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Media Pembelajaran Inovatif Berbasis Potensi Lokal untuk 

Meningkatan Kompetensi Profesional Guru IPA  

 

Abstrak 

Media pembelajaran merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran.  Media Pembelajaran yang 

disesuaikan dengan potensi yang terdapat di sekitar sekolah, dapat membantu guru dalam mengatasi kesulitan 

pengadaan media pembelajaran. Kegiatan pengabdian ini didasari kenyataan pada umumnya guru masih 

memiliki kesulitan dalam mengembangkan media pembelajaran yang sederhana dengan potensi yang ada di 

sekitar sekolah. Tujuan umum kegiatan ini adalah mengenalkan dan meningkatkan kemampuan guru dalam 

mengatasi kesulitan pengadaan media pembelajaran. Secara khusus memberi bekalan kepada guru untuk 

mengembangkan media pembelajaran IPA yang inovatif berbasis potensi lokal. Pelatihan ini menggunakan 

Metode experiential learning dengan pendekatan participant-centered melalui teknik case study, dan 

simulasi. Pengabdian ini berhasil memberikan pemahaman dan meningkatkan kemampuan guru dalam 

mengatasi kesulitan pengadaan media pembelajaran mata pelajaran IPA baik secara konsepsional maupun 

praktikal. 

Kata kunci: experiential learning, media pembelajaran, potensi lokal  

 

Abstract 

Instructional media is an important part in the learning process. Instructional Media that is adjusted to the 

potential contained around the school, can help teachers overcome the difficulties of procuring learning 

media. This activities based on the fact generally teachers still have difficulties in developing a simple 

learning media with the potential that exists around the school. The general objective of this activity is to 

introduce and improve the ability of teachers in overcoming the difficulties of procurement of instructional 

media. Specifically, it provides provisions for teachers to develop innovative science learning media based on 

local potential. This training uses experiential learning method with participant-centered approach through 

case study techniques, and simulations. This dedication managed to give understanding and improve the 

ability of teachers in overcoming the difficulties of procurement of instructional media science subjects both 

conceptually and practically. 

Keywords: experiential learning, instructional media, local potential 
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PENDAHULUAN  

Media pembelajaran adalah hal yang umum digunakan dalam proses pembelajaran. 

Segala hal yang sifatnya menstimulasi proses berpikir, perasaan, focus, serta kemampuan 

atau keterampilan tertentu bagi pembelajaran dapat dikatakan sebagai media pembelajaran. 

Penggunaan media dalam pembelajaran ditujukan untuk membuat proses belajar siswa 

menjadi lebih mudah, menarik dan juga meningkatkan pemahaman dan pengertian 

mendalam mengenai materi yang diajarkan. Media secara fisik dapat berupa buku, film, 
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video, poster dan sebagainya yang dibuat dengan tujuan untuk menyampaikan materi 

pembelajaran.  

 Penggunaan median pembelajaran juga dipercaya dapatmembantu guru 

mengkonkritkan konsep atau gagasan dan membantu memotivasi peserta belajar aktif. 

Bagi siswa, media dapat menjadi jembatan untuk berpikir kritis dan bertindak. 

Pengembangan media pembelajaran pada umumnya berdasarkan relevansi, kompetensi 

dasar, materi dan karakteristik siswa. Guru dapat berperan sebagai pencipta dan 

memanfaatkan media yang tepat, efisien, dan menyenangkan bagi siswa (Adam, 2015; 

Karo-Karo S & Rohani, 2018). Pengembangan median yang sederhana dan berbasis 

potensi lokal dapat mempermudah guru dalam membuatnya. 

Proses pembelajaran IPA bukan hanya mengenai penguasaan kumpulan 

pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep atau prinsip-prinsip saja tetapi juga 

merupakan suatu proses penemuan. Tetapi juga  dapat menjadi wahana bagi peserta didik 

untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut 

dalam menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kesalahan klasik yang selalu 

muncul dalam memahami mata pelajaran ini adalah IPA dianggap materi yang sulit dan 

harus dihafalkan ditambah dengan banyaknya jumlah materi sehingga pembelajaran IPA 

dinilai menakutkan dan membosankan.Penggunaan media pembelajaran yang tepat diduga 

dapat lebih memfasilitasi proses pembelajaran IPA sehingga pandangan mengenai sulit dan 

membosankannya materi IPA dapat dikurangi.  

Permasalahan yang dihadapai saat ini di Indonesia adalah rendahnya tingkat 

kompetensi guru (total skor 42 dari 100) berdasarkan data survey yang dilakukan 

pemerintah pada 285.884 guru di Indonesia. (Wahyuni, 2012). Rendahnya tingkat 

kompetensi guru ini memberikan dampak terhadap sulitnya penerimaan siswa mengenai 

materi pembelajaran (Ugbe & Agim, 2009). Kompetensi seorang guru mencerminkan 

kualitas dari guru tersebut (Panggabean & Himawan, 2016). Kompetensi guru 

didefinisikan sebagai keseimbangan antara aspek pengetahuan, skills dan kualitas psikologi 

dari seorang guru (Markovа, 1990).  

Penggunaan media pembelajaran yang tepat menjadi salah satu bagian dari 

kompetensi guru. Peristiwa yang terjadi di lapangan saat ini, penggunaan media 

pembelajaran yang bervariasi masih sedikit dilakukan oleh para guru. Guru 

cenderungmemilih menggunakan media yang tersedia saja di sekolah masing-masing. 
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Sedikit dari guru yang mau mengembangkan sendiri media belajar yang akan digunakan 

dalam pembelajarannya. Hal ini tentu saja salah satunya diakibatkan oleh rendahnya 

kompetensi guru seperti yang telah dikemukakan pada paragraf sebelumnya. Sehingga, 

pengetahuan guru mengenai media pembelajaran juga menjadi terbatas yang membuat 

pengembangan media kreatif pun menjadi terbatas pula. . Oleh karena itu, program ini 

dibuat dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut dengan memberikan pelatihan dan 

pengetahuan kepada guru mengenai pengembangan media pembelajaran sederhana dengan 

harapan dapat meningkatkan kompetensi guru dalam proses pembelajaran. Program ini 

bermitra dengan guru-guru MGMP kabupaten Bogor, wilayah Bogor Tengah.  

IDENTIFIKASI MASALAH 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan permasalahan yang dihadapi guru-guru 

MGMP kabupaten Bogor, wilayah Bogor Tengah ini meliputi: 

1. Terbatasnya waktu yang tersedia untuk pembelajaran tatap muka 

2. Anggapan siswa terhadap mata pelajaran IPA 

3. Tuntutan pembelajar yang makin komplek 

4. Keterbatasan pemahaman guru dalam pengembangan media belajar 

5. Guru terbiasa hanya menggunakan media belajar yg sudah tersedia, seperti torso, 

whiteboard 

6. Guru tidak termotivasi untuk mengembangkan sendiri media belajar yang 

digunakan dalam pembelajarannya 

7. Guru tidak terlatih untuk mengembangkan bahan ajar  

 

PEMBATASAN MASALAH  

Mengacu ke permasalahan yang teridentifikasi dilakukan penjajakan awal ke mitra 

sertahasil penjajagan disepakati suatu kegiatan yang terfokus pada masalah peningkatan 

pemahaman dan kemampuan guru dalam mengembangkan media pembelajaran yang 

inovatif berbasis potensi lokal. Perrmasalahan yang menjadi fokus kegiatan dapat dirinci 

menjadi beberapa pertanyaan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah tingkat pemahaman guru tentang media pembelajaran yang 

inovatif berbasis potensi lokal? 

2. Apakah program yang diberikan meningkatkan kompetensi professional guru 

dalam hal penggunaan media pembelajaran?  
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METODE PELAKSANAAN 

Pelaksanaan kegiatan menerapkan metode pembelajaran pengalaman (experiential 

learning) (Dennison, 2012; Knowles, 1978; Kolb, Boyatzis, & Mainemelis, 2014; Lieb, 

1991; Moon, 2014). Menggunakan filosofi pendidikan orang dewasa (Knowles, 1978; 

Sunhaji, 2013) sehingga  nara sumber hanya sebagai fasilitator, yang berfungsi sebagai 

pengarah dan perancang pengalaman belajar. Program pelatihan ini lebih banyak 

melibatkan aktifitas peserta melalui diskusi, tanya jawab, brainstorming, observasi, 

bermain peran (role-play). 

Metode penelitian dalam pelaksanaan kegiatan ini menggunakan pendekatan 

kuantitaif dengan desain pre-test dan post-test. Adapun instrumen yang digunakan 

mengadaptasi dari penelitian (Panggabean & Himawan, 2016) mengenai kompetensi 

professional guru di Indonesia dan dapat dilihat pada lampiran 1. Instrumen yang 

digunakan terdiri dari 46 butir pernyataan menggunakan skala likert 1-5 (sangat tidak 

setuju- sangat setuju). Instrumen telah melalui proses validasi, dari 46 butir pernyataan 

terdapat 37 butir yang dinyatakan valid dan 9 butir tidak valid. Instrumen dinyatakan 

memiliki reliabilitas tinggi sebesar 0.97 dengan menggunakan uji alpha cronbach. Data 

yang didapat berupa data skor kompetensi professional guru. Jenis data bersifat data 

ordinal sehingga analisi uji yang dilakukan adalah uji non parametric Wilcoxon signed 

rank atau uji non parametric untuk melihat peningkatan pada data yang berpasangan.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. HASIL PENELITIAN  

Kegiatan pengabdian ini dihadiri oleh guru-guru IPA SMP kabupaten Bogor, 

wilayah Bogor Tengah, Jawa Barat sebanyak 69 orang dari target peserta sebanyak 50 

orang. Peserta berasal dari sekolah negeri sebanyak 9 sekolah dan sekolah swasta sebanyak 

29 sekolah. Sampel pada penelitian ini sebanyak 30 orang dari 40 orang yang bersedia 

mengisi kuesioner secara lengkap yang dipilih secara acak. Data demografi dari sampel 

dapat dilihat pada tabel 1 berikut:  

Tabel 1. Data Demografi Sampel Penelitian  

Data Kategori  Frekuensi  Persentase 

Usia  20-25 tahun 1 3.3 

 
26-30 tahun 4 13.3 

 
31-35 tahun 1 3.3 

 
36-40 tahun 3 10 
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>40 tahun 21 70 

Jenis Kelamin Laki-laki 4 13.3 

 
Perempuan 26 86.7 

Tingkat 
mengajar SMP 29 96.7 

 
SMA 1 3.3 

Masa Kerja 0-2 tahun 2 6.7 

 
3-5 tahun 1 3.3 

 
6-10 tahun 7 23.3 

 
11-15 tahun 6 20 

 
16-20 tahun 6 20 

 
>20 tahun 8 26.7 

 

Berdasarkan data yang diperoleh, didapatkan hasil bahwa terjadi peningkatan 

kompetensi professional guru setelah terlibat dalam kegiatan yang dilaksanakan. 

Peningkatan yang terjadi dilihat dari rata-rata skor pada hasil pre-test dan pos-test. Pada 

pre-test diperoleh rata-rata skor sebesar 186,70 sedangkan rata-rata skor pada saat post-test 

diperoleh 200,37. Sehingga terlihat adanya peningkatan sebesar 13,67 poin. Grafik 

peningkatan skor kompetensi professional guru dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini,  

Gambar 1. Grafik Hasil Skor Pre-test dan Post-test  

 

Berdasarkan gambar grafik diatas terlihat bahwa sebagian besar dari sampel 

mengalami peningkatan skor untuk tujuh indicator kompetensi yang diujikan dan secara 
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skor total juga terlihat bahwa sebagian besar skor postest mengalami peningkatan jika 

dibandingkan dengan skor pre-testnya. Uji Wilcoxon dilakukan untuk melihat apakah 

peningkatan 13,67 poin dari hasil deskripsi data tersebut secara signifikan berbeda. 

Berdasarkan hasil uji Wilcoxon diperoleh bahwa setelah mengikuti kegiatan ini 

kompetensi professional guru secara signifikan mengalami peningkatan (p value = 0,009 < 

α = 0,05). Dari 30 data sampel yang masuk diketahui bahwa terdapat 21 orang sampel yang 

mengalami peningkatan skor kompetensi professional, 8 orang sampel mengalami 

penurunan skor kompetensi professional dan 1 orang sampel dengan hasil tes yang sama 

baik pada saat pre-test ataupun post-test. Adapun detil dari hasil uji Wilcoxon dapat dilihat 

pada tabel 2 berikut,  

 

Tabel 2. Hasil uji Wilcoxon 

  N Mean Rank Sum of Ranks 

Postest - Pretest Negative Ranks 8a 12.00 96.00 

Positive Ranks 21b 16.14 339.00 

Ties 1c   

Total 30   

Test Statisticsb 

 Postest - Pretest 

Z -2.628a 

Asymp. Sig. (2-tailed) .009 

a. Based on negative ranks. 

 

Kompetensi professional yang diuji dalam kegiatan kali ini terdiri dari tujuh indicator 

utama yakni professional knowledge, pedagogies, classroom management, learner 

assessment, personal characteristics, test ethical standar and values, dan Professional 

development and lifelong learning. Berdasarkan hasil uji Wilcoxon pada skor dari masing-

masing indicator tersebut diperoleh hasil bahwa indicator yang secara signifikan 

mengalami peningkatan setelah kegiatan pengabdian ini adalah pedagogies, classroom 

management, learner assessment dan test ethical standar and values. Detil hasil uji dari 

tiap-tiap indicator dapat dilihat pada tabel 3 berikut,  
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Tabel 3. Hasil Uji Wilcoxon untuk tiap indikator kompetensi  

 

Post-test 
Professional 
Knowledge - 

Pre-test 
Professional 
Knowledge  

Post-test 
Pedagogies - 

Pre-test 
Pedagogies 

Post-test 
Classroom 

Management - 
Pre-test 

Classroom 
Management 

Post-test 
Learner 

Assessment - 
Pre-test 
Learner 

Assessment 

Post-test 
Personal 

Characteristic
s - Pre-test 
Personal 

Characteristic
s 

Post-Test 
Ethical 

standars and 
values - Pre-
Test Ethical 

standars and 
values 

Post-test 
Professional 

development and 
lifelong learning - 

Pre-test 
Professional 

development and 
lifelong learning 

Z -1.485a -2.326a -2.376a -2.490a -1.723a -1.986a -1.926a 

Asymp. 
Sig. (2-
tailed) 

.137 .020 .018 .013 .085 .047 .054 

a. Based on negative 
ranks. 

      

b. Wilcoxon Signed 
Ranks Test 

      

 

2. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN  

Kegiatan dimulai pembukaan oleh pengurus MGMP yang dilanjutkan dengan 

paparan dari tim pelaksana PKM mengenai Media Pembelajaran Inovatif Berbasis Potensi 

Lokal untuk Meningkatan Kompetensi Profesional Guru IPA. Paparan dari tim pelaksana 

menekankan kepada peserta bahwa dengan kemajuan teknologi saat ini, guru lebih banyak 

memiliki peran yang bebas untuk dapat mengembangkan media secara mandiri, tidak 

hanya memanfaatkan media belajar yang sudah ada.  

Selama kegiatan PKM, tim pelaksana memaparkan beberapa contoh media 

pembelajaran sederhana yang dapat dibuat dan dikreasikan sendiri oleh guru di sekolah dan 

dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Media dapat dibuat dengan menggunakan alat-alat 

sederhana seperti, pembuatan metaplan, kartu kuartet, permainan ular tangga ataupun 

media pembelajaran sederhana lainnya yang bertujuan untuk mengasah mind on siswa 

dalam pembelajaran. Selain mind on, proses pembelajaran IPA juga membutuhkan hands 

on atau kegiatan praktikum. 
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Gambar 2. Simulasi menggunakan metaplan untuk Membuat Peta Konsep Struktur 

Tumbuhan 

 

Gambar 3. Antusias peserta PKM dalam  mensimulasikan Media Kwartet 

 

 

Gambar 4. Peserta sedang melakukan simulasi permainan Ular Tangga Sains 

 

Pada sekolah dengan fasilitas laboratorium yang kurang memadai, hal ini juga bisa 

disiasati dengan menggunakan media pembelajaran. Seperti yang saat ini sedang banyak 

dibuat adalah virtual laboratorium dengan menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu. Setelah 

mendengar pemaparan dari tim pelaksanan, peserta diminta untuk berkelompok dan 
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kemudian berdiskusi serta melakukan simulasi mengenai media  belajar mandiri yang 

dapat diterapkan dalam proses pembelajaran.  

 

Gambar 5. Demontrasi Laboratorium Virtual 

Secara keseluruhan kegiatan PKM telah berjalan lancar sesuai dengan yang 

direncanakan. Berdasarkan hasil survei terlihat bahwa peserta merasa bahwa kegiatan 

workshop telah membantu mereka untuk mendapatkan update informasi baru mengenai 

sumber belajar dan memotivasi mereka untuk dapat membuat sumber belajar mandiri di 

kegiatan pembelajaran kelas mereka masing-masing. Hal ini terlihat dari jawaban peserta 

yang menyatakan setuju dan sangat setuju dengan jumlah lebih dari 50%. Materi workshop 

yang disampaikan juga dinilai relevan dan mudah untuk diterapkan di sekolah masing-

masing karena tidak membutuhkan fasilitas khusus dalam penerapannya. Kegiatan 

workshop ini juga dinilai membantu peserta dalam memberikan ide-ide baru terkait 

pembuatan sumber belajar mandiri dan media pembelajaran sederhana.  

Secara keseluruhan kegiatan PKM dinilai telah memberikan kepuasan yang baik 

kepada peserta. Walaupun masih ada kekurangan dalam hal alokasi waktu diskusi belum 

cukup lama. Berdasarkan hasil survei didapatkan bahwa 100% peserta menyatakan “ya” 

untuk kebutuhan mereka dalam mendapatkan ilmu melalui kegiatan workshop seperti ini. 

Peserta juga 100% menyatakan “ya” dalam mendukung kegiatan lanjutan dari kegiatan 

PKM ini.  

3. PEMBAHASAN 

 

KESIMPULAN 

Kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan memberikan hasil yang positif 

terhadap peningkatan kompetensi professional guru berdasarkan data dan hasil uji yang 

telah dilakukan. Kompetensi professional yang mengalami peningkatan setelah guru 

terlibat aktif dalam kegiatan diantaranya pedagogies, classroom management, learner 
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assessment dan test ethical standar and values. Sehingga pelaksanaan kegiatan pengabdian 

ini baik untuk terus dilanjutkan.  
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Lampiran 1.  

INSTRUMEN KOMPETENSI PROFESIONAL GURU  
(adaptasi dari Teacher Competence Questionaire oleh Meicky Shoreamanis Panggabean, The 

Development of Indonesian Teacher Competence Questionnaire. Journal of Education, Health and 
Community Psychology, Vol 5, 2016)  

 
Petunjuk :  
1. Berilah tanda ceklis atau silang (x) pada pilihan skala sesuai dengan pendapat dan pengalaman 

Anda.  
2. Pilihan jawaban menggunakan skala 1 (sangat tidak setuju) – 5 (sangat setuju)  
3. Harap Anda semua dapat mengisi kuesioner ini secara jujur, sesuai dengan apa yang anda 

rasakan dan alami selama menjadi seorang guru sampai dengan saat ini.  
 

No Pernyataan 1 2 3 4 5 

1 Saya menguasai materi pembelajaran yang akan saya ajarkan       

2 Saya tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menjawab pertanyaan yang diajukan 
oleh siswa selama proses pembelajaran ataupun oleh teman sejawat 

     

3 Saya menjadikan buku textbook sebagai acuan saya dalam mengajar       

4 Saya tidak hanya menggunakan buku pegangan SMA sebagai acuan saya dalam 
mengajar  

     

5 Saya membaca jurnal-jurnal terbaru dan belajar guna memperdalam keilmuan saya 
mengenai materi pembelajaran yang saya ajarkan  

     

6 Saya dapat menjawab hampir seluruh pertanyaan yang diberikan oleh siswa dalam 
kegiatan pembelajaran  

     

7 Siswa saya terlihat cukup puas dengan jawaban yang saya berikan       

8 Saya menggunakan model, metode dan pendekatan pembelajaran yang bervariasi       

9 Saya menyesuaikan model, metode dan pendekatan pembelajaran yang saya gunakan 
dengan karakteristik materi ajar 

     

10 Metode ceramah dan presentasi selalu saya gunakan untuk semua materi pembelajaran       

11 Saya menggunakan paling tidak 2 metode dalam satu kegiatan pembelajaran       

12 Siswa sering mengajukan pertanyaan kepada saya saat proses pembelajaran       

13 Saya mengajukan pertanyaan terbuka yang mengali pengetahuan dan pemikiran kritis 
siswa 

     

14 Saya merasa senang setiap melakukan proses pembelajaran di kelas      

15 Siswa saya terlihat senang, tidak bosan dan menikmati pembelajaran yang saya berikan.       

16 Siswa banyak yang mengobrol atau tidur saat pembelajaran dengan saya      

17 Jika siswa saya mulai terlihat bosan, saya akan melakukan games, brain storming, atau 
kegiatan-kegiatan yang lain yang bisa membuat siswa termotivasi kembali untuk 
belajar.  

     

18 Saya memperbolehkan siswa untuk makan permen, minum, atau melakukan hal lain 
diluar aturan pada umumnya sepanjang mendukung proses belajar.  

     

19 Saya selalu menyampaikan mengenai target dan tujuan pembelajaran yang harus 
dicapai oleh siswa disetiap awal kegiatan pembelajaran.  

     

20 Saya tidak pernah keluar kelas untuk mengambil materi yang tertinggal saat 
pembelajaran sudah dimulai 

     

21 Siswa selalu menemui saya jika terdapat permasalahan yang terjadi di dalam kelas      

22 Saya tipe guru yang senang berkeliling saat siswa sedang melakukan diskusi kelompok      

23 Saya lebih senang duduk diam mengamati dari jauh pada saat siswa sedang melakukan 
diskusi kelompok  
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24 Saya memberikan informasi dan penjelasan mengenai penilaian dari tugas-tugas yang 
akan diberikan.  

     

25 Saya selalu memberikan kuis atau tes pada setiap akhir pembelajaran/ akhir bab.       

26 Saya selalu mengembalikan tugas-tugas yang telah dinilai kepada siswa-siswa saya.      

27 Saya memberikan umpan balik dalam bentuk tulisan       

28 Saya lebih sering memberikan umpan balik secara lisan      

29 Saya memiliki siswa favorit di setiap kelas yang saya ajar      

30 Saya selalu tampil rapih dan sopan karena saya sadar bahwa saya adalah role model 
bagi siswa-siswa saya  

     

31 Saya berbicara dengan kalimat “gaul” supaya siswa menjadi lebih dekat dengan saya      

32 Saya dengan senang hati akan menjelaskan kembali materi yang telah saya jelaskan 
sebelumnya jika terdapat siswa yang menanyakan.  

     

33 Saat bertemu siswa di luar kelas saya menjadi lebih mengakrabkan diri dibandingkan 
ketika di dalam kelas  

     

34 Saya yang ada di dalam kelas adalah bukan saya yang sesungguhnya      

35 Saya mendapatkan complain dari siswa karena sikap saya yang tidak adil      

36 Saya menegur siswa yang melakukan kesalahan dengan nada dan bahasa yang kurang 
baik didalam proses pembelajaran 

     

37 Saya selalu semangat dalama mengajar       

38 Saya mengetahui dan menyimpan beberapa nomor murid saya di dalam telepon 
genggam 

     

39 Saya selalu menekankan kepada siswa bahwa plagiat adalah hal yang tidak boleh 
dilakukan 

     

40 Siswa saya membuka buku pelajaran lain saat saya sedang mengajar       

41 Siswa saya membuku buku pelajaran saya ketika guru lain sedang mengajar      

42 Saya menegur siswa yang melakukan hal diatas (membuka buku pelajaran saya ketika 
guru lain sedang mengajar).  

     

43 Saya mendengarkan seluruh pendapat siswa dengan baik       

44 Saya tidak keberatan jika siswa menghubungi saya diluar jam pelajaran       

45 Siswa senang berdikusi dengan saya diluar dari materi yang saya ajarkan (misal tentang 
politik, social ekonomi, budaya, pemerintahan, agama, seni, musik, lukisan, novel, film 
dsb)  

     

46 Saya senang membimbing siswa dalam usaha untuk pengembangan dirinya      

47 Saya selalu memberikan nasihat kepada siswa bahwa pendidikan memang bukan satu-
satunya hal yang penting tapi harus dikejar dan diusahakan semaksimal dan setinggi-
tingginya guna mendukung hidup mereka di masa depan.  

     
 

 
 

 

 


