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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Analisis Situasi  

 Perubahan paradigma dalam pembelajaran menjadi suatu hal yang banyak 

dibahas saat ini. Hal yang mendasari perubahan paradigma pembalajaran itu adalah 

tuntutan pembelajaran abad ke 21. Ada beberapa keterampilan penting di abad ke-21 

yang  relevan dengan empat pilar kehidupan yang mencakup learning to know, 

learning to do, learning to be dan learning to live togetherseperti keterampilan 

berpikir kritis, pemecahan masalah, metakognisi, keterampilan berkomunikasi, 

berkolaborasi, inovasi dan kreasi, literasi informasi, dan berbagai keterampilan 

lainnya seperti keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, metakognisi, 

keterampilan berkomunikasi, berkolaborasi, inovasi dan kreasi, literasi informasi, 

dan berbagai keterampilan lainnyaseperti keterampilan berpikir kritis, pemecahan 

masalah, metakognisi, keterampilan berkomunikasi, berkolaborasi, inovasi dan 

kreasi, literasi informasi, dan berbagai keterampilan lainnya. Banyaknya ketrampilan 

yang harus dikuasai para siswa, sehingga diharapkan pendidikan dapat 

mempersiapkan siswa untuk menguasai berbagai keterampilan tersebut agar menjadi 

pribadi yang sukses dalam hidup.  

Meskipun secara umum diakui bahwa kompetensi dan keterampilan abad ke-

21 yang kompleks dan menantang untuk dipelajari, namun bahwa siswa tidak 

mengembangkannya kecuali mereka secara eksplisit diajarkan (1). Yang 

bertanggungjawab mengajarakan ini tentunya para guru. Seiring dengan perubahan 

paradigm dan ketrampilan abad 21 perlu diajarkan pada para siswa maka tugas dan 

peranan juga mengalami pergeseran. Guru dituntut memiliki ketrampilan yang lebih 

dibandingkan dengan pembelajaran sebelumnya. Guru sebagai ujung tombak 

pendidikan merupakan sosok yang bertanggungjawab langsung untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan melalui peningkatan kualitas pembelajaran. (2). Peran guru 

dalam abad ke-21 harus bergeser dari berpola “penanam pengetahuan”, menuju 

peran sebagai pembimbing, pengarah diskusi dan pengukur kemajuan belajar siswa 

(3). Memenuhi tuntutan abad 21 maka perlu perubahan dalam system pendidikan 

yang berdampak nyata pada proses pembelajaran di sekolah 

Pemerintah menyikapi dengan pembaharuan terhadap kurikulum dan pembaharuan 

dalam pembelajaran. Diterapkannya kurikulum 2013 yang menekankan pada 
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ketrampilan proses terdiri atas lima pengalaman belajar pokok yaitu: mengamati,  

menanya,  mengumpulkan informasi,  mengasosiasi, dan  mengkomunikasikan.(4). 

Implementasi kurikulum ini berdampak pada perubahan proses pembelajaran. Tidak 

terkecuali pada pembelajaran IPA.  

Dalam praktek riil di lapangan, ada beberapa kendala yang dialami guru 

ketika menerapkan kurikulum 2013, salah satunya tentang waktu.  Hal ini sejalan 

dengan kenyataan bahwa kurikulum 2013 menuntut dilaksankannya pembelajaran 

aktif dan penilaian otentik. Pelaksanaan pembelajaran aktif dan penilaian otentik 

tentu saja memerlukan waktu lebih lama dibandingkan pembelajaran yang berpusat 

pada guru dan penilaian konvensional.  (5) Menyiasati kendala waktu ini salah satu 

hal yang dapat dilakukan guru adalah mengembangkan kegiatan pembalajaran yang 

tidak hanya terjadi dalam jam tatap muka. Siswa harus dilatih untuk belajar secra 

mandiri.  

 Belajar mandiri berarti siswa belajar tanpa didampingi oleh guru. Supaya 

pembelajaran mandiri dapat berlangsung dengan efektif maka guru harus mampu 

mendisain tugas belajar yang tepat serta mempersiapkan sumber belajar yang dapat 

memudahkan siswa dalam proses belajarnya.  Sumber belajar diperlukan di mana 

saja dan kapan saja belajr itu dibutuhkan (6) 

Sumber belajar adalah segala sesuatu yang ada di sekitar lingkungan kegiatan 

belajar yang secara fungsional dapat digunakan untuk optimalisasi hasil belajar. 

Menurut Januszewski dan Molenda (7) sumber belajar adalah semua sumber 

termasuk pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan latar yang dapat dipergunakan peserta 

didik baik secara sendiri-sendiri maupun dalam bentuk gabungan untuk menfasilitasi 

kegiatan belajar dan meningkatkan kinerja belajar.. Sumber belajar bukan hanya alat 

dan materi yang dipergunakan dalam pembelajaran, tetapi juga meliputi orang, 

anggaran, dan fasilitas. Sumber belajar bisa termasuk apa saja yang tersedia untuk 

membantu seseorang belajar. Agar dapat membantu proses pembelajaran secara 

efektif, sumber belajar harus selaras dan sesuai dengan kebutuhan tugas 

pembelajaran dan kemampuan mental siswa (8). Sumber belajar meliputi lingkungan 

fisik, seperti tempat belajar, bahan dan alat yang dapat digunakan, personal seperti 

guru, petugas perpustakaan dan ahli media serta siapa saja yang berpengaruh baik 

langsung maupun tidak langsung untuk keberhasilam pengalaman belajar (9) 
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Banyak bentuk sumber belajar yang dapat digunakan. Sumber belajar dapat 

dikelompokan berdasarkan bentuknya dan berdasarkan perancangannya. 

Berdasarkan ujudnya sumber belajar dapat berupa tercetak dan  noncetak, 

Berdasarkan perancangannya sumber belajar dibedakan atas sumber belajar yang 

dirancang (by designed) dan sumber belajar yang tinggal dipakai atau jadi (by 

utilization)”. Sumber belajar yang dirancang atau by designed merupakan sumber 

belajar yang dikembangkan dan diproduksi untuk pembelajaran, sedangkan sumber 

belajar by ulilization merupakan sumber belajar yang sudah ada dan dimanfaatkan 

untuk pembelajaran.. Sedangkan sumber belajar berdasarkan cara memperoleh 

informasinya dapat dibedakan menjadi jenis visual, audio dan audiovisual (6). 

 Sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan para siswa, tentunya harus 

dikembangkan oleh guru. Keunggulan sumber belajar yang dikembangkan guru lebih 

sesuai dengan kondisi siswa, meningkatkan kompetensi professional dan pedagogic 

guru. Menurut Prastowo (10) sekarang ini sumber belajar yang dirancang atau 

didesain lebih banyak digunakan  

 Banyak ragam sumber belajar yang dapat dikembangkan oleh para guru. 

Sumber belajar bisa berupa cetak, e book dan lain-lain.. Bahkan dengan 

perkembangan tekhnologi sekarang para guru punya ruang untuk memanfaatkan 

tekhologi yang ada sebagai basis sumber belajar.  

Guru yang berkualitas tinggi adalah yang memiliki pengaruh kuat terhadap 

prestasi siswa. (1) Sekalipun teknologi di era digital berkembang sangat pesat, 

namun peran guru dan tenaga kependidikan masih tetap memiliki peran sentral, tidak 

peduli bagaimana konsep pendidikan. Dalam hal ini guru justru dapat memanfaatkan 

era digital tersebut untuk memperkaya sumber belajar bagi para siswanya. 

 Guru professional harus memiliki 4 kompetensi, yaitu kompetensi 

professional, kompetensi pedagogic, kompetensi social dan kompetensi personal. 

Berkenaan dengan kompetensi pedagogik, seorang guru tidak hanya harus paham 

tentang teori belajar dan pembelajaran tetapi juga dituntut untuk mahir dalam 

penerapan dalam pembelajaran. Salah satu ketrampilan yang mesti dimiliki guru 

adalah ketrampilan dalam mengembangkan sumber belajar bagi para siswanya. 

Permasalahan di lapangan ternyata guru lebih banyak memilih menggunakan 

sumber belajra yang tersedia. Sedikit guru yang mau mengembangkan sendiri 

sumber belajar yang akan digunakan dalam pembelajarannya. Hal ini dimungkinkan 
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karena pengetahuan guru yang memang terbatas tentang sumber belajar dan juga 

kemampuan guru yang lemah dalam pengembangan pembelajaran. Perlu suatu 

program yang dapat mengatasi permasalahan ini. Dalam program ini bermitra 

dengan guru-guru MTsN kabupaten Bogor. 

 

1.2. Identifikasi Permasalahan Mitra 

 

Kabupaten Bogor adalah sebuah kabupaten di provinsi Jawa Barat, Indonesia. Yang 

memiliki 40 kecamatan. Kecamatan Cibinong merupakan pusat pemerintahan kabupaten 

bogor. Kecamatan Cibinong ini berada di sebelah Utara Kota Bogor. Kabupaten Bogor 

berbatasan dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan (Banten), Kota Depok, 

Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi di Utara; Kabupaten Karawang di timur, Kabupaten 

Cianjur di Tenggara, Kabupaten Sukabumi di selatan, serta Kabupaten Lebak (Banten) di 

Barat. Kabupaten Bogor terdiri atas 40 kecamatan, yang dibagi atas sejumlah desa dan 

kelurahan. Pusat pemerintahan Kabupaten Bogor terletak di Kecamatan Cibinong, yang 

berada di sebelah Utara Kota Bogor. Berikut peta lokasi Kabupaten Bogor.  

 

Gambar 1. Peta Kabupaten Bogor Jawa Barat  

 

Di pusat pemerintahan kota boror/Kecamatan Cibinong, terdapat  74 sekolah 

setingkat sekolah menengah yang berada dibawah kemendikbud dan Kemenag 

(http://referensi.data.kemdikbud.go.id/index11_smp.php?kode=020521&level=3), 

Khusus untuk sekolah di bawah Kemenag,  terdapat 20 MTs (Madrasah 
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Tsanawiyah), baik yang negeri maupun swasta. Berikut data tentang persebaran dan 

status Madrasah Tsaniah di Kecamatan Cibinong.  

Tabel 1 Daftar Madrasah Tsanawiyah di Kecamatan Cibinong 

No. NPSN 
Nama Satuan 

Pendidikan 
Alamat Kelurahan Status 

1  20280542  MTs N 3 Bogor Jl. Raya Pemda Karadenan Karadenan Negeri 

2  20280544  MTs S Al Asiyah Jl. Kaum Cirimekar No.12 Cibinong Swasta 

3  20280543  MTs S Al Atiqiyah Kp.kaum I Rt.04/04 Karadenan Swasta 

4  20280545  MTs S Al Falah 
Jalan Al Falah Cikaret Rt. 

03/09 
Pabuaran Swasta 

5  20280546  MTs S Al Hidayah 
Jl. Sirojul Munir Rt 02/02 

No.08 

Babakan 

Madang 
Swasta 

6  20280547  MTs S Al Huda 
Jl. Jakarta - Bogor Kp.pos 

Rt.01/011 
Pabuaran Swasta 

7  20280562  MTs S Al Iltizam 
Lingkungan 2 Citatah Dalam 

Rt 06/13 
- Swasta 

8  20280548  MTs S Al Kinanah 
Jln. Tegar Beriman Curug 

Rt.003/04 Kel. Pakansari 
Cibinong Swasta 

9  20280549  MTs S Al Mizan 
Kp. Komplek Setu Cikaret 

Rt.05/01 
Pabuaran Swasta 

10  20280550  MTs S Al Mukhsin Kp. Padurenan Rt.05/03 - Swasta 

11  20280551  MTs S Amal Bakti 
Jl. Nanggewer Indah Km 46 

Rt 06/07 
Cibinong Swasta 

12  20280552  MTs S Amaliyah 
Jl. TPU Cirimekar Rt 04 RW 

01 
Cibinong Swasta 

13  20280553  MTs S As Sholihin 
Jl. Kh. Toha Kp. Curug 

Rt.03/03 
- Swasta 

14  20280554  MTs S Insan Sejati 
Jl Roda Pembangunan Rt 

02/08 
- Swasta 

15  20280555  

MTs S Ittihadul 

Mukhlisin 

Jl.h. Amja No.36 Kp. Pondok 

Rajeg Rt.04/01 
Pondok Rajeg Swasta 

16  20280556  

MTs S Nurul 

Furqon 

Jl. Raya Sukahati Komplek 

Perum Bce Rt.03/12 
Sukahati Swasta 

17  20280557  MTs S Nurul Jl.bersih No.07 Rt.01/01 Cibinong Swasta 

http://referensi.data.kemdikbud.go.id/tabs.php?npsn=20280542
http://referensi.data.kemdikbud.go.id/tabs.php?npsn=20280544
http://referensi.data.kemdikbud.go.id/tabs.php?npsn=20280543
http://referensi.data.kemdikbud.go.id/tabs.php?npsn=20280545
http://referensi.data.kemdikbud.go.id/tabs.php?npsn=20280546
http://referensi.data.kemdikbud.go.id/tabs.php?npsn=20280547
http://referensi.data.kemdikbud.go.id/tabs.php?npsn=20280562
http://referensi.data.kemdikbud.go.id/tabs.php?npsn=20280548
http://referensi.data.kemdikbud.go.id/tabs.php?npsn=20280549
http://referensi.data.kemdikbud.go.id/tabs.php?npsn=20280550
http://referensi.data.kemdikbud.go.id/tabs.php?npsn=20280551
http://referensi.data.kemdikbud.go.id/tabs.php?npsn=20280552
http://referensi.data.kemdikbud.go.id/tabs.php?npsn=20280553
http://referensi.data.kemdikbud.go.id/tabs.php?npsn=20280554
http://referensi.data.kemdikbud.go.id/tabs.php?npsn=20280555
http://referensi.data.kemdikbud.go.id/tabs.php?npsn=20280556
http://referensi.data.kemdikbud.go.id/tabs.php?npsn=20280557
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No. NPSN 
Nama Satuan 

Pendidikan 
Alamat Kelurahan Status 

Ikhsan 

18  20280559  

MTs S Sirojul 

Athfal 

Jl. Raya Pemda. Kp 

Kaumpandak Rt 04/03 
Karadenan Swasta 

19  20280560  

MTs S Syamsul 

Ulum 

Jl. Pemda, Kp. Muaraberes Rt 

02/03 
Sukahati Swasta 

20  20280561  

MTs S Yaperi 

Cibinong 

Jl. Raya Jakarta Bogor K. 45 

Kp. Curug Cibinong Bogor 
Cibinong Swasta 

 

 Berdasarkan data tersebut hanya satu madrasah yang berstatus negeri. 

Sekolah-sekolah tersebut tersebar diseluruh kawasan kecamatan cibinong seperti 

yang terlihat pada gambar 2 berikut 

 

Gambar 2. Peta Sebaran Madrasah Tsanawiyah di Kecamatan Cibinong.  

 Berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan permasalahan yang dihadapi 

guru-guru MTs di kabupaten Bogor ini meliputi 

1. Terbatasnya waktu yang tersedia untuk pembelajaran tatap muka 

2. Anggapan siswa terhadap mata pelajaran IPA 

2. Tuntutan pembelajar yang makin komplek 

3. Keterbatasan pemahaman guru dalam pengembangan sumber belajar 

http://referensi.data.kemdikbud.go.id/tabs.php?npsn=20280559
http://referensi.data.kemdikbud.go.id/tabs.php?npsn=20280560
http://referensi.data.kemdikbud.go.id/tabs.php?npsn=20280561
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4. Guru terbiasa hanya menggunakan sumber belajar yg sudah tersedia, seperti buku 

paket 

5. guru tidak termotivasi untuk mengembangkan sendiri sumber belajar yang 

digunakan dalam pembelajarannya 

6. Guru tidak terlatih untuk mengembangkan bahan ajar  

 Mengacu ke permasalahan yang teridentifikasi dilakukan penjajakan awal ke 

mitra. Dan dari hasil penjajagan disepakati suatu kegiatan yang terfokus pada 

masalah peningkatan pemahaman dan kemampuan guru dalam mengembangkan 

sumber belajar. Bentuk kegiatan berupa pelatihan dan pendampingan bagi guru-guru 

dalam mengembangakan sumber belajar. Sumber belajar yang dikembangkan 

merupakan sumber belajar mandiri dan sumber belajar pengayaan. Permasalahan 

yang menjadi focus kegiatan dapat dirinci menjadi beberapa pertanyaan sebagai 

berikut: 

1. Bagaaimanakah tingkat pemahaman guru tentang sumber belajar? 

2. Bagaimana peningkatan motivasi guru dalam mengembangkan sumber belajar? 

2. Bagaimana peningkatan kemampuan guru dalam mengembangkan sumber 

belajar?  

Diharapkan diakhir kegiatan terjadi peningkatan pemahaman guru tentang sumber 

belajar, guru termotivasi untuk mengembangkan sumber belajar yang akan 

digunakan dalam pembalajaran yang dikelola dan terjadi peningkatan kemampuan 

guru dalam mengembangkan sumber belajar.  
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BAB II 

SOLUSI PERMASALAHAN 

 

 Solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalah mitra berupa kegiatan 

peningkatan ketrampilan guru dalam pengembangan sumber belajar mandiri dan 

sumber belajar pengayaan. Bentuk kegiatan merupakan pengintegrasian pelatihan 

(training), pendampingan dan monitoring. Kegiatan meliputi kegiatan tranfer 

pengetahuan, pendampingan dalam kegiatan pengembangan sumber belajar dan 

monitoring penggunaan sumber belajar dalam pembelajaran. Kegitan diawali dengan 

pra kegiatan berupa, observasi dan diskusi serta analisis tentang permasalahan yang 

dihadapi mitra. Setiap tahapan kegiatan mengacu pada permasalahan yang dihadapi 

mitra. Dan masing-masing tahap ada target spesifik yang hendak dicapai. Rincian 

keterkaitan permasalahan, solusi yang ditaawarkan serta target capaian untuk setiap 

tahap dapat dilihat pada tabel 2 berikut: 

Tabel 2. Permasalahan, Solusi dan Luaran  

Permasalahan Solusi yang 

ditawarkan 

/jenis 

kegiatan 

Luaran Instrumen 

pengukur 

Luaran 

 Survey awal  Identifikasi permasalahan 

mitra 

1.Panduan 

wawancara 

guru 

2.Angket 

analisis 

kebutuhan 

Pehaman dan 

motivasi guru 

dalam 

mengembangkan 

sumber belajar 

Pelatihan  1. Peningkatan pemahaman 

guru tentang sumber belajar, 

yang ditunjukan dengan 

terjadinya peningkatan skor. 

(pretest- postest. 

2. Peningkatan motivasi 

guru dalam 

mengembangkan sumber 

belajar, yang ditunjukan 

dengan peningkatan skor 

motivasi guru dalam 

mengembangkan sumber 

1.test 

pemahaman  

2.angket 

motivasi 
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belajar (pre tes-postest) 

 

Ketrampilan guru 

dalam 

mengembangkan 

sumber belajar 

Pendampingan  Peningkatan ketrampilan 

guru dalam pengembangan 

pembelajaran. Peningkatan 

ketrampilan dilihat selama 

proses pendampingan dan 

produk yag dihasilkan.  

1.Lembar 

observasi 

2.Penilaian 

produk  

Pemanfaatan 

sumber belajar 

dalam 

pembelajaran  

Monitoring Implementasi sumber 

belajar dalam pembelajaran  

Lembar 

observasi 
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BAB III 

METODE PELAKSANAAN 

 

Metode pelaksanaan kegiatan peningkatan ketrampilan guru dalam 

pengembangan sumber belajar mandiri dan sumber belajar pengayaan ini 

menerapkan metode pembelajaran pengalaman (experiential learning). Metode ini 

merupakan suatu proses refleksi pengalaman yang dapat menimbulkan gagasan atau 

pengetahuan baru. Dalam hal ini guru-guru yang mengikuti kegiatan diajak 

berdiskusi untuk menggali pengalamannnya selama ini dalam mengelola 

pembelajaran, mengungkap permasalahan serta ide-ide mereka dalam mengatasi 

persmasalahan tersebut. Pemberian informasi dari nara sumber akan ikut menambah 

wawasan peserta. Dari proses ini  peserta kegiatan akan akan membentuk konsep-

konsep abstrak yang kemudian dicobakan pada berbagai situasi baru. Mencoba 

menerapkan pada situasi baru suatu konsep abstrak yang telah dibentuk, memberikan 

suatu pengalaman baru lagi bagi individu, demikian seterusnya proses pembelajaran 

berlangsung, seperti sebuah siklus (11).   

Peran nara sumber dalam kegiatan  menggunakan model Experiential 

Learning, adalah sebagai fasilitator, yang berfungsi sebagai pengarah dan perancang 

pengalaman belajar. Narasumber harus mengkondisikan situasi supaya prosese 

belajar peserta dapat terfasititasi. Peseta pelatihan memperoleh pengalaman baru atau 

terbantu menata pengalamannya di masa lampau dengan cara baru (12).  

Program pelatihan ini lebih banyak melibatkan aktifitas peserta melalui 

diskusi, tanyajawab, brainstorming, observasi, bermain peran (role-play). Pelibatan 

peserta secara aktif ditujukan supaya peseta tidak bosan dan tidak merasa digurui. 

(13) 

Adapun Langkah-langkah dalam kegiatan ini dibedakan atas: Observasi awal, 

pemberian informasi dan pendampingan, pendampingan pengembangan sumber 

belajar, monitoring penggunaan sumber belajar, dan evaluasi kegiatan.Uraian secara 

rinci masing-masing langkah sebagai berikut: 
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Langkah 1. Observasi Awal 

 Langkah awal dalam kegiatan ini adalah melakukan observasi terhadap mitra 

untuk mengetahui kebutuhan guru, tingkat pengetahuannya tentang sumber belajar, 

pengalaman dalam menggunakan sumber belajar serta kendala yang mereka alami 

dalam tugas keseharian mereka. Selain itu observasi ini juga bertujuan untuk 

menjajagi kemungkinan kegiatan dan bentuk kegiatan yang dibutuhkan oleh mitra. 

Metode yang digunakan pada langkah awal ini adalah observasi dan diskusi. Mitra 

yang terlibat Kanwil kemenag, kepala sekolah dan guru MTs. Peran mitra sebagai 

sumber informasi bagi tim untuk merencanakan dan menyusun program. Tim PKM 

yang berperan dalam tahap awal ini adalah kesuluruhan tim 

Langkah 2. Pemberian Informasi dan Pendampingan 

 Langkah 2 ini bertujuan untuk alih kepakaran keilmuan terkait 

pengembangan sumber belajar, yang dilanjutkan dengan pembagian kelompok, 

diskusi dan kerja kelompok. Mitra yang terlibat dalam kegiatan ini adalah guru-guru. 

Pemberian informasi/alih kepakaran dilakukan oleh ketua tim. Pada tahapan 

pembagian kerja kelompok diskusi dan praktek, didampingi oleh ketua tim dan 

anggota tim. Pada langhak 2 ini diharapkan terjadi peningkatan pengetahuan peserta 

tentang sumber belajar dan motivasi untuk pengembangkan sumber belajar juga 

meningkat. Ketika diskusi dan kerja kelompok diharapkan muncul ide-ide sumber 

belajar yang akan mereka kembangkan. 

Langkah 3. Pendampingan Pengembangan Sumber Belajar 

 Pada langkah ke 3 ini peseta secara berkelompok mengembanagkan sumber 

belajar sesuai dengan ide mereka. Selama proses pengembangan Ketua tim dan 

anggota akan mendampingi peserta secara online dan melakukan kunjungan ke 

masing-masing kelompok yang mengembangkan sumber belajar. Diharapkan pada 

tahap ini terjadi peningkatan ketrampilan peserta dalam pengembangan sumber 

belajar dan dihasilkan produk sumber belajar yang akan digunakan dalam 

pembelajaran di MTs. 
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Langkah 4. Monitoring Penggunaan Sumber Belajar dalam Pembelajaran 

 Pada tahap ini tim akan melakukan monitoring ke sekolah untuk melihat 

penggunaan sumber belajar yang telah dikembangkan dalam pembelajaran. 

Diobservasi dampak dari penggunaan produk sumber belajar terhadap proses dan 

hasil belajar. Digali juga kesan siswa dan guru tentang penggunaan sumber belajar 

tersebut. 

Langkah 5. Evaluasi kegiatan 

Langkah ini merupakan Evaluasiterhadap keseluruhan proses kegiatan, bertujuan 

untuk  mengungkapkan pendapat peserta , terkait kegiatan, fasilitator, materi, proses, 

dan kebermanfaatan kegiatan. Hasil evaluasi kegiatan ini akan dijadikan dasar oleh 

tim dalam pengembangan kegiatan selanjutnya. Uraina ringkas dari langkah-langkah 

pelaksanaan dapat dilihat pada table 3 berikut. 

Tabel 3. Langkah-Langkah Kegiatan  

No Langkah  Tim yg 

terlibat  

Mitra 

yang 

terlibat 

Partisipasi 

mitra 

Produk  

1 Langkah 1. 

Observasi Awal  

    

a Indentifikasi dan 

analisis 

kebutuhan  

Semua 

tim 

Kepala 

sekolah, 

Guru, 

MGMP 

Berpartisapasi 

mengemukakan 

permasalahan  

Indifikasi 

masalah 

b Merumuskan 

tujuan kegiatan  

Semua 

tim 

Kepala 

sekolah, 

Guru, 

MGMP 

Berpartisipasi 

dalam 

merumuskan 

tujuan kegiatan 

Tujuan 

kegiatan 

c Rencana 

Program 

Pelatihan 

Semua 

tim 

Kepala 

sekolah, 

Guru, 

MGMP 

Berpartisipasi 

dalam 

merencanakan 

program dan 

menyepakati 

waktu dan 

tempa 

pelaksanaan  

Kesepakatan 

bentuk 

program, 

tempat  dan 

waktu 

pelaksanaan  

2 Langkah 2.     
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Pemberian 

Informasi dan 

Pendampingan 

 

a Penyampaian 

informasi  

Ketua 

Tim 

Guru Berpartisipasi 

aktif dalam 

kegiatan 

penyampaian 

informasi 

Peningkatan 

pengetahuan 

dan motivasi 

guru dalam 

pengembangan 

sumber belajar 

b Pembagian 

kelompok kerja, 

diskusi dan 

praktek 

Ketua dan 

Anggota 

Tim 

Guru Aktif dalam 

kerja kelompok 

dan diskusi 

Peningkatan 

pengetahuan 

dan motivasi 

guru dalam 

pengembangan 

sumber belajar 

3 Langkah 3 

Pendampingan 

Pengembangan  

Sumber belajar 

Ketua dan 

Anggota 

Tim 

Guru Aktif dalam 

kegiatan 

pengembangan 

dan konsultasi 

secara online 

dengan 

pendamping  

a. Peningktan 

Ketrampilan 

guru dalam 

pengembangan 

sumber belajar 

b. Produk 

sumber belajar 

 

4 Langkah 4. 

Monitoring 

Penggunaan 

Sumber Belajar 

dalam 

Pembelajaran 

Ketua dan 

Anggota 

Tim 

Guru Menggunakan 

sumber belajar 

dalam kegiatan 

pembelajaran 

Dampak 

penggunaan 

sumber belajar 

terhadap proses 

dan hasil 

belajar 

5 Langkah 5. 

Evaluasi 

Kegiatan  

Ketua dan 

Anggota 

Tim 

Guru, 

Kepala 

sekolah, 

MGMP  

Berpartisipasi 

aktif 

mengemukakan 

pendapat 

Pendapat 

peserta , terkait 

kegiatan, 

fasilitator, 

materi, proses, 

dan 

kebermanfaatan 

kegiatan 
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Untuk menjamin keberlanjutan program, menjalin kerjasama dan komunikasi 

dengan para guru. Program ini diharapkan menjadi agenda rutin MGMP. Para guru 

yang telah ikut kegiatan diharapkan dapat menularkan ketrampilan ke guru-guru 

lainnya.  
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BAB IV 

LUARAN DAN TARGET CAPAIAN 

 

 Luaran dan target capaian kegiatan ini berupa: 

1. Peningkatan motivasi guru dalam mengembangkan sumber belajar 

2. Peningkatan pengetahuan guru tentang pengembangan sumber belajar 

3. Peningkatan ketrampilan guru dalam mengembangkan sumber belajar 

4. Dihasilkan produk sumber belajar mandiri /pengayaan unt pembelajaran IPA 

5. Digunakannya produk sumber belajar dalam pembelajan IPA 

Hasil kegiatan akan dipublikasi di media massa atau link yutube 
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BAB V 

BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 

5.1 Anggaran Biaya 

 Anggaran yang diajukan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 14.900.000, 

(Empatbelas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), ringkasan anggaran disajikan pada 

table 4 dan justifikasi anggaran dilampirkan pada lampiran 1.  

 

Tabel 4. Ringkasan Anggaran Biaya Program PkM-FAK yang Diajukan 

No  

 

Komponen  Biaya yang 

Diusulkan 

1 Honorarium untuk petugas laboratorium, pengumpul data, 

pengolah data, penganalisis data, honor operator, dan honor 

pembu at sistem  Honorarium untuk petugas laboratorium, 

pengumpul data, pengolah data, penganalisis data, honor 

operator, dan honor pembu at sistem   

          4.200.000  

 

2 Pembelian bahan habis pakai untuk pembelian ATK, fot 

ocopy, surat menyurat, penyusunan laporan, cetak, 

penjilidan, publikasi, pulsa, internet, bahan laboratorium, 

langganan jurnal, bahan pembuatan alat/mesin bagi mitra 

          7.800.000  

 

3 Perjalanan untuk survei/sampling data, sosialisasi/ 

pelatihan/ pendampingan/ evaluasi, Seminar/ Workshop 

DN- LN, akomodasikonsumsi,  perdiem/lumpsum, 

transport  

2.900.000 

 

4 Sewa untuk peralatan/mesin/ruang  laboratorium, 

kendaraan, kebun percobaan, peralatan penunjang 

pengabdian  lainnya 

- 

 Jumlah 14.900.000 

 

 

5.2 Jadwal Kegiatan 

Kegiatan pengabdian direncanakan dilaksanakan selama 7 bulan, mulai Mei – 

November 2019. Rincian jadwal kegiatan sebagai berikut: 
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Tabel 5. Rincian Jadwal Kegiatan 

No Kegiatan Bulan 

5 6 7 8 9 10 11 

A Persiapan        

1 
Pertemuan tim (Perencanaan 

kegiatan, pembagian kerja tim) 
      

 

2 Koordinasi Dengan Pihak Terkait        

3 
Persiapan/Pembuatan Materi dan 

Bahan Pelatihan  
      

 

B Pelaksanaan Pelatihan        

1 Survey analisis kebutuhan         

2 Pemberian Informasi        

3 Diskusi dan kerja kelompok        

4 
Pendampingan pengembangan 

sumber belajar 
      

 

5 
Monitoring penggunaan sumber 

belajar 
      

 

C 
Penyusunan Laporan dan 

Penggandaan 
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BAB VI 

PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) dari program studi pendidikan 

biologi Universitas Negeri Jakarta telah selesai dilaksanakan. Salah satu kegiatan 

PKM yang dilaksanakan adalah workshop mengenai sumber belajar mandiri sebagai 

sarana belajar siswa. Kegiatan workshop ini diikuti oleh guru-guru IPA di wilayah 

MGMP tengah kabupaten Bogor, Jawa Barat sebanyak 69 orang dari target peserta 

sebanyak 50 orang. Peserta workshop terdiri dari guru IPA jenjang SMP di wilayah 

kabupaten bogor yang berasal dari sekolah negeri sebanyak 9 sekolah dan sekolah 

swasta sebanyak 29 sekolah. Adapun detil data karakteristik peserta dapat dilihat 

dalam tabel 1 berikut. 

Tabel 1. Data Karakteristik Peserta Wokshop 

Karakteristik Peserta Frekuensi (dalam %) 

Usia  

20-30 tahun 36 

31-40 tahun 24 

41-50 tahun 28 

>50 tahun 12 

Masa Kerja  

0 – 3 tahun 26 

5 – 10 tahun 30 

10 – 15 tahun  28 

15 – 20 tahun  16 

>20 tahun  0 

Jumlah sumber belajar yang digunakan dalam setiap proses pembelajaran 

1 macam  12 

1-3 macam 68 

>3 macam  20 

  

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa guru IPA di wilayah MGMP kabupaten 

Bogor memiliki rentang usia terbanyak pada usia 20-30 tahun dengan masa kerja 

terbanyak pada 5-10 tahun. Data ini menunjukkan bahwa guru IPA di wilayah 

tersebut tengah memasuki masa kerja dan usia produktif. Sehingga, memiliki 
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peluang besar untuk dapat dijadikan sebagai objek binaan kegiatan pengabdian 

masyarakat. Didukung oleh antusiasme peserta yang cukup besar untuk kegiatan 

workshop ataupun pelatihan ini.  

Kegiatan dimulai dengan paparan dari tim pelaksana PKM mengenai sumber belajar 

mandiri. Sumber belajar mandiri dapat disajikan dalam berbagai macam baik cetak 

maupun elektronik. Paparan dari tim pelaksana menekankan kepada peserta bahwa 

dengan kemajuan teknologi saat ini, guru lebih banyak memiliki peran yang bebas 

untuk dapat membuat sumber belajarnya sendiri secara mandiri, tidak hanya 

memanfaatkan sumber belajar yang ada.  

Sumber belajar yang menarik dapat diberikan dengan menggunakan media 

pembelajaran yang menarik pula. 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 dalam bentuk 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.  

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 kemudian berdiskusi mengenai sumber belajar mandiri yang dapat 

diterapkan dalam proses pembelajaran.  

Secara keseluruhan kegiatan PKM telah berjalan lancar sesuai dengan yang 

direncanakan. Adapun survei evaluasi mengenai kegiatan workshop PKM ini dapat 

dilihat dalam gambar 1. 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 
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Gambar 1. Grafik Survei Kepuasan Workshop Sumber Belajar IPA  

 

Commented [DS1]: Tambah data g-form,  
Grafik ini di pecah jadi per kategori penilaian terus dibahas,  
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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. Peserta menyarankan untuk 

dapat melaksanakan kegiatan workshop seperti ini lebih dari 3 kali dalam 1 tahun. 

Adapun materi yang mereka harapkan dapat diadakan dalam kegiatan workshop 

diantaranya mengenai media pembelajaran, penilaian autentik, pendalam materi 

biologi dan fisika di SMP dan bagaimana menjadi guru yang kreatif.   Adapun hasil 

survei kepuasan pelaksanaan kegiatan workshop dapat dilihat pada gambar 2 berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Tingkat Kepuasan Peserta Workshop  

Setelah kegiatan workhop dilakukan diadakan kegiatan pendampingan selama 2 

minggu untuk kemudian dilihat hasil produk sumber belajar yang dibuat oleh para 

peserta. Berdasarkan kegiatan survei sederhana setelah kegiatan pendampingan, 

beberapa peserta membuat beberapa contoh sumber belajar yang digunakan di dalam 

kelas. Adapun produk hasil yang dibuat oleh peserta workshop dapat dilihat dalam 

tabel berikut,  
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Tabel 2. Dokumentasi Produk Hasil Pendampingan Sumber Belajar sederhana dalam 

pembelajaran IPA  

Dokumentasi Kegiatan Sumber 

 

Siswa menggunakan kebun 

sekolah sebagai salah satu 

sumber belajar sederhana 

untuk belajar mengenai cara 

bertanam dan mengenal 

jenis-jenis tanaman yang ada 

di lingkungan sekitar_Dwi 

Agustina 

 

Siswa belajar mengenai cara 

penggunaan jangka sorong 

secara sederhana 

menggunakan replika_ 

Risuke 

 

Siswa belajar mengenai 

kandungan zat pada bahan 

makanan melalui kegiatan 

praktikum. Praktikum 

dijadikan sebagai sebuah 

sumber belajar_ Maya Dwi 

Apriliana (SMP Generasi 

Madani)  
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Dokumentasi Kegiatan Sumber 

 

Siswa belajar mengenai 

konsep larutan, zat terlarut, 

dan endapan menggunakan 

sumber belajar sederhana 

dalam kegiatan 

praktikum_Tri Wahyuni 

(SMP Islam Darussalam)  

 

Survei sederhana juga dilakukan tim pelaksana setelah kegiatan pendampingan selesai 

dilaksanakan. Survei bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peserta memahami dan 

dapat mengaplikasikan hasil workshop dalam proses pembelajaran setiap harinya. Gambar 

2 berikut memaparkan mengenai hasil survei setelah kegiatan pendampingan dilaksanakan.  

Gambar 2. Hasil Survei Setelah Kegiatan Pendampingan  

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa jawaban tidak berpendapat memiliki 

kecenderungan lebih banyak disusul dengan jawaban setuju. Hal ini mengindikasikan 

bahwa peserta setelah kegiatan workshop sebagian besar belum mengaplikasikan ilmu 

yang didapatkan. Hal ini didukung oleh kegiatan pendampingan yang dirasa juga belum 

berjalan maksimal. Tim pelaksana mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan 

pendampingan dikarenakan peserta yang berasal dari banyak sekolah sehingga untuk 

melakukan kegiatan diskusi dalam kelompok menjadi lebih sulit. Sehingga, kegiatan 

pendampingan dilakukan secara individual dan beberapa peserta masih memiliki motivasi 

yang cukup rendah untuk dapat melakukan kegiatan tersebut. Solusi yang ditawarkan 

berdasarkan kendala yang terjadi mungkin dapat dilakukan kegiatan workshop beserta 

pendampingan dalam kurun waktu yang lebih lama dengan mekanisme karantina. Sehingga, 

pemaparan ilmu yang diberikan bisa secara efektif diterima. Kemudian juga, proses 

pemberian materi mungkin dapat dilakukan dengan cara yang lebih memotivasi. Sehingga 
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guru secara sukarela dapat mengimplementasikan ilmu yang telah di dapat tersebut dalam 

proses pembelajaran mereka masing-masing setiap harinya. Apabila kegiatan ini dapat 

dilakukan dalam waktu yang berkesinambungan, mulai dari materi yang sederhana sampai 

dengan materi yang komplek untuk mendukung kemajuan pembelajaran di Era 4.0 maka 

hasil yang masimal diharapkan dapat diperoleh.  
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Lampiran.  

Dokumentasi Kegiatan  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kegiatan Diskusi Peserta dalam kelompok 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Kegiatan pemaparan materi oleh tim pelaksana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Pengenalan beberapa contoh sumber belajar dan media pembelajaran kepada 

peserta 
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Lampiran  

FORM EVALUASI WORKSHOP PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT: 

WORKSHOP PENGEMBANGAN SUMBER BELAJAR MANDIRI DAN MEDIA BELAJAR 

SEDERHANA IPA 

 DI ERA INDUSTRI 4.0 

 

Terima kasih atas partisipasi Bapak/Ibu dalam workshop P2M Program Studi Pendidikan 

Biologi, Universitas Negeri Jakarta. Kami harap Bapak/Ibu memperoleh update ilmu 

pengetahuan sesuai dengan harapan Bapak/Ibu. Kami bermaksud untuk meminta umpan 

balik dari Bapak/Ibu terkait dengan pelaksanaan workshop pengembangan sumber belajar 

mandiri dan media belajar sederhana yang telah Bapak/Ibu ikuti untuk peningkatan 

kegiatan workshop pengabdian kepada masyarakat kedepannya.  

 

Penilaian survei dalam skala 1 (sangat tidak setuju) - 5 (sangat setuju).  

Mohon untuk dapat mengisi dengan lengkap pernyataan dalam survei berikut. 

 

PERNYATAAN SANGAT TIDAK SETUJU – SANGAT 
SETUJU 

1 2 3 4 5 

Secara keseluruhan Saya puas dengan penyampaian materi pada 
workshop kali ini. 

     

Setelah mengikuti workshop, Saya memperoleh ilmu pengetahuan baru 
mengenai sumber belajar mandiri pada pembelajaran IPA. 

     

Setelah mengikuti workshop, Saya memperoleh ilmu pengetahuan baru 
mengenai macam-macam media pembelajaran sederhana pada 
pembelajaran IPA. 

     

Materi yang disampaikan relevan dan telah sesuai dengan yang 
diharapkan. 

     

Materi yang disampaikan dapat diterapkan dalam proses pembelajaran 
di sekolah saya nanti 

     

Materi yang disampaikan membantu saya dalam memberikan ide-ide 
baru untuk menyusun sumber belajar yang lebih menarik. 

     

Materi yang disampaikan membantu saya dalam memberikan ide-ide 
baru untuk membuat media pembelajaran yang lebih menarik dan 
menyenangkan 

     

Saya merasa lebih percaya diri untuk dapat membuat media 
pembelajaran IPA yang sederhana. 

     

Saya merasa lebih mudah dalam membuat sumber belajar setelah 
mendapatkan informasi dari workshop kali ini. 

     

Pemateri sangat memahami materi yang disampaikan      

Alokasi waktu penyampaian materi mencukupi      

Pemateri menyampaikan isi materi dengan baik, mudah dimengerti dan 
memberikan contoh-contoh implementasi yang relevan 

     

Alokasi waktu untuk diskusi mencukupi untuk menambah/ memperkuat 
pemahaman saya 

     

Pemateri memberikan jawaban terhadap pertanyaan peserta dengan 
baik 

     

Secara keseluruhan diskusi/ tanya-jawab telah sangat membantu 
meningkatkan pemahaman saya sebagai peserta 

     

Panduan/ petunjuk praktik telah disediakan dengan baik      



27 

 

Panduan/ petunjuk praktik disampaikan dengan baik dan mudah 
dimengerti 

     

Fasilitator telah memfasilitasi kerja kelompok dengan baik      

Alokasi waktu untuk praktik mencukupi      

Kerja praktik dalam kelompok memudahkan saya dalam memahami 
materi dan memunculkan ide-ide baru untuk inovasi sumber belajar 
yang akan saya gunakan di sekolah 

     

Kerja praktik dalam kelompok memudahkan saya dalam memahami 
materi dan memunculkan ide-ide baru untuk inovasi media 
pembelajaran yang akan saya gunakan di sekolah 

     

 

Setelah mengikuti kegiatan workshop, menurut Bapak/Ibu apakah kegiatan seperti ini perlu 

dilakukan secara rutin?  

 Ya 

 Tidak  

Menurut Bapak/Ibu, berapa banyak workshop seperti ini yang dibutuhkan setiap tahunnya? 

 1 kali/ tahun 

 2 kali/ tahun 

 3 kali/ tahun 

 Lebih dari 3 kali/ tahun  

Menurut Bapak/Ibu, apakah workshop ini memerlukan kegiatan lanjutan? 

 Ya 

 Tidak 

Jika ya, jenis materi workshop apa yang Bapak/Ibu butuhkan untuk kegiatan selanjutnya? 

__________________________________________________________________________

________ 

__________________________________________________________________________

________ 

Berikan saran dan perbaikan Bapak/Ibu untuk kegiatan workshop hari ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 


