar minimal 24 jam/minggu dan maksimal 40 
jam/minggu. Alternatif yang diajukan berperan ganda, 
di satu sisi, guru tidak perlu mencari penambahan jam 
mengajar di luar sekolah tempat menjalankan tugas/
pekerjaan utama, di sisi lain akan memotivasi dan 
mendorong guru untuk senantiasa meningkatkan 
kompetensi dan profesionalisme kerja.

Perhitungan Jam Mengajar Guru (JMG) 
sewajarnya digunakan pula sebagai acuan untuk 
menerapkan pemberian Tunjangan Profesi Guru 
(TPG). TPG adalah tunjangan penghasilan yang 
diberikan kepada guru setelah memenuhi persyaratan-
persyaratan yang telah ditetapkan. Tunjangan profesi 
sebesar satu bulan gaji pokok yang diterima bagi guru 
pemerintah (PNS) dan guru tetap bukan PNS sebesar 
Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 
bulan setelah memenuhi persyaratan yang sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, 
dan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan 
ketentuan perpajakan (Ditjen Anggaran, 2015. https://
www.kanalinfo.web.id/2016/03/tunjangan-profesi-
guru.html).

Satu kritik kerap kali diajukan terhadap 
pemberian TPG ini, karena dianggap jauh dari rasa 
keadilan. Guru yang baik dan kurang baik tetapi 
memiliki pengalaman mengajar jenjang kepangkatan 
sama, cenderung akan memperoleh TPG yang sama 
pula. Situasi seperti ini kurang memotivasi guru untuk 
meningkatkan kemampuan diri dan hasil belajar 
peserta didiknya, dan bahkan akan mempengaruhi 
guru-guru lain untuk berperilaku yang sama. Guru 
yang baik akan menjadi malas berprestasi, disebabkan 
oleh tidak adanya perbedaan perlakuan dalam 

perolehan TPG dengan guru yang kurang berprestasi. 
Atas dasar tersebut disarankan, selaras 

dengan penerapan alternatif pemikiran di atas perlu 
dipertimbangkan hasil penilaian akhir dikaitkan 
dengan perolehan TPG.  Hasil penilaian pemenuhan 
jam mengajar guru perlu dikaitkan dengan perolehan 
TPG guru, melalui usulan sebagai berikut.  
Pencapaian < 24 JMG =   70% TPG
Pencapaian antara 25 – 32 JMG =   80% TPG
Pencapaian >33 JMG = 100% TPG

TPG diberikan pada tahap perencanaan di 
awal tahun ajaran TPG sebesar 70%. Selanjutnya 
perolehan TPG akan diberikan setelah penilaian 
JMG di akhir tahun ajaran, disesuaikan dengan hasil 
penilaian dan perolehan TPG menurut ketentuan yang 
ada. Apabila pada akhir tahun ajaran, guru hanya 
mencapai perhitungan dan penilaian kurang 24 JMG, 
maka hanya memperoleh sebesar 70% TPG, tetapi jika 
mencapai lebih dari 24 JMG akan memperoleh sebesar 
80% atau 100% TPG.

Bagi guru yang tidak memperoleh TPG penuh, 
tidak akan kehilangan haknya terhadap sisa dana 
TPG yang ada. Namun, sisa dana tersebut diarahkan 
oleh pihak sekolah dan pengawas agar guru dapat 
menggunakannya untuk peningkatan kemampuan 
diri, seperti (a) memanggil pakar/narasumber 
untuk memberikan pembimbingan pembelajaran; 
(b) memenuhi kelengkapan fasilitas pembelajaran 
yang dibutuhkan guru; serta (c) penunjang kegiatan 
guru mengikuti pertemuan di KKG/MGMP, dan 
sebagainya.

PENUTUP
Kesimpulan

Pemenuhan jam mengajar guru sesuai dengan 
ketentuan minimal 24 jam/minggu dan maksimal 
40 jam/minggu seharusnya tidak ditinjau hanya 
dari segi kuantitas, tetapi juga kualitas. Untuk apa 
guru memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam 
peraturan dengan mencari ke sekolah lain atau 
dalam bentuk tugas tambahan, apabila itu hanya 
sekedar menyebarkan hasil belajar yang bermutu 
rendah. Dalam tulisan ini dikemukakan alternatif 
pemenuhan jam mengajar guru, selain tidak perlu 
mencari di luar sekolah juga dapat menjadi pendorong 
bagi peningkatan dan pengembangan kemampuan 
kompetensi, dan profesionalisme kerja guru.
Saran

A l t e r n a t i f  p e m i k i r a n  m e n g e n a i  j a m 
mengajar guru yang diajukan di sini, layak untuk 
dipertimbangkan dan diterapkan kepada guru-guru. 
Pemikiran berfungsi ganda, di satu sisi, merupakan 
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upaya meningkatkan kemampuan guru, di sisi lain 
dapat menjadi entry point bagi peningkatan mutu 
pendidikan. Penerapan alternatif pemikiran di sini 
memerlukan penguatan peraturan dari Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan. 
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Abstrak: Kurikulum pendidikan tinggi tertuang di dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) menurut 
Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015. RPS hendaknya mengikat dosen dan mahasiswa ke dalam kontrak 
belajar/kuliah sehingga perlu dilakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kualitas RPS yang di-
buat oleh dosen. Tujuan penelitian ini melakukan survei dan pengamatan di lingkungan Fakultas Ilmu 
Pendidikan Universitas Negeri Jakarta sehingga memperoleh data dan informasi yang lengkap dan 
akurat. Mengacu pada tujuannya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif evaluatif dengan meng-
gunakan data kualitatif dan kuantitatif.  Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, wawancara, 
dan studi dokumen. Data diolah dan dianalisis dengan menggunakan statistik sederhana dan secara 
deskriptif. Penelitian dilakukan di Fakultas Ilmu Pendidikan pada tahun 2017. Hasil penelitian berupa 
laporan tentang persentase dosen membuat RPS, keterlibatan mahasiswa dalam menyempurnakan RPS, 
kebermanfaatan RPS bagi mahasiswa, pengetahuan mahasiswa terhadap pokok bahasan dan tujuan 
pembelajaran mata kuliah, serta rujukan yang digunakan. Rekomendasi selanjutnya dapat dilakukan 
evaluasi terhadap isi RPS yang dibuat oleh dosen sesuai Permenristekdikti No 44 Tahun 2015. 

Kata-kata kunci: rencana pembelajaran semester, standar proses, proses pembelajaran

IMPLEMENTATION OF SEMESTER LEARNING PLAN 
IN LEARNING PROCESS 

AT UNIVERSITY
Abstract:  Higher-education curriculum is contained in Semester Learning Plan (RPS) as stated in Permenristek-
dikti No. 44 of 2015. RPS should bind lecturers and students into the contract of study / college so that it needs 
to be supervised and examination of the quality of RPS made by lecturers. The purpose of this study is to conduct 
surveys and observations within the Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta to obtain complete 
and accurate data and information. Referring to its purpose, this research includes descriptive evaluative research 
using qualitative and quantitative data. Data collection techniques used questionnaires, interviews, and document 
studies. Data is processed and analyzed using simple and descriptive statistics. The research was conducted in the 
Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta in 2017. The results from the research are the percentage of 
lecturers to make RPS, student involvement in refining RPS, RPS utilization for students, students' knowledge 
on the subject and learning objectives during the course, and the references used. Further recommendations can be 
evaluated on the content of RPS made by lecturers in accordance with Permenristekdikti No. 44 of 2015.

Keywords: semester learning plan, process standard, learning process

Pendidikan di setiap jenjang dan jenis 
diselenggarakan berdasarkan kurikulum yang 
ditetapkan dalam standar isi pendidikan nasional. 
Dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan 
Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti), No. 44 Tahun 
2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, 

kurikulum dimaknai sebagai “Seperangkat rencana 
dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran 
lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang 
digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 
program studi”. Selanjutnya, kurikulum pendidikan 
tinggi dikembangkan menjadi Rencana Pembelajaran 
Semester (RPS). Dalam pelaksanaan perkuliahan, 
dosen menyusun Satuan Acara Perkuliahan (SAP) 
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berpedoman pada RPS mata kuliah. Melalui 
pengembangan dan pelaksanaan kurikulum yang 
demikian, diharapkan kompetensi dalam standar 
kompetensi kelulusan dapat tercapai.

Dalam kurikulum pendidikan tinggi berbasis 
Kerangka Kompetensi Nasional Indonesia (KKNI), 
kompetensi dirumuskan mulai dalam bentuk deskripsi 
generik untuk setiap level, deskripsi spesifik prodi, 
learning outcomes lulusan prodi, kurikulum prodi 
(Daftar Deskripsi dan Bobot SKS Mata kuliah), rencana 
pembelajaran semester (mata kuliah), dan satuan acara 
perkuliahan.  Proses pembelajaran pada program studi 
untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan 
didasarkan pada standar proses pembelajaran yang 
ditetapkan dalam Bagian Keempat, Permenristekdikti 
No. 44 Tahun 2015. Standar proses pembelajaran 
yang dimaksud mencakup (a) karakteristik proses 
pembelajaran, (b) perencanaan proses pembelajaran, 
(c) pelaksanaan proses pembelajaran, dan (d) beban 
belajar mahasiswa.

Perencanaan proses pembelajaran disusun 
untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam RPS 
atau istilah lain yang ditetapkan dan dikembangkan 
oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam 
kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan 
dan/atau teknologi dalam program studi. Istilah 
lain yang dimaksud antara lain Rencana Program 
Kegiatan Pembelajaran Semester (RPKPS), Pedoman 
Perkuliahan, atau Kontrak Kuliah. Dalam penelitian 
ini, istilah yang dipakai adalah RPS sesuai dengan 
Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015.

Dosen menyusun RPS  mengacu pada deskripsi 
spesifik prodi dan outcomes lulusan prodi, serta 
kurikulum prodi. Pasal 12 Ayat (1) Permenristekdikti 
No. 44 Tahun 2015 menyebutkan, proses pembelajaran 
didasarkan pada RPS yang disusun untuk setiap mata 
kuliah. Lebih lanjut, Pasal 12 Ayat (3) menyebutkan, 
RPS paling sedikit memuat (1) nama program studi, 
nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama 
dosen pengampu; (2) capaian pembelajaran lulusan 
yang dibebankan pada mata kuliah; (3) kemampuan 
akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran 
untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; (4) 
bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang 
akan dicapai; (5) metode pembelajaran; (6) pengalaman 
belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam bentuk 
deskripsi tugas yang harus dikerjakan mahasiswa 
selama satu semester; (7) kriteria, indikator, dan bobot 
penilaian; dan (8) daftar referensi yang digunakan.

Setiap dosen menyusun RPS untuk mata kuliah 
yang diampunya. RPS berisi setidak-tidaknya manfaat 
mata kuliah, deskripsi mata kuliah, tujuan perkuliahan, 

materi/pokok bahasan, strategi perkuliahan/
pembelajaran, daftar rujukan/referensi, tugas, 
kriteria penilaian, serta jadwal perkuliahan dengan 
topik bahasan dan bahan bacaan. RPS ini bermanfaat 
kepada dosen dalam (a) merancang perkuliahan 
secara holistik dan sistematis, (b) menyusun SAP, 
(c) mengevaluasi dan meningkatkan mutu kegiatan 
perkuliahan yang sedang berlangsung, dan (d) 
merancang perkuliahan semester berikutnya. Bagi 
mahasiswa, RPS memberikan informasi tentang (a) 
mata kuliah secara utuh, (b) beban tugas dan tagihan 
mata kuliah, (c) gaya belajar yang sesuai, dan (d) sistem 
penilaian hasil belajar. Untuk kepentingan lain RPS 
bermanfaat sebagai (a) acuan bagi dosen lain ketika 
harus menggantikan dosen pemangku kuliah yang 
bersangkutan, (b) dokumen acuan untuk keperluan 
monitoring pelaksanaan perkuliahan, dan (c) dokumen 
pendukung ketika dilakukan akreditasi program studi 
atau lembaga. 

Dalam standar nasional pendidikan tinggi, tidak 
ada ketentuan yang menyebutkan rancangan RPS 
harus dibicarakan dan disepakati dengan mahasiswa. 
Akan tetapi, mengingat pendekatan perkuliahan 
di perguruan tinggi berpusat kepada kepentingan 
mahasiswa dan menggunakan pendekatan 
pembelajaran orang dewasa (andragogi), sewajarnya 
konsep/rancangan RPS dibicarakan dan disepakati 
dengan mahasiswa. Dalam pembahasan konsep 
RPS, dosen menjelaskan dan meminta pendapat 
mahasiswa khususnya mengenai tujuan perkuliahan, 
materi/pokok bahasan, strategi perkuliahan, daftar 
rujukan/referensi, dan kriteria penilaian. Dengan 
berperan serta dalam menyusun RPS, mahasiswa lebih 
menghayati rencana perkuliahan, merasa keinginan 
dan kebutuhan terwadahi sehingga memotivasi untuk 
belajar dan memiliki tanggung jawab dalam mencapai 
tujuan mata kuliah.

Untuk meningkatkan dan menjaga mutu 
pendidikan tinggi, Pemerintah menetapkan Standar 
Nasional Pendidikan Tinggi  (SNPT) yang merupakan 
satuan standar meliputi Standar Nasional Pendidikan 
(SNP), ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, 
dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 
SNP meliputi (a) standar kompetensi lulusan, 
(b) standar isi pembelajaran, (c) standar proses 
pembelajaran, (d) standar penilaian pembelajaran, 
(e) standar dosen dan tenaga kependidikan, (f) 
standar sarana dan prasarana pembelajaran, (g) 
standar pengelolaan pembelajaran, dan (h) standar 
pembiayaan pembelajaran. 

Standar proses pembelajaran merupakan 
kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran 
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digunakan. Buram awal  RPS yang dibuat oleh dosen 
tentu mendorong mahasiswa bertanya, memberikan 
pendapat, serta menyampaikan harapan, keinginan, 
serta kebutuhannya.

Tidak jarang terjadi seperti yang dikemukakan 
oleh Hussey dan Smith (2010), tujuan perkuliahan 
yang dirumuskan oleh dosen tidak dapat dijadikan 
acuan belajar bagi mahaiswa. Dapat jadi tujuan itu 
mengandung kompetensi yang terlalu umum atau 
sempit. Rumusan tujuan yang demikian mereduksi 
dan merusak proses pembelajaran. Akibat lain Suciati 
(2001) menyebutkan, mahasiswa terkadang tidak 
mengetahui secara jelas tentang tujuan dan tata cara 
penyelenggaraan perkuliahan, sehingga menebak-
nebak pengalaman belajar yang akan dijalani (Suciati, 
2001). Oleh karena itu, dosen perlu memperhatikan 
ketentuan menyusun RPS sehingga benar-benar 
dapat membantu mahasiswa dan dosen mewujudkan 
pembelajaran yang efektif dan efisien.

Kaitan RPS dengan prinsip-prinsip belajar,  
Boak (1998) mengemukakan kembali argumentasi 
Malcolm Knowles (1986) yang mengatakan bahwa 
RPS sebagai kontrak kuliah berkaitan erat dengan 
prinsip-prinsip dasar belajar orang dewasa, khususnya 
(a) orang dewasa pada umumnya dapat dan ingin 
bertanggung jawab atas belajar, (b) setiap orang 
membawa aneka ragam pengalaman ke dalam proses 
belajar sehingga menjadi sumber belajar yang kaya, 
(c) orang dewasa lebih siap belajar apabila melihat 
relevansinya dengan kebutuhan dan keinginan, dan 
(d) setiap orang memiliki gaya dan kecepatan belajar 
yang unik dan juga memiliki komitmen, tujuan, serta 
motivasi yang unik. 

Di samping membantu tugas dosen dengan 
membuat jelas kedudukan serta peranan mahasiswa 
dalam proses pembelajaran (Suciati, 2001), Boak 
(1998) menyebutkan manfaat RPS sebagai kontrak 
belajar/kuliah adalah (a) membuat belajar lebih 
relevan, (b) menjadikan mahasiswa berperan utama 
dalam menyempurnakan RPS, (c) pada umumnya 
memberikan motivasi belajar lebih besar kepada 
mahasiswa, (d) memberikan mekanisme untuk 
memfokuskan semua upaya dan sumber daya untuk 
memenuhi kebutuhan mahasiswa, (e) menjadikan 
relevansi belajar lebih luas, dan  (f) membantu setiap 
mahasiswa mengembangkan keterampilan belajar 
mandiri dan terus belajar sesudah menyelesaikan 
kuliahnya. 

Tidak jauh berbeda dengan manfaat RPS 
seperti yang dikemukakan Boak, dilihat dari isinya, 
Suciati (2001) mengungkapkan RPS sebagai Kontrak 
Perkuliahan meningkatkan efisiensi belajar karena  
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pada program studi untuk memperoleh capaian 
pembelajaran lulusan. Standar proses mencakup 
karakteristik, perencanaan, dan pelaksanaan 
pembelajaran, serta beban belajar mahasiswa.   
Perencanaan proses pembelajaran untuk setiap mata 
kuliah disusun dan disajikan dalam bentuk Rencana 
Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain yang 
wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

RPS adalah proses pembelajaran dalam setiap 
mata kuliah yang disusun dan dikembangkan oleh 
dosen yang bersangkutan secara mandiri atau 
bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang 
ilmu pengetahuan dan/atau teknologi/seni dalam 
program studi (Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, 
Pasal 12 Ayat 2). RPS dijadikan acuan oleh dosen dan 
mahasiswa dalam proses pembelajaran/kegiatan 
perkuliahan dalam satu semester.

Dilihat dari fungsi dan pemanfaatannya, RPS 
hendaknya dapat dijadikan sebagai kontrak belajar/
kuliah yang mengikat mahasiswa dan dosen. Boak 
(1998) mengatakan sebagai kontrak belajar, RPS 
merupakan kesepakatan formal antara pemelajar 
(mahasiswa) dan pembelajar (dosen). Penyusunan RPS  
mengikutsertakan dan atas persetujuan mahasiswa. 
Dengan demikian, RPS merupakan hasil kesepakatan 
bersama secara tertulis dan formal antara mahasiswa 
dan dosen tentang apa yang akan dipelajari dan 
bagaimana proses belajar itu akan diukur. Lebih 
lanjut, Boak (1998) mengemukakan RPS sebagai 
kontrak perkuliahan yang berciri fleksibel dan fokus 
pada pencapaian tujuan pembelajaran memberikan 
manfaat: (a) pembelajaran menjadi lebih relevan, (b) 
mahasiswa berperan serta dalam penyusunan dan 
penetapan RPS, (c) RPS memotivasi mahasiswa belajar, 
(d) RPS mengatur mekanisme untuk mengarahkan 
semua upaya dan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan 
mahasiswa, (e) RPS memberikan kontribusi yang 
berarti untuk pembelajaran yang bermakna, serta (f) 
RPS yang berhasil dapat membantu mahasiswa belajar 
mandiri dan belajar sepanjang hayat.  

Perlunya mengikutsertakan mahasiswa sejak 
awal merancang perkuliahan dikemukan oleh Boak 
(1998), Toohey (2000), dan Suciati (2001) bahwa  dalam 
mempelajari sesuatu, mahasiswa perlu diikutsertakan 
mulai dari awal, mengembangkan pertanyaan, 
mengenali pengetahuan awal dan hal-hal yang belum 
diketahui, mencoba menerapkan pengetahuan baru 
dalam menjawab pertanyaan dan memecahkan 
masalah. Dalam membahas konsep kontrak kuliah, 
didiskusikan deskripsi, tujuan, pokok bahasan, strategi 
pembelajaran, taat acara penilaian serta referensi yang 
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dalam bentuk lengkap berisi penjelasan secara 
garis besar pengalaman belajar setiap pertemuan. 
Dengan mengerti terlebih dahulu apa yang akan 
dibahas, mahasiswa memiliki kerangka berpikir 
untuk mencerna dan menanggapi apa yang akan 
dibahas dalam perkuliahan. Dari segi efektivitas, 
Suciati (2001) berpendapat RPS sebagai kontrak 
perkuliahan merupakan cara yang paling efektif untuk 
membantu mahasiswa mendiagnosis kebutuhan 
belajar, merancang kegiatan belajar, mendefinisikan 
dan memilih bahan belajar yang relevan dan cara 
belajar yang tepat, serta menjadi terlatih untuk 
melakukan evaluasi pribadi.

RPS yang efektif menurut Boak (1998) 
mempunyai dua karakteristik utama (a) flexibilitas, 
dan (b) fokus. Fleksibilitas ialah dapat memenuhi 
berbagai kebutuhan dan gaya belajar mahasiswa. Fokus 
ialah efektif membantu mahasiswa memfokuskan 
perhatiannya mencapai hasil dan capaian belajar 
tertentu/khusus. Kedua karakteristik utama ini 
diperlukan untuk suatu kontrak belajar efektif. Tanpa 
fleksibilitas, kebanyakan manfaat kontrak belajar tidak 
diperoleh. Tanpa fokus, mahasiswa mudah kehilangan 
arah.

Sebagai Kontrak Perkuliahan, buram awal 
RPS disusun oleh dosen yang bersangkutan memuat 
gambaran yang jelas dan rinci tentang deskripsi mata 
kuliah, tujuan perkuliahan, strategi, evaluasi dan 
kriteria yang digunakan. RPS dibahas dan disepakati 
dengan mahasiswa pada awal perkuliahan untuk 
menjadi kontrak kuliah dan acuan penyelenggaraan 
perkuliahan (Boak 1998 & Suciati 2001). Dalam proses 
pembahasan buram RPS itu dimungkinkan terjadi 
negosiasi antara mahasiswa dengan dosen berkaitan 
dengan setiap aspek yang didiskripsikan dalam 
RPS. Dalam proses negosiasi tersebut, Boak (1998) 
menyarankan agar (a) mahasiswa dan dosen berpegang 
teguh pada tujuan mata kuliah yang ditetapkan 
dalam kurikulum, (b) mahasiswa harus bersedia 
belajar, memberikan pendapat atas setiap komponen 
dalam rancangan RPS, (c) dosen bersedia mengubah 
pendekatan pembelajaran setelah mendengarkan, 
bertanya, dan membantu mahasiswa, dan (d) bila 
perlu dosen meminta bantuan pihak lain, misalnya 
ketua jurusan/program studi dalam melaksanakan 
perkuliahan. 

Akan tetapi, berbagai informasi yang diperoleh 
dari beberapa mahasiswa Strata 1, 2, dan 3, beberapa 
mata kuliah tidak menggunakan RPS atau mahasiswa 
tidak menerima RPS. Ada dosen yang hanya 
memberikan silabus mata kuliah yang berisi jadwal 
pertemuan/perkuliahan, pokok bahasan dalam satu 

semester, dan daftar buku rujukan. Kalaupun ada 
dosen memberikan RPS kepada mahasiswa, tetapi 
tanpa melalui pembahasan dan kesepakatan bersama 
antara dosen dan mahasiswa. Lebih jauh lagi, dalam 
proses perkuliahan, tidak jarang pokok bahasan dan 
bahan perkuliahan tidak sesuai dengan silabus yang 
diterima mahasiswa pada awal semester.

Tidak tersedianya RPS mengakibatkan 
mahasiswa tidak mengetahui secara jelas deskripsi, 
tujuan, pokok bahasan mata kuliah serta kegiatan 
perkuliahan selama semester. Lebih buruk lagi, 
mahasiswa tidak mengetahui kompetensi dan manfaat 
yang akan diperoleh. Dengan demikian, peran serta 
dan keaktifan mahasiswa dalam perkuliahan akan 
rendah dan sulit dapat diharapkan mahasiswa giat 
dan tekun belajar. Akhirnya, target mahasiswa terbatas 
pada kelulusan saja, bukan untuk memperoleh ilmu 
dalam meningkatkan kompetensinya.

Sementara itu, cukup banyak juga dosen yang 
menyusun RPS dengan mengikutsertakan mahasiswa 
sehingga dari awal diketahui deskripsi, tujuan, pokok 
bahasan, strategi dan metode  perkuliahan, serta tata 
acara penilaian dengan silabus yang lengkap sehingga 
mahasiswa mengetahui rencana kegiatan setiap 
pertemuan/perkuliahan. Akan tetapi, pengalaman 
peneliti menunjukkan, cukup banyak mahasiswa yang 
tidak menggunakan RPS itu sebagaimana seharusnya. 
Misalnya, mahasiswa tidak mempersiapkan diri 
dengan mempelajari di luar kelas pokok bahasan 
mengacu pada rujukan yang tertera pada silabus. 
Bahkan, sejumlah mahasiswa tidak mengetahui pokok 
bahasan dan rencana kegiatan sebelum masuk ke kelas 
mengikuti perkuliahan. 

Tidak tersedianya RPS yang disepakati 
oleh dosen dan mahasiswa atau tersedianya RPS 
sebagaimana seharusnya tetapi tidak dipergunakan 
oleh mahasiswa mengakibatkan mahasiswa tidak 
mempersiapkan diri sebelum perkuliahan, tidak 
aktif dalam diskusi, serta tidak termotivasi belajar 
dan cenderung pasif. Keadaan yang demikian tentu 
membuat kualitas proses dan hasil perkuliahan tidak 
berkualitas serta tujuan mata kuliah tidak tercapai. 

Tidak jarang juga,  RPS dan SAP tidak dapat 
dijadikan pedoman untuk dosen dan mahasiswa dalam 
menyelenggarakan perkuliahan. Alasannya, pertama, 
disusun terlalu umum, tidak spesifik, dan tidak cukup 
operasional. Kedua, disusun terlalu sempit dan kaku 
sehingga tidak memberikan keluwesan kepada dosen 
dan mahasiswa melaksanakan perkuliahan secara 
kreatif dan menyenangkan. Pengalaman belajar yang 
demikian melemahkan motivasi mahasiswa belajar 
(Hussey & Smith, 2010). 
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Oleh karena penting dan strategisnya 
kedudukan RPS dalam penyelenggaraan perkuliahan 
sehingga tercapai tujuan perkuliahan, perlu diketahui 
bagaimana penggunaan RPS dalam proses perkuliahan. 
Penelitian ini dilakukan di Fakultas Ilmu Pendidikan, 
Universitas Negeri Jakarta (FIP UNJ). Fakultas  ini 
dipilih karena semua Prodi di FIP UNJ mempelajari 
ilmu pendidikan sehingga menarik untuk diketahu 
sejauh mana proses perkuliahannya menerapkan 
prinsip-prinsip pembelajaran yang antara lain 
penggunaan RPS. Masalah penggunaan RPS tersebut 
mencakup (a) ketersediaan, (b) tata acara penyusunan, 
(c) kesesuaian, dan (d) penggunaan RPS.

Sejak diterapkannya kurikulum berbasis 
KKNI di UNJ, FIP UNJ belum pernah melakukan 
penelitian tentang penggunaan RPS dalam proses 
pembelajaran oleh dosen dan mahasiswa. Oleh 
karena itu perlu dilakukan penelitian awal untuk 
memperoleh gambaran tentang pelaksanaan standar 
proses pembelajaran khususnya berkaitan dengan RPS 
atau istilah lain di FIP UNJ

Mengacu pada latar belakang masalah yang 
telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui penggunaan RPS dalam penyelenggaraan 
perkuliahan di FIP UNJ dan memberikan masukan 
kepada pimpinan, koordinator program studi, dosen, 
serta mahasiswa di lingkungan FIP UNJ bagaimana 
meningkatkan pemanfaatkan RPS untuk pencapaian 
tujuan mata kuliah secara optimal. Secara khusus,  
tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui (a) 
ketersediaan RPS setiap mata kuliah untuk mahasiswa 
dan dosen, (b) proses penyusunan RPS, (c) kesesuaian 
RPS untuk mencapai tujuan perkuliahan, dan (d) tata 
cara penggunaan RPS dalam proses perkuliahan.

Tujuan umum dan khusus penelitian ini 
dicapai dengan melakukan survei dan pengamatan 
di lingkungan FIP UNJ untuk memperoleh data 
dan informasi yang lengkap dan akurat. Mengacu 
pada tujuannya, penelitian ini termasuk penelitian 
deskriptif evaluatif dengan menggunakan data 
kualitatif dan kuantitatif.

Hasil penelitian studi kasus ini bermanfaat 
untuk meningkatkan mutu proses dan hasil 
perkuliahan melalui penggunaan RPS secara tepat 
guna dan berhasil guna. Di samping itu, rekomendasi 
hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi 
pimpinan dan koordinator prodi di lingkungan FIP 
UNJ untuk merumuskan kebijkan lebih lanjut tentang 
penggunaan RPS. Hasil penelitian kasus ini dapat 
dijadikan sebagai salah satu acuan dalam melakukan 
penelitian dengan ruang lingkup lebih luas di tingkat 
Fakultas dan Universitas di lingkungan UNJ.

METODE PENELITIAN
Tujuan umum penelitian ini ialah untuk 

mengetahui penggunaan RPS  di FIP UNJ pada 
tahun 2017. Gambaran yang dimaksud mencakup 
acuan dalam menyusun RPS, ketersediaan RPS, 
peran serta mahasiswa dalam menyusun dan 
menetapkan RPS, serta pemanfaatan RPS dalam proses 
perkuliahan. Sumber data ialah mahasiswa FIP UNJ, 
tahun 2017 serta dokumen RPS. Data dikumpulkan 
dengan menggunakan kuesioner, wawancara, 
dan studi dokumen. Data diolah dan dianalisis 
dengan menggunakan statistik sederhana dan secara 
deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Data Kuesioner

Data kuesioner disebarkan ke tujuh program 
studi yang ada dalam Fakultas Ilmu Pendidikan 
Universitas Negeri Jakarta. Hal-hal yang ditanyakan 
dalam kuesioner yaitu mengenai penerimaan 
RPS untuk suatu mata kuliah, masukan untuk 
penyempurnaan RPS, manfaat RPS, dan proses 
pembelajaran. Untuk itu, ada 11 butir pernyataan 
kuesioner yang diberikan ke mahasiswa di setiap 
program studi.
Penerimaan RPS

Di dalam pernyataan penerimaan RPS, ada 
beberapa hal yang ditanyakan yaitu mahasiswa 
memperoleh RPS, waktu menerima RPS, dan sumber 
memperoleh RPS. Mahasiswa yang mendapat RPS 
paling banyak berada di prodi BK, TP, dan MP 
dari dua kelas yang diberikan kuesioner menjawab 
jika semua (100%) mahasiswa memperoleh RPS. Di 
posisi kedua, mahasiswa prodi PAUD menjawab 
jika semua (100%) mahasiswa dan hampir semua 
(97.61%) mahasiswa memperoleh RPS. Di posisi ketiga, 
mahasiswa prodi PLS menjawab jika semua (100%) 
mahasiswa dan hampir semua (97.61%) mahasiswa 
memperoleh RPS. Di posisi keempat, mahasiswa 
prodi PGSD menjawab jika semua (100%) mahasiswa 
dan sebagian besar (67.86%) mahasiswa memperoleh 
RPS. Selain itu, dari beberapa program studi hampir 
semua memeproleh RPS di pertemuan pertama dan 
diperoleh dari dosen bersangkutan.  
Masukan tentang RPS

Di dalam pernyataan masukan tentang RPS, 
ada beberapa hal yang ditanyakan yaitu dosen 
memberikan penjelasan tentang RPS, dosen meminta 
masukan dari mahasiswa, mahasiswa memberikan 
masukan untuk RPS, bagian yang diberikan masukan, 
serta dosen menyetujui masukan mahasiswa. Hampir 
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semua mahasiswa di setiap program studi menjawab 
dosen memberikan penjelasan tentang RPS serta 
mahasiswa diberikan kesempatan untuk memberi 
masukan terhadap RPS yang telah dibuat dosen. 
Manfaat RPS

Di dalam pernyataan manfaat RPS, ada beberapa 
hal yang ditanyakan yaitu tujuan penggunaan RPS 
oleh mahasiswa dan manfaat RPS. Hampir semua 
mahasiswa di setiap program studi memaparkan 
jika tujuan penggunaan RPS oleh mahasiswa untuk 
mempersiapkan bahan perkuliahan.
Perkuliahan Mengacu pada RPS

Hampir  semua program studi  sudah 
melaksanakan perkuliahan yang mengacu pada RPS 
sehingga dapat berlangsung secara sistematis dan 
terencana sesuai dengan kesepakatan yang telah 
dibuat dosen dan mahasiswa di kontrak perkuliahan 
atau RPS. 
Pokok bahasan untuk pertemuan hari ini

Jika dilihat dari jawaban yang dituliskan oleh 
mahasiswa, hampir semua mahasiswa (76-99%) dapat 
menuliskan pokok bahasan yang diajarkan oleh dosen 
sehingga dapat terlihat jika mahasiswa membaca 
RPS yang diberikan oleh dosen. Hal ini membuat 
mahasiswa dapat mempersiapkan diri untuk belajar 
sebelum perkuliahan dimulai. 
Rujukan/sumber bacaan hari ini

Hampir semua (76-99%) mahasiswa di dua mata 
kuliah dalam setiap program studi dapat menuliskan 
rujukan/sumber bacaan yang diajarkan sehingga 
mahasiswa tidak bingung dalam mencari rujukan/
sumber bacaan.
Tujuan pembelajaran

Sebagian besar (51-75%) mahasiswa paham 
tentang rumusan tujuan pembelajaran perkuliahan, 
hanya sedikit sekali (1-26%) yang tidak paham tentang 
tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dianggap 
mahasiswa sama dengan tujuan mahasiswa untuk 
kuliah. 
Pembuatan pertanyaan untuk dosen

Hampir semua (76-99%) mahasiswa tidak dapat 
membuat pertanyaan untuk dosen. Pernyataan ini 
dikosongkan atau tidak dijawab oleh mahasiswa. 
Studi Dokumen RPS

Dari 14 mata kuliah di seluruh program 
studi Fakultas Ilmu Pendidikan hanya ada empat 
dosen yang mengumpulkan RPS. Selebihnya tidak 
mengumpulkan meskipun sudah diminta berkali-kali. 
Dari keempat dosen yang mengumpulkan, hanya ada 
satu dosen yang mengumpulkan RPS dan dilengkapi 
dengan satuan acara perkuliahan (SAP). RPS keempat 
dosen dilihat dari kurikulum sudah lengkap karena 

dosen sudah memuat kompetensi akhir dari mata 
kuliah yang diampu beserta kompetensi khusus 
dari setiap topik materi. Hanya satu dosen yang 
memiliki RPS sangat lengkap karena memuat capaian 
pembelajaran lulusan untuk sikap, pengetahuan, 
keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Selain 
itu, juga disertakan capaian pembelajaran mata kuliah 
dan SAP.

 Identitas awal RPS yang dibuat keempat 
dosen sudah dilengkapi dengan deskripsi mata 
kuliah, bobot/SKS mata kuliah, kode mata kuliah, 
semester, serta nama dosen pembina. RPS sudah 
memuat ataupun menjelaskan tentang perencanaan 
dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang 
dilakukan selama satu semester. Hanya saja dari 
keempat dosen hanya satu dosen yang mencantumkan 
capaian pembelajaran lulusan sedangkan ketiga RPS 
nya lain tidak mencantumkan capaian pembelajaran 
lulusan sehingga tidak dapat diketahui kesesuaian 
antara kompetensi akhir mata kuliah dengan capaian 
pembelajaran lulusan.

Setelah menjelaskan identitas awal RPS, 
keempat dosen membuat tabel yang menjelaskan 
tentang tujuan perkuliahan; bahan kajian; metode 
pembelajaran; pengalaman belajar mahasiswa; 
penilaian yang memuat kriteria, indikator, dan 
bobot nilai; serta referensi sedangkan untuk jadwal 
perkuliahan tidak dicantumkan di dalam RPS. 
Pembahasan

Pembelajaran merupakan sebuah sistem 
yang terdiri dari beberapa komponen seperti tujuan 
pembelajaran, peserta didik, pengajar, kurikulum, 
media dan metode pembelajaran, sampai pada 
evaluasi pembelajaran. Oleh karena itu, untuk 
menghasilkan pembelajaran yang efektif maka 
diperlukan penyusunan rencana pembelajaran 
semester (RPS) agar berlangsung secara sistematis 
dan bertujuan.

Tujuan pembelajaran menjadi suatu acuan yang 
dituju dalam suatu proses pembelajaran. Seluruh 
kegiatan pembelajaran mengarah pada keberhasilan 
pencapaian tujuan pembelajaran sehingga semua 
komponen pembelajaran mengarah pada ketercapaian 
tujuan tersebut. Menjadi tanggung jawab pendidik 
untuk dapat mengelola dan mengatur informasi bagi 
peserta didik seperti penyajian informasi, pemberian 
contoh, latihan, dan umpan balik (Reigeluth, 1983: 
8). Hal ini menandakan jika pembelajaran dilakukan 
dengan unsur kesengajaan serta melalui perencanaan 
yang matang.

Brown (dalam Sanjaya, 2008) mengemukakan 
jika model pembelajaran hendaknya berfokus pada 
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kebutuhan peserta didik untuk membantu dalam 
memahami sesuatu. RPS harus dibuat oleh setiap 
pendidik agar terselenggaranya pembelajaran 
yang efektif dan efisien. Fakultas Ilmu Pendidikan, 
Universitas Negeri Jakarta memiliki tujuh program 
studi yaitu Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Teknologi 
Pendidikan, Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan 
Luar Sekolah, Manajemen Pendidikan, Bimbingan 
Konseling, dan Pendidikan Luar Biasa. 

Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarkan 
di kedua mata kuliah pada setiap program studi 
di lingkungan FIP UNJ terlihat jika hampir semua 
dosen program studi sudah membagikan RPS ke 
mahasiswa. Hanya satu program studi di satu mata 
kuliah yang tidak membagikan RPS ke mahasiswa. 
Hal ini menandakan hanya sedikit sekali dosen yang 
tidak membuat RPS untuk mahasiswa. Dengan hampir 
semua dosen di program studi sudah membuat RPS 
dan menyerahkan ke mahasiswa maka pembelajaran 
menjadi lebih relevan, memotivasi mahasiswa 
untuk belajar, berfokus pada kebutuhan mahasiswa, 
menghadirkan pembelajaran yang bermakna, dan 
membantu mahasiswa agar dapat belajar mandiri dan 
sepanjang hayat (Boak, 1998: 1-5). 

Sebagian besar dosen sudah memberikan 
RPS di pertemuan pertama karena RPS merupakan 
kontrak belajar/kuliah yang mengikat mahasiswa 
dan dosen selama satu semester meskipun bersifat 
fleksibel sehingga sebaiknya RPS diberikan di 
pertemuan pertama sebagai orientasi mata kuliah. 
Dalam pertemuan pertama tersebut, dosen dan 
mahasiswa membuat kesepakatan secara tertulis 
dan formal. Ketika membahas kontrak kuliah, dosen 
membahas deskripsi, tujuan, pokok bahasan, strategi 
pembelajaran, taat acara penilaian, serta referensi 
yang digunakan. Berdasarkan hasil penghitungan 
kuesioner, hampir semua dosen di setiap program 
studi sudah memberikan penjelasan tentang RPS.

Dalam pembahasan kontrak kuliah, mahasiswa 
dilibatkan dalam penyempurnaan RPS. Perlunya 
mengikutsertakan mahasiswa sejak awal merancang 
perkuliahan dikemukan oleh Boak (1998), Toohey 
(2000), dan Suciati (2001) bahwa dalam mempelajari 
sesuatu, mahasiswa perlu diikutsertakan mulai 
dari awal, mengembangkan pertanyaan, mengenali 
pengetahuan awal dan hal-hal yang belum diketahui, 
mencoba menerapkan pengetahuan baru dalam 
menjawab pertanyaan, dan memecahkan masalah.

Hampir semua dosen di program studi sudah 
memberikan RPS secara langsung ke mahasiswa. 
Namun, penyusunan RPS oleh dosen belum 
melibatkan partisipasi mahasiswa. Dosen belum 

meminta masukan dari mahasiswa untuk RPS, Dosen 
masih bertindak secara individu di dalam menyusun 
RPS. Mahasiswa umumnya hanya mengikuti materi, 
metode, media, sampai pada evaluasi pembelajaran 
yang sudah ditetapkan dan dirancang oleh dosen 
bersangkutan. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip 
belajar mahasiswa sebagai manusia dewasa yang 
diperlakukan sebagai pribadi yang bebas, bertanggung 
jawab, dan dapat dipercayai (Suciati, 2001). Hasil 
penelitian yang dilakukan oleh Toohey (2009) 
mengemukakan jika pendekatan belajar di pendidikan 
tinggi ada dua macam belajar yaitu mendalam dan 
superfisial. Jika ditelaah berdasarkan makna dua 
pendekatan belajar tersebut, dengan mahasiswa 
tidak dilibatkan dalam penyusunan dan kesepakatan 
RPS, pendekatan belajar superfisial yang terjadi. 
Pendekatan belajar superfisial membuat mahasiswa 
tertarik untuk memenuhi persyaratan sistem yang ada. 
Mahasiswa tidak diajak membangun pengetahuan 
secara bermakna dengan mendiskusikan topik-topik 
melalui strategi membaca banyak. Pendekatan belajar 
superfisial membuat mahasiswa menghapal dan 
mengungkapkan kembali informasi yang telah dihapal  
untuk sekedar memenuhi persyaratan penilaian. Hasil 
belajar pun tidak bertahan lama dan mudah sekali 
dilupakan oleh mahasiswa. Kemampuan kognitif 
hanya berlangsung pada kawasan kognitif yang 
rendah.

 Ketika pernyataan kuesioner berisi tentang 
bagian mahasiswa untuk memberikan masukan RPS, 
sebagian besar mahasiswa memilih tidak menjawab 
karena tidak dibiasakan oleh dosen untuk memberikan 
masukan di RPS. Begitupula ketika pernyataan 
dosen menyetujui masukan dari mahasiswa untuk 
RPS, mahasiswa memilih tidak menjawab. Padahal, 
sebagian besar mahasiswa menjawab jika RPS 
bermanfaat untuk mempersiapkan bahan perkuliahan 
dan mempelajari pokok bahasan sebelum perkuliahan 
selama satu semester. Ketepatan dosen dalam 
konsisten dengan RPS bagi sebagian besar mahasiswa 
menjelaskan selalu tepat dan kadang-kadang. Jadi, 
tidak selamanya dosen selalu sesuai dengan RPS yang 
dibuat.  

Mahasiswa sudah mengetahui pokok bahasan 
yang mau dibelajarkan oleh dosen begitupula dengan 
rujukan/sumber bacaan dan tujuan pembelajaran. 
Tetapi mahasiswa tidak mampu membuat pertanyaan 
untuk dosen. Hal ini dikarenakan mahasiswa tidak 
dibiasakan untuk memberikan masukan topik di awal 
perkuliahan sehingga terbiasa diberi oleh dosen dan 
tidak memberi. Kemampuan berpikir kritis dan kreatif 
dalam tatanan berpikir tingkat tinggi belum dikuasai 
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dengan baik oleh mahasiswa. Hal ini menandakan 
bahwa interaksi komunikasi antara dosen dengan 
mahasiswa dalam penyusunan RPS sangat membantu 
di dalam mencapai belajar yang bermakna. Tentunya 
jika mahasiswa dibiasakan untuk berdiskusi tentang 
topik materi, kemampuan berpikir kritis dan kreatif 
akan terlatih.

Merujuk pendapat Knowles (1990), Evans 
dan Nation (2000) mengemukakan, karakteristik 
mahasiswa sebagai pemelajar orang dewasa: (a) 
termotivasi terutama oleh faktor-faktor interinsik 
dan terdorong untuk mengarahkan semua tenaganya 
untuk meningkatkan kualitas hidupnya serta 
memperkuat aktualisasi diri/self-esteem; (b) cenderung 
berpusat pada masalah atau tugas yang dihadapi; 
(c) mengintegerasikan informasi/pengetahuan baru 
paling efektif dengan konteks situasi kehidupan nyata; 
(d) memasuki situasi belajar dengan pengalaman 
hidup yang banyak; sering khawatir kehilangan 
aktualisasi diri (self-esteem) di kelas; (e) memiliki 
perasaan yang kuat bagaimana sesorang belajar 
dan mampu mempraktikkan pengaturan diri 
(self regulation) yang tinggi dalam proses belajar. 
Mahasiswa sebaiknya dilibatkan dalam penyusunan 
materi RPS sehingga terbiasa membaca banyak sumber 
belajar dan membuat belajar menjadi kegiatan yang 
bermakna.

Sesuai ketentuan dalam peraturan pemerintah 
No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan maka pelaksanaan pembelajaran di 
semua jenjang pendidikan termasuk perguruan 
tinggi diharapkan diselenggarakan secara interaktif, 
inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi 
peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta 
memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 
kreativitas, dan kemandirian sesuai bakat, minat, dan 
perkembangan fisik serta psikologis peserta didik 
sehingga memberikan mahasiswa kesempatan dalam 
berdiskusi sangat membantu dalam mengkonstruksi 
berpikir kritis mahasiswa.

Dengan mahasiswa ditugaskan membuat 
pertanyaan ke dosen sebenarnya salah satu bentuk 
umpan balik yang dapat dilakukan oleh dosen untuk 
meningkatkan kualitas pembelajaran. Umpan balik 
dapat dianggap sebagai bahan evaluasi setiap dosen 
dalam melaksanakan proses pembelajaran. 

Jika dilihat dari kompetensi desain pembelajaran 
yang dimiliki oleh dosen sudah sangat baik. Hal 
ini terlihat dari RPS yang dibuat sudah berisi 
serangkaian kompetensi, materi pembelajaran, metode 
pembelajaran, sampai evaluasi hasil belajar yang 
nantinya digunakan untuk mengukur kemampuan 

mahasiswa. Secara keseluruhan, kegiatan pembelajaran 
yang dituangkan di dalam RPS sudah mewadahi 
mahasiswa untuk belajar secara aktif. Beragam strategi 
dan metode pembelajaran dilakukan oleh guru. 

Dengan demikian, berdasarkan hasil kuesioner 
dan studi dokumen yang dilakukan dapat disimpulkan 
jika sebagian besar dosen di lingkungan Fakultas 
Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta sudah 
membuat RPS dan memberikan ke mahasiswa. 
Namun, masih ditemukan jika dosen tidak selalu 
memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk 
memberikan masukan tentang topik-topik yang ada 
di RPS. Kemampuan dosen dalam membuat RPS 
sudah baik terlihat dari RPS yang dibuat meskipun 
belum mencantumkan capaian pembelajaran lulusan 
sehingga tidak bisa dilihat kesesuaiannya dengan 
kompetensi mata kuliah.

PENUTUP
Kesimpulan

Dosen sudah membiasakan membuat RPS 
di awal perkuliahan pada pertemuan pertama 
dan membagikan langsung ke mahasiswa. Hal ini 
memberikan dampak positif bagi mahasiswa yaitu 
jadi tahu topik bahasan yang mau dibelajarkan, 
rujuan/sumber bacaan yang digunakan, serta tujuan 
pembelajaran dari perkuliahan yang berlangsung. 
Tetapi, ketika membuat RPS, dosen tidak melibatkan 
mahasiswa untuk berdiskusi sehinggga mahasiswa 
tidak terlatih dalam berpikir kreatif dan kritis dan 
berimbas pada mahasiswa tidak terbiasa dalam 
memberikan pertanyaan untuk dosen.

RPS yang dibuat oleh dosen sudah dapat 
mengakomodir mahasiswa untuk belajar secara aktif 
dan mandiri. RPS sudah lengkap memuat komponen-
komponen seperti kompetensi, deskripsi mata 
kuliah, bobot SKS, dosen pengampu, topik materi, 
pengalaman belajar, media pembelajaran, sumber 
belajar, sampai pada kriteria evaluasi yang digunakan.
Saran

Dosen sebaiknya berdiskusi dengan mahasiswa 
untuk membahas topik-topik yang ada di dalam RPS 
sehingga mahasiswa jadi lebih banyak membaca 
berbagai macam sumber belajar di dalam memberikan 
saran. Mahasiswa nantinya menjadi pebelajar yang 
aktif dalam memproses dan mengolah informasi 
sehingga keterampilan berpikir kreatif dan kritis dapat 
terlatih dengan baik. 

Fakultas ataupun program studi memiliki arsip 
RPS dari dosen sehingga ketika RPS dibutuhkan 
tidak perlu datang ke dosen yang bersangkutan 
tetapi dapat langsung mengambil di program studi. 
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Abstrak: Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penerapan e-learning di program studi Teknologi Pen-
didikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode studi 
kasus dengan berbagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) terdapat 20 
mata kuliah yang diselenggarakan dengan e-learning oleh 7 orang dosen; (2) e-learning yang diterapkan 
adalah blended learning; (3) penerapan e-learning telah melalui tahap analisis, desain dan pengembangan; 
(4) tahap analisis meliputi analisis karakteristik siswa dan analisis lingkungan e-learning; (5) tahap desain 
dimana sebagian besar dirancang dengan pola pembelajaran online (mempelajari materi, memperdalam 
materi melalui forum diskusi online, menerapkan pengetahuan melalui penugasan online, dan evaluasi 
melalui tes online), dan pembelajaran tatap muka lebih menekankan pada diskusi mendalam, demonstrasi, 
studi kasus, serta praktik; (6) tahap pengembangan dosen mengembangkan materi dengan memanfaat-
kan materi yang telah ada; (7) implementasi blended learning menarik dan disukai oleh mahasiswa; (8) 
pelaksanaan e-learning berjalan dengan baik karena adanya komitmen yang kuat dari dosen, kefamiliaran 
TIK mahasiswa dan dukungan program studi; serta (9) faktor penghambat penerapan e-learning lebih 
pada lemahnya dukungan kebijakan dan infrastruktur TIK yang belum memadai. Berdasarkan temuan 
penelitian direkomendasikan agar program studi Teknologi Pendidikan memiliki standar minimal 
pengembangan dan implementasi blended learning serta meningkatkan dukungan fasilitas dan akses 
terhadap internet yang memadai.

Kata-kata kunci: e-learning, analisis, desain, pengembangan, evaluasi, implementasi

E-LEARNING APPLICATION AT UNIVERSITY
Abstract: This research was aimed to describe the application of e-learning at the Department of Educational Tech-
nology, Faculty of Education Science, Jakarta State University. This research used case study research method with 
multiple data collection. Research findings revealed that (1) there are 20 courses conducted using e-learning by 7 
lecturers; (2) blended learning was used; (3) e-learning itself developed through analysis, design and development 
phases; (4) analysis phase including students characteristics analysis, e-elarning environment analysis and content 
analysis; (5) design phase including online leaerning design (designing content, discussion for online discussion 
forum, assignment for online assignment, and test item for online evaluation) and face-to-face learning design in-
cluding deep discussion, case study, and demonstration and practices; (6) student acceptance on blended was high; 
(7) there were several barriers in implementing e-learning due to lack of policy and ICT infrastructure support; 
and (8) supporting factors of implementation e-learning were the high commitment from lecturers and students, 
and the familiarity of students toward ICT. Based on research findings, Department of Educational Technology 
was recommended to have a minimum standard of development and implementation of e-learning and to enhance 
ICT infrastructure support, esp. access adequate internet connectivity. 
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Perkembangan Teknologi Informasi dan 
Komunikasi (TIK) telah mempengaruhi semua aspek 
yang ada, seperti aspek ekonomi, budaya, politik, 
sosial, pertahanan keamanan, pekerjaan rumah 
tangga bahkan dunia pendidikan sekalipun. Melihat 
peran penting TIK dalam pembelajaran, maka pada 
pelaksanaannya banyak sekali model pembelajaran 

yang telah dikembangkan untuk memecahkan 
masalah belajar dan pembelajaran. Salah satu model 
tersebut ialah model pembelajaran berbasis Teknologi 
Informasi dan Komunikasi (TIK). Model pembelajaran 
TIK banyak melahirkan istilah seperti web-based 
learning, online learning, distance learning, dan e-learning.

Seperti dikatakan di atas bahwa salah 
satu cara untuk memudahkan dan mengatasi 
masalah pembelajaran adalah model pembelajaran 
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berbasiskan TIK. Oleh karena itu, program studi 
Teknologi Pendidikan (Strata-1) merasa perlu 
untuk menerapkan model pembelajaran tersebut, 
yaitu dengan memberlakukan model pembelajaran 
e-learning. Program studi Teknologi Pendidikan 
(Strata-1) merupakan salah satu prodi yang telah 
menerapkan e-learning dalam proses pembelajarannya, 
penerapan e-learning sudah sejak lama diterapkan 
dan diuji coba oleh beberapa dosen program 
studi Teknologi Pendidikan (Strata-1). Uji coba 
kepada mahasiswa dilakukan baik dalam skala kecil 
maupun besar. Dilakukan juga analisis sarana dan 
prasarana (teknologi dan tools pada platform). Hasilnya, 
mahasiswa Teknologi Pendidikan sudah paham 
aspek teknis tetapi kultur belajar yang menuntut 
kemampuan menyampaikan pesan secara elektronik 
dan kemandirian belajar masih cukup rendah. Dari 
hasil analisis, Program Studi Teknologi Pendidikan 
(Strata-1) pada bulan Mei tahun 2009 akhirnya 
meresmikan model pembelajaran tersebut. Hal ini 
ditandai dengan peluncuran situs resmi jurusan yaitu 
www.web-bali.net. Dalam e-learning menggunakan 
konsep Learning Managemant System (LMS) dan 
Learning Content Management System (LCMS), yang 
pengaplikasiannya menggunakan platform Caroline, 
Moodle, Dokeos, A-tutor, dan sebagainya.

Dalam penerapan e-learning, tenaga pendidik 
dan peserta didik memiliki perannya masing-masing. 
Tenaga pendidik (guru/dosen/instruktur ataupun 
widyaiswara) memiliki peran sebagai fasilitator dan 
pembimbing dalam kegiatan pembelajaran, sedangkan 
peserta didik (siswa dan mahasiswa) memiliki peran 
sebagai konstruktor pengetahuan, pembelajar mandiri 
(independent learners), dan pemecah masalah (problem 
solvers).

 Kondisi tersebut telah menyebabkan e-learning 
menjadi pusat perhatian khususnya dalam pendidikan 
untuk terus dikaji, diterapkan, dan diperbaiki dari 
berbagai aspek oleh para pakar dan praktisi pendidikan 
untuk digunakan dalam pendidikan formal dan 
nonformal. Sebagai sesuatu yang baru, penerapan 
e-learning mungkin masih jauh dari sempurna jika 
dibandingkan antara apa yang seharusnya (secara 
konseptual) dengan praktik pelaksanaannya (secara 
faktual). E-learning telah menjadi isu penelitian dan 
kajian kontemporer dalam dunia pendidikan dewasa 
ini. 

Melihat kondisi tersebut maka program 
studi Teknologi Pendidikan (Strata-1) Fakultas 
Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta merasa 
perlu untuk ikut serta dalam mengembangkan dan 
menerapkan model pembelajaran e-learning dalam 

proses pembelajaran. Hal ini merujuk kepada 
Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 
(SK Mendiknas) pada tanggal 24 September 2001. 
SK Mendiknas tersebut berisi tentang himbauan 
kepada perguruan tinggi konvensional untuk 
menyelenggarakan pendidikan jarak jauh yang 
berbasis jaringan.

Penelitian ini bertujuan menganalisis proses 
pembelajaran yang menggunakan penerapan e-learning 
di program studi Teknologi Pendidikan (Strata-1), 
Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta, 
dan yang menjadi fokus dalam penelitian adalah 
bagaimanakah pelaksanaan penerapan e-learning 
dilihat dari aspek pedagoginya, yang meliputi (1) 
desain pembelajaran yang digunakan; (2) pelaksanaan 
strategi pembelajaran yang digunakan dalam 
penerapan proses pembelajaran elektronik (e-learning); 
(3) kemampuan mahasiswa dalam mengikuti proses 
pembelajaran e-learning pada perkuliahan; dan  (4) 
faktor penghambat dan pendukung yang terjadi 
dalam pelaksanaan penerapan proses pembelajaran 
elektronik (e-learning).

Sejak ditemukannya teknologi internet, hampir 
segalanya menjadi mungkin dalam dunia pendidikan. 
Saat ini peserta didik dapat belajar tidak hanya 
dimana saja tetapi sekaligus kapan saja dengan 
fasilitas sistem electronic learning yang ada. E-learning 
kini semakin dikenal sebagai salah satu cara untuk 
mengatasi masalah pendidikan dan pelatihan, baik 
di negara-negara maju maupun di negara yang 
sedang berkembang, khususnya Indonesia. Banyak 
orang menggunakan istilah yang berbeda-beda untuk 
e-learning namun pada prinsipnya e-learning adalah 
pembelajaran yang menggunakan jasa elektronik 
sebagai alat bantunya. Istilah e-learning mengandung 
pengertian yang sangat luas, sehingga banyak pakar 
yang menguraikan tentang definisi e-learning dari 
berbagai sudut pandang. Menurut Khan (2005), 
e-learning dapat dijadikan sebagai pendekatan 
inovatif untuk mendistribusikan desain yang baik, 
pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, 
interaktif, dan memfasilitasi lingkungan pembelajaran 
untuk setiap orang, kapan saja dengan menggunakan 
atribut-atribut dan sumber-sumber dari bermacam-
macam teknologi digital selama materi pembelajaran 
tersebut cocok untuk pembelajaran terbuka, fleksibel 
dan lingkungan pembelajaran, sedangkan Clark 
dan Mayer (2003) memiliki pandangan lain tentang 
pengertian e-learning. Menurut ketiga pakar, e-learning 
memiliki beberapa elemen-elemen tentang apa, 
bagaimana, dan mengapa. Sementara Holmes 
dan Gardner (2006) menyatakan bahwa e-learning 



PERSPEKTIF Ilmu Pendidikan - Vol. 32 No. 1 April 2018 55

Penerapan Electronic Learning...

menawarkan peluang baru bagi instruktur dan peserta 
didik untuk memperkaya pengalaman pembelajaran 
dan mengajar melalui lingkungan virtual yang 
mendukung tidak hanya dalam penyampaiannya saja 
tetapi juga penjelajahannya dan penerapan informasi. 

Istilah e-learning juga  mengandung pengertian 
yang sangat luas, sehingga banyak pakar yang 
menguraikan tentang definisi e-learning dari berbagai 
sudut pandang. Salah satu definisi yang cukup 
dapat diterima banyak pihak dari Wahono (2008) 
yang menyatakan bahwa e-learning merupakan 
suatu jenis belajar mengajar yang memungkinkan 
tersampaikannya bahan ajar ke siswa dengan 
menggunakan media internet, intranet atau media 
jaringan komputer lain. 

Dabbagh dan Ritland (2005) menyebut e-learning 
dengan istilah online learning yang mendefinisikan 
pembelajaran online sebagai lingkungan pembelajaran 
terbuka dan terdistribusi alat-alat pedagogik, internet, 
teknologi berbasis jaringan, untuk memfasilitasi 
pembelajaran dan membangun ilmu pengetahuan 
melalui aksi dan interaksi. E-learning merupakan 
pembelajaran yang dapat dilakukan dimana saja dan 
kapan saja, tergantung pada kebutuhan sumber daya 
manusia (pengajar, dosen, instruktur, dan peserta 
didik) yang melakukan kegiatan pembelajaran 
e-learning tersebut. 

Dari beberapa pendapat para ahli maka dapat 
disimpulkan bahwa e-learning adalah pendekatan 
inovatif untuk mendistribusikan desain yang baik, 
pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, 
interaktif, dan pembelajaran untuk setiap orang, kapan 
saja dengan menggunakan atribut-atribut dan sumber-
sumber dari bermacam teknologi digital selama materi 
pembelajaran tersebut cocok untuk pembelajaran 
terbuka, fleksibel, dan lingkungan pembelajaran.

Dalam penerapan e-learning, ada beberapa 
proses komponen yang harus dilakukan, yaitu 
(1) konten yang relevan dengan tujuan belajar; (2) 
menggunakan metode pembelajaran, seperti contoh 
dan praktik untuk membantu belajar; (3) menggunakan 
elemen media seperti kalimat dan gambar untuk 
mendistribusikan konten dan metode belajar; (4) 
pembelajaran dapat dilakukan secara langsung 
dengan instruktur (synchronous) ataupun belajar 
secara individu (asynchronous); serta (5) membangun 
wawasan dan teknik baru yang dihubungkan dengan 
tujuan belajar.

Khan (2005) menggambarkan beberapa 
komponen yang harus diketahui bila suatu 
lembaga ingin menerapkan e-learning, yaitu (1) 
desain  pembelajaran; (2) komponen multimedia; (3) 

peralatan internet; (4) komputer dan penyimpanan 
alat; (5) penyambungan dan layanan providers; (6) 
power/program manajemen, merencanakan sumber 
perangkat lunak, dan standar-standarnya; serta (7) 
layanan dan aplikasi sambungan. 

Menurut Dabbagh dan Ritland (2005), ada tiga 
kunci komponen dari pembelajaran online bekerja 
sama untuk mengangkat arti pembelajaran dan saling 
timbal balik, yaitu (a) model pedagogi atau gagasan-
gagasan; (b) strategi pendidikan dan pembelajaran; 
dan (c) alat-alat pedagogi, atau teknologi pembelajaran 
online seperti internet dan teknologi berbasis jaringan. 
Dabbagh dan Ritland (2005) menggambarkan tiga 
komponen tersebut seperti di bawah ini: 

Gambar. Tiga kunci komponen-komponen dari pem-
belajaran online

Gredler (2011:2) mendefinisikan belajar 
(learning) adalah proses multisegi yang biasanya 
dianggap sesuatu yang biasa saja oleh individu 
sampai mengalami kesulitan saat menghadapi tugas 
yang kompleks. Belajar juga merupakan basis untuk 
kemajuan masyarakat di masa depan. Mengingat 
pentingnya belajar bagi masyarakat dan individu, 
maka masyarakat tidak bisa membiarkan proses 
pendidikan begitu saja.

Belajar adalah proses perubahan melalui 
kegiatan atau prosedur latihan, baik latihan di 
laboratorium atau di lingkungan alamiah. Belajar 
merupakan proses mental yang terjadi dalam diri 
seseorang, sehingga dapat menyebabkan munculnya 
perubahan perilaku. Aktivitas mental itu terjadi karena 
adanya interaksi individu dengan lingkungan yang 
disadari. Dengan demikian, belajar bukan hanya 
sekedar mengumpulkan pengetahuan tetapi lebih 
merupakan sebuah aktivitas mental. Definisi belajar 
pada dasarnya diarahkan oleh tujuan dan terkait 
dengan hidup dan melakukan, dengan memiliki 
pengalaman dan berusaha untuk memahami mencari 
makna atas pengalaman tersebut. Pada saat berbicara 
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tentang belajar, maka berbicara tentang bagaimana 
perilaku itu berubah melalui pengalaman. 

Belajar menjadikan pengalaman sebagai 
sarana mengubah perilaku ke arah positif. Hal 
ini tentu mengisyaratkan perlunya pengalaman 
belajar yang dirancang dan dikembangkan untuk 
memfasilitasi peserta didik memperoleh pengetahuan 
dan keterampilan secara efektif dan efisien. Di sinilah 
konsep pembelajaran muncul, yaitu pengkondisian. 
Miarso (2005) merumuskan empat rujukan yang 
terkandung dalam definisi belajar, yaitu (1) adanya 
perubahan atau kemampuan baru; (2) perubahan atau 
kemampuan baru tidak berlangsung sesaat, melainkan 
menetap dan dapat disimpan; (3) perubahan atau 
kemampuan baru terjadi karena adanya usaha; dan 
(4) perubahan atau kemampuan baru itu tidak hanya 
timbul karena faktor pertumbuhan.

Miarso (2005), menggambarkan pembelajaran 
dalam konsep teknologi pendidikan yang diartikan 
sebagai usaha mengelola lingkungan dengan sengaja 
agar seseorang membentuk diri secara positif dalam 
kondisi tertentu. Suatu program pembelajaran yang 
baik haruslah memenuhi kriteria daya tarik, daya guna 
(efektivitas), dan hasil guna (efisiensi). Berdasarkan 
uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 
proses belajar pada hakikatnya merupakan proses 
perubahan yang terjadi dalam diri seseorang melalui 
pengalaman. Perubahan yang terjadi dalam belajar 
menyangkut perubahan yang bersifat pengetahuan 
(kognitif), keterampilan (psikomotorik), maupun yang 
menyangkut nilai dan sikap (afektif) yang diperoleh 
karena adanya interaksi antara peserta didik dengan 
pengalaman dan sumber belajar. Sementara itu, 
pembelajaran merupakan proses memfasilitasi belajar 
melalui pengalaman belajar yang dirancang dan 
dikembangkan sesuai kebutuhan dan karakteristik 
peserta didik.

Desain pembelajaran telah menjadi kebutuhan 
bagi berbagai kalangan. Tidak hanya mahasiswa 
fakultas kependidikan, tetapi juga dari para pendidik 
dan pemerhati pendidikan di Indonesia. Desain 
pembelajaran adalah ilmu pengetahuan yang 
membicarakan tentang sistem pembelajaran, yaitu 
sub-sub, bagian-bagian, unsur-unsur, dan komponen-
komponen yang berkaitan dengan terlaksananya suatu 
proses pembelajaran yang bermutu dan bermakna 
serta mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

Sebagaimana yang telah digariskan oleh 
Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 bab 
II (pasal 3) bahwa tujuan pendidikan nasional adalah 
“Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi 
manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 
cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara 
yang demokratis, serta bertanggung jawab”.

Pengajar, desain pembelajaran, dan peserta 
didik adalah tiga hal yang berkaitan tentang proses 
pembelajaran karena tiga hal tersebutlah yang 
menjadi motor dalam pergerakan sebuah roda 
pembelajaran. Proses pembelajaran akan mencapai 
tujuan pembelajaran yang diharapkan jika desain 
pembelajarannya dibuat dengan benar, efektif, efisien, 
menyenangkan atau yang sering disebut PAKEM.

Menurut Kemp, Morrison, & Ross dalam 
Prawiradilaga (2007) menjelaskan esensi desain 
pembelajaran mengacu pada empat komponen inti 
yaitu peserta didik, tujuan pembelajaran, metode, 
dan penilaian. Dalam mendesain suatu pembelajaran, 
perlu kiranya untuk selalu diingat bahwa pengajar 
atau instruktur serta desainer merancang dan 
mengembangkan proses belajar untuk orang lain, 
bukan untuk dirinya sendiri. Keberhasilan peserta 
didik dalam belajarnya menjadi barometer kesuksesan 
pengajar atau desainer pembelajaran. Begitu pula 
halnya bila mendesain pembelajaran dalam e-learning. 
Patricia dan Tillman (2005) mendefinisikan desain 
pembelajaran sebagai proses menerjemahkan prinsip 
pembelajaran dan petunjuk ke dalam perencanaan 
untuk materi pembelajaran, kegiatan, sumber-sumber 
informasi, dan evaluasi secara sistematik dan reflektif. 

Neal dan Susan seperti dikutip Miarso (1988) 
mendefinisikan desain pembelajaran sebagai proses 
intelektual untuk membantu guru secara sistematis 
manganalisis kebutuhan sisi dan membangun berbagai 
kemungkinan terstruktur untuk secara responsif dapat 
mencapai kebutuhan tersebut.

Reiser seperti dikutip Prawiradilaga (2002) 
mengungkapkan definisi desain pembelajaran sebagai 
rangkaian prosedur sebagai suatu “sistem” untuk 
pengembangan program pendidikan dan pelatihan 
dengan konsisten dan teruji. Desain pembelajaran juga 
sebagai “proses” yang rumit tetapi kreatif, aktif, dan 
berulang-ulang. Prawiradilaga juga mengutip definisi 
desain pembelajaran menurut Dick dan Carey, bahwa 
desain pembelajaran mencakup seluruh proses yang 
dilaksanakan pada pendekatan sistem.

Dalam penyusunannya desain pembelajaran, 
terlepas dari model yang dipilih merupakan tugas 
suatu tim. Tim penyusun ini bersifat sistemik, yaitu 
berperan sesuai profesi masing-masing, tidak tumpang 
tindih. Kemp dan Morrison (2007) membagi tim 
tersebut menjadi (1) instructional designer; (2) subject 
matter expert; dan (3) evaluator. Penyusunan desain 
pembelajaran haruslah dimulai dari analisis kebutuhan 
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lebih dahulu, karena analisis kebutuhan merupakan 
penelusuran tentang proses belajar, kebutuhan 
peserta didik serta harapan yang harus dicapai 
dalam proses belajar lanjutan. Analisis kebutuhan 
memiliki manfaat, antara lain untuk menentukan 
(1) pengalaman belajar yang harus dimiliki, atau 
kemampuan prasyarat yang dikuasai sebelum suatu 
proses belajar (lanjutan atau baru diselenggarakan); 
(2) rumusan tujuan pembelajaran serta analisis tugas 
yang harus dilaksanakan; (3) bagaimana penyajian 
materi dimulai, dengan metode, media, jangka waktu 
atau strategi pembelajaran apa yang harus diterapkan 
atau kondisi belajar apa yang harus dikembangkan 
agar belajar berlangsung lancar; serta (4) dukungan 
dan hambatan terhadap proses belajar.

Analisis kebutuhan dalam desain pembelajaran 
disusun berdasarkan beberapa hal yaitu (1) 
dokumentasi tentang proses belajar dan mengajar yang 
selama ini telah berlangsung; (2) analisis karakteristik 
peserta didik; (3) lingkungan fisik belajar; (4) SDM 
pembelajaran (instruktur, desainer, staf pengembang, 
dst); serta (5) aspek organisasi atau manajerial baik 
langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap 
kelancaran proses belajar dan pembelajaran. 

Desain pembelajaran memiliki banyak 
keragaman. Desain pembelajaran seringkali 
dikonotasikan sebagai satuan pelajaran saja (lesson 
plan) atau sebagai kumpulan satuan pelajaran 
yang dipandang sebagai suatu kurikulum. Desain 
pembelajaran merupakan subbidang teknologi 
pendidikan yang luas. Desain pembelajaran pertama 
kali dimulai dengan mengenali masalah pelaksanaan, 
tidak pernah mengasumsikan bahwa pembelajaran 
dapat menjawab semua permasalahan. Jika 
pembelajaran merupakan solusi yang paling utama, 
baru proses perancangan dapat dimulai. Pendekatan 
desain pembelajaran selalu mempertimbangkan 
sudut perspektif pemelajar/peserta didik daripada 
perspektif isi. 

Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi 
desain pembelajaran, yaitu (1) adanya kenyataan/ 
hasil yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan; 
(2) adanya perubahan lingkungan/suasana kerja 
yang diakibatkan oleh modifikasi prosedur atau 
instalasi peralatan yang baru; dan (3) perkembangan 
perusahaan atau industri yang begitu pesat sehingga 
SDM perlu ditingkatkan.

Menganalisis kebutuhan pembelajaran dan 
analisis pembelajaran dalam desain pembelajaran 
merupakan langkah awal yang harus dilakukan dalam 
kegiatan desain pembelajaran, ketika menghadapi 
masalah tentang pembelajaran. Proses desain 

pembelajaran, pertama dimulai dengan identifikasi 
masalah atau kebutuhan pembelajaran dan analisis 
pembelajaran. Kedua, kegiatan merupakan rangkaian 
erat yang secara berurutan dan bersama-sama 
dikerjakan sebelum desainer merancang pembelajaran, 
sedangkan analisis pembelajaran merupakan suatu 
bentuk penjabaran perilaku umum menjadi perilaku 
khusus yang tersusun secara logis dan sistematis. 
Desain pembelajaran terdiri dari empat unsur yang 
saling terkait yaitu peserta didik, tujuan, metode, 
dan evaluasi. Keempat unsur tersebut menjadi acuan 
perencanaan pembelajaran bersistem. 

Dalam menjalankan suatu proses pembelajaran 
yang baik dan sesuai dengan tujuan pembelajaran 
yang telah dirancang sebelumnya, maka diperlukanlah 
suatu strategi bagi seorang pengajar sebagai rancangan 
dasar tentang cara membawakan pengajarannya di 
kelas secara efektif dan bertanggung jawab. Strategi 
sendiri pada dasarnya adalah suatu seni dan ilmu 
untuk membawakan pembelajaran di kelas sedemikian 
rupa sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat 
dicapai secara efektif dan efisien. Strategi sebagai 
perencanaan yang merupakan suatu usaha sadar dari 
pengambilan keputusan yang telah diperhitungkan 
secara matang tentang hal–hal yang akan dikerjakan 
di masa depan oleh suatu organisasi dalam rangka 
pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

Richey (2004) menjelaskan bahwa strategi 
pembelajaran sendiri mempunyai banyak definisi, 
dalam lima kawasan teknologi pembelajaran 
yang terdiri dari kawasan desain, pengembangan, 
pemanfaatan, pengelolaan, dan penilaian. Strategi 
pembelajaran masuk dalam kawasan desain bersama 
dengan desain sistem pembelajaran, desain pesan, 
dan karakteristik pembelajar. Strategi pembelajaran 
itu sendiri adalah spesifikasi untuk menyeleksi 
serta mengurutkan peristiwa belajar atau kegiatan 
pembelajaran dalam suatu pelajaran. Model 
pembelajaran maupun strategi pembelajaran yang 
diperlukan untuk mengaplikasikannya berbeda-beda 
tergantung pada situasi belajar dan sifat materi dan 
jenis belajar yang diinginkan. 

Strategi pembelajaran meliputi rancangan, 
metode, dan perangkat kegiatan yang direncanakan 
untuk mencapai tujuan pengajaran tertentu, sedangkan 
Gerlach dan Ely (1978) seperti dikutip Prawiradilaga 
dan Siregar (2002) menyebutkan bahwa strategi 
pembelajaran sebagai suatu pendekatan pengajar 
terhadap penggunaan informasi, mulai dari pemilihan 
sumber belajar sampai pada menetapkan peranan 
peserta didik dalam pembelajaran.

Menurut Kemp, seperti dikutip Prawiradilaga 
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(2002) menjelaskan strategi pembelajaran sebagai  
suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan 
pengajar dan peserta didik agar tujuan pembelajaran 
dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dalam suatu 
strategi pembelajaran dijabarkan urutan dan metode 
pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. 
Penjabaran ini menyediakan tuntunan atau pedoman 
pada bagaimana mendesain urutan pembelajaran 
tertentu dan urutan pembelajaran tersebut dapat 
digeneralisasikan pada beberapa strategi penyampaian 
yang berhubungan.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, belajar 
merupakan suatu proses aktif dimana si belajar dapat 
membangun hubungan yang bermakna di antara 
pengetahuan baru yang didapatkan dalam suatu 
proses pembelajaran dengan pengetahuan yang telah 
dimiliki sebelumnya. Strategi pembelajaran yang 
didesain atau dirancang dengan baik akan dapat 
memotivasi si belajar untuk secara aktif membuat 
hubungan antara pengetahuan yang telah dimiliki 
dengan pengetahuan yang baru didapatkan.

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan 
bahwa sesungguhnya strategi dalam suatu proses 
pembelajaran mempunyai peranan yang amat penting 
dalam mencapai suatu tujuan pembelajaran karena 
strategi pembelajaran merupakan suatu perpaduan 
dari urutan kegiatan, cara pengorganisasian materi 
pelajaran dan peserta didik, peralatan dan bahan 
serta waktu yang digunakan dalam suatu proses 
pembelajaran demi mencapai tujuan instruksional 
yang telah ditentukan secara sistematis. 

Dick dan Carey seperti dikutip Suparman 
(1994) mengatakan bahwa suatu strategi pembelajaran 
menjelaskan komponen-komponen umum dari suatu 
set bahan pembelajaran dan prosedur-prosedur yang 
akan digunakan bersama bahan-bahan tersebut untuk 
menghasilkan hasil belajar tertentu kepada peserta 
didik.

Strategi pembelajaran itu sendiri mempunyai 
beberapa komponen yaitu (1) tujuan interaksi 
pembelajaran yang diharapkan; (2) bahan (pesan) yang 
akan disampaikan kepada anak didik; (3) pendidik 
dan anak didik; (4) alat/sarana yang digunakan 
untuk menunjang tercapainya tujuan; (5) metode yang 
digunakan untuk menyampaikan bahan (materi); 
dan (6) situasi lingkungan untuk menyampaikan 
bahan agar tercapainya tujuan, dengan demikian 
dapat disimpulkan bahwa komponen-komponen 
yang terdapat dalam strategi pembelajaran adalah 
(1) tujuan pembelajaran; (2) pengajar; (3) peserta 
didik; (4) materi pelajaran; (5) metode pembelajaran; 
(6) media pembelajaran; serta (7) faktor administratif 

dan finansial (keuangan). Para ahli sepakat, bahwa 
strategi pembelajaran pada hakikatnya berkenaan 
dengan pendekatan pengajaran dalam pengelolaan 
kegiatan pembelajaran untuk menyampaikan materi 
atau isi pelajaran yang diharapkan dapat dikuasai oleh 
si belajar secara efektif dan efisien. 

Strategi pembelajaran yang digunakan dalam 
e-learning adalah strategi pembelajaran campuran 
(blended strategies). Pembelajaran campuran (blended 
learning) merupakan proses pembelajaran yang 
memanfaatkan berbagai macam pendekatan. 
Pendekatan yang dilakukan dapat memanfaatkan 
berbagai macam media dan teknologi. Dengan blended 
learning, proses pembelajaran dapat menggabungkan 
berbagai sumber secara fisik dan maya (virtual). 
Strategi blended learning dapat diterapkan sesuai 
kondisi yang telah disepakati.

Blended learning seharusnya dipandang sebagai 
pendekatan pedagogis yang menerapkan berbagai 
pendekatan pembelajaran ketimbang dilihat dari 
seberapa besar delivery system antara face to face 
dibandingkan dengan secara online. Blended learning 
seharusnya mengkombinasikan secara arif, relevan 
dan tepat antara potensi face to face dengan potensi 
teknologi informasi dan komunikasi yang pesat 
berkembang saat ini sehingga memungkinkan (1) 
terjadinya pergeseran paradigma pembelajaran dari 
yang dulunya lebih berpusat pada pengajar menuju 
paradigma baru yang berpusat pada peserta didik 
(student centered elarning); (2) terjadinya peningkatan 
interaksi atau interaktivitas antara peserta didik 
dengan pengajar, peserta didik dengan peserta didik, 
peserta didik/pengajar dengan konten, peserta 
didik/pengajar dengan sumber belajar lainnya; dan 
(3) terjadinya konvergensi antar berbagai metode, 
media, sumber belajar serta lingkungan belajar lain 
yang relevan.

Menurut Chaeruman (2008) dalam tulisannya 
pada blog Teknologi Pendidikan, blended learning juga 
dapat dipandang sebagai suatu kontinum antartatap 
muka konvensional sampai dengan online penuh, 
dengan demikian ada beberapa bentuk kontinum 
blended learning, diantaranya (1) online penuh, dimana 
tidak ada face to face sama sekali; (2) online penuh, 
tetapi ada option/pilihan untuk melakukan face to 
face walaupun tidak dipersyaratkan; (3) kebanyakan 
online penuh, tetapi ada beberapa hari tertentu 
dilakukan face to face baik di kelas atau di lab atau di 
tempat kerja langsung (jika itu on the job training); (4) 
kebanyakan online penuh tetapi peserta didik tetap 
belajar konvensional dalam kelas atau lab setiap hari; 
(5) kebanyakan belajar konvensional di kelas atau lab 
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tetapi peserta didik dipersyaratkan mengikuti aktivitas 
online tertentu sebagai pengayaan atau tambahan; 
(6) pembelajaran konvensional penuh, walaupun 
ada aktivitas online walaupun tidak dipersyaratkan 
bagi peserta didik untuk mengikutinya; dan (7) full 
pembelajaran konvensional.

Strategi pembelajaran yang digunakan dalam 
penerapan e-learning menurut Khan (2005) terdiri 
dari (1) presentasi; (2) pameran; (3) demonstrasi; (4) 
latihan; (5) tutorial; (6) mendongeng; (7) permainan; 
(8) simulasi; (9) bermain peran (role playing); dan (10) 
diskusi.

Blended learning adalah strategi pembelajaran 
e-learning yang mengkombinasikan beberapa strategi 
pembelajaran dengan kondisi lingkungan serta 
fasilitas belajar yang memungkinkan sehingga tujuan 
pembelajaran dapat tercapai secara mencapai optimal. 
Bagi pengajar, dosen, dan praktisi dalam bidang 
pendidikan, tentunya akan banyak kombinasi yang 
bisa dilakukan, apalagi dengan memanfaatkan tools 
telekomunikasi yang ada saat ini seperti internet, 
handphone, dan teknologi informasi lainnya. 

Menurut Khan (2005), strategi pembelajaran 
kombinasi (blended learning) yang dapat diterapkan di 
lembaga pendidikan dan lembaga nonkependidikan, 
diantaranya (1) kombinasi offline dan online learning, 
yaitu model yang paling sederhana dimana 
mengkombinasikan antara pembelajaran konvensional 
dengan online learning. Pengertian online di sini adalah 
belajar melalui inter atau intranet. Perkuliahan tatap 
muka tetap berjalan seperti biasa. Peserta didik 
mempelajari materi kuliah dan mengirimkan serta 
menyimpan tugas dalam blog tersebut. Pengumuman 
dan tugas-tugas diinformasikan kepada peserta 
didik secara privat atau umum via email. Presentasi 
kelompok, diskusi dalam tatap muka tetap berjalan 
seperti biasa; (2) kombinasi antara belajar mandiri 
(self paced)  dengan live and collaborative learning, model 
yang satu ini mungkin sesuai untuk pelatihan dimana 
peserta pelatihan dapat tetap belajar tanpa harus 
meninggalkan pekerjaannya. Seperti contoh pada 
pelatihan jarak jauh untuk meningkatkan kualifikasi 
pengajar, bahan belajar dirancang dan dikembangkan 
sedemikian rupa agar dapat dipelajari secara mandiri 
oleh peserta, dalam bentuk modul cetak, video 
(VCD/DVD), atau multimedia (CD-ROM). Peserta 
dapat mempelajarinya kapan saja, dimana saja sesuai 
dengan kebutuhan, kecepatan belajar dan kondisi 
masing-masing. Pertemuan reguler, seperti untuk 
diskusi kelompok, pengerjaan tugas-tugas secara 
kolaboratif atau diskusi dengan instruktur dilakukan 
secara langsung (live) yang dimoderasi oleh instruktur 

atau ketua kelompok melalui media komunikasi baik 
synchronous maupun asynchronous seperti chatting, 
video conference, telepon seluler (call or sms), forum 
diskusi, milis, email, dan lain-lain; (3) kombinasi 
antara pembelajaran terstruktur dan tidak terstruktur. 
Proses pembelajarannya tidak selamanya terstruktur, 
artinya sesuai apa yang telah direncanakan dengan 
urutan pembelajaran yang sudah terurut. Ada kalanya 
pembelajaran terjadi secara tidak terstruktur, di mana 
peserta belajar mengalami suatu situasi tertentu 
yang relevan dengan apa yang sedang dipelajari 
dan pada saat itu pula harus ditindaklanjuti. Oleh 
karena itu, dalam model ini, instruktur/pengajar/
dosen dianjurkan untuk tidak kaku menerapkan 
urutan pembelajaran secara hierarkis. Dalam konteks 
perkuliahan, sebenarnya kombinasi ini telah sering 
dilakukan. Dosen biasanya memberikan tugas-tugas 
yang terstruktur kepada peserta didik. Tetapi di 
samping itu juga, peserta didik diberikan tugas-
tugas mandiri, dimana peserta didik sendiri yang 
menentukan tugas apa yang akan dilakukan, kapan 
melakukannya dan dengan cara apa keberhasilannya 
tersebut dibuktikan/ditunjukkan; (4) kombinasi 
belajar, praktik dan performance support. Model ini 
adalah kombinasi berbagai metode sebenarnya. 
Mengkombinasikan antara pendekatan expository 
(menyampaikan materi) dengan exploratory (melalui 
praktik, simulasi, dan learning by doing lainnya). 
Artinya pembelajaran tidak hanya terjadi pada tataran 
teori tetapi harus dikombinasikan dengan praktik 
dan situasi senyatanya sehingga peserta didik dapat 
membangun pengetahuannya secara kontekstual 
dan bermakna. Model ini sebenarnya adalah model 
klasik karena sejak dulu pengajar/ dosen/ instrukur 
sedianya mempraktikkan hal ini.

Adanya model strategi blended learning, seorang 
tenaga pendidik haruslah kreatif mengombinasikan 
berbagai pendekatan, metode, media yang ada 
untuk mengoptimalkan efektivitas, efisiensi, dan 
kemenarikan pembelajaran. Tidak ada satu pendekatan, 
metode, media komunikasi yang lebih baik antara satu 
sama lain, yang paling baik adalah yang sesuai antara 
kondisi yang ada dengan kebutuhan. Kepiawaian 
dalam meramu atau mengkombinasikan berbagai hal 
tersebut merupakan satu hal kunci yang membedakan 
antara pengajar/pendidik/tutor/dosen/widyaiswara 
yang baik atau hebat dengan pengajar yang kurang 
hebat atau baik.

Strategi pembelajaran dalam konteks e-learning, 
khususnya dalam penggunaan strategi blended 
learning (pembelajaran kombinasi) dapat dilakukan 
dengan beberapa pendekatan belajar dan pilihan 
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media komunikasi, di mana tenaga pendidik dan 
peserta didik dapat mengkombinasikan secara kreatif. 
Pendekatan tersebut diantaranya (1) pendekatan 
synchronous secara fisik, artinya pembelajaran 
langsung, di mana tenaga pendidik dan peserta didik 
melakukan proses pembelajaran pada saat yang sama 
dan tempat yang sama. Contohnya adalah kuliah 
tatap muka dan ceramah, field trip, workshop, praktik 
langsung, dan lain-lain; (2) pendekatan synchronous 
virtual, artinya pembelajaran terjadi secara langsung, 
tenaga pendidik dan peserta didik melakukan proses 
pembelajaran pada saat yang sama (real time) tetapi 
terjadi di tempat yang berbeda-beda antara yang 
satu dengan yang lainnya. Contohnya adalah belajar 
melalui chatting, virtual classroom, video conference, dan 
audio conference; (3) pendekatan asynchronous mandiri, 
artinya proses pembelajaran terjadi tidak pada waktu 
dan tempat bersamaan satu sama lain. Peserta didik 
memiliki otonomi untuk memilih dan menentukan 
apa yang akan dipelajari, bagaimana mempelajarinya, 
di mana mempelajarinya, dan kapan serta bagaimana 
menunjukkan keberhasilan belajarnya (evaluasi). 

Walaupun evaluasi biasanya dilaksanakan 
secara reguler dan konvensional melalui tes tulis 
(pencil on paper test) maupun ujian praktik. Hal ini 
tentu saja diperlukan bahan belajar mandiri (self-paced 
learning materials) seperti modul baik cetak maupun 
sudah dalam bentuk e-book, latihan online, simulasi 
(jaringan maupun on CD-ROM), video (streamed 
melalui jaringan maupun melalui VCD/DVD), forum 
diskusi melalui jaringan, dan lain-lain.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini secara umum bertujuan untuk 

melihat bagaimana penerapan e-learning di Program 
Studi Teknologi Pendidikan (Strata-1) Fakultas 
Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Secara 
khusus, penelitian ini akan meneliti penerapan 
e-learning dilihat dari aspek pedagogik pada program 
studi Teknologi Pendidikan (Strata-1) Fakultas Ilmu 
Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.

Sesuai dengan pertanyaan penelitian, maka 
metode yang tepat untuk penelitian ini adalah studi 
kasus. Yin (1984) mendefinisikan penelitian studi 
kasus sebagai penelitian empiris yang menyelidiki 
suatu fenomena (gejala) kontemporer dalam konteks 
senyatanya (real life) di mana batas-batas antara 
fenomena dan konteks tersebut masih belum jelas. 
Selanjutnya, studi kasus adalah penelitian yang di 
dalamnya terdapat penelusuran yang mendalam 
terhadap suatu program, peristiwa, aktivitas, dan 

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang 
disebutkan sebelumnya, penelitian ini secara khusus 
meneliti penerapan e-learning di Jurusan Kurikulum 
dan Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan 
Universitas Negeri Jakarta yang dilihat dari aspek 
pedagogis. Aspek pedagogis yang menjadi acuan 
dalam meneliti penerapan e-learning mengacu 
pada analisis (analysis), perancangan (design), 
pengembangan (development), dan pelaksanaan 
(implementation).

Program studi Teknologi Pendidikan (Strata-1) 
dalam penyelenggaraan e-learning melakukan 
serangkaian analisis terlebih dahulu. Salah satu 
analisis yang dilakukan ialah mempertimbangkan 
kelayakan dan kebutuhan e-learning di program studi 
Teknologi Pendidikan (Strata-1). Analisis kelayakan 
dan kebutuhan memang tidak secara resmi dilakukan, 
di mana tim pengembang melakukan uji coba kepada 
mahasiswa baik dalam skala kecil maupun besar. 
Hasil analisis yang diperoleh dari uji coba tersebut 
bahwa program studi Teknologi Pendidikan (Strata-1) 
sudah sesuai aspek teknisnya namun ada beberapa 
catatan yang harus diperhatikan yaitu budaya belajar 
dalam perkuliahan secara elektronik dan budaya 
kemandirian belajar mahasiswa yang masih rendah. 

Di  luar  dari  anal is is  kebutuhan dari 
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proses.
Dalam pelaksanaan penelitian ini, data-data 

dan informasi dikumpulkan dan dikaji sebagian 
besar berupa data-data kualitatif. Berbagai sumber 
data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini dapat 
dikelompokkan ke dalam empat kelompok sumber 
data, yaitu (1) informan/narasumber; (2) peristiwa/
aktivitas terkait; (3) tempat/lokasi; dan 4) arsip/
dokumen. Teknik pengumpulan data dilakukan 
dengan analisis dokumen, wawancara dan kuesioner. 
Penelitian ini dilaksanakan pada Desember 2017 
sampai dengan Februari 2018.

Analisis data dalam penelitian studi kasus 
dilakukan dengan penelaahan, kategorisasi, 
melakukan tabulasi data atau mengkombinasikan bukti 
untuk menjawab pertanyaan penelitian, sedangkan 
untuk menetapkan keabsahan (trustworthiness) data 
diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik 
pemeriksaaan didasarkan atas sejumlah kriteria 
tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, 
yaitu derajat kepercayaan (credibility), keteralihan 
(transferability), kebergantungan (dependability), dan 
kepastian (confirmability). 
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lingkungan dari mahasiswa yang dapat mendukung 
penerapan e-learning. Hanya sedikit dosen yang 
berpendapat bahwa mahasiswa wajib memiliki PC, 
Notebook, atau Laptop. Di sisi lain, dosen beranggapan 
bahwa perlu sekali mempertimbangkan ketersediaan 
dan kepemilikan akses internet dari mahasiswa, 
dimana internet dapat mudah diakses di rumah, 
warung internet, maupun melalui mobile internet 
modem. Akses di area kampus juga perlu sekali 
tersedia WiFi atau hotspot secara gratis. Sebagian dosen 
berpendapat bahwa kecepatan akses internet pada 
mahasiswa dan di area kampus bukan merupakan hal 
terpenting yang harus dimiliki dalam penyelenggaraan 
e-learning. Dalam pelaksanaan e-learning selain harus 
tersedianya jaringan internet yang memadai, juga 
harus tersedia dukungan fasilitas komputer (PC, laptop, 
dan lain-lain) dalam kampus. Agar dapat memonitor, 
mengevaluasi kegiatan belajar mahasiswa selain harus 
memiliki akses internet, dosen juga harus memiliki 
fasilitas komputer (PC, laptop) di rumah.

Para dosen di program studi Teknologi 
Pendidikan (Strata-1) sebelum menyelenggarakan 
mata kuliah secara online, berpendapat bahwa tidak 
semua materi dapat dionlinekan. Ada aktivitas analisis 
materi yang dilakukan oleh Program Studi Teknologi 
Pendidikan (Strata-1). Aktivitas ini dilakukan dengan 
cara identifikasi mata kuliah yang topik-topiknya 
sesuai dilaksanakan melalui e-learning. Analisis materi 
dilakukan oleh dosen pengampu, tim pengembang, 
dan rekan sejawat melalui Chunks of Contents untuk 
diisi dalam Learning Paths berdasarkan ragam 
pengetahuan dan hanya pemilihan mata kuliah yang 
memiliki kognitif tinggi saja. Analisis juga dilakukan 
melalui pertimbangan ragam pengetahuan dari 
suatu materi. Prosesnya dengan mempelajari tujuan 
pembelajaran lalu mempertimbangkan apakah 
tujuan pembelajaran tersebut dapat dicapai dengan 
menggunakan konsep e-learning. Hasil dari analisis 
materi diperoleh sejumlah mata kuliah yang sesuai 
untuk dikembangkan melalui e-learning. Materi yang 
dikembangkan juga sangat bergantung pada dosen 
pengampunya.

Analisis media dan lingkungan e-learning juga 
menjadi perhatian bagi para dosen di program studi 
Teknologi Pendidikan (Strata-1). Tim pengembang 
yang terdiri dari ketua jurusan, web manager, dan dosen 
yang tergabung dalam tim pengembang melakukan 
kajian dengan membandingkan berbagai platform 
untuk e-learning. Pemilihan platform dilihat dari yang 
kandungan pembelajaran tertinggi. Tools yang tersedia 
pada platform ditelisik hanya sebatas mencoba untuk 
menggunakannya dan dilihat kemungkinan untuk 

mahasiswa, analisis kelayakan juga dilakukan 
dengan cara mempertimbangkan sarana dan 
prasarana. Program studi Teknologi Pendidikan 
(Strata-1) dalam melaksanakan uji kelayakan seperti 
mempertimbangkan jumlah mahasiswa dengan 
kondisi kelas, sedangkan dari sisi sarana, jurusan 
ini juga sudah menguji keadaan jaringan, hardware, 
dan software penunjang perkuliahaan e-learning. Dari 
sisi keilmuan, program studi Teknologi Pendidikan 
(Strata-1) menjaga sekali keilmuan dengan cara 
melakukan serangkaian kajian terhadap platform 
(software) dan materi berdasarkan lingkup keilmuan 
Teknologi Pendidikan. Hasil uji coba yang sudah 
dilakukan membawa dampak bahwa memang sudah 
saatnya e-learning harus diterapkan di program studi 
Teknologi Pendidikan (Strata-1).

Peserta didik atau mahasiswa merupakan hal 
terpenting yang menjadi acuan dalam pelaksanaan 
e-learning. Hal tersebut menjadi landasan mengapa 
analisis karakteristik peserta didik perlu dilakukan. 
Oleh sebab itu, dosen-dosen di program studi 
Teknologi Pendidikan (Strata-1) pada tahap analisis 
mahasiswa menyebarkan kuesioner untuk mengkaji 
kesiapan mahasiswanya dalam kelas virtual. Analisis 
karakteristik mahasiswa yang dilakukan oleh 
mayoritas dosen mempertimbangkan hal penting 
yakni kemampuan mahasiswanya dalam penguasaan 
aplikasi komputer, diantaranya (1) pengolah kata 
(MS. Word atau sejenisnya); (2) penguasaan pengolah 
presentasi (MS. PowerPoint, Open Impress, atau sejenis);  
dan (3) penguasaan pengolah angka (MS. Excell atau 
sejenisnya). Sedikit dosen yang mempertimbangkan 
mahasiswanya perlu menguasai beberapa aplikasi 
komputer, seperti pengolah image/foto (Adobe 
Photoshop, dan lain-lain) serta pengolah multimedia 
(Movie Maker, Macromedia Flash, dan lain-lain).

Seluruh dosen di program studi Teknologi 
Pendidikan (Strata-1) berpendapat bahwa perlu sekali 
mahasiswanya mengenal aplikasi internet sebelum 
masuk ke perkuliahan e-learning. Beberapa aplikasi 
internet yang menurut dosen-dosen tersebut penting 
sekali untuk dikenal dan digunakan oleh mahasiswa,  
diantaranya (1) e-mail (e-mail, mailing list, news grups, 
atau sejenis); (2) browsing/searching (seperti Google, 
Yahoo, atau sejenis); (3) konferensi/dialog komputer/
elektronik (chatting, PC to PC call, dan lain-lain); dan 
(4) jejaring sosial (Twitter, Facebook, atau sejenis) 
namun hanya beberapa dosen yang beranggapan 
bahwa mahasiswa perlu menguasai aplikasi blogging 
(Wordpress, Multiply, Drupal, atau sejenis).

Seluruh dosen di program studi Teknologi 
Pendidikan (Strata-1) juga mempertimbangkan 
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digunakan dalam pembelajaran, seperti forum, blog, 
tugas, ujian, dan diskusi online. Dari sisi analisis 
lingkungan, tim pengembang e-learning menganalisis 
infrastruktur, seperti server, access point, dan jaringan.

Analisis sudah dilakukan juga oleh dosen di 
program studi Teknologi Pendidikan (Strata-1) yakni 
pertimbangan terhadap metode pembelajaran secara 
e-learning. Hal ini dilandasi oleh pendapat dosen 
bahwa dalam menentukan metode pembelajaran online 
maupun secara tatap muka harus relevan juga dengan 
karakteristik mahasiswanya. 

Pelaksanaan e-learning juga perlu memperhatikan 
kompetensi yang harus dimiliki oleh mahasiswa 
dalam perkuliahaan. Oleh sebab itu, seluruh dosen 
di program studi Teknologi Pendidikan (Strata-1) 
berpendapat bahwa menentukan jenis penugasan juga 
harus relevan dengan karakteristik mahasiswanya. 
Dosen di jurusan tersebut berbendapat bahwa selama 
perkuliahaan online dapat memberikan penugasan 
baik individu maupun perkelompok.

Sumber daya manusia merupakan hal penting 
dalam penyelenggaraan e-learning. Oleh sebab itu, 
tim pengembang juga menganalisis dari pihak dosen 
melalui penyebaran kuesioner untuk melihat kesiapan 
dosen dalam mengajar pada perkuliahan online. 
Analisis juga dilakukan untuk melihat kemampuan 
dosen dalam menguasai pengoperasian aplikasi-
aplikasi komputer (seperti MS. Word, MS.Powerpoint, 
edit foto, edit video, dan lain-lain) dan aplikasi-aplikasi 
internet (e-mail, blog, Facebook, dan lain-lain).

Selain sisi kesiapan dosen, ada beberapa 
faktor yang menurut dosen program studi Teknologi 
Pendidikan (Strata-1) akan menjadi pendukung 
pelaksanaan e-learning, diantaranya SDM, anggaran 
program studi TP, ketersediaan data dan keterbukaan 
jurusan terhadap inovasi, serta dukungan jurusan 
baik kebijakan maupun fasilitas. Di samping faktor 
pendukung, dosen menilai ada beberapa faktor 
yang akan menjadi penghambat dalam pelaksanaan 
e-learning, diantaranya (1) waktu; (2) kebijakan di 
tingkat fakultas, khususnya dalam hal biaya; (3) belum 
ada kesiapan UNJ atas infrastruktur; (4) belum ada 
keterbukaan dari pihak pimpinan UNJ; (5) kadang-
kadang data yang diperlukan tidak lengkap; serta (6) 
aksesibilitas terhadap berbagai alternatif platform yang 
tidak gratis, sehingga inovasi terbatas pada platform 
gratis saja.

Program studi Teknologi Pendidikan (Strata-1) 
dalam penyelenggaraan e-learning membuat desain 
terlebih dahulu agar konsep perkuliahaan e-learning 
dapat mencapai tujuan. Tujuan pembelajaran bagi 
dosen di program studi Teknologi Pendidikan 

(Strata-1) menjadi acuan dalam perkuliahan, oleh 
sebab itu, pendekatan khusus yang digunakan dalam 
merumuskan tujuan pembelajaran ialah melalui 
analisis tugas sebagai seorang pendidik, untuk 
mencapai tujuan pembelajaran perlu mengelola materi 
pembelajaran online sebaik mungkin. Dosen di jurusan 
ini dalam mengorganisasikan materi menggunakan 
prinsip chunkcing, prinsip desain pembelajaran, 
analisis pembelajaran, dan prinsip desain pesan 
untuk mencapai tujuan pembelajaran. Secara lebih 
khusus, materi yang akan disajikan secara online 
mempertimbangkan ragam pengetahuan, sifat materi 
dan tujuan perkuliahan, serta keterkaitan antara satu 
topik dengan topik lainnya, apakah bersifat hierarki, 
prosedural atau klaster.

Penentuan strategi pembelajaran melalui 
e-learning di program studi Teknologi Pendidikan 
(Strata-1) dilakukan secara kombinasi dari tatap muka 
dan online atau dikenal dengan blended learning. Hanya 
sedikit dosen yang menganggap dapat menggunakan 
blended learning antara pembelajaran terstruktur dengan 
tidak terstruktur. Sebagian dosen mengganggap dapat 
menerapkan blended learning antara belajar mandiri, 
tatap muka, pembelajaran kolaboratif. Mayoritas 
dosen di jurusan ini mempertimbangkan karakteristik 
tujuan dan materi pembelajaran yang menuntut 
klarifikasi atau diskusi mendalam dengan bimbingan 
dosen. Di lain sisi, dosen juga berpendapat bahwa 
karakteristik tujuan dan materi pembelajaran yang 
menuntut penguasaan keterampilan yang harus 
ditunjukkan sebagai dasar dirancangnya strategi 
pembelajaran secara tatap muka. Akan tetapi, dosen 
di jurusan ini tidak menyetujui bahwa karakteristik 
tujuan dan materi pembelajaran yang menuntut 
penggunaan tool dalam e-learning jika mahal dan 
menuntut keahlian tinggi.

Tolak ukur strategi pembelajaran ialah dengan 
mempertimbangkan karakteristik materi, tujuan dan 
topik yang akan dipelajari oleh mahasiswa, serta 
kemandirian dan penguatan materi yang tidak dapat 
dilakukan dengan e-learning saja. Penentuan rancangan 
strategi perkuliahan secara online menurut dosen di 
jurusan ini perlu mempertimbangkan karakteristik 
tujuan dan materi pembelajaran yang menuntut 
penguasaan domain pengetahuan dan pastinya tidak 
menuntut klarifikasi atau diskusi mendalam dengan 
bimbingan dosen. 

Penentuan strategi penyampaian materi juga 
melihat karakteristik dari kemampuan (tujuan) yang 
harus dikuasai mahasiswa pada materi yang akan 
dipelajari. Jika tujuan/materi bersifat konseptual, 
faktual, materi untuk memberikan pengetahuan 
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baru dilakukan secara online, sedangkan materi yang 
memerlukan pendalaman, diskusi, praktik dilakukan 
secara tatap muka. Secara lebih rinci, dosen-dosen 
di program studi Teknologi Pendidikan (Strata-1) 
sudah menentukan metode dan skema pemanfataan 
tools dalam e-learning. Dosen di program studi 
Teknologi Pendidikan (Strata-1) dapat melakukan 
presentasi dengan mengupload slide presentasi ke 
laman resmi (http://courses.web-bali.net) dan 
(http://teknologipendidikan.web.id) dalam strategi 
pembelajaran online, untuk menyelenggarakan 
demonstrasi, dosen dapat melakukan demonstrasi 
dengan cara mengupload video-video demonstrasi 
tertentu ke dalam laman resmi program studi. Begitu 
pula jika dosen ingin melakukan diskusi dengan 
mahasiswa, dosen dapat melakukan diskusi melalui 
fasilitas forum diskusi yang telah tersedia pada laman 
resmi, karena strategi pembelajaranya yang dilakukan 
ialah blended learning, untuk kegiatan tanya jawab atau 
tutorial dapat dilakukan secara real time (synchronous) 
maupun tidak real time (asynchronous). Secara real 
time (synchronous) dosen dapat melakukan tanya 
jawab atau tutorial elektronik secara langsung/real 
time (synchronous) melalui fasilitas chat serta  fasilitas 
messenger service lain, seperti YM, Google Talk, dan lain-
lain, sedangkan tidak real time (asynchronous) dosen 
dapat melakukan tanya jawab atau tutorial dengan 
menggunakan Groupware, seperti Yahoo groups atau 
Newsgroup yang difasilitasi website resmi Program 
Studi. 

Dalam kegiatan pembelajaran, dosen di 
program studi Teknologi Pendidikan (Strata-1) dapat 
mendesain aktivitas pembelajaran secara online. 
Sedikit dosen yang dapat memberikan kesempatan 
kepada mahasiswa untuk membaca, mengkaji, dan 
mempelajari literatur dengan cara searching sendiri 
dari internet menggunakan search engine (Google, 
Yahoo, dan lain-lain) dan mengunduh materi (dalam 
format ppt, pdf, html, video, dan lain-lain) yang sudah 
diunggah (upload), sedangkan untuk aktivitas menulis 
makalah individu, hasil kajian buku, dan refleksi 
topik-topik perkuliahan secara e-learning, sebagian 
dosen yang dapat memberikan kesempatan kepada 
mahasiswa untuk mengirim tulisan (makalah dan 
lain-lain) dengan cara submit langsung via fasilitas 
submit assignment yang ada.

Pada kelas tatap muka, metode penyampaian 
materi perkuliahaan dapat disampaikan dengan 
berbagai metode. Dosen di program studi Teknologi 
Pendidikan (Strata-1) menerapkan diskusi (termasuk 
brainstorming, tanya jawab, dan sejenisnya) dan 
presentasi dosen dalam perkuliahan tatap muka. 

Dosen juga dapat menerapkan diskusi (termasuk 
brainstorming, tanya jawab, dan sejenisnya), serta 
presentasi. Tak hanya dosen, mahasiswa juga dapat 
presentasi dan demonstrasi melalui video show.

Selanjutnya untuk mengukur keberhasilan 
dalam perkuliahan e-learning, dosen di program 
studi Teknologi Pendidikan (Strata-1) mendesain 
alat evaluasi seperti tes dalam bentuk objective test. 
Mahasiswa pada perkuliahan e-learning diberikan 
tes dengan bentuk multiple choice, memadankan, 
essay, unique answer, dan B-S, di mana soal dibuat 
random (setiap siswa berbeda soalnya). Dosen juga 
mempertimbangkan aspek lain dalam mengevaluasi 
mahasiwa dengan menggunakan tingkat partisipasi 
aktif dan kualitas argumentasi dalam forum diskusi 
dan tutorial elektronik via chatting, SMS, BBM, dan 
lain-lain.

Dosen juga mempertimbangkan faktor 
pendukung dalam mendesain pembelajaran e-learning, 
diantaranya (1) ketersediaan homepage; (2) referensi;  
(3) SDM; dan (4) program LMS yang lengkap 
mencakup semua komponen pembelajaran, sedangkan 
faktor yang kiranya menjadi penghambat dalam 
pembelajaran e-larning yaitu (1) tidak adanya SDM 
untuk aspek IT; (2) infrastruktur TIK UNJ rendah, yang 
berdampak terhadap akses di kampus dan anggaran 
“insentif” bagi dosen yang menerapkan e-learning 
dalam perkuliahannnya; serta (3) karakteristik 
mahasiswa yang belum sepenuhnya mandiri.

Program studi Teknologi Pendidikan (Strata-1) 
dapat mengembangkan pembelajaran e-learning 
berdasarkan desain yang sudah ditetapkan. Materi 
pembelajaran yang sudah didesain kemudian 
dikembangkan ke dalam Learning/Content Management 
System yang telah dilakukan oleh tim pengembang yang 
terdiri dari dosen dan web manager. Jurusan ini membuat 
kriteria dan kualifikasi dari tim pengembang e-learning 
yakni memiliki keinginan untuk memanfaatkan TIK 
dan mengerti desain pembelajaran. Adapun tugas dan 
fungsi dari tim pengembang e-learning ini, diantaranya 
(1) web manager bertanggung jawab dalam menjawab 
aspek teknik yang dibutuhkan oleh mata kuliah 
beserta pemeliharaannya; dan (2) dosen bertanggung 
jawab terhadap pengembangan konten, strategi 
pembelajaran, dan pengelolaan kelas onlline.

Jenis-jenis materi pembelajaran yang disajikan 
pada perkuliahan e-learning di program studi 
Teknologi Pendidikan (Strata-1), diantaranya (1) text-
based, menyediakan bahan ajar text-based dalam bentuk 
dokumen pengolah kata (.doc), portable document format 
(.pdf), dan dalam bentuk hypertext mark up language 
(html) untuk mata kuliah yang diselenggarakan secara 
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e-learning; dan (2) multimedia-based, menyediakan 
bahan ajar multimedia-based, seperti (a) slide presentasi, 
slide presentasi yang dikemas dalam format slide show 
yang diunggah langsung dalam laman resmi, format 
konversi ke dalam bentuk swf atau executable file lain 
yang diunggah langsung dalam laman resmi, format 
file asli (pptx, pps) yang diunggah langsung dalam 
laman resmi, dan format konversi ke dalam bentuk 
.swf atau executable file lain yang didistribusikan 
langsung kepada mahasiswa via USB flash disk; (b) 
video, menyediakan bahan ajar dalam bentuk video 
yang dikemas dalam format streaming (upload) dalam 
format konversi (flv, wmv, dan lain-lain) ke laman 
resmi; dan (c) flash animation, menyediakan bahan 
ajar dalam bentuk flash animation yang dikemas dalam 
format streaming (upload) dalam format shockwave flash 
(swf) ke laman resmi.

Proses penyajian materi pembelajaran online 
pada jurusan ini dikembangkan sendiri oleh dosen 
dan memanfaatkan sumber belajar yang tersedia 
di lapangan seperti menautkan alamat website (url 
address) terkait langsung dalam laman resmi (url link) 
dan memperoleh dari sumber lain di internet. Fungsi 
dosen di sini juga sebagai pihak yang terlibat dalam 
pengembangan dan menggunggah materi tersebut ke 
dalam Learning/Content Management System.

Evaluasi perkuliahaan e-learning di program 
studi Teknologi Pendidikan (Strata-1) dilakukan secara 
tatap muka dan online. Pada kelas tatap muka dosen 
di jurusan ini menyediakan pencil on paper test dalam 
bentuk pilihan ganda, mencocokkan, benar/salah, 
dan selebihnya dalam bentuk essay, sedangkan pada 
kelas virtual, dosen menyediakan test pada laman 
resmi dalam bentuk pilihan ganda, mencocokkan, dan 
benar/salah. Alat evaluasi yang dikembangkan pada 
perkuliahaan e-learning dikembangkan oleh dosen 
dimana saat materi evaluasi telah siap, materi evaluasi 
diunggah mengikuti prosedur kerja LCMS. Beberapa 
dosen juga ada yang mengembangkan atau membuat 
e-learning test dengan menggunakan aplikasi built in 
tool yang telah ada dalam LCMS yang digunakan 
dan menggunakan juga Hot Potatoes. Mahasiswa 
juga diberikan tugas secara online oleh dosen baik 
penugasan secara individu maupun perkelompok. 
Penilaian partisipasi mahasiswa juga dijadikan sebagai 
evaluasi, dimana tingkat partisipasi aktif dan kualitas 
argumentasi mahasiswa dinilai dengan mengacu pada 
forum diskusi dan tutorial elektronik via chatting, SMS, 
BBM, dan lain-lain.

Pada proses pengembangan, dosen di program 
studi Teknologi Pendidikan (Strata-1) merasa ada 
beberapa faktor pendukung dan penghambatnya. 

Jurusan ini didukung oleh banyaknya sumber 
referensi yang cukup dan dosen serta tim pengembang 
yang kooperatif, sedangkan faktor-faktor yang 
menjadi penghambat dalam pengembangan e-learning, 
diantaranya infrastuktur dari UNJ, waktu, kemampuan 
teknik, dan karakter mahasiswa.

Untuk mendukung pelaksanaan blended 
learning di program studi Teknologi Pendidikan 
(Strata-1), ditemukan sebanyak dua platform LCMS 
untuk menerapkan e-learning yaitu Claroline dan 
Moodle, sedangkan hosting yang digunakan, peneliti 
menemukan tiga hosting yang berbeda yaitu:  http://
www.courses.web-bali.net; http://unj.web-bali.net; 
dan http://teknologipendidikan.web.id. Ditemukan 
7 dari 16 dosen yang melaksanakan blended learning 
di program studi Teknologi Pendidikan (Strata-1) 
menerapkan jenis blended learning menurut Khan 
adalah kombinasi offline dan online Learning. Mayoritas 
dosen hanya menyajikan blog untuk materi kuliah, 
blog untuk tugas, e-mail untuk pengumuman, e-mail 
untuk penugasan, dan menyelenggarakan presentasi 
dan diskusi di kelas, sedangkan hanya seorang 
dosen memadukannya dengan jenis blended learning 
yaitu kombinasi antara pembelajaran terstruktur dan 
tidak terstruktur. Dosen tersebut juga menyajikan 
pembelajaran terurut dan terencana, fleksibilitas 
urutan penyajian materi sesuai kebutuhan, penugasan 
terstruktur, dan memberikan kebebasan memilih 
tema penugasan, waktu penugasan, serta kinerja dan 
evaluasi.

Dosen di program studi Teknologi Pendidikan 
(Strata-1) melakukan analisis penentuan penyampaian 
materi berdasarkan sifat materi pembelajarannya. 
Perkuliahan tatap muka dilaksanakan apabila suatu 
topik memerlukan pendalaman diskusi yang lebih 
luas dan memerlukan praktik. Perkuliahan biasanya 
dilakukan dalam bentuk diskusi kelas dan presentasi 
oleh mahasiswa, sedangkan pertimbangan untuk 
kelas online seperti kuliah tatap muka, ada materi 
online yang sudah terjadwalkan di dalam silabus 
perkuliahan. Frekuensi tatap muka tidak ditentukan 
jumlahnya tergantung pada karakteristik materinya. 
Jadi jelas pertemuan tatap muka sama dengan jumlah 
topik yang memerlukan pendalaman. Perkuliahan 
online lebih banyak digunakan jika mahasiswa 
harus lebih banyak membaca referensi, memahami, 
dan merefleksikannya, 20% saja yang digunakan 
synchronous maupun selebihnya menggunakan 
asynchronous.

Mayoritas dosen-dosen di program studi 
Teknologi Pendidikan (Strata-1) mampu untuk 
merancang pembelajaran virtualnya secara 
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keseluruhan. Secara lebih jelas, hanya beberapa 
dosen yang mampu mengelola kelas virtual dalam  
menerjemahkan rancangan pembelajaran ke dalam 
LCMS, seperti (1) entri atau unggah (upload) deskripsi 
perkuliahan; (2) entri atau unggah (upload) alur 
pembelajaran (learning path); (3) entri atau unggah 
(upload) jadwal perkuliahan; (4) entri atau unggah 
(upload) pengumuman, mengelola forum diskusi 
(posing case/masalah diskusi dan memberikan 
feedback); (5) entri atau unggah (upload) test e-learning; 
(6) entri atau unggah (upload) bahan ajar (pdf, ppt, html, 
video, dan lain-lain), melaksanakan tutorial elektronik 
(chatting, computer conference, dan lain-lain); dan (7)
entri atau unggah (upload) tugas (assignment) dan 
memberikan feedback serta penilaian.

Dosen yang menyelenggarakan e-learning 
diberikan kewenangan untuk mengelola sendiri 
kelas virtualnya namun ada beberapa dosen yang 
meminta bantuan asisten dosen 1-2 orang. Kebutuhan 
tersebut dikarenakan perkuliahan dengan e-learning 
membutuhkan waktu tambahan (extra time). Dalam 
e-learning, dosen sangat membutuhkan tenaga 
tambahan yang dapat membantu supaya kegiatan 
pembelajaran tetap berjalan secara konsisten. Asisten 
dosen berperan dalam mengunggah rancangan 
pembelajaran ke dalam LCMS seperti mengentri 
atau unggah (upload) bahan ajar (pdf, ppt, html, video, 
dan lain-lain) dan melaksanakan tutorial elektronik 
(chatting, computer conference, dan lain-lain) dalam 
mengelola kelas virtual.

Dalam menyajikan learning object pada coursesite 
di LCMS, dua dosen menggunakan model penyajian 
LO yaitu Deductive-Evaluative, dimana menyampaikan 
materi secara sistematis dan kritis serta meminta 
mahasiswa untuk membuat analisis dari informasi 
yang telah didapatkan. Terdapat juga dua dosen 
menggunakan model penyajian LO yaitu Analytical-
Synthetic-Evaluative, dimana dosen menyampaikan 
materi atau informasi melalui data yang diberikan 
lalu mahasiswa mendapatkan informasi baru 
melalui data tersebut kemudian menganalisis secara 
keseluruhan, sedangkan ada dua dosen menggunakan 
model penyajian LO yaitu Concret-Generic, dimana 
menyampaikan materi secara linier dan bertahap 
dengan menggunakan contoh-contoh konkret. 
Lebih lagi, ada seorang dosen menggabungkan 
model Analogue-Analytical dan Concrete-Generic pada 
penyajian LO di coursesitenya. Penentuan model 
penyajian LO tersebut memang berbeda-beda di 
setiap mata kuliah, hal ini dikarenakan sifat dan jenis 
ragam pengetahuan dari materi di mata kuliah yang 
harus disesuaikan. Mayoritas dosen tersebut juga 

menyajikan learning object berbagai format media, 
diantaranya .JPEG, .GIF, .HTML, .PDF, .PPT, .URL, 
.DOC, dan .SWF. Hanya ditemukan 1-3 dosen yang 
hanya menyajikan LO dalam format .DOC, .PDF, dan 
.PPT. 

Hal-hal yang ditemui selama pelaksanaan 
blended learning di program studi Teknologi Pendidikan 
(Strata-1) ialah ada beberapa dosen yang belum 
memenuhi kelengkapan unsur-unsur pembelajaran 
menurut prinsip e-learning. Ada beberapa dosen yang 
tidak menyajikan silabus perkuliahan pada coursesite, 
padahal silabus diperlukan oleh mahasiswa sebagai 
gambaran tujuan, materi yang akan dipelajari, serta 
kejelasan informasi dalam perkuliahan pada blended 
learning. Pada coursesite juga ditemukan ada beberapa 
dosen yang tidak menyelenggarakan kegiatan forum 
diskusi, penugasan, dan evaluasi atau asesmen secara 
online. Tak hanya itu, ada beberapa dosen yang belum 
menyajikan Learning Object pada slot yang sudah 
disediakan, dan hal ini dapat peneliti lihat pada hosting 
http://www.courses.web-bali.net.

Dosen merasa dalam pelaksanaan e-learning 
dibutuhkan biaya tambahan untuk membayar fasilitas 
pendukung e-learning (jaringan internet, komputer/
laptop, dan lain-lain), karena dalam pelaksanaannya 
tidak semudah yang dikira maka dosen yang 
menggunakan strategi pembelajaran e-learning harus 
diberikan insentif  yang berbeda dengan dosen yang 
melakukan perkuliahan tatap muka saja. Pelaksanaan 
e-learning akan memiliki kelayakan sesuai kebutuhan, 
maka perlu dibuat kebijakan yang didukung oleh 
tingkat pusat/tingkat perguruan tinggi. Perlu juga 
adanya dukungan kebijakan tentang e-learning di 
tingkat  fakultas. Namun selama melaksanakan 
e-learning, sedikit sekali jumlah dosen di program 
studi Teknologi Pendidikan (Strata-1) berpendapat 
memperoleh dukungan kebijakan pusat, dan kebijakan 
fakultas dalam bentuk pengakuan atau penghargaan 
terhadap inovasi pembelajaran dengan e-learning. 
Hal ini tidak sejalan dengan pendapat dosen yang 
merasa bahwa pembelajaran dengan e-learning di 
perguruan tinggi sudah menjadi suatu kebutuhan di 
era globalisasi ini.  

Sebagian dosen merasa jika mendapat 
dukungan kebijakan jurusan/program studi dalam 
bentuk SK Kaprodi yang membentuk tim e-learning 
dan pengakuan atau penghargaan terhadap inovasi 
pembelajaran dengan e-learning. Hal ini menjadi 
penyemangat bagi dosen karena merasa bahwa 
dalam melaksanakan e-learning harus memiliki 
komitmen yang tinggi, karena diakui bahwa e-learning 
merupakan pembelajaran yang sangat menantang. 
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Dalam pelaksanaan e-learning, dosen harus dapat 
membuat learning content yang menarik, sehingga 
meskipun tidak terjadinya tatap muka secara langsung 
mahasiswa masih tetap senang mempelajari materi 
perkuliahan. Dosen pada jurusan ini juga berpendapat 
bahwa e-learning membantu membentuk mahasiswa 
sebagai pemelajar abad 21 (membantu meningkatkan 
ICT literacy mahasiswa).

Program studi Teknologi Pendidikan (Strata-1) 
juga menghadapi faktor pendukung dan penghambat 
pelaksanaan e-learning. Faktor mendukung proses 
analisis e-learning, diantaranya kesiapan mahasiswa 
yang sudah cukup baik, sehingga ketika diperkenalkan 
dengan e-learning tidak terlalu kesulitan mengikutinya 
serta dukungan manajemen program studi 
Teknologi Pendidikan (Strata-1), sedangkan faktor 
penghambat pelaksanaan diantaranya infrastruktur 
di UNJ dan persoalan kompetensi karena kemampuan 
pengembang diperoleh secara otodidak dari berbagai 
buku-buku yang tersedia tanpa ikut pelatihan.

Metode pembelajaran pada perkuliahan 
melalui e-learning di program studi Teknologi 
Pendidikan (Strata-1) beragam untuk diberikan 
kepada mahasiswa. Mahasiswa dapat mempelajari 
slide presentasi yang diunggah oleh dosen ke dalam 
hosting. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk 
diskusi secara online melalui fasilitas forum diskusi 
melalui laman resmi di (http://courses.web-bali.
net) dan (http://teknologipendidikan.web.id), untuk 
membantu mahasiswa yang mengalami kendala selama 
perkuliahan, mahasiswa disediakan kesempatan tanya 
jawab secara real time dan menggunakan fasilitas 
messenger service lain seperti YM, Google Talk, dan lain-
lain. Mahasiswa juga dimudahkan untuk tanya jawab 
pada perkuliahan secara tidak real time melaui e-mail 
ke masing-masing mahasiswa dan Groupware seperti 
Yahoo Groups atau Newsgroup yang telah difasilitasi 
pada hosting resmi program studi.

Kegiatan pembelajaran yang diberikan kepada 
mahasiswa secara online ialah membaca, mengkaji, dan 
mempelajari literatur melalui e-learning. Mahasiwa 
kerap menggunakan pencarian mandiri dengan 
internet menggunakan search engine (Google, Yahoo, 
dan lain-lain) dan mengunduh materi (dalam format 
ppt, pdf, html, video, dan lain-lain) yang sudah 
diunggah (upload) hosting resmi jurusan. Mahasiswa 
juga diberikan kesempatan untuk menulis makalah 
individu, hasil kajian buku, dan refleksi topik-topik 
perkuliahan secara e-learning. Mahasiswa kerap 
mengirim tulisan (makalah dan lain-lain) dengan 
cara submit langsung via fasilitas submit assignment, 
sedangkan untuk mengunggah tulisan (makalah, 

refleksi, dan lain-lain), mahasiswa dapat menulis di 
blog hosting resmi program studi dan di blog komunitas 
mahasiswa yang disarankan, seperti http://tpers.net.

Jenis-jenis bahan ajar pada perkuliahan melalui 
e-learning yang mahasiswa dapatkan sangat beragam 
pada program studi Teknologi Pendidikan (Strata-1). 
Jenis bahan ajar dalam text-based seperti dokumen 
pengolah kata (.doc), format portable document format 
(.pdf), dan dalam bentuk HTML kerap diberikan 
kepada mahasiswa. Selain itu, jenis bahan ajar seperti 
multimedia-based melalui slide show yang diunggah 
langsung ke dalam laman resmi, konversi ke dalam 
bentuk .SWF atau executable file lain yang diunggah 
ke dalam laman resmi, file asli (.pptx, dan .pps) yang 
diunggah langsung ke dalam laman resmi, serta file asli 
(.pptx dan .pps) yang didistribusikan langsung kepada 
mahasiswa via USB flashdisk.

Jenis-jenis alat evaluasi pada perkuliahaan 
melalui e-learning di program studi Teknologi 
Pendidikan (Strata-1) juga beragam untuk diberikan 
kepada mahasiswa. Tes secara online dalam bentuk 
pilihan ganda, menjodohkan, benar/salah, dan 
jawaban singkat kerap diberikan kepada mahasiswa. 
Mahasiswa program studi Teknologi Pendidikan 
(Strata-1) dalam hal penugasan e-learning diberikan 
secara individu dan perkelompok. Dalam hal penilaian 
terhadap parstisipasi mahasiswa, dosen di program 
studi Teknologi Pendidikan (Strata-1) kerap menilai 
partisipasi mahasiswa dalam forum diskusi, komentar 
terhadap posting tulisan teman sejawat, tanya jawab 
pada elektronik via chatting, SMS, maupun BBM.

Dari ke semua yang sudah dijelaskan terkait 
metode, jenis-jenis bahan ajar maupun evaluasi di 
atas, mahasiswa merasa bahwa pemahaman terhadap 
materi perkuliahan terbantu dengan adanya presentasi 
dosen via slide presentasi yang diunggah (upload). 
Mahasiswa juga merasa bahwa presentasi dosen 
via silde presentasi yang diunggah (upload) ke laman 
resmi, dan mudah untuk pahami. Di samping itu, 
diskusi melalui fasilitas forum membantu mahasiwa 
memahami materi perkuliahan secara lebih mendalam 
dimana diskusi yang kerap dilakukan dua kali 
dalam satu bulan dirasakan sudah sangat sesuai oleh 
mahasiswa. Mahasiswa merasa sangat termotivasi 
jika dosen memberikan umpan balik segera terhadap 
argumentasi yang diberikan dalam diskusi yang 
dilakukan melalui fasilitas forum diskusi. Dari sisi 
penilaian, mahasiswa merasa termotivasi mengikuti 
forum diskusi pada laman resmi ketika partisipasi 
dijadikan sebagai bagian dari penilaian hasil belajar.

Dari sisi kegiatan perkuliahan, mahasiswa di 
Program Studi Teknologi Pendidikan (Strata-1) lebih 
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menyukai tugas membaca atau mengkaji literatur yang 
membolehkan dalam memilih dan menentukan sendiri 
(searching) sumber informasi tersebut dari internet. 
Mahasiswa lebih termotivasi dalam membaca dan 
mengkaji literatur secara e-learning ketika dijadikan 
sebagai bagian dari penilaian hasil belajar. Jika 
diberikan fasilitas bimbingan melalui tanya jawab  
dan tutorial, mahasiswa senang jika ada tutorial 
secara elektronik melalui chatting, BBM, mailing list 
(group), e-mail, dan lain-lain yang dilakukan oleh 
dosen secara regular. Mahasiswa juga berharap dan 
senang jika ada demonstrasi materi yang disajikan 
dalam bentuk video, animasi, atau simulasi yang 
diunggah ketika partisipasi dalam forum diskusi 
dijadikan sebagai bagian dari penilaian hasil belajar. 
Kegiatan demonstrasi materi yang disajikan dalam 
bentuk video, animasi, atau simulasi yang diunggah 
di laman resmi. Saat partisipasi dalam forum diskusi,  
diharapkan mahasiswa untuk dijadikan sebagai 
bagian dari penilaian hasil belajar, untuk bahan ajar 
melalui e-learning, mahasiswa akan terbantu jika 
dibekali dengan demonstrasi materi dalam bentuk 
video, animasi, atau simulasi dalam VCD, DVD atau 
CD-ROM yang dapat dipelajari di rumah. Mahasiswa 
di program studi Teknologi Pendidikan (Strata-1) 
sepertinya tidak menyukai untuk menuliskan uraian 
atau hasil kajian terkait dengan topik tertentu ke 
dalam blog baik yang difasilitasi laman resmi atau 
blog komunitas mahasiswa lain. Mahasiswa juga 
tidak termotivasi jika evaluasi hasil belajar dilakukan 
dengan tes secara e-learning.

Sepanjang pelaksanaan blended learning di 
program studi Teknologi Pendidikan (Strata-1), 
perkuliahan dengan sistem e-learning/blended learning 
pada program studi teknologi pendidikan sangat 
diperlukan oleh mahasiswa. Oleh sebab itu, mahasiswa 
merasa perkuliahan dengan sistem e-learning/
blended learning pada program studi Teknologi 
Pendidikan layak dilaksanakan. Selama belajar 
dengan bantuan sistem e-learning/blended learning, 
mahasiswa tidak mengalami kesulitan mengikuti 
perkuliahan. Mahasiswa juga merasa tertantang untuk 
mengikuti perkuliahan dengan sistem e-learning/
blended learning. Dari efiesiensi, mahasiswa merasa 
mengeluarkan waktu, biaya, dan tenaga lebih banyak 
ketika mengikuti perkuliahan dengan dengan sistem 
e-learning/blended learning. Berlawanan dengan hal 
tersebut, mahasiswa merasa bahwa sistem e-learning/
blended learning bisa belajar sesuai dengan kecepatan 
belajar mahasiwa dan tidak terikat harus hadir 
secara fisik dalam perkuliahan. Dari sisi fasilitas 
yang diberikan oleh kampus, mahasiswa mengalami 

kesulitan mendapatkan akses internet di kampus agar 
bisa mengikuti perkuliahan dengan sistem e-learning/
blended learning.

PENUTUP

Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan 

dalam penelitian ini terdapat beberapa kesimpulan, 
yaitu (1) e-learning di program studi Teknologi 
Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas 
Negeri Jakarta telah diselenggarakan oleh 7 orang 
dosen untuk 20 mata kuliah yang ditawarkan. Dari 20 
mata kuliah tersebut 100% dilaksanakan melalui blended 
learning; (2) pengembangan e-learning telah melalui 
tahap analisis, desain dan pengembangan. Dalam 
tahap analisis, dosen-dosen mempertimbangkan 
karekteristik mahasiswa, lingkungan pendukung 
pembelajaran online, kemampuan TIK mahasiswa, 
tujuan pembelajaran, dan karakteristik ragam 
pengetahuan. E-learning terhadap 20 mata kuliah 
tersebut telah dirancang sebagai blended learning 
yang mengkombinasikan antara pembelajaran tatap 
muka dan pembelajaran online. Strategi pembelajaran 
online dirancang bervariasi yaitu penyajian materi, 
pendalaman materi melalui forum diskusi online, 
penerapan pengetahuan melalui penugasan online, 
dan mengukur keberhasilan belajar melalui tes online, 
sedangkan pembelajaran tatap muka lebih ditekankan 
pada diskusi, presentasi mahasiswa, demonstrasi, 
dan praktik. Pada tahap pengembangan, dosen 
mengembangkan materi ajar (dalam bentuk teks, 
slide presentasi, video, animasi, buatan sendiri atau 
memanfaatkan media yang telah ada di internet), 
mengembangkan sendiri bahan penugasan online, 
forum diskusi online dan soal tes online; (3) dari 
sisi pelaksanaan e-learning, sebagian besar dosen 
masih kesulitan dalam memfasilitasi kelas virtual 
(pembelajaran online), khususnya dalam mengunggah 
(materi, tugas forum diskusi dan tes online). Oleh 
karenanya memerlukan tenaga tambahan (asisten) 
yang menguasai komputer dan internet, sedangkan 
untuk pembelajaran tatap muka, tidak mengalami 
kesulitan karena sudah menjadi kebiasaan. Mahasiswa 
mengikuti semua proses pembelajaran online, karena 
setiap komponen pembelajaran online, khususnya 
keikutsertaan aktif dalam forum diskusi, tugas 
dan tes telah dirancang sebagai bagian dari proses 
evaluasi secara keseluruhan; (4) ada beberapa faktor 
yang mendukung penerapan e-learning di program 
studi Teknologi Pendidikan berjalan dengan baik. 
Faktor tersebut adalah adanya dukungan komitmen 

Penerapan Electronic Learning...



PERSPEKTIF Ilmu Pendidikan - Vol. 32 No.1 April 201868

besar dari ketua program studi, ketersediaan sarana 
pendukung e-learning di kampus dan mahasiswa 
secara individu, familiaritas mahasiswa terhadap 
komputer dan internet, serta ketersediaan sumber 
belajar yang berlimpah di internet, sedangkan 
beberapa faktor penghambat pelaksanaan e-learning 
di program studi Teknologi Pendidikan diantaranya 
belum jelasnya kebijakan kampus terkait dengan 
e-learning, persepsi dosen yang masih bervariasi 
tentang strategi pembelajaran dalam e-learning, 
ketiadaan biaya untuk pengembangan materi sehingga 
lebih banyak memanfaatkan dari sumber belajar yang 
telah ada di internet, kurang memadainya ketersediaan 
akses dan koneksi internet di kampus, dan rendahnya 
kemandirian belajar mahasiswa. 
Saran

Berdasarkan temuan-temuan penelitian ini, 
maka ada beberapa saran yang dapat digunakan untuk 
memperbaiki implementasi e-learning khususnya 
di program studi Teknologi Pendidikan, antara 
lain (1) penerapan e-learning sangat membutuhkan 
kebijakan dari pengambil kebijakan tingkat fakultas 
maupun universitas, oleh karena itu, disarankan 
agar universitas mengeluarkan kebijakan semacam 
rintisan pengembangan dan penerapan e-learning; 
(2) masih banyak dosen yang enggan melaksanakan 
e-learning. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi 
e-learning untuk 20 mata kuliah ini disarankan untuk 
dijadikan model sebagai bahan acuan bagi dosen-
dosen lainnya di program studi Teknologi Pendidikan;  
(3) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa e-learning 
diselenggarakan di laman web yang berbeda dengan 
platform berbeda, maka disarankan agar program 
studi Teknologi Pendidikan menetapkan platform 
dan laman web resmi yang sama; (4) hasil penelitian 
menunjukkan bahwa blended learning dirancang secara 
bervariasi oleh ketujuh dosen yang menerapkan, oleh 
karena itu, disarankan agar program studi Teknologi 
Pendidikan menetapkan standar minimal baik 
rancangan e-learning maupun proses implementasinya; 
dan  (5) hasil penelitian menunjukkan lemahnya 
sarana pendukung pembelajaran online, khususnya 
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dari sisi koneksi internet. Oleh karena itu, disarankan 
agar program studi Teknologi Pendidikan bekerja 
sama dengan operator telekomunikasi yang ada dapat 
memfasilitasi ketersediaan koneksi internet yang 
memadai.
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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan model Discovery Learning 
dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dan hasil belajar siswa kelas 5 SDN Sidorejo Kidul 
02 Tingkir. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Sidorejo Kidul 02 Kecamatan Tingkir pada tanggal 
9-21 Maret 2018. Jenis Penelitian Tindakan Kelas (PTK) berlangsung dalam 2 siklus. Satu siklus terdiri 
dari empat tahap yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian siswa kelas V SD 
berjumlah 39 siswa. Pengumpulan data menggunakan tes dan nontes. Analisis data deskriptif kuantitatif 
dan kualitatif. Kondisi awal persentase kemampuan berpikir kreatif 33,2% skor rata-rata 13,3. Ketuntasan 
hasil belajar 38% rata-rata 60 nilai tertinggi 72,5 dan terendah 45. Siklus I, kemampuan berpikir kreatif 
siswa 73%, skor rata-rata 29,2. Persentase hasil belajar 71,8%, rata-rata 69,48, nilai tertinggi 82,5 dan 
terendah 50. Siklus II, persentase kemampuan berpikir kreatif 81,2% , rata-rata 32,2. Hasil belajar 84,6%, 
rata-rata 74,2, nilai tertinggi 87,5 dan terendah 55. Dapat disimpulkan bahwa penerapan model Discovery 
Learning dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dan hasil belajar pembelajaran tematik siswa 
kelas V SDN Sidorejo Kidul 02 Tingkir.

Kata-kata kunci: discovery learning, berpikir kreatif, hasil belajar

THE IMPLEMENTATION OF DISCOVERY LEARNING MODEL IN 
INCREASING STUDENTS’ THINKING CREATIVE ABILITY AND                                                  

STUDENTS’ LEARNING OUTCOME
Abstract: The study aims to find and describe the model of Discovery Learning in increasing students’ thinking 
creative ability and the results of five-grader student SD Negeri Sidorejo Kidul 02, Tingkir. The study was con-
ducted in SD Negeri Sidorejo Kidul 02, Tingkir on 9 March, 2018. The type of the study which is Classroom Action 
Research (PTK) has done in 2 cycles. One cycle consists of four stages: planning, action, observation, and reflection. 
The total students of subjects of the five-grader research were 39 students. The study was used test and non test 
data collection. The study was used both quantitative and qualitative analysis.The initial condition percentage of 
creative thinking ability is 33.2% and the average score was 13.3. The completeness learning results were  38% 
with an average was 60, 72,5 for the highest score, 45 for the lowest score. Cycle I, students' creative thinking 
ability was 73%, with an average score was 29,2. Presentation of learning result was 71.8%, an average score was 
69.48, 82.5 for the highest score and 50 for the lowest score. Cycle II, percentage of creative thinking ability was 
81.2%, an average score was 32.2. The learrning result was in average of 74.2, 87.5 for the highest score and 55 
for the lowest score. It can be concluded that the implementation of the Discovery Learning model can increase the 
ability of creative thinking and the learning outcomes of students’ thematic learning for five-grader students in 
SDN Sidorejo Kidul 02 Tingkir.

Keywords: discovery learning, creative thinking, learning outcomes
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Pendidikan memiliki peranan penting dalam 
perkembangan suatu bangsa. Pendidikan dapat 
menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas 
(Anugraheni, 2017). Proses pendidikan dipengaruhi 

PENDAHULUAN oleh beberapa faktor, diantaranya (1) input peserta 
didik; (2) sarana dan prasarana pendidikan; (3) bahan 
ajar; serta (4) sumber daya manusia (pendidiknya) 
yang dapat mendukung terciptanya suasana kondusif 
(Anugraheni, 2017). Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem 
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pendidikan nasional merumuskan tentang dasar, 
fungsi, dan tujuan pendidikan nasional. Pasal 2 
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, bertujuan mengembangkan potensi peserta 
didik agar menjadi manusia yang beriman dan 
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 
mulia, sehat, cakap, berilmu, kreatif, mandiri, dan 
menjadi warga negara yang demokratis, serta 
bertanggung jawab (Depdiknas, 2006). Pembelajaran 
yang melibatkan keaktifan, kreativitas, kecakapan, 
hasil belajar, dan kemampuan berpikir kreatif siswa 
sesuai dengan sistem pendidikan nasional, hingga 
kini masih mengalami perkembangan, berbagai upaya 
pemerintah dilakukan untuk mengatasi permasalahan 
pendidikan seperti rendahnya keaktifan, kecakapan, 
kreativitas, hasil belajar, dan kemampuan berpikir 
kreatif yang dilatarbelakangi oleh pembelajaran yang 
bersifat konvensional dan teacher centered. 

Kurikulum 2013 merupakan salah satu 
perubahan paradigma pembelajaran dari pembelajaran 
yang bersifat konvensional menjadi yang mengaktifkan 
siswa dan melatih kemampuan berpikir kreatif siswa. 
Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berbasis 
kompetensi, di dalamnya dirumuskan secara terpadu 
mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan 
keterampilan yang harus dimiliki peserta didik. 
Dalam memudahkan pencapaian kompetensi yang 
dirumuskan dipilihlah pembelajaran tematik sebagai 
basis dalam pembelajaran (Indriasih, 2015). 

Pembelajaran tematik termasuk ke dalam 
pendekatan pembelajaran yang aktif, inovatif, 
kreatif, dan efektif, serta memadukan beberapa mata 
pelajaran. Pembelajaran tematik merupakan suatu 
sistem pembelajaran yang memungkinkan peserta 
didik baik individu maupun kelompok aktif mencari, 
menggali, mengeksplorasi, dan menemukan konsep 
(Mawardi, dkk, 2014).

Kurikulum 2013 telah diterapkan di beberapa 
sekolah di Indonesia, khususnya di kota Salatiga, 
dalam penerapannya terdapat kendala dan masalah 
baik dalam penerapan ataupun dalam proses 
pembelajaran yang berlangsung, akibatnya tujuan 
dari Kurikulum 2013 belum tercapai secara maksimal. 
Kesulitan dalam penerapan Kurikulum 2013 adalah 
kebiasaan siswa yang terbiasa belajar menggunakan 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), 
siswa terbiasa belajar menggunakan pembelajaran 
yang bersifat konvensional, di dalam implementasi 
Kurikulum 2013, siswa diharapkan mampu belajar 
secara aktif dan kreatif namun dalam pelaksanaannya 
belum mendapatkan pembelajaran yang dapat melatih 
untuk belajar secara aktif dan kreatif, hal ini disebabkan 

sekolah belum sepenuhnya menerapkan model 
pembelajaran yang mengajak siswa untuk berpikir 
kreatif akhirnya implementasi dari pembelajaran 
Kurikulum 2013 belum tercapai secara optimal.

Berpikir kreatif menuntut seorang anak 
untuk memiliki kemampuan dalam memecahkan 
masalah, mempunyai variasi jawaban, memiliki 
kemampuan menguasai suatu konsep permasalahan, 
menyampaikan ide atau gagasan suatu topik 
permasalahan. Oleh sebab itu, berpikir kreatif menjadi 
salah satu kemampuan yang dikembangkan dalam 
Kurikulum 2013, sehingga berpikir kreatif sangat 
berpengaruh terhadap hasil belajar di mana hasil 
belajar biasanya dipengaruhi pemahaman siswa 
terhadap suatu konsep pembelajaran serta kemampuan 
siswa untuk memecahkan suatu permasalahan dalam 
proses pembelajaran. 

Berdasarkan hasil observasi dan diskusi pada 
tanggal 21 September 2017 di SD Negeri Sidorejo 
Kidul 02 Kecamatan Tingkir, beberapa siswa kurang 
memahami pembelajaran tematik, tema 5 subtema 
1 khususnya pada materi pencernaan hewan dan 
manusia. Kurangnya sarana media pembelajaran 
yang bersifat inovatif juga mempengaruhi proses 
pembelajaran, akhirnya pemahaman siswa terhadap 
konsep materi pembelajaran masih kurang. Selain 
itu, siswa kurang mandiri saat proses pembelajaran 
dan hanya menunggu perintah guru. Beberapa 
siswa merasa takut saat harus menuangkan ide dan 
pendapatnya, akhirnya kemampuan berpikir kreatif 
siswa sulit dikembangkan. Rendahnya kemampuan 
berpikir kreatif dan hasil belajar siswa juga diteliti 
oleh Erik R (2016) dan Mumin S &  Sri R (2018) yang 
menunjukkan rendahnya kemampuan berpikir kreatif 
dan hasil belajar dikarenakan metode pembelajaran 
masih bersifat konvensional, berpusat pada guru dan 
belum memberikan pengalaman langsung kepada 
siswa. Rendahnya pemahaman konsep siswa terhadap 
materi mempengaruhi hasil belajar siswa, sehingga 
nilai rata-rata siswa hanya 60 dan hanya ada 15 siswa 
mencapai KKM, sedangkan kemampuan berpikir 
kreatif siswa dalam proses pembelajaran hanya 
mencapai rata-rata 13,3 dengan presentase ketuntasan 
32,2%. 

Dari uraian di atas,  maka diperlukan 
tindakan dalam pembelajaran berupa penerapan 
model pembelajaran yang bersifat aktif. Dalam 
perkembangannya, model pembelajaran mempunyai 
banyak variasi, banyak model pembelajaran kreatif 
yang berpotensi meningkatkan kemampuan siswa 
dalam pembelajaran tematik. Salah satunya, model 
pembelajaran Discovery Learning, model ini digunakan 
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untuk mengembangkan cara belajar aktif dengan 
menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, maka hasil 
yang akan diperoleh bertahan lama dalam ingatan 
sehingga tidak mudah dilupakan oleh siswa (Kristin, 
2016). Model Discovery Learning menuntun siswa 
untuk mengidentifikasi apa yang ingin diketahui 
dengan mencari informasi sendiri, kemudian siswa 
mengorganisasi atau membentuk (konstruktif) apa 
yang diketahui dan dipahami ke dalam bentuk akhir.

Penelitian ini akan membahas bagaimana 
penerapan model pembelajaran Discovery Learning 
dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif 
dan hasil belajar siswa, apakah penerapan model 
pembelajaran Discovery Learning dapat meningkatkan 
kemampuan berpikir kreatif dan hasil belajar siswa 
kelas 5 SD Negeri Sidorejo Kidul 02 Kecamatan 
Tingkir Kota Salatiga. Penelitian ini bertujuan 
untuk mendeskripsikan langkah-langkah model 
pembelajaran Discovery Learning dalam meningkatkan 
kemampuan berpikir kreatif dan hasil belajar siswa 
dan meningkatkan kemampuan berpikir kreatif serta 
hasil belajar siswa kelas 5 SD N Sidorejo Kidul 02 
Kecamatan Tingkir Kota Salatiga melalui penerapan 
model pembelajaran Discovery Learning.                                                                                         

Discovery learning merupakan model yang 
mengarahkan siswa menemukan konsep melalui 
berbagai informasi atau data yang diperoleh melalui 
pengamatan atau percobaan. Menurut Sani (2014), 
discovery learning merupakan  proses dari inkuiri. 
Discovery learning adalah metode belajar yang 
menuntut guru lebih kreatif menciptakan situasi yang 
membuat peserta didik belajar aktif dan menemukan 
pengetahuan sendiri. Maharani & Hardini (2017), 
discovery learning adalah proses pembelajaran yang 
penyampaian materinya tidak utuh, karena model 
discovery learning menuntut siswa  terlibat aktif dalam 
proses pembelajaran dan menemukan sendiri suatu 
konsep pembelajaran.

Ciri utama model discovery learning adalah 
(1) berpusat pada siswa; (2) mengeksplorasi 
dan memecahkan masalah untuk menciptakan, 
menghubungkan, dan menggeneralisasi pengetahuan; 
serta (3) kegiatan untuk menggabungkan pengetahuan 
baru dan pengetahuan yang sudah ada (Kristin, 2016).

Darmadi (2017) menyebutkan langkah-langkah 
pengaplikasian model discovery learning yaitu (1) 
menentukan tujuan pembelajaran; (2) melakukan 
identifikasi karakteristik siswa; (3) menentukan materi 
pelajaran; (4) menentukan topik-topik yang harus 
dipelajari siswa secara induktif; (5) mengembangkan 
bahan-bahan dengan memberikan contoh, ilustrasi, 
tugas, dan sebagainya untuk dipelajari siswa; (6) 

mengatur topik-topik pelajaran berawal dari yang 
sederhana ke yang kompleks, dari yang konkret ke 
abstrak, dan dari tahap enaktif, ikonik sampai ke 
tahap simbolik; serta (7) melakukan penilaian proses 
dan hasil belajar siswa. Syah (dalam Darmadi, 2017) 
terdapat prosedur yang harus digunakan dalam 
mengaplikasikan model discovery learning, yaitu 
(a) stimulation (pemberian rangsangan); (b) problem 
statement (identifikasi masalah); (c) data collection 
(pengumpulan data); (d) data processing (pengolahan 
data); (e) verification (pembuktian); dan (f) generalization 
(menarik kesimpulan).

Berpikir kreatif adalah proses berpikir yang 
menghasilkan berbagai macam kemungkinan 
jawaban (Siswono & Novitasari, 2015). Berpikir 
kreatif terkait dengan pemikiran kritis. Pemikiran 
kritis adalah pemikiran yang sangat jauh dan 
mendalam, sedangkan berpikir kreatif adalah 
pemikiran yang sederhana. Berpikir kreatif tampak 
jelas dalam upaya penemuan, menuntut fleksibilitas 
dan bergantung pada keberagaman, sehingga berpikir 
kreatif menyerupai pemecahan masalah seperti usaha 
mencapai produksi kreatif. 

Berpikir kreatif mencakup kebiasaan-kebiasaan 
dalam berpikir, diantaranya (1) ikut memberikan 
perhatian ke dalam berbagai kepentingan, terutama 
ketika belum ditemukan jawaban atau solusi dengan 
segera; (2) menghilangkan batasan-batasan antara 
wawasan dan taksiran; (3) melahirkan, memelihara, dan 
mengabadikan tingkat standarisasi; (4) menciptakan 
cara baru untuk melihat prinsip-prinsip luar dan 
batasan-batasan tradisional yang diikuti (Al-Khalili, 
2005). Menurut Silver (dalam Siswono, 2004) terdapat 
empat indikator berpikir kreatif, yaitu (1) fluence 
(kemampuan menghasilkan banyak ide); (2) flexibility 
(kemampuan menghasilkan ide-ide yang bervariasi); 
(3) originality (kemampuan menghasilkan ide baru atau 
ide yang sebelumnya tidak ada); serta (4) elaboration 
(kemampuan mengembangkan atau menambahkan 
ide-ide sehingga dihasilkan ide yang rinci atau detail.

Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki 
peserta didik setelah melewati proses belajar (Septiyani 
& Rosnita, 2018), sedangkan menurut Kristin (2016), 
hasil belajar adalah puncak dari keberhasilan belajar 
peserta didik terhadap tujuan belajar yang telah 
ditetapkan, hasil belajar peserta didik dapat meliputi 
aspek kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan 
psikomotorik (tingkah laku). 

Berdasarkan pendapat di atas, hasil belajar 
merupakan kemampuan baru yang dimiliki oleh 
peserta didik yang didapatkan setelah melewati 
proses belajar sesuai dengan tujuan belajar yang telah 
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ditetapkan mencakup aspek kognitif, afektif, dan 
psikomotorik. 

Hasil belajar merupakan proses yang cukup 
kompleks, hasil belajar siswa dipengaruhi oleh 
beberapa faktor yang mendukung, yaitu (1) faktor 
internal, meliputi faktor fisiologis dan psikologis; dan 
(2) faktor eksternal, meliputi faktor lingkungan sosial 
dan nonlingkungan sosial, peran siswa, peran guru, 
serta model yang digunakan dalam pembelajaran 
(Widayanti & Slameto, 2016).

Tugas pokok tenaga kependidikan adalah 
mengevaluasi taraf keberhasilan kegiatan belajar 
secara tepat (valid) dan dapat dipercaya (reliable). 
Menurut Anugraheni (2017), keberhasilan proses 
pembelajaran tergantung pada tingkat ketepatan, 
keobjektifan, kepercayaan, dan informasi yang 
representative. Hasil belajar siswa dapat diukur dengan 
menggunakan tes hasil belajar atau tes prestasi belajar 
ataupun achievement test. Tes hasil belajar ini biasanya 
disusun dan dibuat sendiri oleh guru. Hasil belajar 
juga tidak lepas dengan proses belajar.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini berlangsung selama 2 siklus, 

siklus I dilaksanakan pada tanggal 9-12 Maret 
2018 dan siklus II dilaksanakan pada tanggal 19-21 
Maret 2018. Penelitian ini menggunakan Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK). Penelitian tindakan kelas 
merupakan suatu upaya untuk menjelaskan berbagai 
aspek dari hubungan antar ketergantungan materi, 
subjek, pembelajar, dan pengajar sehubungan dengan 
isu totalitas dan logika internal dari tugas sosial 
mengkontruksi pengetahuan dari PBM (Slameto, 2015). 
Prosedur penelitian tindakan kelas pada penelitian ini 
didasarkan dari pendekatan yang dikembangkan 
oleh Lewin yang terdiri atas perencanaan, tindakan, 
pengamatan, dan refleksi (Arikunto, 2008).

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan 
data pada penelitian ini disesuaikan dengan jenis 
data yang diambil, yaitu (1) observasi, merupakan 
pengamatan atau pencatatan kegiatan yang dilakukan 
dengan sistematis, bertujuan untuk mengamati 
perilaku dan aktivitas selama proses pembelajaran 
berlangsung; (2) rubrik, menggambarkan kriteria dari 
penilaian yang digunakan untuk menilai atau memberi 
tingkatan dari hasil pekerjaan siswa; (3) tes, untuk 
mengukur hasil belajar siswa; dan (4) dokumentasi, 
pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat 
data yang diperoleh dalam kegiatan pembelajaran.

Teknik analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah teknik deskriptif kuantitatif dan 

kualitatif. Data yang didapatkan dari hasil tes yang 
berbentuk uraian dan pilihan ganda adalah data 
kuantitatif. Data ini disajikan dalam bentuk angka 
sedangkan data kualitatif adalah data yang berasal 
dari hasil lembar observasi atau chekclist guru dan 
siswa berupa suatu penjelasan atau keterangan. Untuk 
menjamin instrumen soal pilihan ganda dan isian 
dalam penelitian ini maka dilakukan uji validitas 
dan uji reliabilitas. Instrumen soal yang baik harus 
memenuhi syarat yaitu, valid dan reliabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Kemampuan Berpikir Kreatif dan Hasil Belajar
Sebelum dilaksanakannya siklus I dan siklus 

II, peneliti terlebih dahulu melakukan observasi dan 
diskusi dengan guru kelas V SD Negeri Sidorejo 
Kidul 02 Kecamatan Tingkir, untuk mengetahui 
keadaan siswa dalam proses pembelajaran serta 
melihat bagaimana cara guru dalam menyampaikan 
materi pembelajaran. Dengan dilakukan observasi 
dan diskusi, peneliti mengetahui bagaimana keadaan 
awal kegiatan pembelajaran sebelum dilakukan 
tindakan dengan menggunakan model pembelajaran 
discovery learning. Dari hasil observasi ternyata proses 
pembelajaran belum memberikan pengalaman 
langsung kepada siswa. Kegiatan pembelajaran yang 
dilakukan didominasi dengan pemberian materi 
secara teoretis dan keterbatasan media dalam proses 
pembelajaran, sehingga siswa menjadi ramai, kurang 
memperhatikan materi, pasif dan kurang tertarik 
dengan pembelajaran tematik. Hal ini menyebabkan 
kurangnya pemahaman siswa terhadap konsep 
materi yang diberikan sehingga berdampak pada 
kemampuan berpikir kreatif dan hasil belajar.

Berdasarkan hasil observasi dan diskusi 
serta penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, 
dapat dilihat nilai pra siklus, siklus I, dan siklus 
II kemampuan berpikir kreatif dan hasil belajar 
pembelajaran tematik siswa kelas V SD Negeri Sidorejo 
Kidul 02 Kecamatan Tingkir sebagai berikut.

Tabel 1
Data Kemampuan Berpikir Kreatif Pra Siklus, Siklus I, 
dan Siklus II

Indikator Pra 
siklus

Siklus 
I

Siklus 
II

Jumlah siswa 39 39 39

Jumlah skor 93 392 441

Rata-rata skor 13,3 29,20 32,5

Skor tertinggi 18 62 71

Skor terendah 10 45 56
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Indikator Pra 
siklus

Siklus 
I

Siklus 
II

Presentase siswa berpikir kreatif 33,2% 73% 81,5%

Presentase siswa belum berpikir 
kreatif

66,8% 25% 18,5%

Tabel 1 menunjukkan bahwa skor kemampuan 
berpikir kreatif siswa pada pra siklus hanya mencapai 
rata-rata 13,3 dengan persentase ketuntasan 33,2%. 
Pada siklus I, kemampuan berpikir kreatif siswa 
mengalami peningkatan 39,8% sedangkan pada siklus 
II kemampuan berpikir kreatif siswa mengalami 
peningkatan sebesar 8,12%.

Tabel 2
Data Hasil Nilai Pra Siklus, Siklus I dan Siklus II

Indikator Pra 
Siklus

Siklus 
I

Siklus 
II

Jumlah siswa 39 39 39
Jumlah nilai 2.340 2.750 2.902,5
Rata-rata 60 69,5 74,4
Nilai tertinggi 72,5 82,5 87,5
Nilai terendah 45 50 55
Presentase siswa tuntas 38,5 % 71,8% 84,6%
Presentase siswa tidak 
tuntas 61,5 % 28,2% 15,4%

Berdasarkan Tabel 2 dapat diuraikan bahwa 
sebelum dilakukan tindakan dari 39 siswa terdapat 15 
siswa yang tuntas dan 24 siswa tidak tuntas, dengan 
melihat nilai siswa tertinggi yaitu 72,5 dan terendah 
45. Pada siklus I, hasil belajar siswa mengalami 
peningkatan 33%, sedangkan pada siklus II, hasil 
belajar siswa mengalami kenaikan sebesar 12,8%.
Siklus I
Proses pembelajaran

Pada  tahap  perencanaan  (p lann ing ) , 
peneliti mempersiapkan rencana tindakan untuk 
meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dan hasil 
belajar pada Tema 6 Panas dan Perpindahannya, 
Subtema 2 Perpindahan Kalor di Sekitar Kita, 
Pembelajaran 2 dan 5 dengan menggunakan model 
discovery learning. Langkah-langkah perencanaannya 
meliputi (1) menentukan permasalahan yang akan 
dibahas; (2) merancang proses pembelajaran model 
discovery learning menggunakan media sesuai dengan 
materi yang akan diajarkan; (3) menyusun Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), lembar kerja siswa, 
lembar observasi, rubrik penilaian, bahan ajar, dan 
alat evaluasi. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP) memuat Kompetensi Inti (KI) dan kompetensi 
dasar; dan (4) konsultasi dengan guru kelas tentang 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), lembar 

kerja siswa, lembar observasi, rubrik penilaian, media 
pembelajaran, dan alat evaluasi.

Pada tahap pelaksanaan (acting) siklus I 
dilaksanakan dalam tiga kali pertemuan dengan 
alokasi waktu 3 jam pelajaran (8x35 menit). Pertemuan 
I dilaksanakan pada Jum’at 9 Maret 2018 pukul 07.00-
08.45 WIB, pertemuan II dilaksanakan pada Sabtu 10 
Maret 2018 pukul 09.00-10.45 WIB, dan pertemuan III 
dilaksanakan pada Senin 12 Maret 2018 pukul 07.00-
08.10 WIB.

Pada tahap observasi (observing) dilakukan 
oleh teman sejawat menggunakan lembar observasi 
dan dilaksanakan saat pelaksanaan pembelajaran. 
Dari lembar observasi diperoleh bahwa guru 
sudah melaksanakan pembelajaran dengan runtut 
dan melibatkan siswa dalam penerapan model 
pembelajaran discovery learning, namun saat proses 
identifikasi data dan analisis permasalahan yang 
dihadapi siswa masih merasa bingung. Pada 
saat percobaan, beberapa siswa asyik bermain 
menggunakan media percobaan sehingga penguasaan 
kelas kurang. Pengamatan siswa pada saat kegiatan 
pembelajaran belum sesuai dengan yang diharapkan 
peneliti, dimana siswa dapat belajar secara aktif 
dengan menyelidiki sendiri, menemukan sendiri, 
dan mengkonsepkan pemahaman materi sehingga 
materi pembelajaran dapat diingat dan dipahami 
siswa dengan baik. Siswa belum mampu mencari 
alternatif jawaban dan makna dari percobaan yang 
dilakukan karena siswa terbiasa melakukan sesuatu 
berdasarkan perintah dan aba-aba guru, siswa belum 
berani menuangkan ide dan gagasannya karena belum 
terbiasa menggunakan model discovery learning.

Pada tahap refleksi (reflecting) siklus I, dapat 
disimpulkan selama guru mengajar siswa kurang 
memahami materi yang diajarkan oleh guru, siswa 
merasa malu dan takut untuk mengeluarkan ide dan 
gagasannya, serta harus ditunjuk saat menyampaikan 
hasil diskusi kelompoknya. Hal ini dikarenakan 
beberapa materi kurang dilihat siswa secara leluasa, 
sehingga siswa yang duduk di belakang kurang 
mampu memahami materi tersebut, kurang percaya 
diri dengan pendapatnya sehingga merasa takut dan 
malu untuk menyampaikan ide dan pendapatnya. 
Guru harus bisa menyampaikan materi secara 
menyeluruh, mengontrol, dan menguasai kelas agar 
siswa dapat fokus pada pembelajaran dan tidak 
ramai sendiri. Guru harus membuat siswa untuk 
belajar aktif menyelidiki sendiri, menemukan sendiri, 
melalui belajar penemuan siswa dapat berpikir kreatif, 
analisis, dan mencoba memecahkan sendiri masalah 
yang dihadapi.
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Kemampuan berpikir kreatif siklus I
Tabel 1 menunjukkan adanya peningkatan 

dari 7 kelompok siswa. Skor total pertemuan adalah 
190 , rata-rata skor 27, persentase 67,8% dengan skor 
tertinggi 30 dan skor terendah 19. Skor total pertemuan 
II dari 7 kelompok adalah 202, rata-rata skor 28,8 
dengan persentase sebesar 72,1%, jumlah skor tertinggi 
32 dan skor terendah 26. Total skor siklus I adalah 392, 
dengan jumlah skor tertinggi dari dua pertemuan 62, 
sedangkan skor terendahnya adalah 45. Rata-rata skor 
29,2 dengan persentase 73%. Persentase kelompok 
yang belum mencapai ketuntasan adalah 27% dan 
akan diperbaiki melalui perbaikan di siklus II. 
Hasil belajar siklus I

Berdasarkan Tabel 2, hasil belajar siswa 
pada siklus I pertemuan III menunjukkan adanya 
peningkatan dari 39 siswa. Persentase ketuntasan 
siswa mengalami peningkatan sebesar 41,8% dengan 
persentase sebesar 71,8% dari 28 siswa yang ada, 
sedangkan untuk siswa yang tidak tuntas yaitu sebesar 
28,20% dari 11 siswa. Kelompok yang belum mencapai 
KKM, akan diperbaiki melalui perbaikan di siklus II. 
Siklus II
Proses pembelajaran

Pada tahap perencanaan (planning), peneliti 
mempersiapkan rencana tindakan untuk meningkatkan 
kemampuan berpikir kreatif dan hasil belajar Tema 6 
Panas dan Perpindahannya Subtema 3 Pengaruh 
Kalor terhadap Kehidupan, Pembelajaran 2 dan 5 
menggunakan model discovery learning. Berikut ini 
adalah langkah perencanaannya (a) menentukan 
permasalahan yang akan dibahas; (b) merancang proses 
pembelajaran model discovery learning menggunakan 
media sesuai dengan materi yang akan diajarkan; (c) 
menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 
lembar kerja siswa, lembar observasi, rubrik penilaian, 
bahan ajar, dan alat evaluasi. Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) memuat Kompetensi Inti (KI) dan 
kompetensi dasar; dan (d) konsultasi dengan guru 
kelas tentang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP), lembar kerja siswa, lembar observasi, rubrik 
penilaian, media pembelajaran, dan alat evaluasi.

Pada tahap pelaksanaan (acting), siklus II 
dilaksanakan dalam tiga kali pertemuan alokasi 
waktu 3 jam pelajaran (8x35 menit). Pertemuan I 
dilaksanakan pada Senin 19 Maret 2018 pukul 09.00-
10.45 WIB, pertemuan II dilaksanakan pada Selasa 20 
Maret 2018 pukul 07.00-08.10 WIB, dan pertemuan III 
dilaksanakan pada Rabu 21 Maret 2018 pukul 07.00-
08.10 WIB.

Pada tahap observasi (observing) dilakukan oleh 
teman sejawat menggunakan lembar observasi saat 

pelaksanaan pembelajaran. Berdasarkan hasil lembar 
observasi dapat dilihat hasil kegiatan pembelajaran 
dengan menerapkan model discovery learning. 
Hasil observasi yang diperoleh siklus II kegiatan 
pembelajaran mengalami peningkatan dibandingkan 
pada pertemuan siklus I. Hal ini dikarenakan guru 
sudah menggunakan model pembelajaran discovery 
learning dengan maksimal, menguasai kelas, dan 
menggunakan media dengan benar didukung media 
power point untuk penyampaian materi sehingga 
siswa mampu memahami materi dengan baik, 
siswa terlihat bersemangat dan aktif saat proses 
pembelajaran. Siswa sudah terbiasa dengan penerapan 
model discovery learning, siswa sudah terbiasa untuk 
menyelidiki sendiri, menemukan sendiri jawaban atas 
permasalahan yang diberikan oleh guru sehingga 
siswa lebih memperhatikan proses percobaan 
untuk mengetahui jawaban atas permasalahan 
yang diberikan oleh guru sehingga tertarik dengan 
pembelajaran hal ini membuat siswa berani untuk 
menuangkan ide dan pendapatnya masing-masing.

Pada tahap refleksi (reflecting) berdasarkan 
observasi pertemuan pertama, pertemuan kedua, 
dan pertemuan ketiga pada siklus II dapat dikatakan 
sudah baik dan kondusif sesuai dengan harapan 
peneliti. Dalam kegiatan pembelajaran, siswa dapat 
dikatakan baik karena terlaksananya langkah-langkah 
pada pelaksanaan pembelajaran menggunakan 
model pembelajaran discovery learning, sehingga ada 
peningkatan pada kemampuan berpikir kreatif siswa 
dan hasil belajar siswa dibandingkan sebelumnya.
Kemampuan berpikir kreatif siklus II

Tabel 1 menunjukkan adanya peningkatan 
dari 7 kelompok siswa. Skor total pertemuan pertama 
adalah 211, rata-rata skor 30,1, dengan presentase 
75,3%, skor tertinggi 34 dan skor terendah 27. Skor total 
pertemuan II dari 7 kelompok adalah 230, rata-rata skor 
32,8 dengan presentase sebesar 82,1%. Skor tertinggi 
37, skor terendah 29. Total skor siklus II adalah 441, 
dengan jumlah skor tertinggi dari dua pertemuan 
71, skor terendah 56. Rata-rata skor 32,5% dengan 
presentase 81,2%, kelompok yang belum mencapai 
ketuntasan adalah 18,8% dan akan diperbaiki melalui 
perbaikan pembelajaran berikutnya. Pada penelitian 
yang dilakukan oleh Erik R. (2016), kemampuan 
berpikir kreatif siswa mengalami kenaikan sebesar 
71,55 hal ini menunjukkan bahwa model discovery 
learning dapat meningkatkan kemampuan berpikir 
kreatif siswa.
Hasil belajar siklus II

Berdasarkan tabel 2, hasil belajar siswa 
yang diperoleh pada siklus I pada pertemuan III 
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menunjukkan adanya peningkatan dari 39 siswa, 
persentase ketuntasan siswa mengalami peningkatan 
sebesar 12,8% dengan persentase sebesar 84,6% dari 
28 siswa yang ada, sedangkan persentase bagi yang 
tidak tuntas sebesar 15,4% dari 5 siswa. Kelompok 
yang belum mencapai KKM akan diperbaiki melalui 
perbaikan pembelajaran berikutnya. Pada penelitian 
yang dilakukan oleh Mumin S & Sri R (2016), di mana 
siklus I mencapai rata-rata 80,4% hal ini menunjukkan 
bahwa model discovery learning dapat meningkatkan 
hasil belajar siswa.
Perbandingan kemampuan berpikir kreatif kondisi 
awal siklus I dan II

Berikut dapat dilihat grafik kemampuan 
berpikir kreatif pembelajaran tematik pra siklus, siklus 
I dan siklus II :

Gambar 1. Perbandingan kemampuan berpikir kreatif 
kondisi awal siklus I dan siklus 2

Berdasarkan grafik perbandingan kemampuan 
berpikir kreatif pembelajaran tematik siswa kelas 
V SD Negeri Sidorejo Kidul 02 Kecamatan Tingkir 
mengalami peningkatan dari pra siklus dengan 
persentase sebesar 33,2%, rata-rata 13,3, siklus I 
persentase 73% dengan rata-rata 29,2 sedangkan pada 
siklus II persentase sebesar 81,2% rata-rata 32,2 dari 7 
kelompok. Siswa dikatakan mengalami peningkatan 
berpikir kreatif apabila mengalami peningkatan 
sebanyak 80%, rata-rata skor 32. Hal ini menunjukkan 
bahwa dengan menggunakan model discovery 
learning dapat meningkatkan kemampuan berpikir 
kreatif siswa di mana pada siklus II ketuntasan siswa 
mencapai 81,2% dengan rata-rata 32,2.
Perbandingan hasil belajar kondisi awal siklus I 
dan siklus II

Berikut dapat dilihat grafik hasil belajar 
pembelajaran tematik pra siklus, siklus I dan siklus II :

Gambar 2. Perbandingan hasil belajar pembelajaran 
tematik kondisi awal, siklus I dan siklus II

Berdasarkan diagram di atas perbandingan 
hasil belajar pembelajaran tematik siswa kelas V 
SD Negeri Sidorejo Kidul 02 Kecamatan Tingkir 
mengalami peningkatan dari rata-rata pra siklus 60, 
dengan persentase ketuntasan 38%. Pada siklus I 
menjadi 69,5 dengan persentase ketuntasan sebesar 
71,8%, sedangkan pada siklus II rata-rata 74,16, dengan 
persentase ketuntasan sebesar 84,6%. Jumlah siswa 
yang tuntas KKM 65 semakin meningkat. Pada pra 
siklus siswa yang tidak tuntas 24, pada siklus I siswa 
yang tidak tuntas 11, dan siklus II siswa yang tidak 
tuntas 5 dari jumlah siswa 39. Hasil belajar siswa 
dikatakan meningkat apabila 80% siswa mengalami 
ketuntasan ≥65 dengan KKM 65.
Analisis Data

Sebelum dilakukan tindakan, skor rata-rata 
kemampuan berpikir kreatif siswa adalah 13,3 
dengan persentase 33,25%. Hasil belajar siswa 
sebelum dilakukan tindakan dari 39 siswa, terdapat 
15 siswa yang tuntas dan 24 siswa yang tidak tuntas. 
Dengan melihat nilai siswa tertinggi yaitu 72,5 dan 
nilai terendah 45. Dari hasil observasi dan diskusi, 
rendahnya hasil belajar dan kemampuan berpikir 
kreatif siswa pada pembelajaran tematik siswa kelas 
V SD Negeri Sidorejo Kidul 02 Kecamatan Tingkir 
adalah belum adanya proses pembelajaran yang 
memberikan pengalaman langsung kepada siswa 
saat proses pembelajaran. Pemberian materi masih 
bersifat teoretis dengan media yang terbatas dalam 
proses pembelajaran, sehingga siswa kesulitan dalam 
mengkonsepkan materi, ramai, dan kurang tertarik 
dengan pembelajaran tematik. Siswa belum belajar 
secara aktif dan berdampak pada kemampuan berpikir 
kreatif dan hasil belajar siswa pada pembelajaran 
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tematik yang berdampak pada rendahnya nilai 
rata-rata siswa yaitu 60 dari KKM. Oleh sebab itu, 
peneliti melakukan perbaikan pembelajaran tematik 
dengan menerapkan model pembelajaran discovery 
learning dengan bantuan media pembelajaran untuk 
meningkatkan pemahaman dan penguasaan konsep 
siswa pada Tema 6 Panas dan Perpindahannya 
Subtema 2 Perpindahan Kalor di Sekitar Kita dan 
Subtema 3 Pengaruh Kalor terhadap Kehidupan, yang 
dilakukan pada siklus I dan siklus II dengan masing-
masing siklus terdiri dari tiga kali pertemuan. 

Adanya perbandingan antara jumlah siswa 
yang tuntas dan belum tuntas serta skor rata-rata 
dan persentase kemampuan berpikir kreatif siswa 
dikarenakan siswa yang tuntas memahami materi yang 
diberikan guru, sedangkan siswa yang belum tuntas 
belum mampu memahami materi yang diberikan guru 
dengan sepenuhnya. Pemahaman konsep kemampuan 
berpikir kreatif dan hasil belajar didapatkan dari 
siklus I dan siklus II. Siklus I menunjukkan adanya 
peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa 
dengan skor rata-rata 29,2 dengan persentase 73%. 
Hasil belajar siswa mengalami peningkatan. Dari 39 
siswa, siswa yang tuntas sebesar 71,8% atau 28 siswa 
dari 39 siswa. Siswa yang tidak tuntas sebesar 28,2% 
atau 11 siswa. Pada siklus II menunjukkan peningkatan 
kemampuan berpikir kreatif siswa dengan skor rata-
rata 32,2 dengan presentase 81,2%. Hasil belajar siswa 
meningkat dari siklus I ke siklus II. Dari 39 siswa, siswa 
yang tuntas sebesar 84,6% atau 31 siswa dari 39 siswa 
yang ada. Siswa yang tidak tuntas yaitu 15,4% atau 5 
siswa dari 39 siswa.
Pembahasan

Keberhasilan peningkatan kemampuan berpikir 
kreatif dan hasil belajar dikarenakan penerapan model 
pembelajaran discovery learning yang dilakukan sesuai 
dengan sintak. Menurut Wahyudi & Siswanti (2015:  
27), discovery learning merupakan proses pembelajaran 
di mana siswa tidak disajikan pelajaran dalam bentuk 
finalnya, tetapi diharapkan siswa mengorganisasi 
sendiri, discovery learning lebih menekankan pada 
penemuan konsep atau prinsip yang sebelumnya 
tidak diketahui. Menurut Hanifah & Wasitohadi (2017: 
95), discovery learning merupakan rangkaian kegiatan 
pembelajaran yang melibatkan siswa untuk belajar 
aktif menemukan pengetahuan sendiri. Dengan belajar 
penemuan, siswa dapat berpikir analisis dan mencoba 
untuk memecahkan sendiri masalah yang dihadapi. 

Berdasarkan hasil analisis data, model discovery 
learning dapat meningkatkan kemampuan berpikir 
kreatif dan hasil belajar siswa. Kemampuan berpikir 
kreatif siswa awalnya hanya mencapai 33,2%, dengan 

rata-rata 13,3 dari 7 kelompok, kemudian mengalami 
peningkatan sebesar 39,8% pada siklus I menjadi 73%, 
dengan rata-rata 29,2. Pada siklus II juga mengalami 
peningkatan sebesar 8,2% menjadi 81,2%, dengan rata-
rata 32,2 melebihi indikator keberhasilan yang ingin 
dicapai yaitu rata-rata 32, dengan persentase 80%.

Hasil belajar siswa awalnya hanya mencapai 
rata-rata 60 dengan persentase 38,5%. Siklus I 
mengalami peningkatan, rata-rata siswa menjadi 69,5 
dengan kenaikan persentase sebesar 33% menjadi 
71,8%. Pada siklus II rata-rata menjadi 74,4 mengalami 
kenaikan persentase sebesar 12,8% menjadi 84,6%. 
Hasil belajar yang diperoleh melebihi indikator 
keberhasilan yang ditentukan. Hasil belajar siswa 
dikatakan meningkat apabila 80% siswa mengalami 
ketuntasan ≥65 dengan KKM 65.

Berdasarkan pendapat Wahyudi & Siswanti 
(2015), discovery learning merupakan pelajaran yang 
disajikan dengan tidak utuh untuk meningkatkan 
kemampuan penemuan pada siswa. Pendapat ini 
sejalan dengan pendapat Hanifah & Wasitohadi 
(2017) bahwa discovery learning merupakan model 
pembelajaran yang mengajak siswa belajar aktif 
menemukan sendiri pengetahuannya, hal itu akan 
membuat siswa merasa tertantang dan tertarik 
untuk mengidentifikasi permasalahan dengan 
suatu percobaan, sehingga siswa akan merasa 
tertarik untuk memahai materi dan menguasai 
materi pembelajaran tematik. Peneliti lain yang 
dapat membuktikan meningkatnya kemampuan 
berpikir kreatif dan hasil belajar siswa dengan 
menerapkan model discovery learning adalah Erik R 
(2014). Kemampuan berpikir kreatif siswa mencapai 
ketuntasan dengan nilai rata-rata 71,55. Hasil belajar 
siswa dapat dilihat dari hasil penelitian Mumin S dan 
Sri R (2017) yang menghasilkan, pada siklus I hasil 
belajar siswa mencapai persentase ketuntasan sebesar 
54,6, sedangkan pada siklus II mencapai persentase 
ketuntasan sebesar 80,9%, dan siklus III mencapai 
persentase ketuntasan sebesar 91,8%. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 
oleh beberapa peneliti menunjukkan bahwa model 
discovery learning mampu meningkatkan kemampuan 
berpikir kreatif dan hasil belajar siswa. Namun dari 
dua penelitian tersebut memiliki beberapa kekurangan 
sehingga diperbaiki pada penelitian ini. Penelitian 
ini memiliki keunggulan, yaitu (1) menekankan dua 
aspek sekaligus, yaitu berpikir kreatif dan hasil belajar; 
dan (2) penelitian ini menggunakan media yang 
ada di lingkungan sekitar siswa dan menggunakan 
permasalahan yang ada di sekitar kehidupan 
siswa, sehingga penelitian ini dapat meningkatkan 
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kemampuan berpikir kreatif dan hasil belajar pada 
Tema 6 Panas dan Perpindahannya Subtema 2 
Perpindahan Kalor di Sekitar Kita dan Subtema 3 
Pengaruh Kalor terhadap Kehidupan, pada akhirnya 
dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dan 
hasil belajar pembelajaran Tematik siswa kelas V SD 
Negeri Sidorejo Kidul 02 Kecamatan Tingkir Semester 
II Tahun Pelajaran 2018 .

PENUTUP
Kesimpulan

Dari hasil  pembahasan di atas,  dapat 
dis impulkan bahwa terdapat  peningkatan 
kemampuan berpikir kreatif dan hasil belajar siswa 
pada pembelajaran tematik kelas V SD Negeri Sidorejo 
Kidul 02 Kecamatan Tingkir Semester II Tahun Ajaran 
2017. Hal ini dibuktikan dari kemampuan berpikir 
kreatif dan hasil belajar siswa pada pra siklus. Pada 
pra siklus, kemampuan berpikir kreatif siswa hanya 
mencapai persentase 33,25% dengan rata-rata 13,3 
dari 7 kelompok siswa, sedangkan hasil belajar siswa 
pada pra siklus 15 siswa tuntas dengan persentase 
38%. Kemudian pada siklus I, kemampuan berpikir 
kreatif siswa meningkat, mencapai persentase 73% 
dengan rata-rata 29,2 dari 7 kelompok, sedangkan 
hasil belajar siswa pada siklus I mencapai 28 siswa 
yang tuntas dengan persentase 71,8%. Selanjutnya, 
pada siklus II, kemampuan berpikir kreatif siswa 
semakin meningkat, mencapai persentase 81,2% 
dengan rata-rata 32,2 dari 7 kelompok, sedangkan 
untuk hasil belajar siswa meningkat menjadi 31 siswa 
yang tuntas dengan persentase 84,6% dan yang tidak 
tuntas sebanyak 5 siswa dengan persentase 15,4% 
dari 39 siswa.
Saran

Berdasarkan hasil penelitian di kelas V 
SD Negeri Sidorejo Kidul 02 Kecamatan Tingkir 
Kabupaten Semarang Semester II Tahun Pelajaran 
2018, dapat disarankan (1) guru lebih membimbing 
siswa saat proses pembelajaran terutama pada tahap 
percobaan sehingga percobaan dapat berjalan dengan 
baik; (2) pembelajaran dengan menggunakan model 
discovery learning dapat diterapkan pada pokok 
bahasan yang berbeda sebagai upaya mengembangkan 
kemampuan berpikir kreatif dan hasil belajar siswa; 
dan (3) model discovery learning dijadikan sebagai 
model pembelajaran tematik karena model ini 
terbukti efektif dan inovatif untuk mengembangkan 
kemampuan berpikir kreatif siswa sesuai dengan 
tujuan Kurikulum 2013.
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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran interaktif dengan 
menggunakan software Adobe Flash Professional CS6 pada materi Bumi dan Alam Semesta kelas III SD. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan dengan menggunakan 
model pengembangan Borg and Gall yang dimodifikasi menjadi tujuh langkah pengembangan, yaitu 
(1) pengumpulan data; (2) perencanaan; (3) pengembangan draft produk; (4) uji coba lapangan awal; 
(5) merevisi hasil uji coba lapangan awal; (6) uji coba lapangan; dan (7) menyempurnakan produk. 
Penelitian dilakukan pada bulan April 2018 di dua sekolah dasar di Salatiga. Subjek penelitian melibatkan 
10 siswa kelas III SD pada uji coba lapangan awal dan 32 siswa kelas III SD pada uji coba lapangan. 
Hasil uji validitas dari ahli media diperoleh nilai rata-rata 3,9 dengan kategori baik. Hasil uji validitas 
dari ahli materi diperoleh nilai rata-rata 2,95 dengan kategori cukup baik. Hasil kuesioner respon siswa 
pada uji coba lapangan awal menujukkan nilai rata-rata 4,5 dan hasil kuesioner respon siswa pada uji 
coba lapangan menujukkan nilai rata-rata 4,6 dengan kategori sangat baik. Hasil kuesioner respon guru 
menunjukkan rata-rata 5,0 pada uji coba lapangan awal dan 4,8 pada uji coba lapangan dengan kategori 
sangat baik. Berdasarkan validasi ahli materi, ahli media, hasil kuesioner respon siswa dan guru, media 
pembelajaran interaktif yang dikembangkan menggunakan software Adobe Flash materi Bumi dan Alam 
Semesta layak digunakan dalam pembelajaran kelas III SD dan dapat meningkatkan ketertarikan siswa 
terhadap materi pembelajaran serta menumbuhkan minat belajar siswa. 

Kata-kata kunci: media pembelajaran interaktif, software Adobe Flash, materi bumi dan alam semesta

DEVELOPMENT OF INTERACTIVE MEDIA 
USING ADOBE FLASH SOFTWARE 

ON EARTH AND UNIVERSE MATERIALS 
Abstract: The study aims to develop interactive learning media using Adobe Flash Professional CS6 software 
on Earth and Universe materials for third-grader students in primary school. The types of the study are research 
and development which carried out by using Borg and Gall's model development and modified into 7 development 
steps, which are (1) research and information collecting; (2) planning; (3) develop preliminary form of product;  (4) 
preliminary field testing; (5) main product revision; (6) main field testing; and (7) operasional product revision. 
The study was conducted on April 2018 in two primary schools in Salatiga. The subjects of the study involved 
10 third-grader students of primary school on preliminary field testing and 32 third-grader students of primary 
school on the main field testing. The results of validity test from the media expert obtained an average scores of 3,9 
with a good category. The results of validity test from the material expert obtained average scores of 2.95 with good 
enough category. The result of students questionnaire on preliminary field testing showed the average scores of 
4.5 and the result of the students questionnaire on main field testing showed the average scores of 4,6 with a very 
good category. Then, the result of teachers questionnaire showed an average of 5.0 on preliminary field testing and 
4.8 on main field testing with a very excellent category. Based on the validation of material experts, media experts, 
the results of questionnaire responses of both students and teachers, interactive learning media that developed by 
adobe flash software of earth and the universe materials are suitable in learning for third grader of Primary School 
students and can enhance students’ interest in learning materials and build students’ learning motivation.

Keywords: interactive learning media, Adobe Flash software, earth and universe materials
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Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 
pasal 1 ayat 1, menyatakan bahwa pendidikan adalah 
usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar 
siswa dapat aktif mengembangkan potensi dirinya 
untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 
mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 
masyarakat, bangsa serta negara. Melalui program 
yang diatur sedemikian rupa, peran pendidikan 
adalah membentuk kepribadian warga negaranya 
agar menjadi generasi yang sadar dan peduli terhadap 
kemajuan bangsa, mampu berpartisipasi dan bersaing 
di era globalisasi.

Dampak era globalisasi sangat jelas pengaruhnya 
bagi sendi kehidupan manusia di seluruh dunia, 
persaingan yang terbuka disebabkan karena tembok 
pembatas antara bangsa dan negara di dunia seolah 
telah berhasil dirobohkan (Slameto dkk, 2016). Tidak 
hanya itu, pendidikan di era globalisasi menuntut 
adanya dasar-dasar pendidikan yang kokoh sesuai 
dengan konsep long life education seiring dengan 
berkembangnya ilmu pengetahuan di mana teknologi 
berperan sangat penting dalam setiap komponen 
kehidupan (Sa’ud, 2012). Kemajuan teknologi saat 
ini memberikan dampak positif dalam bidang 
pendidikan, bahan ajar tidak lagi terbatas pada media 
cetak namun juga dapat diakses melalui banyak cara, 
memungkinkan untuk menyajikan materi dengan 
cara yang menarik. Penyajian materi yang dikemas 
menarik dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 
menjadi lebih baik (Apriyani, 2015). Selain buku, guru 
dituntut untuk dapat mengaplikasikan berbagai hal di 
lingkungan siswa sebagai sumber belajar pada setiap 
proses pembelajaran(Prayogo, 2015). 

Pembelajaran saat ini merupakan pembelajaran 
abad 21 atau abad pengetahuan yang menjadi landasan 
bagi segala aspek kehidupan (Hasan, 2003). Pemilihan 
metode belajar dan pembelajaran yang tepat menjadi 
hal yang dinilai sangat penting bagi seorang guru 
di abad 21 (Suyono & Hariyanto, 2014). Agar materi 
pembelajaran dapat dipahami oleh siswa dibutuhkan 
keterampilan mengelola kelas yang baik oleh seorang 
guru, inilah yang menjadikan seorang guru harus 
mampu menentukan sebuah metode yang tepat dalam 
proses pembelajaran (Slameto, 2011). Salah satu yang 
perlu diperhatikan dalam memilih metode yang tepat 
adalah dengan memperhatikan  dan menyesuaikan 
dengan karakteristik siswa. 

Usia siswa SD saat ini termasuk dalam generasi 

PENDAHULUAN Z berdasarkan diperkenalkannya teori 5 generasi yang 
populer di kalangan pendidik setelah perang dunia 
II. Salah satu karakteristik generasi Z adalah fasih 
teknologi, mampu dengan mudah mengoperasikan 
teknologi informasi beserta aplikasinya (Slameto, 
2015). Pemanfaatan teknologi informasi khususnya 
komputer dalam pembelajaran dapat menjadi salah 
satu metode yang tepat. Selain materi pembelajaran 
yang disajikan dapat lebih menarik bagi siswa, ini juga 
sesuai dengan karakteristik siswa sebagai generasi Z 
yang fasih teknologi. Penggunaan teknologi informasi 
dalam pembelajaran di sekolah dasar dapat membantu 
menambah ketertarikan siswa terhadap materi 
pembelajaran serta membantu siswa agar terbiasa 
dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat 
di era globalisasi. 

Salah satu pengaplikasian teknologi komputer 
dalam pembelajaran di sekolah adalah dengan 
menggunakan media pembelajaran yang melibatkan 
TIK, khususnya komputer. Media pembelajaran 
merupakan sesuatu yang dapat digunakan sebagai 
penyalur pesan di mana dalam lingkup pendidikan 
pesan tersebut adalah berupa materi pembelajaran 
sehingga siswa dapat mencapai tujuan belajar 
(Mawardi, 2018). Media pembelajaran interaktif 
adalah media pembelajaran yang menyajikan video 
rekaman berisikan materi pembelajaran dengan 
menggunakan komputer sebagai perangkat utama 
dan dapat memberikan respon langsung kepada siswa 
(Indriana, 2011). Adanya fasilitas yang memadai di 
sekolah-sekolah, seperti tersedianya laboratorium 
komputer sangat mendukung untuk dikembangkan 
media pembelajaran dengan menggunakan komputer 
sebagai perangkat utama.

Hal yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah 
menyesuaikan materi dengan media pembelajaran 
yang akan digunakan. Media pembelajaran membantu 
menghadirkan berbagai objek yang berbahaya dan 
sulit ditemukan dalam lingkungan belajar siswa, 
menampilkan objek yang terlalu besar maupun 
kecil, memperlihatkan gerakan yang terlalu cepat 
atau lambat misalnya proses alamiah yang terjadi di 
lingkungan alam (Indriana, 2011). 

Lingkungan alam merupakan lingkungan 
yang sangat dekat dengan manusia. Mempelajari 
ilmu pengetahuan alam adalah sesuatu yang menarik 
bagi sebagian orang, karena ilmu pengetahuan alam  
(IPA) merupakan disiplin ilmu yang keberadaannya 
sangatlah penting bagi manusia. Belajar IPA akan 
memberi pengetahuan kepada siswa tentang dunia 
tempat hidup dan bagaimana harus bersikap terhadap 
alam sebagai makhluk. IPA menanamkan satu sikap 
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hidup yang ilmiah, pentingnya sikap ilmiah  sehingga 
siswa memiliki pengetahuan yang teratur, melatih 
keterampilan, dan memiliki rasa ingin tahu yang 
tinggi, kemampuan mengamatinya terlatih serta 
pendapatnya berkembang (Sukarno, 1981). 

Belajar IPA di sekolah dasar tidak hanya melatih 
keterampilan siswa tetapi juga mendorong siswa 
untuk belajar memahami dan mengamati, sehingga 
apa yang dipahami akan dapat mereka terapkan dalam 
kehidupan sehari-hari (Radia, 2016). Pembelajaran 
di sekolah dasar akan efektif jika siswa turut aktif 
melibatkan diri dalam proses pembelajaran. Sesuai 
prinsip yang tertuang dalam Depdikbud dalam Sanoto 
& S. Pulungan (2014) tentang prinsip yang perlu 
diterapkan agar terwujud situasi belajar yang sesuai 
adalah prinsip motivasi, latar, menemukan, belajar 
sambil bekerja, belajar sambil bermain dan prinsip 
hubungan sosial. Selain itu, salah satu faktor yang 
menentukan keberhasilan pembelajaran IPA adalah 
kemampan dasar dari siswa dan guru itu sendiri, 
bagaimana seorang guru mampu menyampaikan 
materi dengan baik sehingga dapat diterima oleh 
siswa yang memiliki kemampuan yang beragam 
(Nanda, 2010). Berdasarkan uraian tersebut, tujuan 
pembelajaran IPA akan tersampaikan kepada siswa 
jika materi pada pembelajaran IPA disajikan dengan 
cara yang tepat yaitu dengan memanfaatkan media 
pembelajaran pada proses pembelajaran. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan 
media pembelajaran interaktif yang dapat digunakan 
untuk siswa kelas III SD, serta untuk mengetahui 
kelayakan dari media pembelajaran interaktif 
yang dikembangkan untuk siswa kelas III SD. 
Media pembelajaran ini dikembangkan dengan 
menggunakan software Adobe Flash Professional CS6. 
Adobe Flash adalah software berbasis vektor yang 
digunakan untuk membuat berbagai animasi. Software 
ini mampu mengolah teks dan objek dengan efek tiga 
dimensi. Software yang didesain khusus oleh adobe dan 
program aplikasi standar authoring tool professional 
yang difungsikan untuk membuat animasi untuk 
kepentingan dalam pengembangan dan pembangunan 
situs web yang interaktif (MADCOMS, 2013). 

Penelitian dan pengembangan ini diharapkan 
dapat berhasil seperti yang dilakukan oleh Yunita 
(2017) yang bertujuan mengetahui kelayakan dari 
media yang dikembangkan. Hasil penelitian ini adalah 
media yang dihasilkan layak dan dapat memperjelas 
materi pembelajaran. Penelitian yang serupa dilakukan 
oleh Farida Hasan (2017) yang juga mengembangkan 
media pembelajaran menggunakan software Adobe 
Flash untuk meningkatkan hasil belajar siswa.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian dan 

pengembangan. Penelitian dan pengembangan ini 
menggunakan model pengembangan menurut Borg 
and Gall yang dimodifikasi menjadi tujuh langkah 
pengembangan. Tujuh langkah pengembangan 
tersebut yaitu (1) penelitian dan pengumpulan data,  
(2) perencanaan, (3) pengembangan draft produk, (4) uji 
coba lapangan awal, (5) revisi hasil uji coba lapangan 
awal, (6) uji coba lapangan, dan (7) penyempurnaan 
produk hasil uji coba lapangan.

Pada tahap penelitian dan pengumpulan 
data yang dilakukan adalah melakukan observasi di 
sekolah. Pada tahap perencanaan melakukan analisis 
kebutuhan, menentukan subjek pengguna produk, 
identifikasi materi yaitu materi Bumi dan Alam 
Semesta pada mata pelajaran IPA kelas III SD semester 
2. Tahap selanjutnya adalah mengembangkan draft  
produk awal, draft produk awal yang telah disusun  
kemudian diuji oleh ahli media dan ahli materi, draft 
produk awal direvisi sesuai dengan saran para ahli. 
Langkah selanjutnya adalah melakukan uji coba 
lapangan awal, hasil uji coba lapangan awal dijadikan 
dasar dalam merevisi produk. Produk yang sudah 
direvisi kemudian dilakukan uji coba lapangan. Hasil 
uji coba lapangan dijadikan dasar menyempurnakan 
produk hingga diperoleh produk akhir berupa 
media pembelajaran interaktif yang dikembangkan 
menggunakan software Adobe Flash materi Bumi dan 
Alam Semesta untuk kelas III SD. 

Desain uji coba produk yang dilakukan terdiri 
dari tiga kali uji coba, yaitu (1) uji ahli; (2) uji coba 
lapangan awal; dan (3) uji coba lapangan. Teknik uji 
ahli terdiri dari uji media dan uji ahli materi. Dalam 
penelitian ini melibatkan 10 siswa kelas III SD pada uji 
coba lapangan awal dan melibatkan 32 siswa kelas III 
SD pada uji coba lapangan yang dilakukan pada bulan 
April 2018. Teknik nontes dalam pengumpulan data 
terdiri dari kuesioner respon siswa dan respon guru 
yang bertujuan untuk mengetahui respon siswa dan 
respon guru terhadap media pembelajaran interaktif 
yang dikembangkan. 

Instrumen pengumpulan data penelitian ini 
terdiri dari lembar validasi ahli yang diiisi oleh ahli 
materi dan ahli media, lembar kuesioner respon siswa 
yang diisi oleh siswa, dan lembar kuesioner respon 
guru yang diisi oleh guru kelas. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif. 
Frekuensi tiap skor dihitung untuk mengetahui 
persentase dari masing-masing kategori. Skor data 
kuantitatif kemudian diinterpretasikan ke dalam data 
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kualitatif menggunakan acuan konversi skala Likert 
(Arikunto, 2013). 

Tabel 1
Pedoman Konversi Skor Kuantitatif Skala 5 Menjadi Data 
Kualitatif

Interval skor Perhitungan Kategori

(Mean + 1,5SD) <x x> 4, 01 Sangat baik

(Mean + 0,5SD) <x ≤  (Mean + 1,5SD) 3,34 < x ≤ 4,01 Baik

(Mean - 0,5SD)<x ≤ (Mean + 0,5SD) 2,66 <x  ≤ 3,34 Cukup

(Mean - 1,5SD) <x ≤ (Mean - 0,5 SD) 1,99 <x  ≤ 2,66 Kurang

x ≤ (Mean - 1,5SD) x< 1,99 Sangat kurang

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan 

pada tahap penelitian dan pengumpulan data 
di beberapa sekolah di Salatiga, menunjukkan 
dibutuhkannya media pembelajaran interaktif 
yang memanfaatkan komputer sebagai perangkat 
utama. Hal ini didasarkan karakter siswa yang fasih 
terhadap teknologi. Pemilihan metode pembelajaran 
yang tepat sangat berperan dalam keberhasilan 
suatu pembelajaran. Cara penyampaian materi yang 
dapat menarik bagi siswa sehingga menumbuhkan 
minat siswa untuk belajar.  Pemilihan metode 
hendaknya disesuaikan dengan karakteristik siswa. 
Penyajian materi yang menarik dapat meningkatkan 
ketertarikan siswa terhadap pembelajaran sehingga 
menumbuhkan minat siswa untuk belajar. Selain 
itu, adalah pentingnya pengenalan dan pembiasaan 
penguasaan TIK dalam proses pembelajaran, serta 
didukung tersedianya fasilitas yang memadai seperti 
laboratorium komputer serta kemampuan siswa dan 
guru dalam mengoperasikan perangkat komputer. 

Setelah mengetahui kebutuhan sekolah, langkah 
selanjutnya adalah merencanakan rancangan produk 
yaitu produk media pembelajaran interaktif yang 
dikembangkan dengan menggunakan software Adobe 
Flash Professional CS6. Materi dalam media ini adalah 
materi Bumi dan Alam Semesta kelas III SD semester 
2. Model CBI yang digunakan adalah model tutorial. 
Model tutorial merupakan model yang menyajikan 
materi dan soal latihan (Darmawan, 2012).

Pengembangan draft produk awal media 
pembelajaran interaktif yang di dalamnya memuat 
informasi standar kompetensi, kompetensi dasar, 
indikator,  tujuan pembelajaran, dan materi 
pembelajaran bumi dan alam semesta yang disajikan 
dalam bentuk teks, gambar dan video, dilengkapi 
dengan latihan soal dan evaluasi. Media pembelajaran 
ini dirancang untuk dapat memberikan respon 
langsung kepada siswa berupa skor nilai yang 
diperoleh ketika siswa mengerjakan soal latihan dan 

evaluasi. 
Draft produk awal kemudian diuji oleh ahli 

media dan ahli materi sebelum diuji cobakan ke 
lapangan. Penilaian ahli media terdiri dari tiga 
aspek yaitu aspek kualitas media, aspek kualitas 
instruksional media dan aspek kualitas teknis media. 
Rata-rata hasil penilaian ahli media adalah 3,9. 

Tabel 2
Analisis Data Uji Ahli Media

Aspek Nilai

Kualitas media 3,0

Kualitas instruksional media 4,25

Kualitas teknis media 4,6

Penilaian ahli materi terdiri dari aspek 
ketepatan materi dengan indikator pembelajaran 
dan kompetensi serta tujuan pembelajaran, keluasan 
materi, kelengkapan materi, dan kejelasan materi. 
Hasil penilaian dari ahli materi memperoleh nilai 
rata-rata 2,95.

Tabel 3
Analisis Data Uji Ahli Materi 

Aspek Nilai

Ketepatan 4,0

Keluasan 3,0

Kelengkapan 3,0

Kejelasan 2,7

Draft produk awal media pembelajaran 
interaktif kemudian direvisi sesuai saran dari para ahli. 
Setelah diperoleh validasi dari para ahli bahwa media 
pembelajaran interaktif ini layak digunakan, langkah 
selanjutnya adalah melakukan uji coba lapangan awal.

Uji coba lapangan awal dilakukan pada 10 siswa 
kelas III SD di Salatiga pada bulan April 2018. Data 
yang diperoleh pada tahap ini berupa angket respon 
siswa dan angket respon guru. 

Tabel 4
Analisis Data Kuesioner Respon Siswa

Aspek Rata-rata 
Ketertarikan 4,5
Penyajian 4,5
Kualitas dan manfaat 4,5
Rasa ingin tahu 4,5
Kemauan berprestasi 4,6

Tabel 5
Analisis Data Kuesioner Respon Guru

Aspek Rata-rata
Kesesuaian 5,0
Manfaat 5,0
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Aspek Rata-rata
Kelayakan 5,0

Berdasarkan analisis data tersebut, respon siswa 
dan guru terhadap media pembelajaran interaktif ini 
sangat baik yang ditunjukkan dengan perolehan nilai 
rata-rata pada angket respon siswa sebesar 4,5 dan 
nilai rata-rata pada angket respon guru adalah 5,0 
berada pada kategori sangat baik. 

Hasil kuesioner respon siswa dan respon guru 
kemudian dijadikan dasar untuk merevisi produk 
media pembelajaran interaktif. Berdasarkan saran dari 
guru kelas III, perlu adanya revisi penggunaan kata 
yang disesuaikan dengan EYD pada salah satu soal 
latihan yaitu kata ‘pakai’ menjadi ‘memakai’. 

Produk media pembelajaran interaktif kemudian 
diujicobakan ke lapangan dengan subjek yang lebih 
banyak. Uji coba lapangan dilakukan pada 32 siswa 
kelas di sekolah dasar yang berbeda dengan pada saat 
uji coba lapangan awal. Data yang diperoleh pada 
tahap ini berupa angket respon siswa dan respon 
guru. Hasil kuesioner respon siswa menunjukkan nilai 
rata-rata 4,6 dengan kategori sangat baik. Hasil rata-
rata nilai kuesioner respon guru adalah 4,8 dengan 
kategori sangat.

Tabel 6
Analisis Data Kuesioner Respon Siswa

Aspek Rata-rata

Ketertarikan 4,7

Penyajian 4,6

Kualitas dan manfaat 4,6

Rasa ingin tahu 4,7

Kemauan berprestasi 4,6

Tabel 7
Analisis Data Kuesioner Respon Guru

Aspek Rata-rata

Kesesuaian 5,0

Manfaat 5,0

Kelayakan 4,0

Data yang diperoleh pada saat uji coba lapangan 
dijadikan dasar untuk melakukan tahap penelitian 
yang ketujuh, yaitu penyempurnaan produk media 
pembelajaran interaktif pada materi Bumi dan 
Alam Semesta hingga diperoleh hasil akhir media 
pembelajaran interaktif yang akan digunakan untuk 
pembelajaran materi Bumi dan Alam Semesta kelas 
III SD. Hasil akhir dari penelitian ini adalah berupa 
produk media pembelajaran interaktif materi Bumi 
dan Alam Semesta untuk kelas III SD semester 2. 
Komponen media pembelajaran ini terdiri dari:

Halaman awal
Halaman awal ini merupakan halaman pembuka 

pada program media pembelajaran yang berisi teks 
“Selamat Datang di Media Pembelajaran Interaktif 
Materi Bumi dan Alam Semesta”. Pada halaman ini 
dilengkapi dua tombol pilihan yaitu tombol “keluar” 
untuk keluar dari program dan tombol “mulai” untuk 
memulai pembelajaran.                  
Halaman menu utama

Pada bagian ini terdapat beberapa tombol 
pilihan yaitu menu untuk memulai pembelajaran, 
petunjuk, tentang program dan sumber. 
Halaman menu

Bagian ini merupakan halaman pengantar 
untuk memilih pembelajaran. Pada halaman ini 
terdapat empat pilihan tombol yaitu tombol KD 
6.2, tombol KD 6.3, tombol rangkuman dan tombol 
evaluasi.
Halaman submenu 

Halaman ini merupakan pengantar untuk 
memulai pembelajaran materi pada kompetensi dasar 
6.2 dan 6.3. Terdapat pilihan tombol SK, KD, materi, 
tujuan dan indikator. 
Halaman petunjuk

Bagian ini berisi petunjuk penggunaan program 
media pembelajaran yang menjelaskan bahwa 
siswa harus mengerjakan setiap soal untuk dapat 
menyelesaikan pembelajaran.
Halaman tentang program

Halaman ini berisi informasi tentang program 
media pembelajaran interaktif materi bumi dan alam 
semesta mulai dari pembuat ide, cakupan materi, 
sasaran dan software yang digunakan.
Halaman rangkuman

Halaman rangkuman berisi rangkuman materi. 
Pada halaman rangkuman, memuat rangkuman materi 
dari kompetensi dasar 6.2 dan kompetensi dasar 6.3.
Halaman evaluasi

Halaman ini berisi soal-soal yang mencakup 
materi kompetensi 6.2 dan materi kompetensi dasar 
6.3. Soal yang terdapat pada halaman evaluasi 
berjumlah 20 soal pilihan ganda yang dapat mengukur 
pemahaman siswa terhadap materi yang sudah 
dipelajari. Respon pada halaman evaluasi adalah 
muncul keterangan benar dan salah dari jawaban 
yang dipilih siswa pada setiap nomor. Pada bagian 
akhir terdapat keterangan jumlah soal yang berhasil 
dijawab dengan benar, jumlah soal yang dikerjakan 
salah, dan total skor yang diperoleh siswa.
Halaman Standar Kompetensi (SK)

 Halaman standar kompetensi  beris i 
informasi standar kompetensi mata pelajaran IPA 
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kelas III semester 2 yaitu standar kompetensi 6. 
Memahami kenampakan permukaan bumi, cuaca 
dan pengaruhnya bagi manusia, serta hubungannya 
dengan cara manusia memelihara dan melestarikan 
alam.
Halaman Kompetensi Dasar (KD)

Halaman ini berisi informasi kompetensi 
dasar IPA kelas III semester 2 yaitu kompetensi dasar 
6.2, yang menjelaskan hubungan antara keadaan 
awan dan cuaca serta kompetensi dasar 6.3 yang 
mendeskripsikan pengaruh cuaca bagi kegiatan 
manusia.
Halaman tujuan

Berisi informasi tujuan pembelajaran untuk 
kompetensi dasar 6.2 dan kompetensi dasar 6.3. 
Halaman indikator

Halaman ini berisi informasi indikator 
pencapaian kompetensi yang harus dicapai oleh siswa 
sesuai dengan KD 6.2 dan  KD 6.3. 
Halaman materi

Pada halaman materi berisi materi pembelajaran 
kompetensi dasar 6.2 dan kompetensi dasar 6.3. Model 
yang digunakan adalah model pembelajaran tutorial. 
Pada halaman ini terdapat materi dari kompetensi 
dasar 6.2 dan kompetensi dasar 6.3. Dilengkapi dengan 
latihan soal pada masing-masing kompetensi dasar 6.2 
dan 6.3. Latihan soal terdiri dari soal benar salah dan 
soal pilihan ganda.
Halaman sumber

Pada halaman ini memuat daftar sumber yang 
digunakan dalam menyusun media pembelajaran 
interaktif ini. Daftar sumber memuat sumber materi, 
sumber gambar, sumber video dan sumber suara 
tombol yang terdapat dalam media pembelajaran 
interaktif ini.

Berdasarkan hasil uji validasi ahli materi dan 
ahli media terhadap media pembelajaran interaktif 
materi Bumi dan Alam Semesta sebesar 3,9 oleh ahli 
media dan 2,95 oleh ahli materi. Media pembelajaran 
ini dinyatakan layak untuk digunakan sebagai media 
pembelajaran materi Bumi dan Alam Semesta. Hasil 
rata-rata nilai kuesioner respon siswa pada uji coba 
lapangan awal sebesar 4,5 dengan kategori sangat 
baik, sedangkan hasil rata-rata nilai kuesioner respon 
guru sebesar 5,0 dengan kategori sangat baik. Hasil 
rata-rata nilai kuesioner respon siswa pada uji coba 
lapangan sebesar 4,6 dan hasil kuesioner respon guru 
sebesar 4,8 dengan kategori sangat baik menunjukkan 
bahwa media pembelajaran ini sangat baik dan layak 
untuk dijadikan media pembelajaran materi Bumi dan 
Alam Semesta kelas III SD semester 2. Pembelajaran 
dengan menggunakan media pembelajaran interaktif 

pada materi Bumi dan Alam Semesta pada kelas III SD 
ini dapat membantu siswa dalam memahami konsep 
materi Bumi dan Alam Semesta, karena siswa ikut 
aktif dalam pembelajaran dengan terlibat langsung 
dalam penggunaan media. Kondisi sebelum penelitian 
bahwa pemanfaatan TIK khususnya komputer 
terbatas pada pembelajaran komputer saja dan belum 
diterapkan untuk pembelajaran selain komputer. 
Sesuai karakteristik siswa SD saat ini yang fasih 
teknologi, penggunaan media pembelajaran interaktif 
yang memanfaatkan komputer sebagai perangkat 
utama memberikan pengalaman belajar baru bagi 
siswa, sehingga siswa merasa tertarik terhadap materi 
pembelajaran dan menumbuhkan minat siswa untuk 
belajar. Tidak hanya melihat dan mendengar, siswa 
mendapat respon langsung berupa respon jawaban 
benar dan salah serta nilai yang diperoleh setelah 
mengerjakan soal. 

Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan 
oleh Farida Hasan Rahmaibu, yang mengembangkan 
media pembelajaran menggunakan Adobe Flash untuk 
meningkatkan hasil belajar PKn pada siswa kelas 
IV Sekolah Dasar Islam Al Madina Semarang tahun 
ajaran 2015/2016. Penelitian serupa juga dilakukan 
oleh Tri Apriyani yang berhasil mengembangan 
media pembelajaran interaktif menggunakan Adobe 
Flash  untuk meningkatkan keterampilan membaca 
bahasa Perancis pada siswa kelas XI SMA El Shadai 
Magelang. Peneliti memilih software Adobe Flash 
sebagai sarana dalam mengembangkan media 
pembelajaran seperti yang dilakukan oleh Reni 
Yunita yang berhasil mengembangkan multimedia 
kuesioner berbasis STAD yang layak digunakan 
sebagai media pembelajaran IPA pada materi sistem 
gerak manusia untuk SMP/MTs. Beberapa alasan 
memilih software Adobe Flash  dalam mengembangkan 
media pembelajaran adalah kelebihan-kelebihan yang 
dimiliki Adobe Flash  diantaranya yaitu hasil akhir file 
flash setelah dipublish memiliki ukuran yang lebih 
kecil, flash memiliki kemampuan mengimpor dan 
mengolah jenis file mulai dari file gambar, video dan 
audio sehingga memungkinkan hasil sajian materi 
menggunakan adobe flash menjadi lebih menarik dan 
hidup, animasi dapat dibuat dan dijalankan sesuai 
kebutuhan. Hasil file flash yang dapat berupa file “*.exe” 
(executable) memungkinkankan untuk menjalankan 
file flash pada PC tanpa harus terlebih dahulu 
menginstal program Adobe Flash. Hasil penelitian 
yang dilakukan oleh Farida Hasan Rahmaibu, dan 
Tri Apriyani menunjukkan keberhasilan media yang 
dikembangkan dalam meningkatkan hasil belajar dan 
keterampilan membaca bahasa Perancis dan layak 
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PENUTUP
Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan 
pengembangan media pembelajaran interaktif materi 
Bumi dan Alam Semesta dengan menggunakan 
software Adobe Flash, dapat disimpulkan bahwa (1) 
pembelajaran pada media ini adalah materi Bumi 
dan Alam Semesta mata pelajaran IPA untuk kelas III 
SD semester 2. Tercakup dalam media pembelajaran 
ini dua kompetensi dasar dari standar kompetensi 
6 yaitu kompetensi dasar 6.2 dan kompetensi dasar 
6.3. Media pembelajaran ini dikembangkan dengan 
menggunakan aplikasi Adobe Flash Profesional CS6. 
Dalam proses pengembangan juga menggunakan 
beberapa aplikasi lain seperti Video Cutter Joiner,  
yang digunakan untuk mengedit video yang akan 
dimasukkan ke dalam Flash dan Format Factory 
yang digunakan untuk mengubah ekstensi jenis file 
video yang akan digunakan. Jenis file video diubah 
menjadi jenis file berekstensikan flv; (2) rancangan 
draft awal media pembelajaran interaktif diujikan 
kepada para ahli yaitu ahli materi dan ahli media. 
Setelah diperoleh validasi dari para ahli, rancangan 
draft produk direvisi sesuai dengan saran yang 
diberikan oleh para ahli. Setelah revisi draft produk, 
produk media pembelajaran interaktif kemudian 
diuji cobakan ke lapangan yaitu uji coba lapangan 
awal dan uji coba lapangan; (3) media pembelajaran 
interaktif yang dikembangkan ini sudah layak untuk 
digunakan sebagai media pembelajaran berdasarkan 
dari hasil validasi ahli dan uji coba lapangan; (4) 
nilai yang diperoleh dari validasi ahli materi adalah 
2,95 dan nilai dari ahli media adalah 3.9; (5) media 
pembelajaran interaktif ini mampu merangsang siswa 
aktif dalam pembelajaran dan menumbuhkan minat 
belajar siswa terhadap materi pembelajaran. Hal ini 
ditunjukkan oleh nilai rata-rata yang diperoleh dari uji 
coba lapangan awal adalah 4,5 untuk angket respon 
siswa dan 5,0 dari hasil angket respon guru. Hasil 
nilai rata-rata pada uji coba lapangan adalah 4,6 untuk 
angket respon siswa dan 4,8 untuk angket respon guru 
dengan kategori sangat baik. 
Saran

Media pembelajaran interaktif ini disarankan 
agar dapat diterapkan pada pembelajaran IPA di 
sekolah dasar. Fasilitas sekolah yang memadai 
seperti tersedianya LCD, proyektor, dan laboratorium 
komputer dapat dimanfaatkan untuk menjalankan 
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digunakan sebagai media pembelajaran. Penulis 
memilih ketiga penelitian tersebut karena hasil yang 
ditunjukkan mendukung jika dilakukan penelitian 
dan pengembangan berikutnya pada lingkungan yang 
berbeda. Media pembelajaran yang dikembangkan 
menggunakan software Adobe Flash pada materi, mata 
pelajaran bahkan pada tingkatan kelas yang berbeda 
seperti dipaparkan dalam ketiga penelitian tersebut 
berhasil menunjukkan peningkatan pada aspek 
tertentu, misalnya dalam penelitian tersebut berhasil 
meningkatkan hasil belajar dan keterampilan membaca 
bahasa asing. Keberhasilan tersebut dikarenakan 
dengan digunakannya media pembelajaran interaktif 
pada pembelajaran, tentunya penyajian materi menjadi 
lebih menarik bagi siswa. Materi disajikan tidak 
terbatas dalam bentuk teks tetapi juga dalam bentuk 
video dan gambar-gambar yang relevan dengan materi 
pembelajaran. Siswa yang tadinya kurang mampu 
memahami materi disebabkan materi yang terlalu 
banyak, dapat terbantu dengan penggunaan media 
pembelajaran, siswa yang awalnya kurang tertarik 
terhadap materi pelajaran tertentu dapat meningkat 
ketertarikannya karena penyajian materi dalam media 
yang dikemas sedemikian rupa tidak hanya berbentuk 
teks tetapi juga video, gambar maupun bagan. 
Kelebihan dalam penelitian dan pengembangan ini 
adalah menghasilkan produk media pembelajaran 
interaktif yang layak digunakan pada materi bumi dan 
alam semesta untuk kelas III SD. Media pembelajaran 
interaktif yang digunakan dalam pembelajaran dapat 
memberikan pengalaman belajar baru bagi siswa yang 
meningkatkan ketertarikan siswa terhadap materi 
pembelajaran sehingga dapat menumbuhkan minat 
siswa dalam belajar. Berdasarkan hasil pembahasan 
penelitian yang dilakukan oleh Farida Hasan 
Rahmaibu, Tri Apriyani, Reni Yunita serta dalam 
penelitian ini menunjukkan hasil yang bervariasi. 
Pengembangan media pembelajaran menggunakan 
Adobe Flash dapat memberi dampak positif tidak 
terbatas pada peningkatan hasil belajar saja melainkan 
juga dapat meningkatkan keterampilan membaca serta 
hasil pada penelitian ini yang dapat meningkatkan 
ketertarikan siswa terhadap materi pembelajaran 
sehingga menumbuhkan minat siswa untuk belajar. 
Untuk itu, penelitian dan pengembangan media 
pembelajaran dengan menggunakan  software Adobe 
Flash dapat dikembangkan pada mata pelajaran, 
materi, tingkatan kelas, dan lingkungan yang berbeda 
sesuai kebutuhan. 
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media pembelajaran interaktif ini secara mandiri 
maupun klasikal, sehingga dapat tercipta suasana 
pembelajaran yang praktis, interaktif dan menarik. 
Selain mempertimbangkan fasilitas sekolah yang 
sudah memadai, potensi guru dan siswa yang mampu 
mengoperasikan komputer hendaknya dimanfaatkan 
dalam pembelajaran dengan menggunakan media 
ini. Dengan adanya media pembelajaran interaktif 
ini, diharapkan siswa dapat terbantu dalam proses 
belajarnya. Pengembangan lebih lanjut dari produk 
ini, adalah (a) pengembangan media pembelajaran 
interaktif pada mata pelajaran IPA materi lain; (b) 
pengembangan media pembelajaran interaktif yang 
dapat menambah minat maupun kreativitas siswa 
sehingga meningkatkan hasil belajar siswa; dan (c) 
pengembangan media pembelajaran interaktif yang 
dapat digunakan bagi siswa-siswa berkebutuhan 
khusus. Media pembelajaran interaktif ini juga dapat 
dikembangkan untuk tingkat kelas lain selain kelas 
III SD dan pada mata pelajaran yang lain selain mata 
pelajaran IPA. 
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