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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

 

Pendidikan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan sumber daya 

manusia. Seiring dengan usaha menggalakkan pembangunan di segala bidang, 

maka peningkatan mutu pendidikan yang merupakan salah satu tujuan 

pembangunan di segala bidang itu perlu mendapatkan perhatian yang lebih besar. 

Pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui bidang 

pendidikan, Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN, 1999 : 448) memuat 

bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia 

Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, 

kreatif, terampil, disiplin, profesional, bertanggung jawab, serta sehat jasmani dan 

rohani. 

Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut, pemerintah 

mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mengatur, membina dan 

mengembangkan usaha-usaha di bidang pendidikan. Sekjak tahun 1950 

pemerintah telah membuat UU No.4 tahun 19950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan 

dan Pengajaran di Sekolah, juncto UU N0 12 tahun 1954 bab VIII pasal 10 ayat 1 

yang berbunyi : ” Semua anak-anak yang berumur 6 tahun berhak dan yang 

berumur 8 tahun diwajibkan belajar di sekolah sedikitnya 6 tahun lamanya”. 
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Undang-Undang ini  memperkuat UUD 1945 pasal 31 ayat (1) berbunyi : ”Tiap-

tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran”. Dijelaskan lagi dalam UU 

RI No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab III pasal 4 bahwa 

setiap warga negara berhak atas kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengikuti 

pendidikan agar memperoleh pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan 

sekurang–kurangnya tamatan pendidikan dasar. 

Sekolah sebagai salah satu sarana dalam komponen sistem pendidikan 

nasional mempunyai misi untuk bertanggungjawab dalam mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Oleh karena itu usaha-usaha dalam rangka meningkatkan 

kualitas proses pendidikan di sekolah harus terus dikembangkan. Salah satu 

komponen yang penting dalam interaksi belajar mengajar di sekolah adalah guru. 

Dalam proses pembelajaran guru harus aktif merencanakan, memilih dan 

membimbing semua kegiatan yang dilakukan siswa agar selanjutnya dapat 

memberikan umpan balik yang bermanfaat bagi pebelajar. 

Tugas dan peranan guru sebagai pendidik profesional sesungguhnya 

sangat kompleks, tidak terbatas pada saat berlangsungnya interaksi edukatif di 

dalam kelas, yang lazim disebut proses belajar mengajar saja, guru juga bertugas 

sebagai administrator, evaluator, konselor dan lain-lain sesuai kompetensi 

(kemampuan) yang dimiliki. 

James B. Brow yang dikutip oleh Sardiman A.M (1990 : 142) 

mengemukakan bahwa ”Tugas dan peranan guru antara lain menguasai dan 

mengembangkan materi pelajaran, merencanakan dan mempersiapkan pelajaran 

sehari-hari, mengontrol dan mengevaluasi kegiatan siswa”. Dalam situasi 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

4

pengajaran, gurulah yang memimpin dan bertanggung jawab penuh atas 

kepemimpinan yang dilakukan itu.  

Dari pendapat-pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk 

dapat melaksanakan tugas mengajar dengan baik, guru sebaiknya memiliki 

kemampuan-kemampuan profesional yang berhubungan dengan tugas-tugas 

profesinya. Kemampuan-kemampuan profesional tersebut dalam bidang 

pendidikan dikenal dengan istilah kompetensi profesional. 

Kompetensi profesional tersebut merupakan profil kemampuan dasar yang 

harus dimiliki guru. Kompetensi tersebut dikembangkan berdasarkan pada analisis 

tugas-tugas yang harus dilakukan guru. Oleh karena itu, kompetensi profesional 

tersebut secara profesional akan mencerimkan fungsi dan peranan guru dalam 

melaksanakan proses pembelajaran. Guru dalam tugasnya mendidik dan mengajar 

para pebelajar berupaya membimbing, mengarahkan, memberikan petunjuk, 

teladan, bantuan, latihan, penerangan, pengetahuan, pengertian, kecakapan, 

ketrampilan, nilai-nilai, norma-norma, kesusilaan, kebenaran, kejujuran, sikap-

sikap, dan  sifat-sifat yang baik dan terpuji. 

Dalam melaksanakan tugasnya guru harus bisa memahami isi jiwa, sifat 

mental, minat dan kebutuhan setiap pebelajarnya agar dia bisa memberikan 

bimbingan dan pelajaran sebaik-baiknya dan seefektif mungkin sesuai dengan 

sifat-sifat individual setiap pebelajar. Banyak sekali kompetensi profesional yang 

harus dimiliki oleh seorang guru agar dalam melaksanakan tugas pembelajaran di 

sekolah para guru dapat berperan dengan lebih efektif. 
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Kegiatan instruksional dengan peranan guru sebagai salah satu 

komponennya tersebut dipandang sebagai suatu sistem, atau lebih tepatnya sistem 

instruksional. Menurut Banathy yang dikutip oleh Sunarwan (1991 : 9) secara 

garis besar sistem dapat diartikan sebagai suatu konfigurasi bagian  atau 

komponen yang saling berinterelasi dan saling bergantung sehingga merupakan 

suatu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan.  

Dengan demikian sistem adalah suatu totalitas struktur yang terdiri dari 

beberapa komponen atau bagian yang setiap komponen memiliki fungsi khusus 

dan diantara komponen-komponen tersebut terdapat saling berhubungan, 

tergantung dan berinteraksi, yang secara bersama-sama menuju tercapainya tujuan 

bersama. 

Secara lebih spesifik diartikan bahwa setiap sistem mempunyai tiga aspek 

utama, yaitu tujuan, proses dan isi. Dalam dunia pendidikan, terlebih dalam 

lingkungan sekolah kegiatan instruksional dapat dipandang sebagai suatu sistem 

sebab dalam suatu sistem instruksional tersebut terdapat komponen-komponen 

guru, pebelajar, bahan ajar, evaluasi hasil belajar yang semuanya merupakan isi 

sistem instruksional dan diatur sedemikian rupa sehingga dapat mencapai tujuan 

yang sudah ditetapkan. 

Atwi Suparman (1997 : 8) menyatakan bahwa sistem instruksional adalah 

suatu set peristiwa yang mempengaruhi peserta didik sehingga terjadi proses 

belajar. Kegiatan instruksional merupakan komposisi bagian-bagian dan fungsi 

masing-masing untuk mencapai tujuan instruksional yang telah dirumuskan 

sebelumnya. Apabila salah satu bagian di dalamnya tidak berfungsi dengan baik, 
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tujuan instruksional yang telah ditetapkan tidak dapat dicapai dengan baik pula. 

Hasil penerapan pendekatan sistem dalam memecahkan masalah instruksional 

adalah sistem instruksional yang efektif dan efesien. Demikian pula penerapannya 

dalam proses pengembangan instruksional adalah suatu bahan instruksional dan 

strategi instruksional. Bentuk nyata dari sistem instruksional itu adalah satu set 

bahan dan strategi  instruksional yang telah teruji secara efektif dan efesien di 

lapangan. 

Dalam kegiatan pembelajaran banyak sekali permasalahan yang terdapat 

pada beberapa set bahan pembelajaran yang harus disampaikan oleh guru kepada 

para pebelajar. Beberapa permasalahan yang terkandung dalam pengembangan 

dalam bahan pembelajaran atau bahan ajar tersebut antara lain pertama bahan ajar 

tidak disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Hal ini terjadi, sebab 

penyusunan bahan ajar biasanya dibuat secara umum dengan kondisi dan keadaan 

pebelajar di berbagai tempat dengan segala perbedaan karakteristik dan 

kemampuannya kurang mendapat pertimbangan dalam penyusunan. Kedua, 

bahasa yang digunakan dalam bahan ajar yang harus diterima oleh pebelajar 

terkadang disusun dengan bahasa yang resmi, sehingga terkadang cenderung 

menjenuhkan dan kurang membangkitkan motivasi pebelajar untuk belajar. 

Ketiga, bahan ajar yang ada sekarang ini sedikit sekali yang mengaitkan antara 

beberapa materi atau pada mata pelajaran lain dalam suatu bahasan. Hal ini 

bertolak belakang dengan prinsip penyusunan bahan ajar yang baik. Menurut 

Adjat Sakri (1997 : 14) bahan ajar yang baik haruslah dapat mengaitkan antara 

materi dengan materi atau mengaitkan pelajaran satu dengan pelajaran lain. Hal 
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itu bertujuan untuk membangkitkan motivasi pebelajar untuk belajar. Keempat, 

bahan ajar yang disusun saat ini kurang bisa mengaitkan antara pelajaran yang 

telah dikuasai oleh pebelajar dengan bahan-bahan yang akan dipelajari oleh 

pebelajar. Proses pengaitan ini dalam teknologi pendidikan disebut dengan istilah 

advance organizer. Dengan memahami kenyataan-kenyataan tersebut , para guru 

sangat diharapkan dalam proses pembelajaran agar dapat mengembangkan suatu 

set bahan ajar sehingga memungkinkan para pebelajar untuk belajar secara 

mandiri dengan dilandasi adanya motivasi belajar setelah mempelajari bahan ajar 

yang telah disusun oleh para guru tersebut. 

Kenyataan yang dirasakan oleh pebelajar dan para guru yang langsung 

berhadapan dengna permasalahan pendidikan di sekolah ini menarik untuk diteliti 

lebih mendalam, terutama mengenai kemampuan guru dalam mengembangkan 

bahan instruksional. Hal ini perlu untuk dikaji lebih mendalam sebab adanya 

permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pengembangan bahan 

instruksional tersebut memegang peranan yang amat penting dalam proses belajar 

mengajar. Disamping bahan instruksional yang harus dikembangkan sehingga 

memungkinkan para pebelajar belajar 

Dengan penuh kesadaran dan motivasi belajar yang tinggi, para guru 

sebaiknya membekali dirinya dengan kemampuan dalam menggunakan media 

pembelajaran dan menyusun strategi instruksional.  

Sebagai perancang pembelajaran guru dituntut mampu memilih media 

yang sesuai dengan materi serta strategi pembelajaran yang digunakan. Agar dapat 

memilih media yang sesuai, guru perlu mengenal berbagai jenis media dengan 
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karakteristik masing-masing. Meskipun telah banyak jenis media elektronoik yang 

canggih, tidak berarti bahwa media yang sederhana tidak relevan untuk 

digunakan. Suatu saat guru hanya memerlukan media sederhana, namun pada saat 

lain media sederhana dikombinasikan dengan media yang canggih sehingga 

terciptalah suatu multimedia untuk pembelajaran tertentu.  

Media pembelajaran banyak jenisnya dan tidak ada satu mediapun yang 

paling baik dibandingkan dengan media yang lain. Setiap media memiliki 

karakteristik tersendiri dengan keunggulan dan kelemahan masing-masing. 

Dengan demikian guru dapat memilih dan menggunakannya sesuai dengan 

kompetensi dasar, pengalaman belajar, materi, serta strategi pembelajaran yang 

telah dirancang.  

Banyak ahli yang mengklarifikasi  media pembelajaran, baik tradisional 

maupun media masa kini yaitu : 

1. Media visual, yang terdiri dari : 

a. Media visual yang tidak diproyeksikan (media sederhana) 

b. Media visual yang diproyeksikan 

2. Media audio-visual 

3. Dintance Learning 

4. Online Learning 

Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media antara lain, 

pebelajar, jenis dan tipe mata pelajaran, variabel tugas, lingkungan belajar, 

lingkungan pengembangan. Ekonomi dan budaya, dan faktor-faktor praktis yang 

lain. 
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Satu hal sebaiknya yang tidak boleh dikesampingkan oleh para guru yang 

melaksanakan tugas pembelajaran di sekolah adalah kemampuan menyusun 

strategi instruksional. Strategi instruksional diperlukan oleh para guru terutama 

untuk menentukan urutan-urutan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan dalam 

proses pembelajaran sehingga diperoleh suatu rangkaian kegiatan pembelajaran 

yang efektif dan efesien dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah 

ditetapkan. Permasalahan yang berkembang sekarang ini adalah banyaknya guru 

yang melaksanakan tugas mengajarnya tanpa persiapan cukup, mengajar hanya 

asal mengajar, bahkan sedikit sekali yang membekali kegiatan pembelajarannya 

dengan alat-alat peraga yang dibutuhkan yang dapat membantu pebelajar untuk 

belajar. Secara garis besar permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan 

kegiatan pembelajaran di sekolah dalam latar belakang masalah antara lain : 

1. Hubungan kompetensi-kompetensi guru dalam melaksanakan proses 

pembelajaran di sekolah dengan efektifitas proses pembelajaran. 

2. Kompetensi-kompetensi yang dimaksud terdiri dari : 

a. Kemampuan mengidentifikasi kebutuhan instruksional. 

b. Kemampuan melakukan analisis instruksional. 

c. Kemampuan mengidentifikasi perilaku dan karakter awal pebelajar. 

d. Kemamppuan mengembangkan bahan instruksional. 

e. Kemampuan menyusun strategi instruksional. 

f.   Kemampuan memilih dan menggunakan media pembelajaran 

3. Sikap guru terhadap profesi keguruan. 
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B. Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, berbagai masalah yang 

muncul tersebut perlu diidentifikasi. Adapun identifikasi masalahnya sebagai 

berikut : 

1. Dalam kegiatan instruksional diperlukan kemampuan guru dalam 

mengembangkan bahan instruksional 

2. Bahan instruksional dalam kegiatan instruksional ada tiga, yakni bahan 

instruksional mandiri, bahan instruksional konvensional dan bahan 

instruksional yang bercirikan Pengajar, Pebelajar dan Bahan. 

3. Untuk dapat mengembangkan bahan instruksional diperlukan kemampuan 

dalam mengidentifikasi kebutuhan instruksional. 

4. Untuk dapat mengembangkan bahan instruksional diperlukan kemampuan 

dalam menulis Standar Kompetensi. 

5. Untuk dapat mengembangkan bahan instruksional diperlukan kemampuan 

dalam melakukan analisis instruksional. 

6. Untuk dapat mengembangkan bahan instruksional diperlukan kemampuan 

dalam mengidentifikasi perilaku dan karakteristik awal pebelajar 

7. Untuk dapat mengembangkan bahan instruksional diperlukan kemampuan 

dalam menulis Kompetensi Dasar. 

8. Untuk dapat mengembangkan bahan instruksional diperlukan kemampuan 

dalam memilih dan menggunakan media pembelajaran. 
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9. Untuk dapat mengembangkan bahan instruksional diperlukan kemampuan 

dalam menyusun strategi instruksional. 

10. Untuk dapat mengembangkan bahan instruksional diperlukan sikap yang 

positif terhadap profesi guru. 

 

C. Pembatasan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, berbagai 

permasalahan yang muncul tersebut perlu dibatasi agar perhatian dapat lebih 

mendalam dan tajam. Adapun pembatasan masalah sebagai berikut : 

1. Bahan instruksional yang dimaksud dalam penelitian ini selanjutnya adalah 

bahan instruksional yang bercirikan pengajar, pebelajar, dan bahan ajar. 

2. Kemampuan-kemampuan guru yang diperlukan dalam mengembangkan bahan 

instruksional dalam penelitian ini dibatasi antara lain :  

a. Kemampuan dalam memilih media pembelajaran 

b. Kemampuan dalam menyusun strategi instruksional. 

3. Faktor lain yang dimungkinkan berhubungan dengan kemampuan guru dalam 

mengembangkan bahan instruksional adalah sikap terhadap profesi keguruan. 
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D. Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah yang 

telah diuraikan di muka, berbagai masalah yang muncul tersebut perlu 

dirumuskan. Adapun perumusan masalahnya sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat hubungan positif yang signifikan antara kemampuan guru 

menggunakan media pembelajaran dengan kemampuan guru dalam 

mengembangkan bahan instruksional? 

2. Apakah terdapat hubungan positif yang signifikan antara kemampuan guru 

menyusun strategi instruksional dengan kemampuan guru dalam 

mengembangkan bahan instruksional? 

3. Apakah terdapat hubungan positif yang signifikan antara sikap terhadap 

profesi keguruan dengan kemampuan guru dalam mengembangkan bahan 

instruksional? 

4. Apakah terdapat hubungan positif yang signifikan antara kemampuan guru 

dalam memilih media pembelajaran, kemampuan guru  menyusun strategi 

instruksional dan sikap terhadap profesi keguruan dengan kemampuan guru 

dalam mengembangkan bahan instruksional? 
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E. Tujuan Penelitian 

 

1. Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan positif yang signifikan antara 

kemampuan guru memilih media pembelajaran dengan kemampuan guru 

mengembangkan bahan instruksional. 

2. Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan positif yang signifikan antara 

kemampuan guru menyusun strategi instruksional  dengan kemampuan guru 

dalam mengembangkan bahan instruksional. 

3. Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan positif yang signifikan antara 

sikap terhadap profesi keguruan dengan kemampuan guru dalam 

mengembangkan bahan instruksional. 

4. Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan positif yang signifikan antara 

kemampuan guru dalam memilih media pembelajaran, kemampuan guru  

menyusun strategi instruksional dan sikap terhadap profesi keguruan dengan 

kemampuan guru dalam mengembangkan bahan instruksional. 

 

F. Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharap dapat memberikan manfaat yang besar baik yang 

bersifat teoritis maupun manfaat secara praktis. Secara garis besar manfaat yang 

diharapkan sebagai berikut : 
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1. Manfaat Secara Teoritis 

a. Memberikan informasi dan pengetahuan kepada guru dan praktisi  

pendidikan tentang pentingnya kemampuan guru dalam mengembangkan 

bahan instruksional. 

b. Memberikan masukan kepada guru dan praktisi pendidikan agar dapat 

berusaha untuk memiliki kemampuan-kemampuan dasar yang diperlukan 

dalam proses pembelajaran, khususnya kemampuan yang dibutuhkan 

dalam pengembangan bahan instruksional. 

c. Memberikan pengetahuan kepada guru dan praktisi pendidikan agar selalu 

meningkatkan profesionalitasnya, khususnya kemampuan dalam 

menggunakan media pembelajaran dan kemampuan dalam menyusun 

strategi instruksional. 

d. Memberikan pengetahuan kepada guru dan praktisi pendidikan tentang 

peranan sikap terhadap profesi dalam proses pembelajaran. 

e. Memberikan gambaran kepada guru dan praktisi pendidikan tentang 

perbedaan-perbedaan sikap terhadap profesi keguruan dan pengaruhnya 

terhadap kemampuan dalam mengembangkan bahan instruksional. 

2. Manfaat Secara Praktis 

a. Mendorong para guru agar dapat mengembangkan kemampuan dalam 

menggunakan  media pembelajaran instruksional. 

b. Mendorong para guru agar dapat mengembangkan kemampuan dalam 

menyusun strategi instruksional 
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c. Mendorong para guru agar seanantiasa bersikap yang positif terhadap 

profesi guru, yang dengan sikap ini akan turut menentukan aktif tidaknya 

kinerja guru dalam kegiatan instruksional. 

d. Mendorong para guru agar senantiasa meningkatkan pengalaman 

mengajarnya, khususnya pengalaman dalam mengembangkan bahan 

instruksional. 

e. Mendorong para guru agar senantiasa meningkatkan kemampuannya 

dalam mengembangkan kemampuan-kemampuan yang lainnya yang 

berhubungan dengan profesi keguruan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori 

 

1. Kemampuan Menggunakan Media Pembelajaran 

 

a.   Pengertian Media Pembelajaran 

Istilah media berasal dari bahasa Latin, yang merupakan bentuk jamak dari 

kata medium, yang berarti sesuatu yang terletak di tengah (antara pihak atau 

kutub) atau suatu alat. Oleh karena itu : 

Media juga dapat diartikan sebagai perantara atau penghubung antara dua 

pihak, yaitu antara sumber pesan dengan penerima pesan atau informasi.  

Selanjutnya dikemukakan bahwa media pembelajaran berarti sesuatu yang 

mengantarkan pesan pembelajaran antara pemberi pesan kepada penerima. 

Association for Educational Communications and Technology (AECT, 1977) 

mendefinisikan media sebagai segala bentuk yang digunakan untuk 

menyalurkan informasi. 

 Briggs (1985) mengatakan bahwa : ”Media pembelajaran pada 

hakekatnya adalah peralatan fisik untuk membawakan atau menyempurnakan 

isi pembelajaran”. Termasuk di dalamnya, buku, vidiotape, slide suara, suara 

guru, tape recorder, modul atau salah satu komponen dari suatu sistem 

penyampaian. 
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Bretz, 1977 mengatakan bahwa media adalah sesuatu yang terletak di 

tengah-tengah, jadi suatu perantara yang menghubungkan semua pihak yang 

membutuhkan terjadinya suatu hubungan, dan membedakan antara media 

komunikasi dan alat bantu komunikasi. Perbedaannya yang pertama 

merupakan sesuatu yang berkemampuan untuk menyajikan keseluruhan 

informasi dan menggerakkan saling tindak antara pebelajar dengan subjek yang 

dipelajari, sedangkan yang kedua semata-mata adalah penunjang pada 

penyajian yang dilakukan oleh guru. 

  Definisi lain dikemukakan oleh Gerlach & Ely (1980), mengemukakan 

bahwa : ”Media adalah grafik, fotografi, elektronik, atau alat-alat mekanik 

untuk menyajikan, memproses, dan menjelaskan informasi lisan atau visual”. 

Dalam buku Instructional Technology and Media for Learning, Smaldino, 

Russel, Heinich, dan Molenda (2005 : 9) mengemukakan :  

”A medium (plural, media) is a means of communication and sorce of 

information. Derived from the Latin Word meaning ”between”,the term refer 

to anything that carries information between a source and receiver. Example 

include video, television, diagrams, printed material, computer, program, and 

instrustors. These are concidered instructional media when they provide 

messages with an instructional purpose. The purpose of media to facilitate 

communication and learning.”  (Media adalah suatu alat komunikasi dan 

sumber informasi”. Berasal dari bahasa Latin ”medium” yang berarti ”antara”, 

media menunjukkan pada segala sesuatu yang membawa informasi antara 

sumber dan penerima pesan. Dikatakan media pembelajaran, bila segala 

sesuatu tersebut membawakan pesan untuk suatu tujuan pembelajaran). 
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Atwi Suparman (1977 : 177) menjelaskan bahwa media adalah alat yang 

digunakan untuk menyalurkan pesan atau informasi dari pengirim kepada 

penerima pesan. Sehubungan dengan hal itu Walter Dick dan Law Carey (1978 

: 202) mengemukakan : 

One of the most insteresting and challenging decisions in the instrucsional 

design process in the selection of the medium or media that will be used to 

deliver the instruction. The decision is dependent upon a through knoledge of 

what is being teught, how it is to be tought, how it will be tested, and who will 

be the learners. (Satu bagian yang penting dari proses instruksional adalah 

pemilihan medium atau media. Keputusan mengenai pemilihan media itu 

tergantung pada pengetahuan mengenai media yang akan digunakan, 

bagaimana menggunakannya, cara evaluasinya serta siapa yang menjadi 

pengajar untuk menggunakannya). 

Assocition for Educational Communication and Technology AECT (1994 : 

201) mendefinisikan media sebagai berikut :”Media adalah semua bentuk  dan 

saluran yang digunakan dalam proses penyampaian informasi.” Selanjutnya 

AECT (1994 : 200) mendefinisikan guru media (mediated tearcher) adalah 

seorang guru yang menyajikan pengajarannya (Heinich). Sementara itu media 

pembelajaran menurut AECT media pembelajaran (instructional media) adalah 

(1) media yang lahir sebagai akibat revolusi komunikasi yang dapat digunakan 

untuk tujuan instruksional disamping guru, buku teks dan papan tulis; (2) nama 

historis yang dipakai untuk bidang/kawasan (Teknologi Pendidikan) 
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Selanjutnya AECT mendefinisikan pembelajaran bermedia (Medicated 

instruction) sebagai berikut : pembelajaran bermedia (Medicated instruction)  

ialah suatu produk instruksional yang merupakan kombinasi dari bahan 

(alat/teknik yang didesain untuk mencapai tujuan khusus tanpa masukan 

tambahan dari komponen lain, misalnya seseorang secara langsung. Secara 

kualitatif, metodologi, gaya penyajian dan format yang diperklukan untuk 

situasi instruksional, yang didesain dalam bentuk bahan/alat/tehnik, sedemikian 

rupa sehingga dapat diatur urutan belajar peserta didik, secara kuantitatif 

produknya harus cukup panjang sehingga menonjol dalam situasi instruksional 

(contohnya : suatu pembelajaran yang difilmkan merupakan pembelajaran 

bermedia, namun sebuah film yang diambil dari pelajaran tersebut bukan 

pembelajaran bermedia  (Heinich 1984).  

Arief S. Sadiman dkk (2005 : 5) mengemukakan bahwa media pendidikan 

terdiri dari software dan hardware. Lebih lanjut Arief S Sadiman (2005)  

mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan software dan hardware terdiri 

dari : 

a).  Orang (people) 

Yaitu orang-orang yang mempunyai ketrampilan dan kemampuan tertentu 

di masyarakat. Misal : pebelajar, guru, kepala sekolah, tutor, petugas 

perpustakaan, tokoh-tokoh masyarakat. 
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     b).  Pesan (message) 

Pesan adalah ajaran atau informasi yang akan dipelajari atau diterima oleh 

peserta didik. Misal : materi-materi. Latihan, bidang studi. 

     c).   Bahan (material) 

Bahan sering disebut perangkat lunak (software). Didalamnya terkandung 

pesan-pesan yang perlu disajikan baik dengan bantuan alat penyaji 

maupun tanpa alat penyaji. Contoh : buku bacaan, modul, majalah, 

transparansi, film bingkai, audio. 

     d).  Alat (device) 

Biasa disebut hardware atau perangkat keras, digunakan untuk 

menyajikan pesan. Contoh : proyektor, film, proyektor (OHP), video, tape, 

radio, TV, cassete recorder. 

     e)   Teknik 

Yaitu prosedur rutin atau acuan yang disiapkan untuk menggunakan alat, 

bahan, orang dan lingkungan untuk menyajikan pesan. Misal : teknik 

demonstrasi, kuliah, ceramah, tanya jawab, pengajaran, terprogram dan 

belajar sendiri 

     f)    Lingkungan (setting) 

Semua kondisi yang memungkinkan peserta didik belajar. Misalnya : 

gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, pusat sumber belajar, 

museum, kebun binatang, rumah sakit, pabrik dan tempat-tempat lain yang 
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disengaja dirancang untuk tujuan lain, tetapi kita manfaatkan untuk belajar 

peserta didik. 

Selanjutnya Arief S Sadiman (2005 : 16) menjelaskan kegunaan-kegunaan media 

pembelajaran dalam proses belajar mengajar sebagai berikut :  

a) Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistik ( dalam   

bentuk kata-kata tertulis atau lisan belaka) 

b)  Mengatasi keterbatassan ruang , waktu dan daya indera, seperti misalnya :  

(1). Obyek yang terlalu besar bisa digantikan dengan realita, gambar, film  

bingkai, film atau model. 

(2). Obyek yang kecil dibantu dengan proyektor mikro, film bingkai atau 

gambar. 

(3)   Gerak yang terlalu lambat atau cepat, dapat dibantu dengan timelaspe atau 

high-speed photography. 

(4)  Kejadian yan terjadi dimasa lalu bisa ditampilkan lewat rekaman film, 

video, film bingkai, foto maupun secara verbal. 

(5)   Konsep yang terlalu luas (misal gunung berapi, gempa bumi, iklim dan 

lain-lain) dapat divisualkan dalam bentuk film, film bingkai, gambar dan 

lain-lain). 

(6)   Obyek yang terlalu kompleks (misalnya mesin-mesin) dapat disajikan 

dengan model, diagram dan lain-lain. 
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c)  Dengan menggunakan model pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat 

mengatasi sikap pasif peserta didik. Dalam hal ini media pendidikan berguna 

untuk : 

     (1) Menimbulkan kegairahan belajar. 

(2) Memungkinkan interaaksi yang lebih langsung antara peserta didik dengan 

lingkungan dan kenyataan-kenyataan. 

(3) Memungkinkan peserta didik belajar sendiri-sendiri menurut kemampuan 

dan minatnya. 

d). Dengan media dapat mengatasi keunikan peserta didik, lingkungan dan  

pengalaman yang berbeda sedangkan kurikulum dan materi pendidikan sama, 

karena media pendidikan memiliki kemampuan-kemampuan : 

       (1). Memberikan perangsang yang sama 

        (2). Mempersamakan pengalaman. 

        (3). Menimbulkan persepsi sama. 

Sehubungan dengan pemilihan media pendidikan, Ronald H Anderson (Suatu 

terjemahan; 1997 : 17-18) mengemukakan bahwa pemilihan media yang cocok 

untuk tujuan instruksional pada dasarnya adalah perluassan ketrampilan 

berkomunikasi. Kalaupun prosesnya menjadi lebih rinci dan lebih khususus, ini 

disebabkan karena kita memerlukan hasil komunikasi instruksional yang khusus 

dapat diukur, jadi proses pemilihan media yang disajikan diberi struktur untuk 

meyakinkan bahwa keputusan yang perlu diambil benar-benar termasuk di 

dalamnya. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

23

Arief S Sadiman (2005 : 82-88) mengemukakan mengenai pertimbangan 

pemilihan media, kriteria pemilihan serta model/prosedur pemilihan media. 

(a) Dasar Pertimbangan Pemilihan Media 

Menurut Arief S Sadiman (2005 : 82) mengemukakan beberapa dasar 

pertimbangan pemilihan media antara lain : 

     (1)   Bermaksud untuk mendemonstrasikan media. 

     (2)   Merasa sudah akrab dengan media itu. 

     (3)   Ingin memberikan penjelasan yang lebih konkrit. 

(4)  Merasa bahwa media dapat berbuat lebih dari yang bisa dilakukannya, 

misalnya untuk menarik minat atau gairah belajar peserta didik. 

b). Kriteria Pemilihan 

Arief S Sadiman (2005 : 83) mengemukakan bahwa pemilihan 

media seyogyanya tidak terlepas dari konteksnya bahwasannya media 

merupakan komponen dari sistem instruksional secara keseluruhan. Karena 

itu, meskipun tujuan dan isinya sudah diketahui, faktor-faktor lain seperti 

karakteristik peserta didik, strategi belajar mengajar, organisasi, kelompok 

belajar, alokasi waktu dan sumber, serta prosedur penilaiannya juga perlu 

dipertimbangkan. 
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   Sementara Dick and Carey yang dikutip oleh Arief S Sadiman 

(2005 : 83) menyebutkan bahwa disamping kesesuaian dengan tujuan perilaku 

belajarnya, setidaknya masih ada empat faktor lagi yang perlu 

dipertimbangkan dalam pemilihan media, yaitu : pertama kesediaan sumber 

setempat, artinya bila media yang bersangkutan tidak terdapat pada sumber-

sumber yang ada, maka harus dibeli atau dibuat sendiri.  Kedua apakah untuk 

membeli atau memproduksi sendiri tersedia dana, tenaga dan fasilitasnya. 

Ketiga adalah faktor yang menyangkut keluwesan, kepraktisan dan ketahanan 

media yang bersangkutan untuk waktu lama. Artinya dapat digunakan di 

manapun dengan peralatan yang ada di sekitarnya dan kapanpun serta mudah 

dijinjing dan dipindahkan. Faktor yang keempat adalah efektifitas biayanya 

dalam jangka waktu yang panjang. Hakekat dari pemilihan media ini pada 

akhirnya adalah keputusan untuk memakai, tidak memakai atau mengadaptasi 

media yang bersangkutan. 

c).  Model/Prosedur Pemilihan Media 

   Menurut Arief S Sadiman (2005 : 84-90) jika dilihat dari 

bentuknya, terdapat tiga model/prosedur dalam pemilihan media. Ada yang 

digambarkan melalui flow chart dengan sistem pengguguran (eliminasi), 

model matrik yang menangguhkan keputusan pemilihan sampai semua kriteria 

dipertimbangkan. Model flow chart dikembangkan oleh Gagne dan Reiser 

yang ditulis kembali oleh Arief S Sadiman, modelnya digambarkan seperti 

dalam gambar berikut ini : 
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Paradigma Hubungan Variabel Kualitatif 

Tujuan _____ 

Ya 

 

 

            tidak 

      tidak 

 

 

 

    tidak  ya 

 

 

  ya       ya tidak  

- alat berlatih -komputer  -film  -film  -audio 

   - TV interaktif  -film bingkai -film bingkai  cetak 

   -belajar terprogram -kase/video 

Gambar 1. Pemilihan media menurut Modus Belajar Mandiri  

(Gagne dan Reiser) 

 

(1) 
Sikap 
verbal 

(2) 
Ketrampilan  

(3) 
Fisik 

(4) 
Sikap verbal 

visual 
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 Gagne dan Reiser menggunakan flowchart untuk penggunaan yang 

dikembangkan untuk tujuan pemilihan media menurut modus belajar mandiri. 

Lebih lanjut Anderson yang dikutip oleh Arief S Sadiman  (2005 : 86) 

mengemukakan mengenai pemilihan media sebagai bagian yang tidak 

terpisahkan dari pengembangan instruksional. Untuk itu dia membagi media 

dalam sepuluh kelompok, yaitu: media audio, media cetak bersuara, media 

proyeksi visual (diam), media proyeksi dengan suara, media visual gerak, 

media audio visual gerak, objek, sumber, manusia dan lingkungan, media 

komputer. 

Dari berbagai definisi tersebut dapat dikatakan bahwa : ” Media 

pembelajaran adalah setiap orang, bahan, alat, atau peristiwa yang dapat  

menciptakan kondisi yuang memungkinkan pebelajar menerima pengetahuan, 

ketrampilam, dan sikap”. 

Prosedur pemilihannya sendiri dimulai apakah ingin memberikan 

pengalaman belajar sikap, ketrampilan fisik atau kognitif. Prosedur lain untuk 

pemilihan media dibuat dengan sebuah matrik, seperti yang dikembangkan 

oleh Allen seperti yang dikutip Arief S Sadiman (2005) 
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Tabel 1. Model Matrik Pemilihan Media Menurut Tujuan Belajar 

Tujuan 
belajar media 

Info 
faktual 

Pengena
lan 

visual 

Prinsip 
konsep 

Prose 
Dur 

Ketram 
pilan 

Sikap 

Visual diam sedang tinggi sedang Sedang rendah rendah 

Film sedang tinggi tinggi Tinggi sedang sedang 

Televisi sedang sedang tinggi Sedang sedang sedang 

Obyek 3-D rendah tinggi rendah Rendah rendah rendah 

Rekaman 
audio 
pelajaran 

sedang rendah rendah Sedang rendah sedang 

Terprogram sedang sedang sedang Tinggi rendah sedang 

Demonstrasi rendah sedang rendah Tinggi sedang sedang 

Buku teks 
cetak 

sedang rendah sedang Sedang rendah sedang 

Sajian lisan sedang rendah sedang Sedang rendah sedang 

 
Sumber : Arief S Sadiman (2005 : 90) 

 
  Model ketiga dalam benruk cheklist, kadang-kadang disebut 

dengan format evaluasi media. Secara lengkap penulisan model cheklist seperti 
di bawah ini : 
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FORMAT  EVALUASI  MEDIA 
 
1. Judul       :………………………………………………………………. 
2. Sumber    : ……………………………………………………………… 
3. Prosedur  : ……………………………………………………………... 
4. Tanggal Hak Cipta : ………………………..Harga :………………….. 
5. Format (buku, film, video dsb) :……………………………………….. 
6. Uraian Format : suara…………….warna…………hitam/putih ………. 
7. Bidang Studi : ………………………………………………………….. 
8. Akan digunakan pada  (jurusan/tingkat) :………………………………. 
9. Indikator yang harus diselesaikan :……………………………………… 
10. Pebelajar yang menjadi sasaran   :……………………………………… 
11. Jumlah yang dilayani/tahun         :……………………………………… 
12. Lingkari nomor skala yang mendekati penilaian nada. Buruk…..baik 
13. Kesesuaian dengan tujuan   1 2 3 4 5 
14. Kosa kata     1 2 3 4 5 
15. Penyusunan materi   1 2 3 4 5 
16. Isi materi     1 2 3 4 5 
17. Kemungkinan bertahan lama  1 2 3 4 5 
18. Kecepatan presentasi   1 2 3 4 5 
19. Kesesuaian dengan berbagai pebelajar 1 2 3 4 5 
20. Kualitas pedoman guru   1 2 3 4 5 
21. Kualitas validasi prosedur   1 2 3 4 5 
22. Kualitas suara    1 2 3 4 5 
23. Kualitas gambar/visual    1 2 3 4 5 
24. Penilaian secara umum   1 2 3 4 5 
25. Apakah akan digunakan oleh pengajar/jurusan lain?........ya………tidak 
26. Apakah anda menggunakannya?                    ……ya………tidak 
27. Saran pembelian               : ……………………….sekarang 
                                          ……………………….nanti 
                                                  ……………………….tidak usah 
28. Saran dan komentar anda : ……………………………………………… 
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   Format evaluasi seperti di atas adalah mungkin diolah dan 

dikembangkan sesuai dengan keperluan setempat. Setelah mengidentifikasi 

macam belajar yang terkandung dalam suatu indikator, pengembang 

instruksional memilih media yang sesuai dengan cara melihat kata tinggi yang 

berada di bawah kolom-kolom yang paling kiri untuk mendapat petunjuk 

tentang media yang tepat untuk digunakan. Bila media tersebut ternyata tidak 

tersedia, tidak mungkin disediakan karena mahal, tidak praktis atau tidak sesuai 

dengan karakteristik pebelajar. Pilihan kita turun ke media yang lain yang 

berada di sebelah kita kata ”sedang”. Pemilihan media berdasarkan kesesuaian 

dengan indikator yang merupakan kriteria utama. 

  Menurut Atwi Suparman (1997 : 180) dalam proses pemilihan media 

pengembang instruksional mungkin dapat mengidentifikasi beberapa media 

yang sesuai untuk tujuan instruksional tertentu. Langkah selanjutnya adalah 

memilih salah satu atau dua media diantaranya atas dasar berbagai 

pertimbangan sebagai berikut : 

 a). Biaya yang lebih murah baik pada saat pembelian maupun pemeliharaan. 

 b). Kesesuaian dengan metode onstruksional. 

 c). Kesesuaian dengan karakteristik mahasiswa (pebelajar). 

 d). Pertimbangan praktis : 

  (1). Kemudahan dipindahkan atau ditempatkan. 

  (2). Kesesuaian dengan fasilitas yang ada di kelas. 

  (3). Keamanan dalam penggunaannya. 
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  (4). Daya tahannya. 

  (5). Kemudahan perbaikannya. 

e). Ketersediaan media berikut suku cadangnya di pasaran serta 

ketersediaannya bagi mahasiswa/pebelajar.  

 

 b.  Kemampuan menggunakan media pembelajaran 

 Dalam memilih media untuk pembelajaran, guru tidak hanya cukup 

mengetahui tentang kegunaan nilai serta landasannya, tetapi juga harus 

mengetahui bagaimana cara menggunakan media tersebut. Prinsip-prinsip 

penggunaan media adalah sebagai berikut : 

1) Penggunaan media pembelajaran hendaknya dipandang sebagai bagian 

integral dalam sistem pembelajaran. 

2)  Media pembelajaran hendaknya dipandang sebagai sumber daya. 

3)  Guru hendaknya memahami tingkat hirarki (sequence) dari jenis alat dan 

kegunaannya. 

4) Pengujian media pembelajaran hendaknya berlangsung terus, sebelum, 

selama dan sesudah pemakaiannya. 

5) Penggunaan multi media akan sangat menguntungkan dan memperlancar 

proses pembelajaran. 
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2. Kemampuan Menyusun Strategi Instruksional 

 

a. Pengertian Strategi Instruksional 

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia yang disusun Purwodarminta, 

dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan strategi adalah : ”Rencana yang 

cermat mengenai kegiatan perencanaan ”. Sehubungan dengan hal itu David 

Johnson yang dikutip Suryobroto (1997 – 28) menyatakan bahwa : 

Theacher are expected to design and deliver instruction so that student 

learning is facilitated. Insturction is a set of event design to initiated aclivate 

and support learning is student, it is the process of arranging, the learning 

situation (including the classroo, the student and the curriculum materials) so 

that learning is facilitated. (Guru diharapkan merencanakan dan 

menyampaikan pengajaran, hal itu diperlukan karena dapat memudahkan 

pebelajar belajar. Pengajaran merupakan rangkaian peristiwa dan situasi 

belajar, terdiri dari ruang kelas, pebelajar dan materi kurikulum yang 

direncanakan untuk disampaikan untuk menggiatkan dan mendorong pebelajar 

belajar, agar belajar menjadi lebih mudah). 

Berbeda dengan metode pengajaran, orang sering mengartikan strategi 

pengajaran sama dengan metode pengajaran. Winarno Surakhmad yang dikutip 

oleh Suryobroto (1997 : 148) mengatakan bahwa : ”Metode pengajaran adalah 

cara-cara pelaksanaan daripada proses pengajaran, atau soal bagaimana 

pengajaran diberikan kepada pebelajar-pebelajar di sekolah”. Jadi jelaslah 

bahwa metode adalah cara, yang dalam fungsinya merupakan alat untuk 
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mencapai tujuan. Makin tepat dalam memilih metodenya diharapkan makin 

efektif pula dalam mencapai tujuan pengajaran tersebut. Sehubungan dengan 

hal itu Atwi Suparman (1997 : 157) menjelaskan bahwa :  

Strategi instruksional merupakan perpaduan dari urutan kegiatan, cara 

pengorganisasian materi pelajaran dan pebelajar, peralatan dan bahan serta 

waktu yang digunakan dalam proses instruksional untuk mencapai tujuan 

instruksional yang telah ditetapkan.  

Definisi lain mengenai strategi instruksional ditegaskan oleh Hasibuan dan 

Moejiono (1988 : 3) yang mengartikan strategi instruksional dengan istilah 

strategi belajar-mengajar sebagai berikut : 

Strategi belajar-mengajar adalah plan umum perbuatan guru dan pebelajar 

dalam perwujudan kegiatan belajar-mengajar. Pengertian strategi dalam 

hal ini menunjuk kepada karakteristik abstrak dari rentetan perbuatan guru 

dan murid dalam peristiwa belajar mengajar. 

Sementara itu Arends (1977: 10) yang menghubungkan strategi 

instruksional dengan model pengajaran, mengemukakan : 

The teaching model, which dates back to as early as John Dewey has had 

a very strong revival during the past decade. This model is a most effective 

approach for theaching higher-level thinking processes, helping student 

process information already in their prossesion and assisting students to, 

construct their own knowledge aboat to social and phsysical world around 

them. (Model pengajaran sebagaimana sejak dulu lebih diuraikan oleh 
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John Dewey dibeberapa dekade waktu yang lalu, merupakan model yang 

paling efektif untuk pendekatan berpikir tingkat tinggi, membantu siswa 

memproses informasi agar selalu siap dan menuntun mereka dengan 

pengetahuan fisik dan sosial masyarakat di sekelilingnya). 

Definisi lain mengenai strategi instruksional dikemukakan oleh Briggs 

(1977) sebagai berikut ”Strategy of instruction as treated here, this consists of 

(a)determining the secuencing of enabling objectives within an objective and (b) 

deciding how to implement the instructional event of individual lessons” (Strategi 

instruksional dalam hal ini mengandung suatu pengertian (a) menguraikan urutan-

urutan tujuan instruksional dan (b) penyusunan mengenai bagaimana 

melaksanakan suatu peristiwa atau pelajaran secara individual dalam proses 

pengajaran).  

Mudhoffir (1990 : 33) mengemukakan pandangannya mengenai strategi 

instruksional yang dihubungkan dengan model pengembangan instruksional 

Briggs (1977). Pendapatnya sebagai berikut : 

Strategi instruksional yang juga harus dikembangkan adalah menentukan 

bagaimana kegiatan belajar mengajar akan diatur agar tujuan yang telah 

ditetapkan dapat tercapai. Penentuan strategi instruksional ini oleh Briggs 

disoroti dari dua segi pandangan, yaitu menurut guru sebagai perancang 

kegiatan instruksional dan menurut tim pengembang instruksional dan 

dikembangkan dalam strategi instruksional. 
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Definisi lain dikemukakan oleh pressley (1995 : 10) Pandangannya  

mengenai strategi instruksional sebagai berikut : 

Strategies should not be toughtas separate topic in the curriculum. 

Important strategies are best learned when they are practiced with the 

kinds of materials that students are expected to master when using the 

strategies .(Strategi tidak bisa diambil secara sebagian saja dari kurikulum. 

Strategi-strategi sangat penting bagi pebelajar (siswa) ketika mereka 

menggunakan berbagai macam bahan pelajaran yang diharapakan para 

siswa ketika strategi tersebut digunakan) 

Dari definisi-definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas, maka 

yang dimaksud strategi instruksional adalah  suatu perpaduan dari urutan 

pengajaran, cara pengorganisasian bahan pengajaran dan pebelajar, peralatan 

serta waktu yang digunakan dalam proses instruksional untuk mencapai tujuan 

instruksional yang telah ditetapkan dalam rangka memudahkan pebelajar dalam 

belajar dan membantu mereka mencapai tujuan instruksional yang telah 

direncanakan. 

b. Pengertian kemampuan menyusun strategi instruksional 

Dimuka telah dikemukakan beberapa definisi mengenai strategi 

instruksional. Dari pengertian itu dapat dipahami bahwa setiap pengajar 

mempunyai cara sendiri dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengajar, 

karena itu setiap pengajar  mempunyai kapasitas dan kemampuan mengajar 

yang berbeda-beda, di samping itu haruslah disadari bahwa mengajar sebagai 
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suatu tugas pembelajaran yang melibatkan pebelajar harus disesuaikan dengan 

disiplin ilmu dan materi yang akan disampaikan kepada pebelajar.  

Sementara Hasibuan dan Moeliono (1988 :3) menjelaskan bahwa strategi 

belajar mengajar adalah pola umum perbuatan guru dan pebelajar didalam 

perwujudaan kegiatan belajar-mengajar. Oleh karena itu, dari definisi-definisi 

tersebut, dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kemampuan dalam 

menyusun strategi instruksional adalah kesanggupan atau kecakapan dalam 

menyusun suatu strategi instruksional, yaitu suatu kecakapan dalam menyusun, 

mengurutkan dan memadukan urutan pengajaran, cara pengorganisasian bahan 

pengajaran dan pebelajar, peralatan serta waktu yang digunakan dalam 

kegiatan instruksional untuk mencapai tujuan instruksional yang telah 

ditetapkan dalam rangka membantu pebelajar belajar dan mencapai tujuan 

instruksional tersebut. Hasibuan dan Moejiono (1988 : 4-5) menyatakan bahwa 

strategi instruksional yang diistilahkan dengan strategi belajar mengajar dapat 

diklasifikasikan. Ada beberapa dasar yang dapat digunakan untuk 

mengklasifikasikan strategi belajar mengajar. Berikut ini dikemukakan 

beberapa diantaranya yang dapat digunakan sebagai kerangka acuan untuk 

memahami dan memilih secara lebih tepat serta menggunakannya secara lebih 

efektif dalam penciptaan sistem lingkungan  belajar mengajar. 

1) Pengaturan guru dan pebelajar. 

Dari segi pengaturan guru dapat dibedakam pengajaran oleh seorang 

guru atau oleh sekelompok tim. Selanjutnya dapat dibedakan apakah 

hubungan guru pebelajar terjadi secara tatap muka ataukah dengan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

36

perantara media, baik cetak maupun visual. Sedangkan dari segi 

pebelajar dapat dibedakan pengajaran klasikal (kelompok besar), atau 

pengajaran perorangan ( kelompok kecil) 

2) Struktur peristiwa belajar-mengajar 

  Struktur peristiwa belajar mengajar bersifat tertutup, dalam arti segala 

sesuatu telah ditentukan secara relatif lebih ketat, dapat juga bersifat 

terbuka, dalam arti berkenaan dengan tujuan instruksional khusus, materi 

serta prosedur yang akan ditempuh untuk mencapainya ditentukan 

sementara kegiatan belajar-mengajar berlangsung. 

3) Peranan guru-pebelajar dalam mengolah pesan 

   Pengajaran yang menyampaikan pesan dalam keadaan ”telah siap” (telah 

diolah secara tuntas oleh guru sebelum disampaikan) dinamakan bersifat 

ekspositorik, sedangkan yang mengharuskan pengolahan oleh siswa 

dinamakan pengajaran heuristik. Ada dua sub strategi di dalam strategi 

heuristik yang akhir-akhir ini sering ditemukan orang, yaitu penemuan 

masalah menurut ilmiah yang menuntut adanya hipotesis dan kesimpulan 

(discovery) dan penemuan masalah bebas yang tidak ada keterikatan 

untuk membuat hipotesis dan kesimpulan (inquiry) 
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4)  Proses pengolahan pesan 

   Peristiwa belajar-mengajar yang bertolak dari yang umum untuk dilihat 

keberlakuannya atau akibatnya pada yang khusus dinamakan strategi 

belajar-mengajar yang bersifat deduktif, sedangkan strategi belajar-

mengajar yang ditandai proses berpikir yang bergerak dari yang khusus 

ke umum dinamakan strategi belajar-mengajar yang bersifat induktif. 

5) Tujuan belajar 

   Gagne dalam Hasibuan dan Moejiono (1988 : 5) mengelompokkan 

kondisi-kondisi belajar (sistem lingkungan belajar) sesuai dengan tujuan-

tujuan  belajar yang ingin dicapai. Gagne mengemukakan delapan 

macam, yang kemudian disederhanakan menjadi lima macam 

kemampuan manusia yang merupakan hasil belajar sehingga pada 

gilirannya membutuhkan sekian macam kondisi belajar (atau sistem 

lingkungan belajar) untuk pencapaiannya. Kelima macam kemampuan 

hasil belajar tersebut adalah : 

a) Ketrampilan intelektual 

b) Strategi kognitif, mengatur cara belajar dan berpikir seseorang dalam 

arti seluas-luasnya, termasuk kemampuan memecahkan masalah. 

c) Informasi ferbal, pengetahuan dalam arti informasi dan fakta.  

d) Ketrampilan motorik yang diperoleh di sekolah, antara lain 

ketrampilan menulis, mengetik, menggunakan alat dan sebagainya. 
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e) Sikap dan nilai, berhubungan dengan arah serta intensitas emosional 

yang dimiliki seseorang, sebagaimana dapat disimpulkan dari 

kecenderungannya bertingkah laku terhadap orang atau kejadian 

. 

Kelima hasil belajar tersebut menyarankan bahkan mensyaratkan kondisi-

kondisi belajar tertentu sehingga daripadanya dapat dijabarkan strategi-strategi 

belajar-mengajar yang sesuai. Selanjutnya Hasibuan dan Moejiono (1988 : 5) 

mengemukakan bahwa strategi belajar-mengajar tidak dapat dipisahkan dari 

konsep mengajar. Mengajar merupakan perbuatan yang kompleks yang dalam 

penerapannya menggunakan secara integral sejumlah komponen yang 

terkandung dalam perbuatan mengajar itu untuk menyampaikan pesan 

pengajaran. Komponen-komponen dalam perbuatan mengajar itu adalah : 

a. Mengajar sebagai ilmu (teaching as a science) 

 Mengajar sebagai kaitannya dengan ilmu mengacu kepada adanya suatu 

sistem eksplanasi dan prediksi yang mendasarinya. 

b. Mengajar sebagai teknologi (teaching as a technologi) 

 Mengajar dalam kaitannya dengan teknologi dilihat sebagai prosedur 

kerja dengan mekanisme dan perangkat alat yang dapat dan harus  diuji 

secara empiris. 

c. Mengajar sebagai seni (teaching as a art) 

 Hakekat seni terwujud dalam kenyataan bahwa aplikasi prinsip, 

mekanisme dan alat yang diugnakan terjadi secara unik dan memerlukan 

pertimbangan-pertimbangan situasional bahkan penyesuaian-penyesuaian 
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transaksional yang banyak dituntut oleh perasaan dari naluri, jadi tidak 

semata-mata bertolak dari  sekumpulan dalil dan rumus yang bersifat 

individual. 

d. Mengajar sebagai pilihan nilai (wawasan kependidikan guru) 

 Bersumber pada pilihan nilai atau wawasan kependidikan yang dianut 

guru. Wawasan kependidikan guru yang dimaksud terpulang pada tujuan 

umum pendidikan nasional yang dapat ditelusuri dari rumusan-rumusan 

yang formal maupun dari asumsi-asumsi konseptual filosofinya yang 

mendasar. 

e. Mengajar sebagai ketrampilan (teaching as a skil) 

 Mengajar merupakan suatu proses yang menggunakan seperangkat 

ketrampilan  secara terpadu. 

Untuk memperjelas bahwa mengajar adalah suatu perbuatan yang 

kompleks, Conners dalam Hasibuan dan Moejiono (1988 : 38) memberi 

ilustrasi melalui analisis model mengajar seperti dalam gambar 1. 

Conners mengidentifikasikan tugas mengajar guru menjadi tiga tahap 

yang bersifat suksesif. Tahap tersebut meliputi : 

1). Tahap sebelum pengjaran (pre-active) 

2). Tahap pengjaran (inter-active) 

3). Tahap sesudah pengajaran (post-active) 
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TINGKAH LAKU GURU 

Gambar 1. Bagian analisis model mengajar menurut R.D.Conners 

      Sumber : Hasibuan dan Moejiono (1988 : 38) 

 

1). Tahap sebelum pengajaran (pre-active) 

 Dalam tahapan ini guru harus menyusun program : tahunan pelaksanaan  

kurikulum, program semester, Rencana Pelaksanaan Program (RPP) dan 

perencanaan program mengajar dengan mempertimbangkan aspek-aspek 

yang berkaitan dengan :  

FAKTOR 
LINGKUNGAN  
Ciri masyarakat 
Ciri sekolah 
Ciri pebelajar 
Kebijakan 
Pemerintah 
Sumber 
penunjang 

   TUGAS GURU 
 
Tahap sebelum    Tahap pengajaran    Tahap sesudah 

pengajaran     (inter-active)    pengajaran 

(pre-active)       (post-active) 

*Perencanaan    Pengelolaan, control,   Menilai kemajuan 

Tahunan, semester,    penyusunan informa-       pebelajar, merenca-  

 RPP     si, penggunaan tk. nakan kegiatan,  

*Bekal bawaan pebe-   laku verbal dan non menilai proses  

 lajar, Perumusan tuju-    verbal   belajar mengajar  

 an, Pemilihan metode,        balikan 

 Pengalaman belajar,      ________  ________  

 Bahan dan peralatan,     penerapan prinsip  hasil belajar pebela- 

*Mempertimbangkan: psikologis  jar, kognitif 

 Ciri-ciri pebelajar,  mendiagnosis  afektif 

 langkah pengajaran,  kesulitan belajar   psikomotor 

 pola pengelompokan    pelayanan, perbe-  

 dan prinsip belajar daan individu    
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 a). Bekal bawaan yang ada pada pebelajar (pupil entering behavior) 

 b). Perumusan tujuan Insturksional. 

 c). Pemilihan metode. 

 d). Pemilihan pengalaman-pengalaman belajar. 

 e). Pemilihan bahan pelajaran, peralatan dan fasilitas belajar. 

 f). Cara membuka pelajaran, pengembangan dan penutup pelajaran. 

 g). Karakteristik siswa. 

h). Prinsip-prinsip belajar, antara lain : pemberian penguatan, motivasi, 

mata rantai kognitif, pokok-pokok yang akan dikembangkan, 

penentuan model, transfer, keterlibatan aktif pebelajar dan 

pengulangan. 

2). Tahap pengajaran (inter-active). 

 Dalam tahap ini berlangsung interaksi antara guru dan pebelajar, 

pebelajar dengan pebelajar secara kelompok atau perseorangan. 

Rentangan interaksi ini berada diantara dua kutub yang eksterm, yakni 

suatu kegiatan yang berpusat pada guru dan kegiatan yang berpusat pada 

pebelajar. Beberapa aspek yang perlu dikembangkan dalam tahap ini 

adalah :  

 a).    Pengelolaan dan pengendalian kelas. 

b). Penyampaian informasi, ketrampilan-ketrampilan, konsep dan 

sebagainya.  

c).  Penggunaan tingkah laku verbal, misalnya ketrampilan bertanya, 

demonstrasi dan penggunaan model. 
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d).    Penggunaan tingkah laku non verbal. 

e).    Cara mendapatkan balikan. 

f).   Mempertimbangkan prinsip-prinsip psikologi, antara lain : motivasi, 

pengulangan, pemberian penguatan, balikan kognitif, pokok-pokok 

yang akan dikembangkan, (advance organizer), mata rantia kognitif 

transfer dan keterlibatan pebelajar secara aktif. 

g).   Mendiagnosa kesulitan belajar pebelajar. 

h). Menyajikan kegiatan yang berhubungan dengan perbedaan-

perbedaan individual pebelajar. 

i).    Mengevaluasi kegiatan interaksi. 

3). Tahap sesudah pengjaran (post-active). 

  Tahap ini merupakan kegiatan atau perbuatan setelah pertemuan tatap 

muka dengan pebelajar. Beberapa perbuatan guru yang nampak pada 

tatap muka sesudah mengajar antara lain : 

 a). Menilai pekerjaan pebelajar. 

 b). Membuat perencanaan untuk pertemuan berikutnya. 

 c). Menilai kembali proses belajar mengajar yang telah berlangsung. 

Ketiga tahapan pengajaran tersebut harus mencerminkan hasil belajar 

pebelajar yang berkaitan dengan kognitif, afektif dan psikomotor. Briggs (1977 : 

184) mengemukakan : 

…sequencing of instruction within objectives, It is the determinations ot the 

sequencing of enabling objectives (within is objectives) and the selections of the 

desired teaching step , of each enablerthat we refer to as the “Strategy of 
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instruction, (pengurutan pengajaran yang disesuaikan dengan tujuan khusus yang 

mengandung suatu pengertian dalam menentukan tahap-tahap pengajaran, 

selanjutnya disebut dengan strategi pengajaran). 

 Selanjutnya Briggs (1977 : 184) mengemukakan tentang hal-hal yang 

berhubungan dengan urutan-urutan pengajaran yang terdiri dari : 

1)   Mengurutkan pengajaran (sequencing of instruction), terdiri dari ; 

a)  Pengurutan ketrampilan intelektual (secuencing for intellectual skills) 

b)  Pengurutan informasi verbal ( secuencing for verbal information) 

c)  Pengurutan strategi cognitive ( secuencing of cognitive strategies) 

d)  Pengurutan sikap-sikap khusus (secuencing for attitude objectives) 

e) Pengurutan ketrampilan motorik (secuencing for motor skill objectives) 

2) Merencanakan kegiatan-kegiatan pengajaran ( planning the instructional 

events).  

 Gagne and Briggs yang dikutip oleh Atwi Suparman (1997 : 156) 

menyebutkan tentang urutan-urutan kegiatan instruksional, yaitu : 

 a) Memberikan motivasi atau menarik perhatian. 

 b) Menjelaskan tujuan instruksional kepada para pebelajar. 

 c) Mengingatkan kompetensi-kompetensi prasyarat. 

 d) Memberi stimulus (masalah, topic, konsep). 

 e) Memberi petunjuk belajar (cara memepelajari). 

 f) Menimbulkan penampilan para pebelajar. 

 g) Memberi umpan balik 

 h) Menilai penampilan 
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 i) Menyimpulkan. 

 Briggs dnn Wager dalam Atwi Suparman (1977 : 156-157) mengutarakan 

bahwa tidak semua pengajaran memerlukan seluruh sembilan urutan 

kegiatan tersebut. Sebagian pelajaran hanya menggunakan beberapa diantara 

sembilan urutan kegiatan tersebut, tergantung pada karakteristik pebelajar 

dan jenis perilaku yang ada dalam tujuan instruksional. Para ahli sepakat 

bahwa strategi instruksional berkenaan dengan pendekatan pengajaran 

dalam mengelola kegiatan instruksional untuk menyampaikan materi atau isi 

pelajaran secara sistematik, sehingga kemampuan yang diharapkan dapat 

dikuasai oleh para pebelajar secara efektif dan efesien. Di dalam strategi 

instruksional terkandung empat pengertian sebagai berikut : 

1)  Urutan kegiatan instruksional, yaitu urutan kegiatan pengajar dalam  

menyampaikan isi pelajaran kepada para pebelajar. 

2)  Metode instruksional, yaitu cara pengajar mengorganisasikan materi 

pelajaran dan pebelajar agar terjadi proses belajar secara efektif dan 

efesien. 

3) Media instruksional, yaitu peralatan dan bahan instruksional yang 

digunakan pengajar dan para pebelajar dalam kegiatan instruksional. 

4)  Waktu yang digunakan oleh pengajar dan pebelajar dalam menyelesaikan 

setiap langkah dalam kegiatan instruksional. 

  Sehubungan dengan hal itu, pola-pola instruksional antara dosen 

dengan mahasiswa dibantu alat peraga, dapat digambarkan seperti di bawah ini :  
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Gambar 2. Hubungan antara tujuan, metode, media dan pebelajar 

Sumber : Mudhofir (1990 : 24) 

  Dengan mrnggunakan pendekatan yang digeneralisasikan, maka 

penulis beranggapan bahwa dosen dalam hal ini dapat digeneralisasikan dengan 

seorang pengajar/guru, mahasiswa digeneralisasikan dengan pebelajar. Kombinasi 

keempat pola dasar, pola instruksional di atas jika dihubungkan dengan sistem 

instruksional, maka akan nampak dalam diagram berikut : 

  

 

 

 

 

 

Gambar 3. Arus balik dan evaluasi pola sistem instruksional 

Sumber : Mudhofir (1990 : 25) 

  Rangkaian antara komponen-komponen dalam sistem pola 

instruksional tersebut terdiri dari urutan kegiatan instruksional yang 

disesuaikan dengan tujuan,  penetapan isi dan metode, pemilihan media dan 

waktu yang diperlukan  dalam pengajaran, itulah yang dinamakan dengan 

strategi instruksional.  

Penetap 
an isi dan 
metode 

Dosen 
dengan 
media 

 
Mahasiswa 

 
Tujuan 

 
Tujuan 

Penetapan 
isi dan 
metode 

 
Dosen saja 

Dosen dengan 
media 

Media saja 

 
Mahasiswa 
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  Di depan sudah disinggung bahwa guru/pengajar dapat berfungsi 

sebagai pengembang strategi instruksional. Untuk guru perlu dibekali 

kemampuan-kemampuan dasar yang berhubungan dengan pengembangan 

strategi instruksional tersebut. Strategi instruksional disusun sesuai dengan 

indikator. Pada umumnya model desain instruksional yang sering dipakai 

antara lain  Instructional Development Institute, System Approach for 

Education, The Project Minerva, Banathy and Teaching Research 

menggunakan langkah yang sama. 

  Strategi instruksional pada dasarnya terbagi atas empat komponen 

utama yaitu urutan kegiatan instruksional, metode, media dan waktu. 

Komponen utama yang pertama, yaitu kegiatan instruksional mengandung 

beberapa komponen, yaitu pendahuluan, penyajian, dan penutup. Komponen 

pendahuluan terdiri atas tiga langkah sebagai berikut : 

1) Penjelassan singkat tentang isi pelajaran. 

2) Penjelasan relevansi isi pelajaran baru dengan pengalaman pebelajar. 

3) Penjelasan tentang tujuan instruksional 

Komponen penyajian terdiri dari tiga langkah yaitu : 

1) Uraian 

2) Contoh 

3) Latihan 
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Komponen penutup terdiri dua langkah sebagai berikut : 

1) Tes formatif dan umpan balik 

2) Tindak lanjut 

  Komponen utama yang kedua, yaitu metode instruksional, terdiri 

atas berbagai macam metode yang digunakan dalam setiap langkah pada urutan 

kegiatan instruksional. Setiap langkah tersebut mungkin menggunakan satu 

atau beberapa metode atau mungkin pula beberapa metode yang sama. 

  Komponen utama yang ketiga, yaitu media instruksional, berupa 

media cetak dan atau media audio visual yang digunakan di setiap langkah 

pada urutan kegiatan instruksional. Dalam bentuk tabel strategi instruksional 

akan tampak sebagai berikut : 

Tabel 2. Komponen utama dan komponen dalam strategi instruksional 

Urutan Kegiatan Instruksional Metode Media Waktu 

Pendahuluan Diskripsi singkat    

 Relevansi    

 Indikator    

Penyajian Uraian    

 Contoh    

 Latihan    

Penutup Tes formatif    

 Umpan balik    

 Tindak lanjut    

 
Sumber : Atwi Suparman (1997 : 159) 
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1)    Komponen utama pertama : urutan  kegiatan instruksional 

 Urutan kegiatan instruksional terdiri atas komponen pendahuluan, 

penyajian dan penutup. Setiap sub komponen terdiri atas beberapa 

langkah. 

 a). Sub komponen pendahuluan 

   Pendahuluan merupakan kegiatan awal dari kegiatan 

instruksional yang sesungguhnya. Kegiatan awal tersebut dimaksudkan 

untuk mempersiapkan pebelajar agar secara mental siap mempelajari 

pengetahuan, ketrampilan dalam bersikap. Pengajar sebisa mungkin 

menggunkan waktunya untuk membicarakan evaluasi kemudian secara 

perlahan-lahan membawa pembicaraan pada topik pelajaran hari itu. 

Di samping itu pengajar perlu meningkatkan motivasi para pebelajar 

untuk mempelajari materi pelajaran baru sebelum mengajarkannya 

dengan jalan menjelaskan apa manfaat pelajaran tersebut bagi 

kehidupan pebelajar atau bagi pelajaran lanjutannya di kemudian hari. 

Fungsi sub komponen pendahuluan ini akan tercermin dalam ketiga 

langkah yang akan dijelaskan di bawah ini : 

1)  Penjelasan singkat tentang isi pelajaran (diskripsi singkat). 

 Diskripsi singkat adalah penjelasan secara global tentang isi 

pelajaran yang berhubungan dengan indikator. 
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 2)  Penjelasan relevansi isi pelajaran baru. 

 Relevansi adalah kaitan isi pelajaran yang sedang dipelajari dengan 

pengetahuan yang telah dimiliki para pebelajar atau dengan 

pekerjaan yang dilakukannya sehari-hari. 

3)   Penjelasan tentang tujuan instruksional 

 Indikator berisi pengetahuan, ketrampilan atau sikap yang 

diharapakan dicapai oleh para pebelajar pada akhir pelajaran. 

b)   Sub Komponen Penyajian 

Penyajian adalah sub komponen yang sering ditafsirkan 

secara awam sebagai pengajaran karena memang merupakan inti 

kegiatan pengajaran. Di dalamnya terkandung tiga pengertian pokok : 

pertama uraian, kedua contoh, ketiga latihan. 

 1)   Uraian 

 Uraian adalah penjelasan tentang materi pelajaran atau 

konsep/prinsip dan prosedur yang akan dipelajari oleh para 

pebelajar. 

2)   Contoh 

 Contoh adalah benda atau kegiatan yang terdapat dalam kehidupan 

para pebelajar sebagai ujud dari materi pelajaran yang sedang 

diuraikan contoh meliputi benda atau kegiatan yang bersifat positif 

dan negatif atau baik yang konsisten atau yang bertentangan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

50

dengan uraian. Uraian dan contoh ini merupakan tanda-tanda dan 

kondisi belajar merangsang pebelajar untuk memberikan respon 

terhadap isi pelajaran yang sedang dipelajarinya. Semakin relevan 

uraian dan contoh tersebut terhadap kehidupan para pebelajar, 

semakin jelas bagi para pebelajar. Kegiatan pengajar dalam 

menguraikan isi pelajaran dan memberikan contoh yang relevan 

dapat berbentuk uraian lisan, tulisan maupun menggunakan media 

dan benda-benda yang sebenarnya.. Pada saat memeberikan uraian, 

pengajar dapat menggunakan berbagai metode seeperti ceramah, 

diskusi, simulasi maupun  lainnya. 

3)   Latihan 

 Latihan adalah kegiatan pebelajar dalam rangka menerapkan 

konsep, prinsip atau prosedur yang sedang dipelajarinya kedalam 

praktik yang relevan dengan pekerjaan atau kehidupannya sehari-

hari. Latihan merupakan bagian dari proses belajar-mengajar 

pebelajar, bukan tes. Dengan latihan berarti para pebelajar belajar 

dengan aktif, tidak hanya duduk membaca dan mendengarkan. 

Belajar secara aktif akan memepercepat penguasaan para pebelajar 

terhadap materi yang sedang dipelajarinya. Latihan yang dilakukan 

para pebelajar dengan bimbingan dan koreksi atas kesalahan yang 

dilakukan para pebelajar serta petunjuk cara mempelajarinya dari 

pengajar/guru akan sangat membantu para pebelajar dalam 

mempelajari materi yang sedang disampaikan oleh para 
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pengajar/guru. Latihan ini perlu diulang seperlunya sampai para 

pebelajar menyelesaikannya dengan benar tanpa bantuan dari 

pengajar/guru. 

c). Sub komponen penutup 

 Penutup adalah sub komponen terakhir dalam urutan kegiatan 

instruksional yang terdiri dari dua langkah, yaitu langkah pertama tes 

formatif dan umpan balik sedangkan langkah kedua tindak lanjut. 

(1). Tes Formatif 

 Tes formatif adalah suatu tes pertanyaan untuk dijawab atau 

seperangkat tugas yang dilakukan untuk mengukur kemajuan 

belajar para pebelajar setelah menyelesaikan satu tahap pelajaran. 

Disamping untuk mengukur kemajuan para pebelajar, tes 

merupakan bagian dari kegiatan belajar-mengajar antara guru 

dengan pebelajar. Hasil tes formatif harus diberitahukan kepada 

pebelajar dan diikuti dengan penjelasan tentang hasil kemajuan 

yang telah dicapai agar kegiatan instruksional dapat diamati 

secara efektif dan efesien. 

(2) Tindak lanjut 

 Tindak lanjut adalah kegiatan yang dilakukan para pebelajar 

setelah melakukan tes formatif dan mendapatkan umpan balik. 

Para pebelajar yang mendapat hasil baik dari tes formatifnya 

dapat melanjutkan ke materi berikutnya, atau mempelajari materi 
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tambahan untuk memperdalam materi yang telah dipelajari. Para 

pebelajar yang belum mendapat hasil yang baik dapat mengulang 

isi pelajaran dengan menggunakan bahan instruksional yang 

sama atau berbeda. 

2). Komponen utama yang kedua : metode instruksional 

  Tidak setiap metode instruksional sesuai untuk digunakan dalam 

mencapai tujuan instruksional tertentu. Karena itu, pengembang 

instruksional/pengajar harus memilih metode yang sesuai untuk setiap 

indikator yang hendak dicapai, Suryobroto (1997 : 148) mengemukakan 

mengenai metode pengajaran sebagai berikut : 

  Pemberian kecakapan dan pengetahuan kepada murid-murid yang 

merupakan proses pengajaran (proses belajar-mengajar) itu dilakukan oleh 

guru di sekolah dengan menggunakan cara-cara atau metode-metode 

tertentu. Cara-cara demikian yang dimaksudkan sebagai metode 

pengajaran. 

  Sehubungan dengan hal tersebut, Winarno Surakhmad yang dikutip 

oleh Suryobroto (1997 : 148) mengemukakan : ”Metode pengajaran adalah 

cara-cara pelaksanaan daripada proses pengajaran atau soal bagaimana 

teknisnya sesuai bahan pelajaran diberikan kepada murid-murid di 

sekolah.” Pengetahuan mengenai metode-metode pengajaran ini sangat 

penting bagi para guru ataupun calon guru. Metode pengajaran pada 

hakekatnya merupakan penerapan prinsip-prinsip psikologi dan prinsip-
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prinsip pendidikan bagi perkembangan anak didik. Metodologi yang 

bersifat interaktif selalu bermaksud mempertinggi kualitas hasil 

pendidikan dan pengajaran di sekolah. 

  Sementara itu Borich dan Hoston yang dikutip oleh Toeti 

Soekamto dan Udin Saprudin ( 1995 : 151) mengemukakan bahwa strategi 

belajar-mengajar digunakan untuk menunjukkan sifat atau keseluruhan 

aktivitas yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan  suasana belajar-

mengajar yang sangat kondusif bagi tercapainya tujuan pendidikan. Istilah 

strategi mengajar hubungannya dengan metode mengajar sering 

dikacaukan dengan istilah model beljar mengajar (model of teachiing).  

Joice dan Weil yang dikutip oleh Toeti Soekamto dan Udin Saprudin 

(1995 :151) selanjutkan mengemukakan bahwa terdapat lima faktor yang 

menentukan efektifitas mengajar, antara lain : 

a). Ekspektasi (harapan) tentang kemampuan pebelajar yang akan 

dikembangkan. 

b).   Ketrampilan pengajar dalam mengelola pebelajar 

c).   Jumlah waktu yang digunakan pebelajar. 

d).   Kemampuan pengajar dalam mengambil keputusan pembelajaran. 

e).   Variasi metode mengajar yang dipakai oleh pengajar. 

Menurut Popham dan Baker ( 1992 : 141) menyatakan bahwa mengajar 

secara efektif sangat tegantung pada pemilihan dan penggunaan metode 

mengajar yang sesuai dengan tujuan mengajar. Metode mengjar yang 
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digunakan akan menentukan suksesnya pekerjaan selaku guru. Selanjutnya 

dikemukakan bahwa cara belajar mengajar yang lebih baik ialah 

mempergunakan kegiatan pebelajar sendiri secara efektif dalam kelas, 

merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan sedemikian rupa 

secara kontinu dan juga melalui kerja kelompok.  

Nadler (1982 : 170) menyatakan strategi pengajaran hubungannya dengan 

metode pengajaran sebagai berikut : 

There is attempt to classify these strategies as, so far, no classification has 

evolved in this field that has proven generally useful, Also, some semantic 

problems are related to labels, perceptions of some strategies, and so on. 

This is reflected in the related item under each strategy. Given space 

limitation ,the brief description under each strategy will probably not 

provide all the information  that a particular designer may want the 

listing,  howefer, provides the designer with help in going to other sources, 

data banks and publications. Secara garis besar maksudnya ialah bahwa 

tidak ada suatu batasan untuk mengklasifikasikan strategi-strategi ini, 

sampai lambat laun secara umum digunakan. Demikian juga masalah-

masalah semantik dihubungkan dengan label-label, persepsi dan strategi-

strategi itu. Dengan suatu pendekatan diskripsi singkat dari masing-masing 

strategi mungkin tidak akan menghasilakn informasi yang mana seorang 

pengembang/pengajar menginginkan suatu daftar. Bagaimanapun juga 

hasil-hasil pengembang/pengajar akan memerlukan bantuan dari sumber-

sumber atau faktor-faktor lain, bank-bank data dan publikasi-publikasi. 
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Selanjutnya Nadler (1982 : 172) mengemukakan beberapa hal yang 

berhubungan dengan metode mengajar antara lain : 

(1).  Action maze 

      Suatu metode yang membutuhkan struktur kognitif tinggi, digunakan 

pada suatu studi yang membeberkan masalah-masalah suatu waktu. 

Sebagai suatu konsekuensi satuan dari pengambilan keputusan yang 

dibuat oleh pebelajar.  

      Bentuk : case study, motivasi, permainan. 

   (2).  Alter ego 

      Menggunakan fasilitas untuk komunikasi dimana seseorang 

mengobservasi pebelajar dalam suatu situasi dan memberikan feed 

back secara segera maupun ditunda kepada para pebelajar tentang 

bagaimana berkomunikasi. 

 Bentuk : pelatihan, bimbingan. 

 (3).  Annolated Reading List 

 Suatu daftar bacaan tentang suatu pelajaran utama yang 

karakteristiknya melalui diskripsi secara singkat, penjelasan atau 

evaluasi. 

 (4).  Aspprenticeship 

 Jika pebelajar yang belajar untuk memperoleh suatu ketramplan atau 

keahlian (pengalaman) mengenai suatu pekerjaan. 
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 Bentuk : pelatihan, JIT (Job Intruction Training), Balai Latihan Kerja. 

 (5). Audience Reaction 

 Metode ini menggunakan pembicara tamu untuk berinteraksi dengan 

para peserta/pebelajar. Biasanya para pebelajar diseleksi dalam suatu 

kelompok kecil yang terdiri dari lima orang, sehingga memungkinkan 

pembicara menjawab beberapa pertanyaan atau menyatakan komentar-

komentar. 

 Bentuk : kelompok listening, interview. 

(6). Audio tape 

 Metode ini menggunakan suatu mesin, berupa tape, isi tape biasanya 

merupakan hasil pembicaraan seorang profesional atau seorang 

pemikir. Dapat pula digunakan untuk menghasilkan pengajaran rutin 

yang sederhana. 

 Bentuk : Video-tape, recording. 

(7). Audio Visual 

 Menunjukkan suatu kawasan bahan-bahan instruksional, menggunakan 

suara dan gambar dalam proses pengajaran. 

Bentuk : Film, film strip, OHP, dll. 

(8). Bibliografphy 

 Suatu daftar buku yang dihubungkan pada suatu pengalaman belajar. 

Dapat pula digunakan untuk mendaftar sumber-sumber non cetak 
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biasanya memberikan cukup informasi, sehingga para pebelajar dapat 

mendapatkan sumber-sumber yang diminta. 

 Bentuk : Annolated reading list, hand out. 

(9). Brainstrorming 

 Memberikan kebebasan untuk memberikan ide tanpa evaluasi. Dapat 

juga digunakan dalam problem solving dan beberapa bentuk 

kreatifitas. 

 Bentuk : berpikir kreatif, think tank, sinektik. 

(10). Buzz Group 

 Suatu kelas yang dibagi menjadi unit-unit kecil biasanya tidak lebih 

dari enam pebelajar. Pertemuan secara simultan untuk membahas suatu 

topik. Mengutamakan ide-ide yang dibatasi 10 menit atau kurang. 

 (11). Cable Televition 

 Menyampaikan transisi dari 50 atau lebih cannel non standar pada TV, 

biasanya digunakan secara individu atau lembaga. 

 Bentuk : circuit TV tertutup, video tape 

(12). Suatu peristiwa atau situasi ynag digunakan untuk mengembangkan 

berpikir kritis, biasanya digunakan untuk mendapatkan persepsi baru 

dalam konsep-konsep dan isyu-isyu. 

 Bentuk : action maze, in-basket, incident process, role play 
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(13). Chalkboard 

 Suatu permukaan vertikal yang dapat ditulis kapur (yang mudah 

dihapus) yang dapat disaksikan oleh semua pebelajar.  

 Bentuk : papan magnet, papan flanel 

(14). Clinic  

 Suatu sesi atau bagian dimana para pebelajar saling berbagi 

pengalaman, dapat juga digunakan untuk membicarakan suatu 

pengalaman kelompok agar diketahui bagi kelompok yang lain. Dalam 

melaksanakan pembelajaran instruktur berfungsi untuk melayani dan 

menjaga agar tujuan khusus tidak melenceng dari pembelajaran. 

 Bentuk : Work shop, work group, laboratorium, kelompok diskusi. 

(15). Close circuit TV (CCTV) 

 Suatu label TV dengan satu atau beberapa pada suatu bangunan yang 

digunakan untuk menyiapkan broadcast atau presentasi langsung. 

 Bentuk : conseling, alter ego, model interaktif. 

(16). Computer Assieted Instruction 

 Suatu bagian atau pelajaran disampaikan dengan suatu komputer. Para 

pebelajar diajak untuk memberikan respon. Komputer akan merespon 

dan memberikan feed back  segera pada pebelajar.  

 Bentuk : Programmed instrustion 
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(17). Conference 

 Sekelompok orang yang berdiskusi mengenai suatu masalah. Tidak 

semua konferensi membatasi pada tujuan khusus pembelajaran 

(indikator). 

 Bentuk : simposium, work shop 

 (18). Confrontation, search and Cope (CSC) 

 Tiga pengalaman  yang diperoleh oleh pebelajar dari masalah atau 

kebutuhan pebelajar (Confrontation) lalu dibahas untuk mencari 

solusinya (Search) dan mengaplikasikan solusi itu suatu masalah 

(Cope). 

 Bentuk : Laboratory 

 (19). Contract 

 Menulis suatu dokumen yang dikembangkan oleh pengajar dan 

direview oleh instruktur, berisi tentang indikator, metode untuk 

memperolehnya serta evaluasi. Contract dapat ditinjau ulang selama 

pelajaran berlangsung. 

 Bentuk : peer-imediated, confrontation, search/coping, pekerjaan 

rumah, korespodensi. 

 (20). Corespondence 

 Pola belajar mandiri, mempunyai ciri adanya interaksi antara pebelajar 

dan fasilitator dengan tulisan melalui surat. 
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 Bentuk : pekerjaan rumah, contract. 

 (21). Creative thingking 

 Menggeneralisasikan contoh-contoh, hubungan baru tidak secara 

konvensional. 

 Bentuk : tink tank. Branstrorming 

 (22). Critique 

 Berpartisipasi melalui analisis mengenai kelebihan dan kekurangan 

dari pengalaman belajar dan membuat suatu sugesti dan improvisasi. 

 (23). Debate 

 Dua orang atau tim, membicarakan secara berlawanan mengenai isyu-

isyu khusus. Debat dapat dilaksanakan dengan membuat suatu sistem 

baru atau dengan cara pembicara mengutarakan pendapat yang 

berlawanan dengan para pendengar dan partisipan lainnya. 

 (24). Delphi technique 

Suatu mode yang mengorganisasikan kelompok besar berupa bahan -

bahan atau orang-orang menjadi satuan-satuan yang lebih kecil. 

 (25). Demonstration 

 Suatu presentasi yang menunjukkan bagaimana suatu penampilan atau 

suatu prosedur dikerjakan. Dapat dilaksanakan secara langsung 

maupun menggunkan video-casset. 

 Bentuk  : Observasi, model tingkah laku, mock-up. 
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 (26). Diagnosis, prescripstion, treatmen. 

 Kebutuhan dan kelemahan pebelajar diatasi dengan beberapa 

instrumen (diagnosis), lalu aksi atau rencana studi dikembangkan dari 

kebutuhan (prescripstion). Para pebelajar dianjurkan mengikuti 

petunjuk treatment (treatment). 

 Bentuk  : confrontation, searh, cope, pembelajaran peer medaited.  

 (27). Dialogue 

 Suatu percakapan antara dua orang pada kelompok yang besar. 

Sebaiknya dilakukan oleh nara sumber yang mendiskusikan mengenai 

suatu topik. Dialog tidak memerlukan pandangan yang berlawanan dan 

biasanya menguraikan suatu topik dari berbagai sudut pandang dari 

disiplin ilmu atau pengalaman belajar. 

 Bentuk  : diskusi, interview, dyad, debat. 

 (28). Discussion 

 Biasanya percakapan ilmiah oleh beberapa orang dalam suatu 

kelompok untuk saling bertukar pendapat mengenai suatu masalah atau 

topik untuk mendapatkan jawaban atau kebenaran atas suatu masalah. 

 (29). Drill 

 Repetitif, latihan, dapat ditulis, diucapkan atau dilakukan untuk 

memberi penguatan sebelum proses pengajaran dilakukan.  

 Bentuk  : exercise 
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 (30). Dyad  

 Merupakan nama lain dari pasangan atau ketika dua partisipan bekerja 

bersama. Dyad dapat terjadi di ruangan atau di suatu tempat lain yang 

menyenangkan.Biasanya untuk menggunakan dyad sudah dipersiapkan 

terlebih dulu beberapa bentuk feed backnya. 

 Bentuk  : pengajaran peer-mediated, diskusi, dialog, buzz groups 

 (31). Exercise 

 Suatu pengalaman belajar dengan menggunakan beberapa instrumen 

atau lembar petunjuk, biasanya digunakan pada latihan ketrampilan, 

review, atau evaluasi. 

 Bentuk  : permainan, learner-reponse system, work book 

 (32). Feed back Mechanisms 

 Suatu sistem respon (mekanik atau bukan mekanik) yang 

menyebabkan feed back dalam proses pengajaran. 

 Bentuk :audience reaction teams, learner-response system, 

programmed instruction, teaching machine 

 (33). Field trip 

 Suatu kelompok yang mendatangi suatu tempat untuk mengadakan 

observasi atau pembelajaran. Field trip bukan berarti rekreasi, tetapi 

harus direncanakan, dikoordinasi dan menghasilkan analisis dalam 

proses pembelajarna. 
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 (34).  Film 

 Pengungkapan perasaan melalui visual atau audio, dapat diproduksi di 

rumah maupun rekaman. Biasanya layar film berukuran 16 mm lebar 

dan 8 mm (type rumah) atau dapat pula 35m (untuk bioskop) 

    Bentuk  : video, film trip, audio-visual. 

(35)   Fishbowl 

 Suatu diskusi yang dibagi menjadi dua kelompok, dalam dan luar. 

Kelompok di dalam berdiskusi, sementara kelompok luar 

mengobservasi. Dapat juga kelompok di luar berada di tempat yang 

berbeda dengan kelompok ynag berdiskusi. Orang yang mengalami 

kelompok diskusi seperti melihat ikan dalam mangkuk (fish bowl) 

(36).  Flannel Booard 

 Suatu papan tertutup dari plannel, digunakan untuk memamerkan 

bahan-bahan yang perlu disiapkan dalam proses pembelajaran. 

(37).  Flipcharts 

 Bahan-bahan yang telah disiapkan terlebih dulu biasanya permanen 

dan dapat digunakan pada sebuah sel. 

 Bentuk  : newsprint, easel, flannel board. 
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(38).  Forum  

Suatu waktu yang khusus dimana pertanyaan-pertanyaan dan jawaban 

diorganisasikan setelah presensi formal dilaksanakan. Interaksi terjadi 

antar presenter dengan para partisipan.  

 Bentuk  : diskusi, panel, symposium. 

(39).  Games 

 Suatu aktivitas yang mempunyai ciri-ciri berkompetensi secara struktur 

untuk memberikan kesempatan mencoba sebelum proses pembelajaran 

 Bentuk  : stimulus, latihan 

(40). Hand out 

 Cetakan yang diberikan sebagai bagian dari pengajaran.  

Hand out dapat disiapkan dibuat sebelum, selama atau setelah proses 

pengajaran berlangsung. Hand out dapat dikopy sendiri atau dikopy 

oleh pebelajar/partisipan.  

 Bentuk  : annolated reading list, bibliography 

(41)  Home study 

 Suatu aktivitas belajar yang dikembangkan sendiri secara luas. 

Interaksi pelajar dan fasilitas terjadi dengan surat. 

 Bentuk  : correspondence course 
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(42)  In basket 

 Suatu stimulasi, latihan pendalaman yang mana pelajar memberikan 

respon yang dikumpulkan pada sebuah catatan. Perhatian diarahkan 

mengenai suatu masalah yang dihadapi para siswa, membuat 

keputusan dan mengantisipasi kesulitan-kesulitan yang mungkin 

terjadi pada pembelajaran. 

 Bentuk  : case study, action maze 

(43).  Incident Process 

 Suatu variasi dari case study di mana para pebelajar hanya memberi 

bebrapa pola dasar kemudian instruktur menambahkan data yang 

disiapkan untuk melengkapi daftar. Instruktur harus berhati-hati 

menyiapkan lembar untuk menjawab pertanyaan siswa. 

 Bentuk  : case srudy, simulation, game, exercise, action maze. 

(44).   Interactive modeling 

 Tingkah laku yang baru dalam pembelajaran dengan mengobservasi 

model dan menerima feed back. Diulangi sampai tingkah laku yang 

baru dikuasai. Metode ini kadang-kadang dinamakan model tingkah 

laku. 

 Bentuk : role play, demonstrasi 
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(45). Intership 

 Pengalaman supervisi, latihan, menggunakan beberapa pebelajar yang 

membaca aturan baru. 

 Bentuk : apprenticeship, OJT, praktikum, JIT, vestibule learning. 

(46). Interview 

 Suatu strategi yang menggunakan nara sumber menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan yang diajukan bisa spontan 

maupun direncanakan. 

 Bentuk  : audience reaction team,collguy, dialoque, panel. 

(47). Job Instruction Training (JIT) 

 Suatu bentuk pelatihan/training, mempunyai tujuan untuk memperoleh 

keahlian. 

 Bentuk  : coaching, apprenticeship 

(48). Job relation 

 Pencapaian-pencapaian suatu keahlian (spesifikasi) pada periode waktu 

tertentu melalui pembelajaran sesuai tujuan yang diharapkan. 

 Bentuk  : coaching 
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(49). Laboratory 

 Suatu percobaan untuk eksperimen dan testing. Dapat digunakan untuk 

berbagai jenis pembelajaran yang mengandung kognitif, afektif dan 

psikomotor. 

 Bentuk  : T-groups, sensivity 

(50). Learner respon system 

 Peralatan mekanik yang digunakan oleh pebelajar yang menghasilkan 

feed back secara individual kepada instruktur dalam proses pengajaran. 

Bentuk : feed back machanisms, programmed instruction, teaching 

machine 

(51). Lecture 

 Penjelasan yang berjalan melalui ceramah, terkadang para pendengar 

kurang bisa mengambil inti sari dari ceramah. Ceramah harus diteliti 

yang berhubungan dengan waktu dan isinya. 

 Bentuk : audience reaction team. 

(52). Magnetic board 

 Peralatan magnet yang digunakan untuk memperagakan bahan-bahan 

secara magnetik, dapat secara gerakan, hubungan dan lain-lain. 

 Bentuk : chalk board, flanel board, news print. 
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(53). Mock up 

 Replika sedang yang berukuran penuh dan menggunakan  skala, tetapi 

bukan obyek yang sebenarnya. 

 Bentuk : model simulasi. 

(54). Model 

 Biasanya digunakan untuk mempresentasikan hal-hal fisik, tetapi 

dalam bentuk lain, dapat juga digunakan untuk menerangkan ide-ide 

dasar atau urutan perbuatan. Model bukan segalanya tetapi diusahakan 

mampu mengungkap semuanya mengenai ide-ide. 

 Bentuk : mock-up, diagram, flow chart. 

(55). News print 

 Lembar kertas kerja yang lebar dapat ditulis dengan spidol atau crayon 

(dapat pula disebut flipchart pads) 

 Bentuk : chalkboard, flannel board, magnetic board. 

(56). Non verbal learning 

 Pengajaran yang menekankan pengalaman, yang bukan saja melalui 

komunikasi pembicaraan. 

(57). Observasi 

 Para pebelajar mengobservasi dan melaporkan pada suatu tindakan 

atau peristiwa. 
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 Bentuk : demonstrasi, field trip. 

(58). Panel 

 Suatu kelompok yang terdiri beberapa orang yang memperbincangkan 

tentang sesuatu topik yang asing. 

 Bentuk : diskusi, debat, colloquy, dialoque, symposium 

(59). Peer-Mediated Learning (PML) 

 Suatu kelompok pebelajar bersama segala fasilitas yang lainnya 

dengan petunjuk seorang pemimpin yang melengkapi mereka dengan 

bahan-bahan khusus yang telah dipersiapkan. 

 Bentuk : internship, observasi. 

(60). Practicum 

 Suatu program studi yang mengambil pebelajar untuk mengikuti 

proyek khusus dengan petunjuk instrumen. 

 Bentuk : tutorial, internship, apprenticeship. 

(61). Programmed instruction 

 Bahan pelajaran disampaikan dalam satuan yang lebih kecil, tahap-

tahap yang urut, sehingga para pebelajar memperoleh bahan-bahan 

yang lengkap. 

Bentuk : teaching machine, CAI, feed  back mechanism, computer 

assistes  
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(62). Project 

 Suatu tugas yang mana para partisipan bekerja antara independen pada 

suatu lembaran atau buku review. 

 Bentuk : field trip 

63).  Puppels 

 Lebih sedikit daripada ukuran nyata tetapi para pebelajar dapat 

mengelola ide-ide yang diperoleh melalui percakapan tidak secara 

langsung. 

 Bentuk  : skill, role play 

64).  Question 

 Suatu desain inquiry untuk tes, stimulasi atau penjelasan. 

 Bentuk  : diskusi 

65).  Reading assigment 

 Membaca secara terbimbing, biasanya secara periodik dengan 

menggunakan media cetak/tertulis berupa text book atau laporan. 

Bentuk pembelajaran berupa diskusi kelas atau aktivitas positif 

lainnya. 

 Bentuk  : text book, bibliography ,annoted reading list. 
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66).  Role play 

 Interaksi diantara dua orang atau lebih mengenai suatu topik atau 

situasi. Role play seringkali menggunakan latihan untuk memahami 

bahan-bahan sebelumnya dan biasanya memiliki variasi-variasi dalam 

penyampaiannya. 

 Bentuk  : Interactive modeling, simulation, case studi, laboratorry. 

67). Seminar 

 Suatu bentuk pengajaran dimana masing-masing pengajar dalam 

kelompok diharapkan dapat berperan secara aktif. Instruktur melayani 

sebagai nara sumber selama seminar berlangsung. 

 Bentuk  : work shop, clinic, diskusi 

68). Sensivity training 

 Bukan hanya berarti ”training” namun juga ”education”, hal ini 

terkandung suatu group yang terdiri dari pemimpin, agenda dan nilai-

nilai. 

 Bentuk  : laboratory, T-grops 

69).  Skill 

 Presentasi dramatik singkat, terkandung dua orang atau lebih, biasanya 

dikerjakan dari script yang disiapkan terlebih dulu dan didramatisasi 

seakan-akan menyerupai suatu masalah atau situasi. 
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70). Study guide 

 Suatu pengajaran berorientasi pengalaman dalam bentuk tulisan 

digunakan secara mandiri ataupun dengan kelompok. 

71). Symposium 

 Suatu pembicaraan oleh beberapa orang dari disiplin yang berbeda 

tetapi topiknya sama. 

 Bentuk  : colloquy, debate, dialoque, interview, panel. 

72). Teaching Machine 

 Suatu peralatan mekanik (sederhana atau kompleks) yang berisi 

rangkaian program pengajaran. Aktivitas yang dihasilkan berupa feed 

back untuk perbaikan atau respon bagi pebelajar secara individu. 

 Bentuk : program instruction 

73). Team building 

 Suatu konsep yang menggunakan variasi strategi-strategi instruksional 

untuk mengefektifkan interaksi kelompok. 

74). Test 

 Beberapa pengukuran keahlian, pengetahuan, intelegensi atau sikap 

dengan menggunakan ukuran standard. 

 Bentuk : question, exercise, feed back 
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75). Text book 

 Pengajaran manual, berisi penjelasan mengenai prinsip-prinsip 

pelajaran. 

 Bentuk : work book 

76).  Think tank 

 Sekelompok orang, yang menekankan tugas untuk memikirkan dan 

mendapatkan ide-ide yang diadakan untuk menentukan strategi-strategi 

 Bentuk : brainstrorming, creative thinking 

77). Tutorial 

 Pengembangan urutan bacaan untuk membantu penemuan diri sendiri 

melalui konsultasi secara periodik mengenai suatu masalah dan 

kemajuan pribadi. 

 Bentuk : directed study, contract, correspondence 

78). Simulation 

 Pengembangan lingkungan belajar untuk mengarahkan pebelajar 

memperoleh pengalaman mengenai penampilan sebagaimana situasi 

dikehendaki yang nyata. 

79). Vestibule learning 

 Suatu pelatihan instruksional yang berfungsi untuk mengembangkan 

bakat pebelajar dalam meningkatkan responsibilitasnya. 
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 Bentuk : apprenticeship, simulation, JIT 

80). Work book 

 Suatu buku yang berisi pertanyaan-pertanyaan atau latihan-latihan 

tertulis yang mengarahkan pebelajar untuk menjawab pertanyaan 

secara tertulis. 

 Bentuk : drill, exercise 

81). Work group 

  Suatu catatan-catatan pekerjaan yang dinyatakan dalam tujuan khusus 

dan menghasilkan suatu produksi. 

 Bentuk : diskusi, laboratorium, performance team 

82). Work shop 

 Suatu kelompok pembelajaran yang berorientasi pengalaman-

pengalaman dengan maksud untuk menghasilkan suatu produksi atas 

kerja dan partisipasiyang besar.  

 Bentuk : seminar, conference 

83). Work study 

 Para pebelajar bekerja pada suatu pekerjaan yang dihubungkan dengan 

studi-studi mereka yang merupakan sebagian waktu belajarnya. Work 

study didesain sedemikian rupa menyerupai situasi kerja yang 

sesungguhnya. 

 Bentuk : cooperative education, internship, apprenticeship. 
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 Menurut Atwi Suparman (1997 : 166) metode instruksional berfungsi 

sebagai cara dalam menyajikan tujuan instruksional tertentu. Karena itu 

pengembang instruksional/pengajar harus memilih metode yang sesuai untuk 

setiap indikator yang ingin dicapai. Selanjutnya Atwi Suparman menjelaskan 

hubungan antara metode dan kemampuan yang akan dicapai, seperti terlihat dalam 

tabel 3  berikut ini. 
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 Tabel 3. Hubungan Antara Metode dan Kemampuan Yang Akan Dicapai 

NO METODE KEMAMPUAN DALAM INDIKATOR 

1 Ceramah Menjelaskan konsep, prinsip atau prosedur 

2 Demonstrasi Melakukan suatu ketrampilan berdasarkan standar atau  
prosedur tertentu 

3 Penampilan Melakukan suatu ketrampilan 

4 Diskusi Menganalisis/memecahkan suatu masalah 

5 Studi Mandiri Menjelaskan/menerapkan/menganalisis/mensistesis/ 
mengevaluasi/melakukan sesuatu baik yang bersifat 
kognitif maupun psikomotor 

6 Kegiatan 
Instruksional 

Menjelaskan konsep, prinsip dan prosedur terprogram 

7 Latihan dengan 
temuan 

Melakukan suatu ketrampilan 

8 Simulasi Menjelaskan, menerapkan dan menganalisis 

9 Sumbang saran Menjelaskan/menerapkan/menganalisis/mensintesis/ 

mengevaluasi sesuatu 

10 Studi kasus Menganalisis/memecahkan masalah 

11 Computer 
Assisted learning 

Menjelaskan, menerapkan, menganalisis, mensintesis, 
atau mengevaluasi sesuatu 

12 Insiden Menganalisis, memecahkan masalah 

13 Praktikum Melakukan sesuatu ketrampilan 

 Proyek Melakukan sesuatu, menyusun laporan suatu kegiatan 

15 Bermain peran Menerapkan suatu konsep, prinsip atau prosedur 

16 Seminar Menganalisis/memecahkan masalah 

17 Simposium Mengalisis masalah 

18 Tutorial Menjelaskan, menerapkan, menganalisis suatu konsep, 
prinsip atau prosedur 

19 Deduktif Menjelaskan, menerapkan, menganalisis suatu konsep, 
prinsip atau prosedur 

20 Induktif Mensintesis suatu konsep, prinsip dan perilaku 

 

Sumber : Atwi Suparman (1997 : 176) 
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3). Komponen utama ketiga : Waktu 

  Komponen terakhir dalam strategi instruksional adalah waktu, 

yaitu jumlah waktu dalam menit yang dibutuhkan oleh pengajar dan 

pebelajar untuk menyelesaikan setiap langkah pada urutan kegiatan 

instruksional. Jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mengajar terbatas 

kepada waktu yang digunakan pengajar dalam pertemuan dengan para 

pebelajar. Waktu untuk para pebelajar adalah jumlah waktu yang 

digunakan dalam pertemuan dengan pengajar ditambah dengan waktu 

yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehubungan dengan mata 

pelajaran di luar pertemuan dengan pengajar. 

  Menghitung jumlah waktu yang digunakan oleh pengajar penting 

artinya bagi pengajar sendiri dalam mengelola kegiatan instruksional. Ia 

harus dapat membagi waktu untuk setiap langkah dalam pendahuluan, 

penyajian dan penutup. Bagi pengelola program pendidikan, perhitungan 

jumlah waktu ini dapat digunakan untuk mengatur jadwal pertemuan dan 

menentukan jangka waktu program secara keseluruhan. 

  Penentuan waktu yang dibutuhkan pengajar dan para pebelajar 

pada setiap langkah dalam urutan kegiatan instruksional merupakan salah 

satu pembatasan bagi pengajar dan para siswa bahwa indikator dapat 

dicapai bila mereka dapat memenuhi pebelajar yang tersedia untuk 

melaksanakan kegiatan instruksional. Menurut Atwi Suparman (1997 : 

192) untuk suatu tujuan instruksional yang menghendaki penggunaan 

sebagian waktu untuk latihan misalnya tidak dapat diganti dengan banyak 
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uraian tetapi sedikit latihan. Walaupun urutan kegiatan instruksional sama, 

tetapi penekanan jumlah waktu berbeda pula. 

4). Menyusun strategi instruksional 

  Penyusunan strategi instruksional haruslah didasarkan atas 

indikator yang akan dicapai sebagai kriteria utama. Disamping itu 

penyusunan tersebut didasarkan pula atas pertimbangan lain, yaitu 

hambatan-hambatan lain yang mungkin dihadapi oleh para pengembang 

instruksional atau pengajar seperti waktu, biaya dan fasilitas. Tidak ada 

strategi yang tepat untuk mencapai semua tujuan, Urutan kegiatan 

instruksional pada penyajian, misalnya belum tentu selalu UCL (Uraian, 

Contoh dan Latihan) mungkin dapat berbentuk CUL. Sedangkan urutan 

kegiatan instruksional pada pendahuluan yang tersusun DRI (Diskripsi 

Singkat, Relevansi dan Indikator) dan penutup terdiri dari TUT (Tes 

formatif, Umpan balik dan Tindak Lanjut) tampaknya tidak perlu 

mengalami perubahan. 

  Setiap urutan kegiatan seperti DRI, UCL, TUT atau urutan yang 

lain, selalu diikuti pemilihan metode dan media serta penentuan waktu 

untuk mencapai indikator. Pada penentuan waktu bagi setiap kegiatan, 

pengmbang instruksional disamping menggunakan kegiatan sebagai suatu 

kriteria, ia menggunakan pula jenis metode dan media sebagai kriteria lain. 

Ini berarti penentuan waktu setiap kegiatan instruksional dilakukan atas 

pertimbangan langkah dalam urutan kegiatan seperti DRI, UCL, TUT dan 

komponen metode serta media yang digunakan. Menurut Atwi Suparman 
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(1997 : 183) penyusunan strategi instruksional harus mengintegrasikan 

keempat komponen, yakni : urutan kegiatan instruksional, metode, media 

dan waktu. Selanjutnya Atwi Suparman menganjurkan agar dalam 

menyusun strategi instruksional menggunakan tabel penyusunan strategi 

instruksional sebagai dasar untuk mengembangkan bahan ajar atau sistem 

instruksional. Tabel penyusunan strategi instruksional sebagai berikut : 

Tabel 4. SRATEGI  INSTRUKSIONAL 

    Indikator no :........................................... 

A INDIKATOR METODE MEDIA WAKTU (MENIT) 

1 2 3 4 5 
GURU PEBELAJAR JML 

A1       

      

      

A2       

      

      

A3       

      

      

 
Sumber Atwi Suparman (1997 : 184) 

Keterangan : 

A = Komponen kegiatan instruksional 

A1 = Pendahuluan 
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A2 = Penyajian 

A3 = Penutupan 

 Lebih lanjut Atwi Suparman (1997 : 183-188) menjelaskan mengenai 

langkah-langkah dalam pengisian tabel strategi instuksional tersebut sebagai 

berikut : 

a). Mengisi nomor indikator yang strategi instruksionalnya akan disusun. 

Ini berarti bahwa pengembang instruksional akan menyusun suatu 

strategi instruksional untuk satu indikator. Mulailah dengan indikator 

nomor satu. Bila belum merumuskannya, anda belum dapat menyusun 

strategi instruksional. 

b). Kolom satu diisi dengan pendahuluan, penyajian, penutup. Anda tidak 

perlu mengisi kembali karena pada kolom ini urutan tidak perlu 

berubah. Tetapi pada kolom kedua anda mulai memikirkan kegiatan 

instruksional yang sesuai untuk menghasilkan pengetahuan, 

ketrampilan dan sikap yang tercantum dalam indikator. 

(1).  Kolom pendahuluan ada tiga yang perlu anda isikan, yaitu DRI 

(Diskripsi singkat, Relevansi dan Indikator) 

(2). Dalam penyajian ada kegiatan yang harus anda isikan dalam tabel, 

yaitu UCL (Uraian, Contoh dan Latihan). Mengenai urutannya 

(CUL, LUC atau yang lain) tergantung kepekaan para 

pengembang instruksional dalam mengelola sumber-sumber dan 

kendala-kendala instruksional di sekolah. 
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c). Pada kolom tiga, masih berada pada urutan kegiatan instruksional.  

Kolom tersebut diisi dengan garis-garis besar materi yang akan 

diberikan pengajar dalam setiap urutan kegiatan. Pada baris D 

(Diskripsi singkat) misalnya harus dituliskan : Ruang lingkup X yang 

meliputi ..........(diisi dengan ruang lingkupnya). Dalam kolom tiga ini 

pengembang instruksional menuliskan materi atau isi pelajaran secara 

singkat untuk setiap indikator dimulai dari pendahuluan sampai 

penutup. Dengan demikian isi pelajaran tersebut tidak saja 

mencerminkan apanya (What) tetapi juga cara atau langkah-langkah 

penyajiannya. (How). Sebelum meneruskan pada baris R atau T, isilah 

terlebih dahulu kolom 4, 5 dan 6 yang sehubungan dengan baris D. 

Kolom 4 tentang metode yang akan digunakan untuk kegiatan D, dan 

kolom 5 tentang media yang dipilih untuk digunakan, sedangkan 

kolom 6 tentang waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan D tersebut. 

Demikian pula pengisian R, T dan selanjutnya, diselesaikan baris demi 

baris. 

 

3. Sikap terhadap Profesi Keguruan 

a. Pengertian Sikap 

 Menurut Mar’at (1982 :9) dikemukakan bahwa sikap merupakan produk 

dari proses sosialisasi apabila seseorang bereaksi sesuai dengan rangsang yang 

diterimanya. Jika sikap mengarah pada obyek tertentu, berarti bahwa 
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penyesuaian diri terhadap obyek tersebut dipengaruhi oleh lingkungan sosial 

dan kesediaan untuk bereaksi dari orang-orang tersebut terhadap obyek.  Lebih 

lanjut Mar’at (1982) memberikan definisi-definisi mengenai sikap dari pendapat 

dari para ahli, sebagai berikut : ”And traditional learned predispotion to be have 

in a consistent way toward a given class ofobjecsts”. Sementara itu pendapat 

yang lain dikemukakan : ”An enduring system of positive oe negative 

evaluation, emotional feelings, and proconaction tendence will respect to a 

social object” (Krech et al : 177). Pendapat Allport dalam Mar’at (1982 : 10) 

sebagai berikut : ”A mental and neural state of readiness, organized througgh 

expertence, exerting a directive or dynamic influence up on the individual’s 

response to all objects and situationx with which it related”. 

 Lebih lanjut Mar’at (1982 :10) menuliskan sikap dengan suatu pengertian : 

”An individual’s social attitude is an syndrome of renponse consistency whit 

regard to social object” (Campbell). Selanjutnya sikap diartikan juga sebagai 

suatu konstruk untuk memungkinkan terlihatnya suatu aktivitas, sebagai berikut 

: ”A relatively enduring system of evalutive conceppts or belieffs with have been 

learned about the characteristic of social object or class ot social object”. 

  Dari uraian tersebut secara garis besar, sikap dapat diartikan pada suatu 

pembawaan-pembawaan yang meliputi unsur kepribadian, sikap yang berkaitan 

dengan motif dan mendasari tingkah laku seseorang dan pengertian sikap 

sebagai suatu keyakinan, kebiasaan, pendapat atau konsep. Disamping itu 

perumusan sikap ada yang bersifat operasional, ada yang bersifat teoritis dan 

ada sebagai suatu konstruk. Sehubungan dengan hal itu Cardino seperti yang 
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dikutip oleh Mar’at (1982 : 11) memberikan pendapatnya mengenai sikap 

sebagai berikut : ”Attitude entails an existing predisposition to respond to social 

object which, in interaction with situasional and other dispositional variables, 

guide and direct the overt behavior of the individual.” 

 Dari definisi itu secara garis besar dapat terlihat bahwa manifestasi sikap 

dapat langsung dilihat, akan tetapi harus ditafsirkan terlebih dahulu sebagai 

tingkah laku yang masih tertutup. Secara operasional pengertian sikap 

menunjukkan konotasi adanya kesesuaian reaksi terhadap kategori  stimulus 

tertentu dan dalam penggunaan praktis, sikap seringkali dihadapkan dengan 

rangsang sosial dan reaksi yang bersifat emosional. Newscom yang ditulis 

kembali oleh Mar’at membatasi pengertian sikap sebagai berikut : ”The state of 

readiness fot motive aroual”. Motif tersebut menyebabkan terjadinya tindakan 

tertentu sehingga dapat dikatakan bahwa sikap adalah kesiapan, kesediaan untuk 

bertindak dan bukan sebagai pelaksana motif tertentu. 

 Menurut Newscom sikap merupakan suatu kesatuan kognisi yang 

mempunyai valensi dan akhirnya berintegrasi ke dalam pola yang lebih luas. Hal 

ini dapat dilihat pada bagan mengenai hubungan antara nilai, sikap, motif dan 

dorongan sebagai berikut : 

 

 

Gambar 4.  Hubungan antara nilai, sikap, motif dan dorongan (Newscomb) 

Sumber : Mar’at (1982 : 11) 

dorongan sikap motivasi nilai 
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 Gambar tersebut menggambarkan perkembangan seleksi dan degenerasi 

tingkah laku individu yang berpangkal pada ”drive” dan akhirnya mencapai 

puncak  pada ”values”. Nilai inilah yang menunjukkan konsistensi organisasi 

tingkah laku individu. Sikap mengandung suatu pengertian adanya ”pre-

disposition” atau ”tendency” yang berarti senantiasa adanya kecenderungan, 

kesediaan dapat diramalkan tingkah laku apa yang dapat terjadi jika telah 

diketahui sikapnya. Jelaskah bahwa sikap belum merupakan suatu tindakan atau 

aktivitas, akan tetapi berupa ”predisposition” tingkah laku. Mengenai proses 

pre-disposisi ini Mar’at menggambarkan dalam suatu bagan sebagai berikut : 

 

 

 

Gambar 5.   Proses terjadinya tingkah laku 

Sumber : Mar’at (1982 : 12) 

Keterangan :  

-..-..-..-..-..- : garis/arah kecenderungan dari sikap 

................... : garis tanpa proses, seperti reaksi refleks 

Sikap 
(tertutup) 

Proses 
rangsang 

Rangsang 
stimulus 

Reaksi 
Tingkah laku 

(terbuka) 
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Dapat dijelaskan bahwa sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi 

terhadap obyek dilingkungan tertentu sebagai penghayatan terhadap obyek 

tersebut. Allport yang dikutip Mar’at (1982) mengemukakan bahwa :  

An attitude toward any given object, idea or person is an enduring system 

with cognitive, an effective ang a behavioral tendency. The cognitive component 

causist of beliefs about the attitude object, the effective component causist of the 

emotional feelings connected with the beliefs and the behavioral tendency is 

what allport referd as the readiness to renponse in a particular way. 

  Berdasarkan uraian tersebut, maka sikap memiliki tiga komponen yakni : 

 1). Komponen kognisi yang berhubungan dengan beliefs, ide dan konsep.  

2). Komponen afeksi yang berhubungan dengan kehidupan emosional  

seseorang. 

3). Komponen konasi yang merupakan kecenderungan bertingkah laku. 

Dari pengertian tersebut dapat dimengerti bahwa sikap merupakan 

kumpulan dari berpikir, keyakinan dan pengetahuan. Namun disamping itu 

memiliki evaluasi positip dan negatip yang bersifat emosional yang disebabkan 

oleh komponen afeksi. Perasaan dan pengetahuan yang merupakan kluster dalam 

sikap akan menghasilkan tingkah laku tertentu. Dari pendapat-pendapat tersebut 

Mar’at (1982) memberikan batasan-batasan mengenai sikap sebagai berikut : 

1).  Sikap dapat merupakan conditioning dan dibentuk 

2).  Dapat timbul konflik dalam memiliki kesediaan bertindak. 
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3). Memiliki fungsi yang berarti bahwa sikap merupakan fungsi bagi manusia 

dalam arah tindakannya. 

4). Sikap adalah konsisten dengan komponen kognisi. 

  Lebih lanjut dikemukakan bahwa faktor pengalaman, proses belajar atau 

sosialisasi memberikan bentuk dan struktur terhadap apa yang dilihat. 

Hubungan antara komponen-komponen yang membentuk sikap dapat 

digambarkan dalam sebuah bagan seagai berikut : 

  Pengalaman  proses  cakrawala pengetahuan 
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Gambar 6. Hubungan antara komponen-komponen yang mempengaruhi sikap 

Sumber : Mar’at (1982 : 23) 
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  Obyek psikologi ini dapat berupa kejadian, ide atau situasi tertentu, 

sedangkan pengetahuan dan cakrawala memberikan arti terhadap obyek 

psikologi tersebut. Melalui komponen kognisi ini akan timbul ide, kemudian 

konsep mengenai apa yang dilihat. Berdasarkan nilai dan norma yang dimiliki 

pribadi seseorang akan terjadi keyakinan (belief) terhadap obyek tersebut. 

Komponen afeksi akan memberikan evaluasi emosional (senang atau tidak 

senang). 

  Sehubungan dengan hal itu, Saifuddin Azwar (1998 : 8) mengambarkan 

ketiga komponen, yang oleh Saifuddin Azwar diistilahkan dengan variabel 

sebagai berikut : 

 Variabel independent Variabel  Variabel dependent 

 yang dapat diukur  Intervening  yang dapat diukur 
 

      
 

 
 

 

 
Gambar 7.  Konsepsi Skematik Rosenberg dan Hovlend mengenai sikap 

Sumber : Saifuddin Azwar (1998 : 8) 
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 Sebagaimana Mar’at, Saifuddin Azwar (1998) memandang sikap sebagai 

sesuatu konsepsi yang merupakan integrasi ketiga komponen, yakni kognitif, 

afektif, dan psikomotor. Selanjutnya Saifuddin Azwar (1998) mengemukakan 

bahwa inferensi atau penyimpulan mengenai sikap individu adalah tidak mudah 

dan harus didasarkan pada suatu fenomena yang dapat diamati dan diukur. 

Fenomena ini berupa respon terhadap obyek sikap dalam berbagai bentuk 

Rosenberg dan Hovland melakukan analisis terhadap berbagai respon yang dapat 

dijadikan dasar penyimpulan sikap dari perilaku, yang hasilnya dapat dilihat dari 

tabel 5 berikut ini : 

Tabel 5. Tabel Respon yang Digunakan Untuk Penyimpulan Sikap 

Tipe respon Kategori respon 

Kognitif Afektif Konatif 

Verbal Pernyataan 
keyakinan tentang 
obyek sikap 

Pernyataan 
perasaan terhadap 
obyek sikap 

Pernyataan 
intensi perilaku 

Non Verbal Reaksi perseptual 
terhadap obyek 
sikap 

Reaksi fisiologis 
terhadap obyek 
sikap 

Perilaku tampak 

 

Sumber : Saifuddin Azwar (1998 : 20) 

 Banyak ahli telah memberikan rumusan konseptual mengenai sikap. 

Kelompok pertama, Thurstone yang ditulis kembali oleh Saifuddin Azwar (1998 : 

4) menyatakan bahwa : ”Sikap merupakan kecenderungan untuk bereaksi terhadap 

suatu obyek tertentu”. Sementara itu Rokeach mengartikan bahwa sikap itu 

sebagai organisasi keyakinan yang relatif tentang suatu obyek atau suatu situasi 
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yang menimbulkan kecenderungan pada seseorang untuk meresponnya dengan 

cara-cara tertentu. 

 Sedangkan kelompok kedua yang diwakili oleh para ahli seperti Chave 

(1928), Bogerdus (1931), La Pierre 91934), Mead (1934) dan Gordon Allport 

memberikan pendapatnya yang ditulis kembali oleh Saifuddin Azwar (1998 : 5) 

menyatakan : 

Sikap itu merupakan suatu keadaan neuro psikis dari kesiapan seseorang 

untuk melakukan kegiatan mental dan fisik. Suatu persiapan atau kesiapan 

untuk merespon suatu keadaan batin seseorang atau individu yang 

mengarah pada suatu nilai. 

 La Pierre dan Allen. Buys dan Edgley dalam Saifudin Azwar (1998 : 5) 

mendefinisikan sikap sebagai suatu pola perilaku, tendensi atau kesiapan 

antisipasif, predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial, atau secara 

sederhana, sikap adalah respon terhadap stimuli sosial yang telah terkondisikan. 

 Kelompok pemikiran ketiga adalah kelompok yang berorientasi pada 

skema triadik (Triade scheme). Menurut kerangka pemikiran kelompok ini suatu 

sikap merupakan kontelasi komponen-komponen kognitif, afektif dan konatif 

yang saling berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap 

suatu obyek. Secord dan Backman yang ditulis kembali oleh Saifuddin Azwar 

(1998 : 5) mendefinisikan sikap sebagai berikut : ”Sikap adalah keteraturan 

tertentu dalam hal perasaan (afeksi), pemikiran (kognisi) dan predesposisi 

tindakan (konasi) seseorang terhadap suatu aspek di lingkungan sekitarnya. 
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 Secara garis besar artinya bahwa sikap merupakan suatu perdesposisi 

untuk memberikan respon positif mengenai suatu obyek, situasi, institusi maupun 

perseorangan, yang mengandung komponen-komponen kognitif, afektif, serta 

tindakan. Dari batasan-batasan tersebut dapat disimpulkan mengenai definisi sikap 

sebagai berikut : 

1). Sikap didasarkan pada konsep evaluasi berkenaan dengan oeyek 

tertentu, menggugah motif untuk betingkah laku. Ini berarti bahwa 

sikap mengandung unsur penilaian dan reaksi afektif yang tidak sama 

dengan motif, akan tetapi menghasilakan ”motif” tertentu. 

2). Sikap digambarkan dalam berbagai kualitas dan intensitas yang 

berbeda dan bergerak secara kontinu dari positif melalui areal netral ke 

arah negatip. Dalam hal ini terlihat bahwa kualitas dan itensitas sikap 

digambarkan kedudukan konotasi dari komponen afeksi, sehingga 

terjadi kecenderungan untuk dapat bertingkah laku berdasarkan 

kualitas emosional. 

3). Sikap lebih dipandang sebagai hasil belajar  daripada sebagai 

perkembangan atau sesuatu yang diturunkan. Hal ini mengandung 

pengertian bahwa sikap diperoleh melalui interaksi dengan obyek 

sosial atau peristiwa sosial. 

4). Sikap memiliki sasaran tertentu. 
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5). Tingkat perpaduan sikap tiap orang berbeda-beda. Hal ini tergantung 

seseorang menghadapi obyek tertentu dan kemampuan orang tersebut 

mengadakan proses internalisasi nilai-nilai dalam hidupnya. 

6). Sikap bersifat relatif menetap dan tidak berubah. 

7). Sikap merupakan gabungan unsur-unsur/komponen-komponen seperti 

kognitif, afektif dan psikomotor yang mendorong seseorang untuk 

mengadakan pemikiran, penilaian dan selanjutnya tindakan atau 

perilaku yang diujudkan dengan respon baik positip maupun negatip. 

 Selain definisi-definisi itu, Mar’at (1982 : 20-21) menuliskan paling tidak 

terdapat sebelas karakteristik sikap. Secara garis besar kesebelas karakteristik itu 

sebagai berikut : 

1). Attitude are learned, yang berarti bahwa sikap bukan merupakan 

sistem fisiologis ataupun diturunkan. Tetapi sikap dipandang sebagai 

hasil belajar  yang diperoleh melalui pengalaman dan interaksi yang 

terus-menerus dengan lingkungan. 

2). Attitude have referent, berarti bahwa sikap selalu dihubungkan dengan 

obyek seperti manusia, wawasan, peristiwa atau pun ide. 

3). Attitude are social learnings, berarti bahwa sikap diperoleh dalam 

berinteraksi dengan manusia lain, baik di rumah, sekolah, tempat 

ibadah, melalui nasihat, teladan atau pun percakapan. 

4). Attitude have readiness to respond, berarti adanya kesiapan untuk 

bertindak dengan cara-cara tertentu terhadap obyek. 
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5). Attitude are affective, berarti perasaan atau afeksi merupakan bagian 

dari sikap, akan tampak pada pilihan yang bersangkutan, apakah 

positip, negatip atau ragu-ragu. 

6). Attitude are very intensive, berarti intensitas sikap terhadap obyek 

tertentu kuat atau juga lemah. 

7). Attitude have a time dimention, berarti bahwa sikap tersebut mungkin 

hanya cocok pada situasi yang sedang berlangsung, akan tetapi belum 

tentu sesuai pada saat lain. 

8). Attitude have duration factor, berarti bahwa sikap dapat bersifat relatif 

konsisten dalam sejarah hidup individu. 

9). Attitude are complex, berarti bahwa sikap merupakan bagian dari 

kontek persepsi yang rumit dari individu. 

10). Attitude are evaluation, berarti bahwa sikap merupakan penilaian 

terhadap sesuatu yang mungkin mempunyai konsekuensi tertentu bagi 

yang bersangkutan. 

11). Attitude are inferred, berarti bahwa sikap merupakan penafsiran dan 

tingkah laku yang mungkin mempunyai indikator yang sempurna, atau 

bahkan yang tidak memadai. 

 

b. Pengertian Profesi Keguruan 

   Dalam kamus Bahasa Indonesia yang yang disusun oleh 

Purwodarminta dituliskan bahwa : ”Profesi diartikan dengan bidang 
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pekerjaan dilandasi pendidikan kahlian/ketrampilan tertentu”. Menurut 

Suharsini Arikunto (1990 :229) pengertian profesi dibedakan antara profesi 

(profession), vokasi (vocation) dan okupasi (accupation). Pengertiannya 

sebagai berikut : a vocation in which professed knowledge of some 

departemnt of learning or science is used in it’s application to the affairs of 

others in the practice of an art upon it”. Vocation diartikan dengan : 

1).  A call, summons, or implusion to perform a certain function or enter a 

certain carees, especially a religious one. 

2).  The function or career toward which one believes himself to be called. 

3).  Any trade, profession or occupation. 

Occupation diartikan dengan : 

   1).  Occupation principal emplopment, bussiness, vocation or other means of 

livelihood. 

   2). The act of occupuyingor taking possession. 

   3). Of or relating to occupation, pertaining to a trade or vacation. 

   Ketiga pengertian secara konseptual berada dalam satu wilayah 

dengan luas lingkungan dan kedalaman yang berbeda, dan jika digambarkan 

dalam sebuah skema akan nampak seperti berikut ini : 
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       Keterangan : 

       P = Profesi (profession) 

      V = Vokasi (vocation) 

      O = Okupasi (occupation) 

Gambar 8. Perbandingan antara Proesi, Vokasi dan Okupasi 

Sumber : Suharsimi Arikunto (1990 : 230) 

 Selanjutnya dilihat dari kesempurnaan cara melaksankan suatu kegiatan 

(level of excellence, quality of performance), Mochtar Buchori yang dikutip oleh 

Suharsimi Arikunto (1990 : 231) membedakan profesi atas tiga taraf penguasaan 

dengan contoh pelakunya sebagai berikut : 

 

Tabel 6. Pembagian Profesi  

Profesional  

Amateur 

Dilettante 

 

Sumber : Suharsimi Arikunto (1990 : 231) 

Apabila kedua perbedaan tersebut digabungkan maka akan dihasilkan 

skema sebagai berikut : 

 

 

P 

V 

O 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

95

Tabel 7. Pembagian Profesi dalam Jenjang Perbandingan dengan 

Pekerjaan Lain 

Profesional 

Vokasional Amateur 

Dilettante 

Okupasi Hobby 

 

Sumber : Suharsimi Arikunto (1990, h : 233) 

Dari batasan-batasan di atas, maka dapat diambil pengertian-

pengertian profesi sebagai berikut : 

1). Di dalam suatu pekerjaan profesional diperlukan teknik serta 

prosedur yang bertumpu pada landasan intelektual yang 

dipelajari dari suatu lembaga (baik formal maupun tidak), 

kemudian diterapkan di masyarakat untuk pemecahan suatu 

masalah. 

2). Seorang pekerja profesional dapat dibedakan dengan seorang 

teknisi dalam hal pemilikan filosofi yang kuat untuk 

mempertanggungjawabkan pekerjaan, serta mantap dalam 

menyikapi dan melaksanakan pekerjaannya. 

3). Seseorang yang bekerja berdasarkan profesinya memerlukan teknik 

dan prosedur yang ilmiah serta memiliki dedikasi yang tinggi 

dalam menyikapi lapangan pekerjaan berdasarkan atas sikap 

seorang ahli. 
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Selanjutnya Suharsimi Arikunto (1990) menyebutkan tentang tingkat 

dan jenis profesi, berikut ini : 

1). Pekerjaan profesional : tingkat profesional pertama, menuntut 

tanggung jawab agak penuh. 

2). Pekerjaan semi profesional : tingkat profesional kedua, menuntut 

sedikit tanggung jawab agak penuh. 

3). Pekerjaan para profesional : tingkat profesional ketiga, menuntut 

sedikit tanggung jawab profesional. 

4). Pekerjaan ketrampilan teknisi : tingkat profesional keempat, tidak 

dituntut pertanggungjawaban profesional. 

Sedangkan menurut sifat-sifatnya secara garis besar profesi dibedakan 

menjadi : 

1). Profesi tertutup 

2). Profesi terbuka 

Pengertian mengenai sifat profesi dimaksud dapat digambarkan dalam 

bagan di bawah ini : 
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Gambar 9.  Pembagian profesi berdasarkan sifat-sifatnya 

Sumber Suharsimi Arikunto (1990 : 234) 

Keterangan : 

1). Profesi tertutup (protected profession) hanya dapat dimasuki oleh 

mereka yang telah menyelesaikan suatu program pendidikan formal 

yang bersifat spesialistik. Dilindungi undang-ungang, peraturan dan 

konvensi. 

2). Proses terbuka (open rofession) dapat dimasuki siapa saja yang dapat 

mendemonstrasikan secara meyakinkan kemampuan melaksanakan 

suatu kegiatan pada taraf yang tinggi. Profesi terbuka bebas untuk 

persaingan. 

Untuk lebih memahami secara mendalam mengenai profesi, dianjurkan 

tidak saja mengetahui pengertiannya, namun juga dapat memahami 

ciri-ciri profesi. Sehubungan dengan hal itu Richey seperti dikutip 

Profesi 

Tertutup 
(protected) 

Terbuka 
(open) 
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Suharsimi Arikunto (1990 : 235-236) mengemukakan ciri-ciri dan 

syarat-syarat profesi sebagai berikut :  

1). Lebih mementingkan pelayanan kemanusiaan yang ideal dibandingkan 

dengan kepentingan pribadi. 

2). Seseorang pekerja profesional, secara relatif memerlukan waktu yang 

panjang untuk mempelajari konsep-konsep serta prinsip-prinsip 

pengetahuan khusus yang mendukung keahliannya. 

3) Memiliki kualifikasi tertentu memasuki profesi tersebut serta mampu 

mengikuti perkembangan dan pertumbuhan jabatan. 

4). Memiliki kode etik yang mengatur keanggotaan, tingkah laku, sikap 

dan cara kerja. 

5). Membutuhkan suatu kegiatan intelektual yang tinggi. 

6). Asasnya organisasi yang dapat meningkatkan standard pelayanan, 

disiplin diri dalam profesi, serta kesejahteraan anggotanya. 

7). Memberikan kesempatan untuk kemajuan, spesialisasi dan 

kemandirian. 

8).  Memandang profesi sebagai suatu karier hidup (alive career) dan 

menjadi seorang anggota yang permanen. 

Sedangkan Gibson dalam Suharsimi Arikunto (1990) mengemukakan ciri-

ciri dan syarat-syarat profesi sebagai berikut : 
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1). Pengakuan oleh masyarakat terhadap layanan tertentu yang dapat 

dilakukan oleh kelompok pekerja yang dikategorikan sebagai suatu 

profesi. 

2). Dimiliki sekumpulan bidang ilmu yang menjadi landasan sejumlah 

teknik dan prosedur yang unik. 

3). Diperlukan persiapan yang sengaja dan sistematik sebelum orang 

mampu melaksanakan suatu pekerjaan profesional. 

4). Dimilikinya organisasi profesional yang disamping melindungi 

kepentingan anggotanya dari persaingan kelompok luar, juga berfungsi 

tidak saja menjaga, akan tetapi sekaligus selalu berusaha meningkatkan 

kualitas layanan kepada masyarakat, termasuk tindakan-tindakan etis 

profesional kepada anggotanya. 

Profesi keguruan, yang merupakan salah satu dari pekerjaan yang 

memerlukan persiapan dan keahlian tertentu harus dipahami sebagai suatu 

pekerjaan yang harus dijalani dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tinggi. 

Sehubungan dengan hal itu Suharsimi Arikunto (1990 : 241) menentukan faktor-

faktor penentu profesionalisme guru sebagi berikut : 

 1).   Akuntabilitas (accountability) 

Akuntabilitas diartikan sebagai ukuran sejauh mana lembaga 

pendidikan berhasil dengan efektif melaksanakan program 

pendidikannya. 
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2).   Pendekatan kompetensi 

Pendekatan kompetensi adalah suatu pendekatan yang diambil oleh 

suatu lembaga pendidikan dimana program pendidikan direncanakan 

dan dilaksanakan tidak bertitik tolak dari mana pelajaran tertentu, 

tetapi penekanannya pada pembentukan potensi secara langsung dan 

sistematis, yaitu dengan cara mengkaji serta menguji kaitan antara 

persyaratan tugas, kompetensi dan pengalaman belajar kepada para 

pebelajar. 

Prosedur perencanaan dengan pendekatan kompetensi ini, secara  garis 

besar meliputi : 

a). Job title  

b). Job description 

c). Job analisys  

d). Competency analisys 

e). Subject matter analisys atau instructional analisys 

 Kelima langkah atau prosedur-prosedur tersebut dikenal dengan    

langkah-langkah pengembangan kurikulum. 

3).  Ada integrasi antara isi- metode serta teori-praktek 

Dengan pelaksanaan sistem pendidikan yang diintegrasikan isi-metode dan 

teori-praktek, maka akan terbentuk kesatuan pengetahuan dan ketrampilan 

yang diisyaratkan oleh suatu pelayanan profesional, tetapi juga akan 
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terbentuk sikap dan nilai yang sangat dibutuhkan suatu lapangan 

profesional seperti halnya tugas guru. 

4).  Kode etik organisasi profesional 

Kode etik merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku yang 

dijunjung tinggi oleh setiap anggota, yang selanjutnya akan berfungsi 

untuk mendominasikan setiap anggota untuk meningkatkan pelayanan, 

menggerakkan para anggota untuk mengembangkan kemampuan 

profesionalnya. 

5).   Periode in-service 

 Pembinaan dan pengembangan kemampuan profesional merupakan hal 

penting dilakukan kepada para lulusan lembaga pendidikan guru yang 

telah bekerja, agar pengetahuannya cukup relevan, tepat guna, tetap segar, 

dan tidak ketinggalan zaman. 

6).  Organisasi profesional 

Organisasi profesional merupakan tempat dimana setiap petugas 

profesional menggabungkan diri sekaligus sebagai wadah untuk 

mendominasikan dan memotivasi para anggota tersebut untuk 

mengembangkan diri. Selain organisasi profesional juga menyiapkan kode 

etik yang mengatur seluruh tingkah laku dan sikap anggota terhadap 

profesi keguruan serta persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh 

seseorang yang akan menjadi anggota profesi (keguruan). 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

102

Definisi profesi hubungannya dengan profesi keguruan disampaikan oleh 

N.A. Ametembun ( 1981 : 10) yakni sebagai berikut : 

Profession is a vocation or occupation requiring advance training in some 

leberal art or science and usually involving mental rather than manual 

work, as teaching, engineering, writting, etc. Expecially, medicine, law or 

theology. 

(profesi keguruan adalah jabatan atau pekerjaan sebagai guru, yang 

menuntut pendidikan khusus di bidang keguruan). 

Lebih lanjut Ametembun (1981 : 11-12) mengemukakan mengenai kriteria 

suatu profesi yang dalam penelitian ini khususnya adalah profesi keguruan, 

sebagai berikut : 

1).  Kategori pertama : memiliki spesialisasi dengan latar belakang teori 

yang luas, mencakup : 

 a). Pengetahuan umum yang luas 

 b). Keahlian khusus yang mendalam 

2). Kategori kedua : merupakan kriteria yang dibina secara organisatoris, 

mencakup : 

 a). Keterikatan dalam organisasi profesional 

b). Memiliki otonomi jabatan 

c). Mempunyai kode etik jabatan 

d). Merupakan karya bakti selama hidup 
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3). Kategori ketiga : diakui masyarakat sebagai pekerjaan yang 

mempunyai status profesional, mencakup : 

a). Memperoleh dukungan dari masyarakat 

b). Mendapat pengesahan dan perlindungan hukum 

c). Mempunyai persyaratan kerja yang sehat 

d). Mempunyai jaminan hidup yang layak. 

Lebih lanjut Ametembun (1981 : 162) mengenakan pendapatnya mengenai 

etika profesi keguruan. Pendapatnya sebagai berikut : 

Etika profesi keguruan adalah ketentuan-ketentuan moral atau kesusilaan 

yang merupakan pedoman bertindak bagi anggota profesi dibidang 

keguruan. Dalam hal ini adalah guru. Yang dimaksud guru disini adalah 

semua orang yang memiliki wewenang keguruan, bertanggung jawab 

terhadap pendidikan pebelajar. 

 

Sehubungan dengan etika profesi keguruan tersebut, lebih lanjut 

Ametembun (1981 : 163-166) menyebutkan tentang prinsip-prinsip dasar etika 

profesi keguruan. 

Prinsip-prinsip itu antara lain : 

 1). Prinsip Universalistik 

Yang dimaksud dengan prinsip universalistik ini adalah sifatnya 

universal bagi semua orang. Prinsip ini bertolak dari pandangan 

tentang hakekat manusia itu. 
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2). Prinsip Nasionalistik 

 Prinsip profesi etika keguruan yang nasionalistik adalah sifatnya  

secara nasional bagi guru-guru Indonesia. Prinsip yang dimaksud 

yakni prinsip yang didasarkan pada dasar, pandangan hidup dan 

falsafah yang dianut oleh suatu bangsa. 

Berbeda dengan Ametembun, Hugebes yang dikutip oleh Piet A. Sahertian 

(1985 : 26) mengemukakan pendapatnya mengenai profesi yang dihubungkan 

dengan guru sebagai profesi dan ciri-ciri guru sebagai profesi. Pendapatnya 

sebagai berikut : 

Profesi pada hakekatmya adalah suatu pernyataan atau suatu janji terbuka 

(to profess artinya menyatakan), yang menyatakan bahwa seseorang itu 

mengabdikan dirinya pada suatu jabatan atau pelayanan karena orang 

tersebut merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan itu. 

     

Mengenai profesi mengajar, Chandler seperti dikutip oleh Piet A. 

Sahertian (1985 : 27) mengemukakan bahwa profesi mengajar adalah suatu 

jabatan yang mempunyai kekhususan. Kekhususan itu memerlukan kelengkapan 

mengajar dan/atau ketrampilan yang menggambarkan bahwa seseorang 

melakukan tugas mengajar yaitu membimbing manusia. 

Selanjutnya Chandler dalam Piet A. Sahertian 91985 : 27-29) 

mengemukakan mengenai ciri-ciri secara umum suatu profesi, pendapatnya 

sebagai berikut : 
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1). Suatu profesi menunjukkan bahwa orang itu lebih mementingkan 

layanan kemanusiaan daripada kepentingan pribadi. 

2). Masyarakat mengakui bahwa profesi itu punya status yang tinggi. 

3). Praktek profesi itu didasarkan pada suatu penguasaan pengetahuan 

yang khusus. 

4). Profesi selalu ditantang agar orangnya memiliki keaktifan intelektual. 

5). Hak untuk memiliki standar kualifikasi profesional ditetapkan dan 

dijamin oleh kelompok organisasi profesi. 

Selanjutnya Chandler yang ditulis kembali oleh Piet A. Sahertian (1985 : 

27-29) mengemukakan ciri-ciri guru sebagai suatu profesi, pendapatnya sebagai 

berikut : 

1).   Mengutamakan layanan sosial lebih dari kepentingan pribadi. 

2).   Mempunyai status yang tinggi 

3). Memiliki pengetahuan yang khusus (dalam hal mengajar dan 

mendidik) 

4).   Memiliki kegiatan intelektual 

5).   Memiliki hak untuk memperoleh standar kualifikasi profesional 

6).   Mempunyai kode etik profesi yang ditentukan oleh organisasi profesi. 

Robert Richey dalam Piet A. Sahertian (1985 : 28-29) mengemukakan 

ciri-ciri guru sebagai suatu profesi sebagai berikut : 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

106

1). Adanya komitmen dari para guru bahwa jabatan itu mengharuskan 

pengikutnya menjunjung tinggi martabat kemanusiaan daripada 

mencari keuntungan diri sendiri. 

2). Suatu profesi mensyaratkan orangnya mengikuti persiapan profesional 

dalam jangka waktu tertentu. 

3). Harus selalu menambah pengetahuan agar terus-menerus bertumbuh 

dalam jabatannya. 

4). Memiliki kemampuan intelektual untuk menjawab masalah-masalah 

yang dihadapi 

5). Menjadi anggota dari suatu organisasi profesi 

6). Jabatan itu dipandang sebagai suatu karier hidup. 

Pendapat yang lain mengenai profesi guru diberikan oleh National 

Education Association (NEA) (1984) yang ditulis kembali oleh Soetjipto dan 

Raflis Kosasi (1999 : 18) memberikan kriteria profesi keguruan sebagai berikut : 

1).  Jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual 

2).  Jabatan yang menggeluti suatu batang tubuh  ilmu yang khusus 

3). Jabatan yang memerlukan persiapan profesional yang lama 

4).Jabatan yang memerlukan ”latihan dalam jabatan” yang  

bersinambungan 

5). Jabatan yang menyajikan karier hidup dan keanggotaan yang permanen 

6).Jabatan yang menentukan baku (standarnya) sendiri 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

107

7). Jabatan yang lebih mementingkan layanan diatas kepentingan pribadi 

8). Jabatan yang mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin 

erat. 

Sehubungan dengan jabatan profesional guru, Etzioni yang dikutip 

Seotjipto dan Raflis Kosasi (1999 : 25) menyatakan bahwa guru merupakan 

jabatan semi profesional. Pendapatnya berikut ini : 

... the training( ot theacher) is shorters, their status less legitimated (low 

or moderate), their right to privileged communication less established, 

theirs is less of spesialized knowledge, and they have less automy from 

suprevision or societal control than ”the profession”... 

 Sementara Howsam dalam Soetjipto dan Raflis Kosasi (1999 : 25) 

memandang bahwa jabatan guru mempunyai status yang lebih tinggi dari jabatan 

semi profesional malahan mendekati status jabatan profesi penuh. Dalam buku 

Definisi Teknologi Pendidikan (Suatu terjemahan : 1994 : 20) dijelaskan tentang 

profesi yaitu : Profesi adalah suatu kelompok pelaksana tertentu yang 

diorganisasikan memenuhi kriteria tertentu, memiliki tugas-tugas tertentu dan 

bergabung untuk membentuk bagian tertentu di bidang tersebut. 

Lebih lanjut dalam buku Definisi Teknologi Pendidikan (terjemahan, 1994 

: 27-30) tersebut dinyatakan bahwa dalam memandang profesi guru tersebut 

beberapa bagian yang diperlukan untuk mendefinisikan profesi guru antara lain : 

1). Latihan dan Sertifikasi 

Latihan dalam waktu lama diperlukan untuk mengembangkan 

spesialisasi dan teknisi dalam profesi tersebut. Latihan yang berisi sifat 
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dan isi pendidikan profesional. Standart sertifikasi merupakan salah 

satu ketentuan tentang sifat-sifta latihan. 

2). Standart dan Etika 

     Perumusan etika menunjukkan bagaimana anggota profesi harus 

bertingkah laku. Seperangkat standar memberikan petunjuk mengenai 

bahan, peralatan dan fasilitas yang digunakan orang-orang dalam 

profesi tersebut. 

3). Kepemimpinan 

     Kepemimpinan diperlukan untuk memanfaatkan setepat-tepatnya 

penemuan-penemuan yang ada sekarang dan melihat kecenderungan 

dimasa yang akan datang. Kepemimpinan harus datang dari profesi itu 

sendiri. Untuk melatih kepemimpinan itu, profesi tersebut harus 

mengetahui keadaan-keadaan kita sendiri, kemana kita akan pergi dan 

mengapa kita harus pergi. Kepemimpinan dalam suatu profesi 

mempunyai peran yang penting sebab kepemimpinan 

mengorganisasikan segala sesuatu dalam profesi tersebut. 

4). Asosiasi dan Komunikasi 

     Organisasi profesi yang kuat diperlukan untuk mengembangkan dan 

mengimplikasikan karakteristik lainnya, terutama standar dan etika, 

kepemimpinan dan latihan. Diperlukan juga adanya fasilitas 

komunikasi diantara sesama anggota profesi. 
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5). Pengakuan sebagai Profesi 

     Anggota profesi harus mempercayai adanya organisasi profesi. Mereka 

harus menginginkan berdirinya dan mengakui organisasi profesi. 

Mereka harus benar-benar menyadari akan keanggotaannya. 

6). Tanggung Jawab Profesi 

      Profesi harus bertanggung jawab atas penggunaan teknik intelektual 

dalam masyarakat. Tidaklah cukup bahwa suatu profesi itu hanya 

sekedar menggunakan teknik intelektual untuk diaplikasikan secara 

praktis. Profesi harus pula mempertanggungjawabkan penggunaan 

teknik intelektual tersebut. 

7). Hubungan dengan Profesi Lain 

    Masing-masing profesi satu sama lain berhubungan baik secara eksplisit 

maupum implisit. Hubungan ini harus diketahui, diidentifikasi dan 

dikembangkan. Hubungan eksplisit dalam hal ini adalah hubungan 

yang bersifat secara jelas, nyata dan kelihatan secara langsung, 

sedangkan hubungan implisit adalah hubungan yang lebih bersifat 

sebagai sebab akibat. 

 

c. Pengertian Sikap Terhadap Profesi Keguruan 

Dalam proses belajar mengajar, peranan guru sangat penting. Soetjipto 

dan Raflis Kosasi (1999 :43) mengemukakan bahwa perilaku khusus guru 

yang berhubungan dengan profesinya menunjukkan pada bagaimana pola 
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tingkah laku guru dalam memahami, menghayati, serta mengamalkan sikap 

kemampuan dan sikap profesionalnya. Pola tingkah laku guru yang dimaksud 

meliputi sikap profesional keguruan terhadap : (1) peraturan perundang-

undangan; (2) organisasi profesi; (3) teman sejawat; (4) anak didik; (5) tempat 

kerja; (6) pemimpin dan (7) pekerjaan. 

1). Sikap terhadap perundang-undangan 

 Guru merupakan unsur aparatur negara dan abdi bangsa. Karena itu 

guru mutlak perlu mengetahui kebijaksanaan-kebijaksanaan 

pemerintah dalam bidang pendidikan, sehingga dapat 

melaksanakan ketentuan-ketentuan yang merupakan kebijaksanaan 

tersebut. Kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan yang 

dimaksud adalah segala perundang-undangan baik di pusat maupun 

di daerah. Dengan demikian setiap guru di Indonesia harus taat 

terhadap semua peraturan perundang-undangan baik yang 

dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional maupun 

Departemen lain yang berwenang mengatur pendidikan baik di 

pusat maupun di daerah dalam rangka melaksanakan 

kebijaksanaan-kebijaksanaan pendidikan di Indonesia. 

2). Sikap terhadap organisasi profesi. 

Dalam profesi keguruan dikenal adanya organisasi profesi yaitu 

PGRI. PGRI merupakan organisasi profesi keguruan yang 

memerlukan pembinaan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna 
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sebagai wadah usaha untuk membawakan misi dan memantapkan 

profesi keguruan. Keberhasilan usaha itu sangat dipengaruhi oleh 

kesadaran para anggotanya, rasa tanggungjawab dan kewajiban 

para anggotanya. Organisasi PGRI merupakan suatu sistem, 

dimana unsur pembentuknya adalah guru-guru. Oleh karena itu 

guru-guru harus bertindak sesuai dengan tujuan sistem. Ada 

hubungan timbal balik antara anggota profesi dengan organisasi, 

baik dalam melaksanakan kewajiban maupun dalam mendapatkan 

hak. Setiap anggota profesi harus memberikan sebagian waktunya 

untuk kepentingan pembinaan profesinya wajib berpartisipasi guna 

memelihara, membina dan meningkatkan mutu organisasi profesi 

dalam rangka mewujudkan cita-cita organisasi.  

  Untuk meningkatkan mutu suatu profesi, khususnya profesi 

kegururan, dapat dilakukn dengan berbagai cara, misalnya dengan 

melakukan penataran, lokakarya, pendidikan lanjutan, pendidikan 

dalam jabatan, studi banding dan berbagai kegiatan akademik 

lainnya. Usaha peningkatan dan pengembangan mutu profesi dapat 

dilakukan secara perseorangan oleh para anggotanya maupun 

dilakukan secara bersama-sama. Peningkatan mutu  profesi 

keguruan dapat pula direncanakan dan dilakukan secara bersama-

sama atau kelompok. 
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3). Sikap terhadap teman sejawat 

Dalam ayat 7 kode etik guru disebutkan bahwa :”Guru memelihara 

hubungan dengan teman seprofesi, semangat kekeluargaan dan 

kesetiakawanan sosial”. Hal mengandung suatu pengertian : 

a). Guru hendaknya menciptakan dan memelihara sesama guru 

dalam lingkungan kerjanya. 

b). Guru hendaknya menciptakan dan memelihara semangat 

kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial di dalam dan di luar 

lingkungan kerjanya. 

Hubungan sesama profesi dapat dilihat dari dua segi, yakni 

hubungan formal dan hubungan kekeluargaan. Hubungan formal 

adalah hubungan yang perlu dilakukan dalam rangka melakukan 

tugas kedinasan. Sedangkan hubungan kekeluargaan ialah 

hubungan persaudaraan yang perlu dilakukan baik dalam 

lingkungan kerja maupun dalam hubungan keseluruhan dalam 

rangka menunjang tercapainya keberhasilan anggota profesi dalam 

membawakan misinya sebagai pendidik bangsa. 

4). Sikap terhadap pebelajar 

 Dalam kode etik guru Indonesia dituliskan bahwa : ”Guru berbakti 

membimbing pebelajar untuk membentuk manusia Indonesia 

seutuhnya yang berjiwa Pancasila”. Dasar ini memberikan 

beberapa prinsip yang harus dipahami oleh seorang guru dalam 
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menjalankan tugasnya sehari-hari, yakni : tujuan pendidikan 

nasional, prinsip membimbing, dan prinsip pembentukan manusia 

Indonesia seutuhnya. 

 Guru dalam mendidik seharusnya tidak hanya mengutamakan 

pengetahuan atau perkembangan intelektual saja, tetapi harus juga 

memperhatikan perkembangan  seluruh pribadi pebelajar, baik 

jasmani, rohani, sosial maupun yang lainnya yang sesuai dengan 

hakekat pendidikan. Hal ini dimaksudkan agar pebelajar pada 

akhirnya dapat menjadi manusia yang mampu menghadapi 

tantangan-tantangan dalam kehidupannya sebagai insan dewasa. 

5). Sikap terhadap tempat kerja 

 Untuk memperoleh hasil belajar yang maksimal diperlukan kondisi 

lingkungan kerja atau lingkungan belajar yang mendukung. Untuk 

itu guru perlu menciptakan suasana yang mendukung untuk 

berlangsungnya proses belajar-mengajar secara efektif dan efesien. 

Soetjipto dan Raflis Kosasi (1999 : 51) mengemukakan : terdapat 

dua hal yang perlu diperhatikan oleh guru dalam menciptakan 

suasana kerja yang baik, yaitu : 

a). Guru sendiri 

b). Hubungan guru dengan orang tua dan masyarakat sekeliling. 

 Terhadap guru sendiri dengan jelas dituliskan dalam salah 

satu butir dari kode etik yang berbunyi : ”Guru menciptkan suasana 
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sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses 

belajar-mengajar yang sesuai, maupun dengan penyediaan alat 

belajar yang cukup serta pengaturan organisasi kelas yang mantap, 

ataupun pendekatan lainnya yang diperlukan. 

 Dalam menjalin kerjasama dengan orang tua dan 

masyarakat, sekolah dapat mengambil prakarsa, misalnya dengan 

cara mengundang orang tua sewaktu pengambilan rapor, 

mengadakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat 

sekitar, mengikut sertakan orang tua dalam mengatasi masalah-

masalah sekolah yang perlu. Keharusan guru membina hubungan 

dengan orang tua dan masyarakat sekitarnya merupakan isi dari 

butir kelima kode etik guru Indonesia. 

6). Sikap terhadap pemimpin 

 Sikap seorang guru terhadap pemimpin harus positip, dalam 

pengertian harus bekerja sama., baik di sekolah maupun di luar 

sekolah. 

7). Sikap terhadap pekerjaan 

 Profesi guru akan selalu berhubungan dengan pebelajar yang dalam 

pelaksanaan memerlukan kesadaran dan kesabaran yang tinggi. 

Agar dapat memberikan layanan yang memuaskan masyarakat, 

guru harus dapat menyesuaikan antara keinginan dan permintaan 

masyarakat dengan pengetahuan dan kemampuannya. Dalam kode 
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etik profesi guru butir keenam dituliskan : ”Guru secara pribadi 

dan bersama-sama, mengembangkan dan meningkatkan mutu dan 

martabat profesinya”. Pendapat para ahli yang lain mengemukakan 

syarat bagi seorang guru yang baik meliputi kemampuan 

intelektual dan kemampuan berkomunikasi serta mempunyai sikap 

yang bak terhadap profesi guru. Sikap yang baik terhadap profesi 

guru merupakan kunci utama keberhasilan dalam menjalankan 

tugas. Program Akta IV-B Komponen Dasar Pendidikan Tenaga 

Kependidikan mengemukakan tiga syarat bagi seorang guru, yaitu : 

 a). Kompetensi pribadi 

 Seorang guru harus berkepribadian yang dijiwai oleh falsafah 

Pancasila, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara.   

b). Kompetensi profesional 

 Seorang guru harus menguasai bahan pengajaran dan menguasi 

cara penyajiannya yang mampu mendorong pebelajar belajar 

secara aktif dan produktif. 

c). Kompetensi masyarakat 

Seorang guru harus mampu berpartisipasi dalam kehidupan 

sosial sehari-hari di dalam lingkungan masyarakat sekitarnya, 

baik secara formal maupun informal 

 Lebih lanjut Suharsimi Arikunto (1996 : 102-103) mengemukakan bahwa 

seorang guru dikatakan memiliki sikap yang baik apabila dia menyukai bidang 
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pengajaran yang diajarkan dan mempunyai sikap-sikap berikut ini : suka 

mengembangkan ilmu, cinta kepada pebelajar, berusaha mengenal pebelajar, 

dengan baik, berpandangan luas dan suka humor, berorientasi pada hasil 

pekerjaan yang optimal, bekerja dengan penuh kesadaran dan motivasi berprestasi 

 Dari pandangan-pandangan itu dapat digaris bawahi bahwa dalam 

mengembangkan sikap terhadap profesi keguruan, guru sebagai anggota profesi 

harus bersikap positip serta mengembangkan kemampuan-kemampuan pribadinya 

untuk mendukung aktivitas guru dalam profesinya. Menurut Piet A. Sahertian 

(1985 : 67) usaha-usaha dalam pengembangan profesi tenaga kependidikan 

khususnya guru, meliputi : program pre-service education, program in-service 

education, program in-service training  

 1). Program pre-service Education 

     Program  pre-service Education meliputi program-program pendidikan 

guru. LPTK memiliki empat macam program pendidikan guru : 

 a). Program gelar melalui Strata 1 (S-1) 

b). Program Pasca Sarjana 

c). Program doktor 

d). Program non gelar (program diploma) 

Sementara itu ada program akta mengajar  untuk meningkatkan 

kemampuan mengajar bagi lulusan fakultas non-keguruan. 
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 2). Program in-service education 

      Program in-service education berfungsi jika para guru sudah 

mendapat jabatan dan mereka belajar lagi, di sini LPTK mempunyai 

fungsi in-service. Menurut Oliva yang ditulis kembali oleh Piet 

A.Sahertian (1985 : 69) pengembangan staf (Staff Development) 

dengan in-service education. Pengembangan staff lebih luas daripada 

in-service education. Pengembangan staff mencakup in-service 

education dan in-service training. Menurut Sergiovany, yang ditulis 

kembali oleh Piet A Sahertian (1985 : 69) pengembangan staff 

bersumber dari dalam diri seseorang untuk bertumbuh. Sifatnya 

internal, jadi usaha untuk berkembang dari diri sendiri untuk 

berkembang. Sedangkan program in-service education bersumber dari 

luar. Ada lembaga yang mengusahakan untuk membina guru untuk 

bertumbuh. Setelah itu barulah guru-guru berusaha mengikuti program 

pendidikan guru untuk meningkatkan kariernya. Secara sederhana 

dikatakan bahwa jika lembaga pendidikan guru difungsikan untuk 

meningkatkan mereka yang sudah punya jabatan dan bermanfaat untuk 

mengembangkan kemampuan dan peranannya, maka lembaga ini 

berfungsi in-service. Carter dalam Piet A Sahertian (1985 : 700 

mengungkapkan bahwa usaha guru dalam meningkatkan peran 

profesinya terdiri dari dua hal, yaitu : 

a). Pertumbuhan pendidikan (education growth), yaitu penanaman 

beberapa ketrampilam, sejumlah pengetahuan sebagai hasil 
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daripada belajar, baik melalui usaha sendiri maupun melalui orang 

lain.  

 b). Pengembangan pendidikan (educational development) yakni 

penambahan dalam kemampuan agar mampu menghadapi situasi 

tertentu sebagai hasil dari pengembangan orang lain. 

3).  Program in-service training 

     Program in-service training pada umumnya dilakukan melalui 

penataran. Piet A Sahertian (1985 :70) menyatakan bahwa terdapat tiga 

macam penataran, yaitu : 

a). Penataran penyegaran, yaitu usaha peningkatan kemampuan guru 

agar sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

pemantapan kemampuan tenaga kependidikan agar dapat 

melakukan tugas sehari-hari. 

b). Penataran peningkatan kualifikasi, yaitu usaha peningkatan 

kemampuan guru sehingga mereka memperoleh kualifikasi formal 

tertentu sesuai dengan standar yang ditentukan. 

c). Penataran penjenjangan adalah suatu usaha meningkatan  

kemampuan guru sehingga dipenuhi persyaratan suatu pangkat atau 

jabatan tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Program in-service training terdiri dari strategi pengembangan profesi guru, pola 

pengembangan profesi guru dan teknik pengembangan profesi guru. 

 1). Strategi pengembangan profesi guru  
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 Ada dua strategi dalam pengembangan profesi guru, yaitu : 

 a). Strategi datang (come structure) 

 b). Strategi pergi (go structure) 

 2). Pola pengembangan profesi guru 

     Ada beberapa model atau pola pengembangan profesi yang dapat 

dilakukan antara lain : 

 a). Pola ink blot 

 Pola ink blot menyerupai konsep tinta yang mengenai kertas, 

secara garis besar dapat digambarkan : 

 

 

 

 

Gambar 10. Pola pengembangan profesi guru ink blot 
Sumber : Piet a Saheritan (1985 : 73) 

  
Ciri-ciri khusus pada pola ink blot : 

*  Penatar berasal dari sekolah tertentu 

 

Sekolah sebagai 

Pusat penggerak 
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*  Penatar berasal dari sekolah lain 

* Setelah ditatar maka petatar tadi diharapkan menjadi penatar 

baru, bertugas menatar guru dari sekolah lain dan seterusnya. 

b).  Pola cell 

 Dalam pola cell guru-guru yang telah ditatar secara individual 

diharapkan menjdai sumber penyebar hasil-hasil penataran secara 

berarti. Pola cell dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

Gambar 11. Pola pengembangan profesi guru pola cell 
Sumber : Piet A Sahertian (1985 : 75) 

 

Ciri-ciri pola sel antara lain : 

* Penatar merupakan tim yang sudah dibentuk dan tidak harus berasal 

dari satu sekolah tertentu. 

* Penatar dipilih dari guru-guru yang memenuhi syarat dan bukan 

hanya dari satu sekolah 

Sekolah 
Inti 
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* Sesudah ditatar, petatar akan menjadi penatar secara individual. 

Demikian seterusnya, jadi penatar berubah-ubah. 

c). Pola kursus tertulis 

 Pola kurus tertulis mempunyai ciri-ciri : 

* Tim penatar dibentuk secara tetap dan menulis buku pelajaran yang akan 

dibaca oleh para guru. 

* Para penatar mengikuti pelajaran melalui bahan-bahan tertulis yang 

dikirim secara berkala 

d). Pola siaran guru 

 Pola ini berkembang dengan adanya siaran radio atau TV yang dapat 

dimanfaatkan untuk usaha peningkatan kualitas guru. Ciri-ciri pola 

siaran adalah : 

* Tim penatar dibentuk secara tetap pada satu tingkat dan melaksanakan 

penataran secara tetap pada satu tempat. Setiap petatar/guru mengikuti 

pelajaran melalui TV atau radio. 

* Para peserta dapat mengikuri dari jarak jauh. 

e). Pola study group 

 Pola study group adalah pola penyebaran yang digunakan sekelompok 

guru yang berkumpul pada satu tempat. Sekarang ini disebut Musyawarah 

Guru Mata Pelajaran (MGMP) atau Musyawarah Guru Pembimbing 

(MGP). Pola study group mempunyai ciri dibentuk dengan kepengurusan 
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yang lengkap. Biasanya dianjurkan agar anggota kelompok dari guru-guru 

sejenis, misalnya MGMP Matematika, MGMP PKn dan lainnya. 

   3). Teknik Pengembangan Profesi Guru 

 Evans seperti yang dikutip oleh Piet A Sahertian (1985 : 82-84) 

mengemukakan macam-macam teknik pengembangan profesi, yakni teknik 

yang bersifat individual dan teknik yang bersifat kelompok 

a). Teknik yang bersifat individual 

  Gwyn dalam Piet A Sahertian (1985 :4) mengemukakan tentang alat 

penilaian kemampuan guru, yaitu menurut rating yaitu suatu penilaian 

secara sistematis terhadap penilaian kinerja guru. Kinerja biasanya 

dikaitkan dengan jabatan tugas yang menyangkut pengetahuan, 

ketrampilan dan ciri khas dari perilaku kerja seorang guru. Selain itu Piet 

A Sahertian mengemukakan beberapa alat penilaian, antara lain : 

1). Chek list, yaitu suatu alat untuk mengumpulkan data guna melengkapi 

informasi yang lebih obyektif terhadap kemampuan mengajar guru. 

Chek list terdiri dari : 

(a). Evaluative chek list : yaitu suatu daftar yang berisi pernyataan 

yang disusun dengan menggunakan skala dua, ”ya” dan ”tidak” 

(b). Activity chek list : yakni suatu daftar keaktivan yang dijawab 

dengan cara men-chek ya atau tidak pernyataan yang ditulis 

mengenai keaktivan di kelas. 
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2). Skala penilaian (rating scale), dalam skala pemilaian biasanya yang 

diukur adalah kepribadian guru. 

Dari pandangan-pandangan para ahli dan praktisi pendidikan di muka, 

maka dapat digaris bawahi bahwa yang dimaksud dengan sikap terhadap profesi 

keguruan adalah sebagai berikut : 

(1). Suatu pemahaman yang diyakini melalui proses-proses yang melibatkan 

komponen-komponen kognitif untuk memikirkan, komponen afektif untuk 

memberikan penilaian berdasarkan emosi dan perasaan serta komponen 

psikomotor berupa dorongan untuk bertindak.  Keyakinan itu didukung 

dengan suatu persiapan yang panjang sehingga seorang guru memiliki suatu 

keahlian atau ketrampilan yang khusus, dalam hal ini yang dimaksud dengan 

keahlian dan ketrampilan khusus adalah keahlian dibidang pendidikan 

utamanya prinsip dan azas-azas didaktik-metodik. 

(2). Sikap guru terhadap profesi keguruan dapat diukur dengan menggunakan 

skala penilaian berupa angket mengenai sikap guru terhadap peraturan 

perundang-undangan, sikap guru terhadap organisasi profesi, sikap guru 

terhadap teman sejawat, sikap guru terhadap pebelajar, sikap guru terhadap 

tempat kerja, sikap guru terhadap pemimpin dan sikap guru terhadap 

pekerjaan. 
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4. Kemampuan dalam Mengembangkan Bahan Instruksional 

a. Pengertian Bahan Instruksional 

  Strategi instruksional yang dikembangkan oleh pengembang instruksional 

atau guru, merupakan resep untuk mengembangkan bahan instruksional. 

Pertanyaan yang segera muncul adalah bahan instruksional yang bagaimana 

yang akan dikembangkan? Jawaban  pertanyaan itu tergantung kepada bentuk 

kegiatan instruksional yang akan dilaksanakan. Atwi Suparman (1997 : 198) 

mengemukakan bahwa pada dasarnya setiap bentuk kegiatan instruksional 

membutuhkan bahan instruksional yang berbeda. Secara umum bentuk 

kegiatan instruksional ada tiga macam : pertama pengajar sebagai fasilitator 

dan pebelajar secara mandiri, kedua pengajar sebagai sumber tunggal dan 

pebelajar belajar darinya. Ketiga pengajar sebagai penyaji bahan belajar yang 

telah dipilih dan diramunya atau yang telah dikembangkannya, para pebelajar 

dapat belajar dari bahan tersebut dengan sedikit bantuan dari guru. Penelitian 

ini selanjutnya menggunakan variabel bahan instruksional yang ketiga, yakni 

yang lebih dikenal dengan istilah PBS (Pengajar, Bahan dan Siswa/Pebelajar), 

dimana bahan instruksional telah dipilih oleh guru  dan dikembangkan sesuai 

dengan karakteristik mata pelajaran dan karakteristik pebelajar. 

  Dalam pengembangan bahan instruksional, dimana pengajar memilih dan 

mengembangkannya yang selanjutnya disingkat dengan PBS, pengajar 

menyajikan isi pelajaran sesuai dengan strategi instruksional yang telah 

disusunnya dengan menambah atau mengurangi materi yang ada dalam bahan 

belajar yang digunakan. 
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  Bahan instruksional harus disiapkan oleh pengembang instruksional, yang 

isinya secara umum terdiri dari tiga bagian, yaitu : Silabus, bahan instruksional 

yang disediakan di lapangan yang relevan dengan strategi instruksional yang 

telah disusunnya dan tes. 

  Dick dan Carey (1997 : 205) mengemukakan mengenai komponen-

komponen pada pengembangan bahan instruksional (commponents of an 

instruction package) yaitu : 

  1). Student manual 

 Pada komponen mengandung arah bagaimana menggunakan sumber-

sumber pada bahan instruksional. Dalam student manual memuat 

stretegi-strategi yang dapat dilakukan para pebelajar dalam proses 

pengajaran. Komponen ini juga memuat beberapa bahan instruksional 

termasuk dengan pernyataan tujuan khusus pembelajaran dan tes atau 

latihan. 

2). Instructional materials 

 Bahan-bahan instruksional memuat informasi termasuk media yang 

dapat digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Bahan 

instruksional yang baik yang dapat memuat secara tertulis bahan-bahan 

yang sesuai dengan bahan pembelajaran. 

3). Tests 

 Pengembangan bahan instruksional seyogyanya memuat test, yang 

dimaksud dari tes ini tediri dari pretest dan postest. 
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4). Instructor’s manual 

 Komponen ini memuat tes dan informasi lain yang dapat membantu 

memutuskan hal-hal penting dalam proses pembelajaran bagi para 

instruktur. 

Sementara Ciborowski (1998 : 9-14) mengemukakan mengenai program-

program textbook, pebelajar dan pengajaran. Pendapatnya mengenai hal ini antara 

lain mengatakan bahwa sebagian orang tua menyukai anaknya yang belajar 

menggunakan textbook. Pandangan lain yang menyoroti textbook dari kesulitan 

pemahamannya, antara lain oleh Chall dan Conard, sedangkan yang menyoroti 

dari sudut tulisan adalah Tyson-Bernstein dan Britton, mengenai banyaknya 

informasi yang harus diterima oleh para pebelajar yang melebihi daya serapnya, 

oleh Chall, Conard dan Harris serta pandapat lain yang menyoroti bahan 

instruksional dengan pendapatnya yang menyatakan masih sangat lemah dalam 

hal desain instruksional, oleh Ambruster dan Gudbrandsen  seperti yang dikutip 

Ciborowski (1998 : 10) secara garis besar pendapat-pendapat itu jika 

disederhanakan berkisar pada hal-hal berikut : 

1). Motivasi para pebelajr untuk membacanya mengenai suatu topik 

tertentu 

2). Pengaruhnya terhadap pengembangan ketrampilan pemahaman yang 

komprehensif dan pemecahan masalah. 

3). Membantu pebelajar untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. 
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Lebih lanjut Jean Ciborowski (19980 membedakan textbook menjadi dua 

macam yaitu narative text dan expository text. Untuk memahami kedua textbook 

tersebut dapat diperhatikan dalam gambar berikut ini :  

 

 - Beginning, middele, end     - listing   - problem/solutions 
 - plot  -structure     - cause/effects  - time ordering 

 - characterrs -setting     - compare/contrast 
 

Gambar 12. Pembagian texbook menurut Ciborowski (1998) 
Sumber : Jean Ciborowski (1998 : 12) 

  

 Selanjutnta Jean Ciborowski (1998 : 12-14) mengemukakan pengaruh 

teextbook pada pemahaman pebelajar. Oleh Ciborowski (1998) teextbook 

pengaruhnya terhadap pemahaman pebelajar (comprehension) dibedakan menjadi 

tiga yaitu : 

 1). Structure 

 Jean Ciborowski (1998 : 12) mengenai structure mengemukakan 

pendapatnya berikut ini  

 

Expository text 

Science Sosial studies “Alice in wonderland” 

Narative text 
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2). Ceherence 

 Armbruster, Osborne dan Davuson (1985) yan ditulis kembali oleh 

jean Ciborowski (1998 : 13) mengemukakan bahwa Coherence 

menunjukkan bagaimana suatu ide-ide diintegrasikan pada suatu 

textbook dalam setiap bab atau unit. Coherence ditulis dengan 

pernyataan secara eksplisit mengenai beberapa ide-ide, referensi yang 

mendukung dan lain-lain. Coherence penting karena sifatnya yang 

mudah dimengerti serta lebih bermakna. 

3). Audience Appropriateness 

     Bagian ketiga yang utama dalam suatu textbook adalah audience 

appropriateness. Bagian ini menunjukkan kesesuaian antara teks 

dengan tingkat pengetahuan dan ketrampilan pembaca.  Jean 

Ciborowski (1998 : 14) mengemukakan bahwa untuk memperoleh 

kesesuaian tersebut, dianjurkan untuk melalui tiga jalan, yakni : 

 a). Meaty (vs supervisial) menjelaskan tema/topik 

b) Penggunaan berpikir analogis untuk menjelaskan komplikasi atau 

ide-ide abstrak 

c). Penggunaan ”frenly talk” atau ”meta discorse” (talking directly) 

pada pembaca dengan menggunakan istilah yang anda/kamu. 

Adjat Sakri (1997 : 1-6) mengemukakan istilah-istilah buku ajar, buku 

pelajaran, paparan ilmu dan buku swa ajar. Pandangannya sebagai berikut : 
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1). Buku ajar 

 Buku ajar dibuat dalam situasi belajar-mengajar, oleh karena itu dalam 

buku ajar banyak ditunjang oleh alat pendidikan seperti ilustrasi, tabel, 

diagram, ringkasan dan soal. Sebagai media instruksional, 

penulisannya tidak dapat dipisahkan dari tujuan pendidikan negara 

yang bersangkutan, kurikulum lembaga pendidikan yang akan 

menggunakan buku itu, dan tingkat kemampuan pebelajar yang akan 

menggunakan buku itu , dan tingkat kemampuan pebelajar yang akan 

membacanya. Dalam perkembangannya buku ajar makin 

menampakkan cirinya yang khas, berkat pemanfaatan ilmu pendidikan 

mutakir dan ilmu lain yang berhubungan, serta kemajuan dibidang 

percetakan dan teknologi pada umumnya. Di Amerika Serikat buku 

ajar Sekolah Dasar dan Menengah sering disebut school books atau 

elhi books (kata ehli kependekan dari elementary and highschool). 

Perbedaannya dengan buku pelajaran, pada dasarnya buku ajar 

termasuk salah satu buku pelajaran, yang berarti bahwa tidak semua 

buku pelajaran itu buku ajar. Dengan memperhatikan sifat-sifatnya 

maka buku ajar dalam hal ini sama dengan pengertian bahan 

instruksional pada penelitian ini. 

2). Buku pelajaran 

 Buku pelajaran adalah segala karya tulis yang digunakan oleh guru 

dalam proses belajar-mengajar. Dengan demikian buku pelajaran 

memiliki ruang lingkup yang luas, sehingga pada dasarnya, setiap 
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karya tulis dapat digolongkan ke dalamnya sejauh digunakan oleh guru 

sebagai media pengajaran. Jika guru menugasi pebelajarnya membaca 

artikel tertentu dalam sebuah majalah, buku atau ensiklopedi, 

mengupas sebuah novel, mencari beberapa makna kata dari kamus, dan 

lain-lain, semua pustaka itu oleh guru dipakai sebagai buku pelajaran. 

Diluar situasi belajar-mengajar tadi, pustaka tersebut diperlakukan 

sebagimana maksud penerbitnya. 

3). Paparan ilmu 

 Paparan ilmu ialah karya yang ditulis oleh ilmuwan dan ditujukan 

kepada sesama ilmuwan. Menurut Widdowson yang ditulis kembali 

oleh Adjat Sakri (1997 : 4) terdapat perbedaan antara wacana tentang 

pengajaran ilmu seperti yang terdapat dalam buku ajar dan wacana 

tentang paparan ilmu seperti yang terdapat dalam makalah penelitian 

atau artikel dalam majalah ilmiah. Lebih lanjut Widdowson dalam 

Adjat Sakri (1997 : 4-5) mengmukakan : bahwa wacana tentang 

pengajaran ilmu, yaitu tentang ilmu sebagai perkara, seperti yang 

terdapat dalam buku ajar, misalnya berbeda dengan wacana tentang 

paparan ilmu, yaitu tentang ilmu sebagai winaya (disiplin), seperti 

yang terdapat dalam makalah penelitian. Menurutnya perbedaan itu 

dilihat keduanya pada suatu skala pembahasan, yang menghubungkan 

budaya primer dengan budaya sekunder dunia ilmu. Yang saya 

maksudkan ialah pengajaran ilmu dari berbagai tingkat 

memperkenalkan pengertian  dan prosedur penyiasatan ilmu. 
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  Pada tingkat permulaan, pengajaran itu diacukan kepada 

pengalaman mahasiswa sendiri dan dengan demikian, berkaitan 

dengan budaya primernya. Namun sementara pengajaran meningkat, 

berkembanglah budaya sekunder dalam diri mahasiswa, dan ia pun 

berangsur-angsur mendekati kedudukan sebagai seorang ilmuwan. 

4). Buku swajar 

 Salah satu penelitian di Amerika Serikat menyimpulkan bahwa 

sebagian besar waktu belajar yang produktif dari pebelajar dihabiskan 

untuk bertindak dengan media (biasanya buku ajar/bahan 

instruksional), sedangkan hanya kira-kira lima persen dari waktu 

belajar produktif mereka digunakan untuk bertindak dengan guru. 

(Reigeluth dalam Adjat Sakri : 2000 : 7). Buku ajar yang terprogram 

lebih lanjut disebut swajar, yang dalam istilah asingnya disebut self-

instructional textbook. 

  Menurut Adjat Sakri buku swajar digunakan oleh banyak orang 

dikarenakan alasan-alasan berikut ini, antara lain : pertama kehadiran 

buku seperti ini memungkinkan guru untuk lebih banyak berhadapan 

dengan pebelajar seorang demi seorang atau kelompok kecil. Kedua 

guru dapat lebih banyak memusatkan perhatiannya kepada usaha 

membangkitkan minat pebelajar dan jika diperlukan menolong 

pebelajar yang lemah. Ketiga karena ketrampilandan pengetahuan 

dasar telah diperoleh dari buku sebelum masuk kelas, waktu di kelas 

dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang lebih menyenangkan dan 
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sama pentingnya, yakni kegiatan yang diarahkan pada pemantapan 

ingatan dan pemahaman, bahkan kepada pengembangan pengetahuan 

yang dibahas. 

  Di Indonesia buku yang disusun dengan pola swajar, yakni buku 

yang mengajar sendiri sehingga dapat dipelajari tanpa guru. Akan 

besar artinya karena akan berfungsi untuk : 

a). Membantu meningkatkan mutu pendidikan di Perguruan Tinggi 

yang masih mengalami kekurangan tenaga guru dan perpustakaan 

yang memadai, perguruan tinggi seperti itu cukup banyak, baik di 

negeri maupun swasta. 

b). Membantu Universitas Terbuka, yang sangat membutuhkan buku 

swajar. 

c). Memberikan kesempatan kepada anggota masyarakat yang tidak 

dapat melanjutkan pendidikan formalnya, tetapi besar hasratnya 

untuk mencapai cita-citanya dengan belajar sendiri. 

b). Pengertian kemampuan dalam Mengembangkan Bahan Instruksional 

  Seperti yang telah diketahui, bahwa kata kemampuan berasal dari 

kata dasar mampu yang oleh Purwodarminta dalam kamus besar Bahasa 

Indonesia diartikan sanggup, dapat atau cakap. Sehingga kemampuan berarti 

kesanggupan atau kecakapan seseorang dalam hal ini guru atau pengembang 

instruksional. Kemampuan dalam mengembangkan bahan instruksional berarti 

kesanggupan atau kecakapan guru atau pengembang instruksional dalam 
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mengembangkan bahan-bahan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. 

Selanjutnya bahan yang digunakan kegiatan pembelajaran tersebut berupa 

bahan yang bercirikan Pengajar, Bahan dan Siswa (Pebelajar) yang disingkat 

PBS.  

 Dengan memahami ketiga kegiatan instruksional seperti yang telah 

disebutkan di muka,  maka terdapat tiga pola kegiatan pengembangan bahan 

instruksional yaitu : 

 1). Pengembangan bahan instruksional mandiri 

2). Pengembangan bahan pengajaran konvensional 

 3). Pengembangan bahan instruksional PBS 

 Dalam pengembangan bahan instruksional PBS, pengembang 

instruksional menggunakan strategi instruksional yang telah disusunnya, 

memilih dan mengumpulkan bahan-bahan instruksional yang diperlukan dan 

relevan. Bahan-bahan tersebut tidak perlu diubah, baik isi maupun formalnya. 

Segala kekurangannya diisi oleh pengajar. Karena itu, komplek tidaknya 

petunjuk pengajar untuk PBS sangat tergantung pada relevansi bahan 

instruksional yang tersedia di lapangan dengan strategi instruksional yang telah 

disusun sebelumnya.  

 Berikut ini langkah-langkah yang dapat digunakan oleh pengembang 

instruksional dalam mengembangkan bahan PBS, yaitu : 

1). Memilih dan mengumpulkan bahan instruksional yang tersedia di 

lapangan dan relevan dengan isi pengajaran yang tercantum dalam 
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strategi instruksional. Bahan tersebut dapat berupa media cetak maupun 

audio visual. 

2). Menyusun bahan tersebut sesuai urutan pada strategi instruksional yang 

telah disusun sebelumnya. 

3). Menyusun program pengajaran. 

4). Menyusun petunjuk cara menggunakan bahan instruksional yang 

dibagikan kepada para pebelajar. 

5). Menyusun bahan lain (bila masih diperlukan) yang berupa transparansi, 

gambar, bagan atau sejenisnya (Atwi Suparman, 1997 :205) 

Satu hal yang harus diperhatikan oleh para pengembang instruksional 

adalah setelah mengembangkan bahan instruksional yang telah terbentuk dari 

satu diantara tiga bentuk bahan instruksional di muka, para pengembang bahan 

instruksional harus mengembangkan dua macam pedoman yaitu pedoman para 

pebelajar dan pedoman pengajar. 

1). Pedoman para pebelajar 

 a).  Petunjuk penggunaan bahan belajar yang diterima para pebelajar. 

b). Daftar kegiatan yang harus dilakukan secara berurutan setiap unit 

pelajaran atau pertemuan. 

c). Untuk PBS pedoman para pebelajar adalah program pengajaran yang 

telah diterima di awal pertemuan. 
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2). Pedoman pengajar 

 Berisi petunjuk kegiatan yang harus dilakukan oleh pengajar, khususnya  

dalam PBS, pedoman pengajar terdiri dari : 

a). Isi pelajaran yang belum termasuk dalam bahan belajar yang diberikan 

kepada para pebelajar. 

b). Cara memberikan motivasi kepada para pebelajar 

c). Cara menyajikan dan menggunakan bahan instruksional yang telah 

diberikan kepada para pebelajar. 

d). Cara menyelenggarakan dan melaksanakan tes 

e). Naskah dan cara menyelenggarakan tes awal, tes selama proses 

pengajaran dan tes akhir. 

Disamping itu beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penulisan buku 

bahan instruksional oleh Adjat Sakri (1997 : 11-13) dikemukakan seperti berikut : 

1). Hambatan  

 Beberapa hal yang menjadi hambatan dalam penulisan bahan 

instruksional, khususnya di negara berkembang, utamanya di 

Indonesia, antara lain : 

 a). Kesulitan menentukan penulis yang tepat dan cocok. 

Mengenai hal ini dikemukakan oleh Altbach dalam tulisannya 

”Keysissues of textbook provision in the third world” yang ditulis 

kembali oleh Adjat Sakri (1997 : 11) 
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b). Kesulitan masalah bahasa dan ejaan 

Albach dalam Adjat Sakri (1997 :13) mengemukakan beberapa 

syarat bagi para penulis buku ajar atau dalam hal ini adalah 

bahan instruksional, antara lain : 

(1). Penguasaan bidang ilmu yang ditulisnya 

(2). Mempunyai pengalaman mengajar 

    (3). Memiliki ketrampilan menulis 

Demikian beberapa hal yang berhubungan dengan hambatan-hambatan 

dalam penyusunan bahan instruksional.     

2). Tahap persiapan 

Adjat Sakri (1997 : 16) mengemukakan bahwa dalam tahap ini 

kegiatan yang dilakukan antara lain : 

      a). Menetapkan untuk siapa buku itu ditulis 

b). Perhatian dilanjutkan dengan mengumpulkan keterangan mengenai 

calon pembaca : bagaimana minat belajarnya, minatnya kepada 

perkara yang akan  ditulis, penguasaan bahasanya dan lain-lain. 

c). Langkah berikutnya ialah mengumpulkan sumber bahan karangan, 

terutama yang berupa karya tulis. 

d). Selanjutnya merumuskan tujuan karangan, yang menyatakan secara 

tertulis apa yang hendak dicapai oleh penulis dengan karangan itu, 
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berapa kendala yang akan menghambat, masalah keuangan, waktu 

yang tersedia dan lain-lain. 

e). Memilih dan menyusun bahan karangan sehingga cocok dengan 

tujuan yang hendak dicapai, menuliskan sasaran tiap-tiap bab. 

f). Menentukan jumlah halaman yang disesuaikan dengan kemampuan 

pebelajar untuk memahami maksud dari buku yang telah 

dikembangkan. 

3) Mencari sumber bahan 

 Pengumpulan bahan yang hendak ditulis dimulai dengan mencari tempat 

sumber bahan tersebut. Pertama-tama tentulah perhatian ditujukan pada 

sumber yang berupa pustaka, baik yang telah tersedia maupun yang berada 

di perpustakaan. Pustaka dalam hal ini dapat berupa majalah, buku, surat 

kabar, kaset suara, pustaka mikro (mikroforms) dan segala kemasan 

informasi yang berbeda di perpustakaan. Sedangkan dalam arti yang 

sempit pustaka diartikan dengan daftar pustaka yang tercantum dalam 

sebuah karya tulis, yang dalam bahasa asing diistilahkan dengan 

bibliography. 

4). Menuliskan tujuan karangan 

 Sebelum sampai tahap penyususan, para guru atau pengembang 

instruksional hendaknya menetapkan lebih dahulu tujuan menulis buku 

tersebut, dan menuliskannya dengan jelas. Yang dimaksudkan tujuan 

karangan di sini ialah sebuah pertanyaan yang menyebutkan untuk apa kita 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

138

menulis perkara tertentu. Penulisan tujuan disusun sesuai dengan 

lingkungan dimana bahan instruksional itu akan digunakan. 

5). Menentukan isi, susunan dan sasaran  

 Penentuan isi, susunan dan sasaran sangat erat hubungannya dengan 

perencanaan pelajaran, hendaknya ketiga-tiganya dilakukan bersama-

sama. Setelah itu perlu untuk menentukan hal-hal yang harus diperhatikan 

didalam menentukan isi, susunan dan sasaran. Antara lain : 

a). Sasaran harus dinyatakan dengan jelas dan tidak taksa (bermakna 

ganda) kemampuan yang  harus dicapai oleh para pebelajar. 

b). Sasaran menyatakan apa yang dapat diperbuat oleh para pebelajar pada 

akhir pelajaran, yang sebelumnya tidal dapat diperbuatnya. 

c). Sasaran hendaknya memberikan setepat-tepatnya kegiatan para 

pebelajar yang hasilnya dapat diamati dan diukur, sehingga dianjurkan 

tidak menggunakan kata-kata mengetahui atau memahami yang sulit 

untuk diukur, melainkan dengan kata-kata menyebutkan, menghitung, 

menjelaskan, mengidentifikasi dan lain-lain. 

d). Sasaran diusahakan yang memberikan manfaat pebelajar sebagai 

pegangan ketika membaca. 

e). Sasaran dipakai sebagai pegangan dalam membuat penilaian mengenai 

kemampuan pebelajar sebagai hasil belajar 
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Selain beberapa yang telah disebutkan di muka, terdapat lagi beberapa hal 

yang harus dieperhatikan dalam penyusunan atau pengembangan bahan 

instruksional. 

6). Ilustrasi  

Dalam penulisan bahan instruksional selain hambatan-hambatan yang 

perlu diperhatikan adalah ilustrasi. Ilustrasi dalam hal ini dapat berupa 

foto, gambar, garis, diagram, tabel, grafik, peta bahkan kartun. Dalam 

penelitian Vella (1998 h :15) dalam Adjat Sakri mengemukakan bahwa 

”Informasi yang terkandung dalam tabel dan gambar itu meliputi sebagian 

besar dari bahasan yang dicakup oleh  kuliah pendahuluan”. 

7). Uji coba naskah 

Naskah yang telah selesai ditulis perlu diuji coba kepada sejumlah calon 

pemakai untuk memperoleh masukan tentang kekurangannya. Bagian yang 

kurang jelas atau membingungkan, kalimat yang taksa (bermakna ganda) 

sehingga dapat menimbulkan tafsir yang keliru dan kelemahan lainnya 

diperbaiki. Uji coba selain dapat memberikan masukan bagi penulis, 

perusahaan percetakan, namun juga dapat mendapatkan saran atau kritik 

yang membangun dari pada pembaca. Dessauer (1974, h : 68)  

mengemukakan bahwa ”Saran sangat bermanfaat dalam memperbaiki dan 

memperjelas beberapa bagian di dalam bukunya”. 
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8). Tahapan penerbitan  

 Tahapan selanjutnya adalah penyerahan naskah kepada penerbit. 

Sebaiknya sebelum menyerahkan kepada penerbit, penulis dapat 

mengkonfirmasikan kepada penerbit untuk mendapatkan kesesuaian-

kesesuaian dengan kebijaksanaan penerbit. Dalam proses penerbitan 

dikenal dengan adanya penyuntingan. Penyuntingan harus disetujui oleh 

penulis. Penulis diberi kesempatan untuk memeriksa borhan (cetak 

percobaan) sebelum percetakan dimulai. 

 

B. Penelitian yang relevan 

1. Penelitian mengenai profesionalisme guru 

a. Penelitian tentang profil guru dalam berbagai aspek. 

  Penelitian ini antara lain dilakukan oleh Tisna Amidjaya (1979) 

yang ditulis kembali oleh Piet A Sahertian (1985). Hasil penelitiannya 

mengenai spektrum kompetensi guru dari segala aspeknya. Tisna 

Amidjaya berpendapat yang dimaksud dengan spektrum kompetensi 

adalah variasi kuantitatif dan kualitatif perangkat kompetensi yang 

dimiliki oleh korps tenaga kependidikan yang dibutuhkan dalam 

melaksanakan tugas kependidikan. Selanjutnya Tisna Amidjaya (1979) 

mengemukakan tiga dimensi umum kompetensi yang membentuk 

kompetensi profesinal tenaga kependidikan, yaitu : 

1) Kompetensi personal 
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2) Kompetensi sosial 

3) Kompetensi profesional 

Sedangkan Glickman yang ditulis kembali oleh Piet A Sahertian (1985) 

dalam penelitiannya mengemukakan bahwa ”Guru yang profesional punya 

kemampuan berpikir abstrak dan kreatif serta tingkat komitmen dan kepedulian. 

Selanjutnya Glickman (1988) mengemukakan beberapa kriteria yang perlu 

dikembangkan dalam hubungannya dengan kompetensi guru. Hasil penelitian 

Glickman ini telah dipublikasikan dalam California Council on Teacher 

Education seperti yang telah ditulis kembali oleh Piet A Sahertian (1998 : 56). 

Kompetensi-kompetensi yang dimaksud antara lain : 

1). Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan belajar 

pebelajar. 

2) . Membimbing pebelajar agar mereka dapat mengerti diri mereka 

sendiri. 

3). Menolong pebelajar mengerti dan mewujudkan nilai-nilai budaya 

bangsa sendiri. 

4). Berpartisipasi secara efektif dalam segala kegiatan sekolah. 

5). Membantu memelihara hubungan antara sekolah dan masyarakat. 

6). Bekerja atas dasar tingkat profesional. 

 Burton., Brucker dan Witty mengemukakan dalam penelitiannya pada 

sejumalh 14.000 pebelajar mengemukakan beberapa sifat kepribadian 
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yang tidak disukai dan sifat yang disukai oleh pebelajar. Pendapatnya 

sebagi berikut : 

1). Sifat-sifat guru yang baik dan disukai oleh para pebelajar, antara 

lain : 

 a). Ramah tamah dan suka mendengarkan orang lain. 

b). Sabar dan fleksibel dalam mengajar 

c). Luas pandangan dan menaruh perhatian pada orang lain 

d). Penampilan pribadi yang menyenangkan dan sopan santun 

e). Jujur, suka humor dan menaruh perhatian pada masalah-

masalah pebelajar. 

f). Bisa menggunakan pujian dan mau memperbaiki. 

g). Pandai sekali mengajar dalam mata pelajaran 

2). Hasil penelitian mengenai sifat-sifat guru yang tidak disukai, antara 

lain : 

  a). Temperamen buruk 

  b). Suka mencari popularitas murahan 

  c). Kurang rasional dan kurang realistis 

  d). Suka bicara tidak benar, terlalu kasar dan kejam 

e). Kurang fleksibel dalam mengajar, suka menjatuhkan pebelajar, 

terlalu berlebihan dan kurang humor. 
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b. Penelitian tentang perilaku guru sebagai suatu profesi. 

  Kimball Wiles yang dikutip oleh Piet A Sahertian (1985 : 57) 

mengemukakan bahwa dari 971 guru yang dijadikan responden, hasil 

penelitiannya sebagai berikut : 

1). Hanya sebagian guru yang merasa puas sebagai guru profesional. 

2). Kepuasan profesional ditentukan oleh lamanya pengalaman mengajar. 

3). Kepuasan guru hanya terdapat pada mereka yang menyatakan bahwa 

sekolah itu berperan penting artinya mereka sungguh-sungguh 

mencintai pekerjaannya. 

4) Guru-guru akan merasa puas apabila mendapatkan pelayanan program 

perbaikan, administrasi program dan keuangan yang terencana dengan 

baik. 

5) Guru merasa puas dalam jabatannya bila mereka punya kepastian 

terhadap jaminan hidup masa depan. 

6)  Guru-guru merasa puas bila lingkungan masyarakat sekitarnya mampu 

membantu iklim kehidupan sosial yang menyenangkan, misalnya : 

pandangan masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. 

7)  Guru-guru yang sudah berkeluarga akan menunjukkan rasa kepuasan 

kerja lebih baik dari pada guru-guru yang belum berkeluarga.  
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Pendapatnya  mengenai kinerja guru, sebagai berikut : 

1). Kepuasan kerja sangat ditentukan oleh kondisi hidup, kondisi keluarga, 

gaji dan jaminan hidup, kondisi sekolah dan beban mengajar guru. 

2). Guru merasa bertumbuh secara pribadi sangat ditentukan oleh irama 

perilaku dan penampilan pemimpin yang menyenangkan. 

3). Kaitannya dengan masalah kepemimpinan, hubungan kemanusiaan 

bersumber pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia. 

c. Penelitian tentang kesehatan mental guru sebagai suatu profesi 

   Penelitian yang dilakukan oleh Henry P Smith yang dikutip Piet A 

Sahertian (1985) menjelaskan problem pribadi guru itu terdiri dari : 

 1). Penampilan hidup di tengah masyarakat 

2). Bekerja sama dan berhubungan dengan teman sejawat 

3). Bekerja bersama-sama seperti dengan kepala sekolah 

4). Bekerja dengan pebelajar, baik di dalam kelas maupun di luar kelas 

5). Menciptakan dan memelihara kehidupan yang normal dalam keluarga 

6). Memperbaiki status sebagai profesi 
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2. Penelitian mengenai kemampuan guru menggunakan media 

pembelajaran 

Penggunaan media pengajaran dapat membantu pencapaian 

keberhasilan belajar. Ditegaskan oleh Danim (1995:1) bahwa hasil 

penelitian telah banyak membuktikan efektivitas penggunaan alat bantu 

atau media dalam proses belajar-mengajar di kelas, terutama dalam hal 

peningkatan prestasi pebelajar. Terbatasnya media yang dipergunakan 

dalam kelas diduga merupakan salah satu penyebab lemahnya mutu 

belajar pebelajar. 

Dengan demikian penggunaan media dalam pengajaran di kelas 

merupakan sebuah kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Salah satu 

upaya yang harus ditempuh adalah bagaimana menciptakan situasi 

belajar yang memungkinkan terjadinya proses pengalaman belajar pada 

diri pebelajar dengan menggerakkan segala sumber belajar dan cara 

belajar yang efektif dan efisien (Rusyan dan Daryani, 1993:3-4). Dalam 

hal ini, media pengajaran merupakan salah satu pendukung yang efektif 

dalam membantu terjadinya proses belajar. 

Pada proses pembelajaran, media pengajaran merupakan wadah 

dan penyalur pesan dari sumber pesan, dalam hal ini guru, kepada 

penerima pesan, dalam hal ini siswa. Dalam batasan yang lebih luas, 

Miarso (dalam Rahardjo, 1986:48) memberikan batasan media 

pengajaran sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 
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merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan pebelajar 

sehingga mendorong terjadinya proses belajar pada diri pebelajar. 

Rahardjo (1986:51) lebih lanjut menyatakan bahwa media 

memiliki nilai-nilai praktis berupa kemampuan untuk: 

a. Membuat konsep yang abstrak menjadi konkrit, misalnya untuk 

menjelaskan sistem peredaran darah. 

 b. Membawa objek yang berbahaya dan sulit untuk dibawa ke dalam 

kelas, seperti binatang buas, bola bumi, dan sebagainya. 

c.  Menampilkan objek yang terlalu besar, seperti candi borobudur. 

d. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang, 

seperti micro-organisme. 

e.  Mengamati gerakan yang terlalu cepat, misalnya dengan slow motion. 

f.  Memungkinkan pebelajar berinteraksi langsung dengan lingkungannya. 

g. Memungkinkan keseragaman pengamatan dan persepsi bagi pengalaman 

belajar. 

h.  Membangkitkan motivasi belajar. 

 i. Memberi kesan perhatian individual untuk seluruh anggota kelompok  

belajar. 
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j. Menyajikan informasi belajar secara konsisten dan dapat diulang 

maupun disimpan menurut kebutuhan. 

k. Menyajikan pesan atau informasi belajar secara serempak, mengatasi 

batasan waktu dan ruang. 

l.   Mengontrol arah maupun kecepatan belajar pebelajar. 

3. Penelitian yang berhubungan dengan strategi instruksional 

Penelitian yang relevan dengan strategi instruksional antara lain 

dilakukan oleh I Nyoman Sudana Degeng (1997) hasil-hasil penelitiannya 

berikut ini : Upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dilakukan oleh 

perangcang pembelajaran dengan pijakan-pijakan asumsi tertentu hakekat 

desain pembelajaran, seperti berikut ini : 

a.  Perbaikan kualitas pembelajaran diawali dari desain pembelajaran. 

b.  Pembelajaran dirancang dengan menggunakan pendekatan sistem. 

c. Desain pembelajaran didasarkan pada pengetahuan tentang bagaimana 

seseorang belajar. 

d.  Desain pembelajaran diacukan kepada isi belajar secara perorangan. 

e.  Hasil pembelajaran mencakup hasil langsung dan hasil pengiring. 

f.  Sasaran akhir desain pembelajaran adalah memudahkan belajar. 

 Selain penelitian yang dilakukan oleh I Nyoman Sudana Degeng, 

penelitian mengenai strategi pembelajaran juga dilakukan oleh Hamsu Abdul Gani 
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(1977). Penelitian yang dilakukannya mengenai strategi pengorganisasian 

pengajaran berdasarkan analisis hirarki. Hasil penelitian Hamsu Abdul Gani 

menyatakan bahwa strategi pengorganisasian pengajaran yang berdasar pada 

konsepsi urutan prasarat belajar menempuh prosedur sebagai berikut : 

a. perumusan tujuan instruksional 

b. Analisis struktur isi mata pelajaran 

c. Penataan dan pengurutan konsep 

 

4. Penelitian mengenai bahan ajar/bahan instruksional 

   Penelitian bahan instruksional dilakukan Hartley (1978) yang 

ditulis kembali oleh Adjat Sakri (1997 : 8). Hasil penelitiannya sebagai 

berikut :  

a.  Buku ajar atau bahan instruksional yang disusun dengan perencanaan dan 

pemahaman pengembangannya. 

b. Waktu yang dibutuhkan untuk mempelajarinya sama, bahkan kadang-

kadang lebih cepat. 

c.   Jika bahan instruksional dan guru bekerja sama, hasilnya akan lebih baik 

jika masing-masing bekerja sendiri. 

  Lebih lanjut Harltley menganjurkan kepada para guru dan 

pengembang instruksional, pendapat Harltley sebagai cerminan, hasil 

penelitiannya sebagai berikut : 
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a. Sasaran pengajaran dirumuskan dengan cara yang dapat diukur. 

b. Soal dibuat untuk menguji apakah sasaran tercapai 

 c. Setiap kompetensi dasar dikupas dengan teliti untuk menetukan struktur 

yang mendasarinya. 

d. Pengajaran disusun secara beruntun dan bersistem 

e. Naskahnya dujicobakan kepada sejumlah pebelajar (sampel) yang mewakili 

calon pemakai. 

f. Naskah diperbaiki berdasar hasil uji coba tersebut, lalu dujicobakan kembali 

sampai dapat ditunjukkan bahwa sasaran tercapai. 

  

C. Kerangka Berpikir 

Berdasarkana tinjauan kepustakaan baik yang terdapat dalam landasan 

teori maupun hasil-hasil penelitian yang relevan, penulis mengemukakan 

kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini untuk menyusun 

hipotesis. Untuk lebih mudahnya dalam memahami kerangka berpikir penulis 

akan menyajikan dalam bentuk skema seperti di bawah ini : 
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Bagan (Kerangka) Pikir 

Paradigma Hubungan Variabel Kualitatif 

 

1 

 

 

 

 

            4 

2 

 

 

      

     3 

 

Gambar 13. Pola hubungan desain penelitian bebas dengan variable terikat 

Keterangan : 

X1 : Kemampuan guru menggunakan media 

X2 : Kemampuan guru dalam menyusun strategi instruksional 

X3 : Sikap terhadap profesi guru 

Y : Kemampuan guru dalam mengembangkan bahan instruksional 

 Dari gambar di atas apabila diuraikan secara diskriptif, maka kerangka 

berpikir dalam penelitian ini sebagai berikut : 

 
Kemampuan Guru 

memilih media 
pembelajaran 

(X1) 

Kemampuan guru 
menyusun strategi 

instruksional  
(X2) 

(3) 
Sikap terhadap 

profesi guru 
(X3) 

 
 

Kemampuan guru 
mengembangkan 

bahan instruksional 
(Y) 
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1. Terdapat hubungan  positif yang signifikan antara kemampuan guru 

menggunakan media pembelajaran dengan kemampuan guru mengembangkan 

bahan instruksional. 

 Hal ini mengandung suatu pengertian bahwa jika kemampuan guru 

menggunakan media pembelajaran baik, maka kemampuan guru 

mengembangkan bahan instruksional akan baik pula, ataupun sebaliknya. 

Sehingga dapat dikatakan kemampuan guru menggunakan media 

pembelajaran berpengaruh terhadap kemampuan guru mengembangkan bahan 

instruksional. 

2.  Terdapat hubungan  positif yang signifikan antara kemampuan guru menyusun 

strategi instruksional dengan kemampuan guru mengembangkan bahan 

instruksional. 

 Hal ini mengandung suatu pengertian bahwa jika kemampuan guru menyusun 

strategi instruksional baik, maka kemampuan guru mengembangkan bahan 

instruksional akan baik pula, ataupun sebaliknya. Sehingga dapat dikatakan 

kemampuan guru menyusun strategi instruksional berpengaruh terhadap 

kemampuan guru mengembangkan bahan instruksional. 

3. Terdapat hubungan  positif yang signifikan antara sikap terhadap profesi 

keguruan  dengan kemampuan guru mengembangkan bahan instruksional. 

 Hal ini mengandung suatu pengertian bahwa jika  sikap terhadap profesi 

keguruan baik, maka kemampuan guru mengembangkan bahan instruksional 

akan baik pula, ataupun sebaliknya. Sehingga dapat dikatakan sikap terhadap 
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profesi keguruan berpengaruh terhadap kemampuan guru mengembangkan 

bahan instruksional. 

4. Terdapat hubungan  positif yang signifikan antara kemampuan guru 

menggunakan media pembelajaran, kemampuan guru menyusun strategi 

instruksional dan sikap terhadap profesi keguruan  dengan kemampuan guru 

mengembangkan bahan instruksional. 

 Hal ini mengandung suatu pengertian bahwa jika kemampuan guru 

menggunakan media pembelajaran, menyusun strategi instruksional dan sikap 

terhadap profesi keguruan  baik, maka kemampuan guru mengembangkan 

bahan instruksional akan baik pula, ataupun sebaliknya. Sehingga dapat 

dikatakan kemampuan guru menggunakan media pembelajaran, kemampuan 

guru menyusun strategi instruksional dan sikap terhadap profesi keguruan  

berpengaruh terhadap kemampuan guru mengembangkan bahan instruksional. 

 

D. Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan landasan teori, hasil-hasil penelitian yang relevan dan 

kerangka pemikiran yang telah dijelaskan di muka, maka dapat dirumuskan 

hipotesis penelitiannya sebagai berikut : 

1. Terdapat hubungan  positif yang signifikan antara kemampuan guru dalam 

menggunakan media pembelajaran dengan kemampuan guru dalam 

mengembangkan bahan instruksional. 
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2. Terdapat hubungan  positif yang signifikan antara kemampuan guru dalam 

menyusun strategi instruksional dengan kemampuan guru dalam 

mengembangkan bahan instruksional. 

3. Terdapat hubungan  positif yang signifikan antara sikap terhadap profesi 

keguruan dengan kemampuan guru dalam mengembangkan bahan 

instruksional. 

4. Terdapat hubungan positif yang signifikan antara kemampuan guru dalam 

menggunakan media pembelajaran, kemampuan guru menyusun strategi 

instruksional dan sikap profesi keguruan dengan kemampuan guru dalam 

mengembangkan bahan instruksional 
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BAB III 

METODOLOGI  PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

 Tempat penelitian adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) baik negeri 

maupun swasta di lingkungan kantor Departemen Pendidikan Nasional Kota 

Surakarta. 

 

2. Waktu Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan bulan September sampai bulan Nopember 2009 

 

B. Metode Penelitian 

 Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, maka penelitian ini 

termasuk penelitian “deskriptif korelasional”, dimana variable bebas tidak 

dikendalikan secara langsung karena perwujudan variable tersebut telah terjadi 

sebelumnya dan variable bebas tersebut tidak dimanipulasi. Ditinjau dari jenis 

penelitiannya, penelitian ini tergolong penelitian kuantitatif karena variable-

variabel yang diamati dianalisis dengan menggunakan angka-angka, ditabulasikan 

dan dianalisis dengan statistik uji yang sesuai. 

 Dilihat dari teknik pengumpulan data, yaitu dengan menggunakan daftar 

pertanyaan berupa tes kemampuan dan skala sikap, maka menurut Masri 

Singarinbun (1985 : 8) penelitian ini termasuk penelitian survey. 
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C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

1. Populasi Penelitian 

 Moh Nazir (1988 : 315) mengemukakan bahwa “Populasi adalah 

sekumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan.” 

Selanjutnya dalam penelitian ini populasi yang dimaksud adalah guru-guru yang 

mengajar  SMP se kota Surakarta. 

 

2. Sampel 

 Moh Nazir (1988 : 325) mengemukakan bahwa smapel merupakan bagian 

dari populasi yang mempunyai sifta-sifat sama dengan populasi, artinya sifat-sifat 

populasi secara representative dapat terwakili oleh sampel. Dalam penelitian 

survey dimana tidak memungkinkan untuk dilakukan penelitian populasi atau 

yang lebih sering disebut dengan sensus, maka penentuan sample haruslah benar-

benar hati-hati mengikuti prosedur dalam menentukan besarnya sample. Dalam 

penelitian ini besarnya sampel sejumlah 30 responden yang berasal dari 15 

sekolah selain responden dan sekolah yang telah dipilih dalam uji coba (try out). 

 

3. Teknik Pengambilan Sampel 

 Menurut Moh nazir (1988 : 344) mengemukakan bahwa untuk 

menentukan besarnya sample, dapat dilakukan dengan mengestimasi populasi 

total atau dapat pula dilakukan dengan cara cluster sampling. Cluster sampling 

sendiri terdiri dari one stage cluster sampling and two stage cluster sampling. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

156

Dalam penelitian ini penulis menggunakakan teknik two stage cluster sampling 

dengan lengkah-langkah sebagai berikut : 

a. Tahap pertama membagi wilayah Kota Surakarta menjadi tiga rayon, yakni 

rayon 1,2 dan 3. 

b. Wilayah-wilayah tersebut selanjutnya disebut primary sampling unit (psu). 

Pada tahap kedua ini dipilih tiga sekolah yang terdapat di beberapa sekolah 

pada psu tersebut.  

c. Sebagai hasil tahapan-tahapan tersebut tampak pada table 8 berikut ini : 

No Wilayah Jumlah Sekolah Jumlah Responden 

1 Rayon 1 5 10 

2 Rayon 2 5 10 

3 Rayon 3 5 10 

 Jumlah 15 30 

 

 

D. Definisi Operasional Variabel dan Tingkat Pengukurannya 

1. Variabel Bebas 

a. Kemampuan guru dalam memilih media pembelajaran 

Definisi operasional : keahlian atau penguasaan khusus guru dalam  

menggunakan media pembelajaran dengan memperhatikan materi dan tujuan 

yang akan dicapai. 

Tingkat pengukuran : interval 
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b. Kemampuan guru dalam menyusun strategi instruksional. 

Definisi operasional : keahlian atau penguasaan khusus guru dalam memahami 

suatu strategi instruksional yang menjelaskan komponen-komponen yang akan 

digunakan bersama bahan instruksional untuk melakukan kegiatan 

instruksional dalam rangka memperoleh hasil belajar pada pebelajar. 

Tingkat pengukuran : interval 

c. Sikap terhadap profesi keguruan. 

Definisi operasional : pola perilaku keadaan neunopsikis guru untuk 

melaksanakan kegiatan dalam profesi keguruan, tuntutan jabatan dalam 

profesi keguruan serta untuk bertanggungjawab pada kode etik yng terdapat 

dalam profesi keguruan. 

Tingkat pengukuran : interval 

 

2. Variabel Terikat. 

Kemampuan guru dalam mengembangkan bahan instruksional. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data, Instrumen dan Uji Coba Instrumen 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data, penulis menggunakan instrument berupa : 

a. Tes Kemampuan (Achievement Test) 

Digunakan untuk mengukur variable ; 

1) Kemampuan guru dalam menggunakan media pembelajaran 

2) Kemampuan guru dalam menyusun strategi instruksional 
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3) Kemampuan guru dalam mengembangkan bahan instruksional 

b. Skala Sikap (Attitude Test) 

Digunakan untuk mengukur variable sikap terhadap profesi keguruan 

 

2. Instrumen 

a. Alat ukur kemampuan guru dalam menggunakan media pembelajaran. 

Alat ukur kemampuan guru dalam menggunakan media pembelajaran berupa 

tes pilihan ganda dengan 4 pilihan jawaban. Dalam penelitian ini tes yang 

disusun berjumlah 36 butir pertanyaan, tiap butir diberi skor, jika benar 

mendapat skor 1 jika salah skor 0, jadi dalam instrumen ini skor maksimum 36 

dan skor minimum 0. Dari 36 butir  pertanyaan tersebut, akan diujicobakan 

untuk mendapatkan butir soal yang memenuhi syarat keabsahan alat ukur 

validitas, reabilitasnya dan tingkat kesukaran instrumen dan daya beda. 

b. Alat ukur kemampuan guru dalam menyusun strategi instruksional . 

Alat ukur kemampuan guru dalam menyusun strategi instruksional berupa tes 

pilihan ganda dengan 4 pilihan jawaban. Bahan tes disesuaikan kriteria atau 

ketepatan yang harus diperhatikan oleh guru dalam menyusun strategi 

instruksional tersebut antara lain : 

1) Memberikan motivasi pada para pebelajar 

2) Menjelaskan tujuan instruksional pada para pebelajar 

3) Mengingatkan kompetensi prasarat pada pebelajar 

Dalam penelitian ini tes yang disusun berjumlah 40 butir pertanyaan, tiap butir 

diberi skor, jika benar mendapat skor 1 jika salah skor 0, jadi dalam instrumen 
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ini skor maksimum 40 dan skor minimum 0. Dari 40 butir pertanyaan tersebut, 

akan diujicobakan untuk mendapatkan butir soal yang memenuhi syarat 

keabsahan alat ukur validitas, reabilitasnya dan tingkat kesukaran instrumen 

dan daya beda. 

c. Alat ukur sikap terhadap profesi keguruan 

Alat ukur Alat sikap terhadap profesi keguruan berupa tes pilihan ganda 

dengan 4 pilihan jawaban. Dalam penelitian ini tes yang disusun berjumlah 40 

butir pernyataan, diikuti lima jawaban. Untuk pernyataan yang mendukung 

yaitu sangat setuju = 5, setuju = 4, ragu-ragu = 3, tidak setuju = 2, dan sangat 

tidak setuju = 1 Sedangkan pernyataan yang tidak mendukung meliputi sangat 

setuju = 1, setuju = 2, ragu-ragu = 3, tidak setuju = 4, dan sangat tidak setuju = 

5.  

Untuk mengetahui sejauh mana seseorang setuju atau tidak setuju terhadap 

sesuatu obyek psikologis, maka ditentukan skor dari pengukuran sikap. 

Dalam penelitian ini selanjutnya peneliti menyusun 40 butir item pernyataan  

untuk diujicobakan dan selanjutnya dipilih yang memenuhi syarat keabsahan 

alat ukur validitas, reabilitasnya instrumen 

d. Alat ukur kemampuan dalam mengembangkan bahan instruksional. 

Kemampuan guru dalam mnegembangkan bahan instruksional diukur dengan 

menggunakan tes pilihan ganda dengan 4 jawaban. Bahan tes disesuaikan 

dengan ketentuan-ketentuan yang harus diketahui dan diperhatikan oleh para 

desainer, antara lain : 

1) Memahami langkah-langkah dalam pengembangan bahan instruksional 
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2) Kesesuaian bahan instruksional dengan strategi instruksional 

3) Menentukan bahan-bahan lain yang diperlukan 

4) Menyiapkan beberapa pedoman baik bagi pebelajar maupun bagi pengajar. 

Secara garis besar jika dituliskan dalam bentuk table maka instrument dalam 

penelitian ini akan nampak dalam table 9 seperti berikut ini : 

 

Tabel 9. Distribusi skor instrument berupa tes kemampuan (achievement test) 

Jawaban a b c d 

Skor : 
Benar : 1 
Salah : 0 

    

 

Tabel 10. distribusi skor instrument skala sikap 

1) Butir soal positip 

Jawaban A b c d e 

Skor 5 4 3 2 1 

 

2). Butir negatip 

  

Jawaban A b c d e 

Skor 1 2 3 4 5 

 

Dari butir pernyataan tersebut, akan diujicobakan untuk mendapatkan butir soal 

yang memenuhi keabsahan alat ukur yaitu validitas, reabilitasnya, tingkat 

kesukaran dan daya beda. 
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3. Uji Coba Instrumen 

Instrumen penelitian yang telah selesai disusun kemudian diujicobakan 

terlebih dahulu untuk mengetahui tingkat validitas , reliabilitas, tingkat kesukaran 

instrument dan daya beda butir-butir dalam instrument penelitian. Hasil analisis 

uji coba dijadikan pertimbangan untuk memutuskan apakah suatu butir soal dalam 

instrumen penetilian layak atau tidak layak untuk digunakan sebagai instrument 

pengumpulan data pada penelitian yang sesungguhnya. 

Uji coba instrumen dalam penelitian ini dilakukan pada tanggal 10 

September sampai 15 Oktober 2009 yang melibatkan 30 responden selain sampel 

penelitian. Setelah diadakan penskoran dan analisis sementara dari uji coba 

instrument, hasilnya sebagai berikut : 

a. Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kesahihan 

suatu instrumen. Teknik uji validitas yang digunakan adalah teknik factorial 

validity. Sutrisno Hadi (1983) mengemukakan bahwa penilaian terhadap 

validitas factor suatu alat pengukur harus ditinjau dari segi apakah items yang 

disangka mengukur factor-faktor tertentu telah benar-benar dapat memenuhi 

fungsinya mengukur factor-faktor yang dimaksudkan. Lebih lanjut Sutrisno 

Hadi mengemukakan bahwa untuk dapat menyelesaikan penelitian itu dapat 

ditempuh dua jalan : 

1) Mengecek kecocokan antara items dengan keseluruhan items. 
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2) Mengecek kecocokan antara items dengan alat pengukur lain yang telah 

dipandang memiliki validitas yang tinggi.  

Dalam penelitian penulis menggunakan cara yang pertama, yakni mengukur 

kecocokan antara items dengan skor keseluruhan items. Sedangkan rumus 

validitas yang digunakan adalah product moment yang dirumuskan :  

  
     2222 







YYNXXN

YXXYN
rxy  

(Suharsimi Arikunto, 2006 : 170) 

Keterangan : 

r xy   = Koefisien validitas 

N  = Jumlah responden 

∑ XY = Jumlah butir dikalikan skor total 

∑ X = Jumlah skor tiap butir soal 

∑ Y = Jumlah skor total 

Keputusan uji : 

rxy > r tab  : butir pertanyaan tersebut valid 

rxy <= r tab : butir pertanyaan tersebut invalid/tidak valid 

Dalam penelitian ini taraf signifikansi   = 0,05, n = 30, r table = 0,361 

Hasil pengujian validitas dapat dilihat pada table 12. 

b. Reliabilitas 

Reliabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan hasil yang dapat dipercaya 

apabila alat ukur itu diteskan berkali-kali. Dalam penelitian ini estimasi 
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reliabilitas alat ukur menggunakan pendekatan konsistensi internal, dimana 

keseluruhan instrument dibelah menjadi sebanyak jumlah item-itemnya. 

Sedangkan rumus reliabilitas yang digunakan adalah rumus KR-20 yang 

dirumuskan: 
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(Suharsimi Arikunto, 2006 : 188) 

Keterangan : 

r11 = koefesien reliabilitas 

k = banyaknya butir soal 

p = proporsi jumlah pebelajar yang menjawab benar = indeks kesukaran soal 

σt² = varians total 

Interpretasi dari koefisien reabilitas dapat diperhatikan pada table 11. 

Tabel 11. Interpretasi koefisien reliabilitas 

Besarnya nilai r Interpretasi 

Antara 0,800 sampai dengan 1,000 Tinggi 

Antara 0,600 sampai dengan 0.800 Cukup 

Antara 0,400 sampai dengan 0,600 Agak rendah 

Antara 0,200 sampai dengan 0,400 Rendah 

Antara 0,000 sampai dengan 0,200 Sangat rendah 

Sumber : Suharsimi Arikunto (1996 :111) 

 

Setelah melakukan pengujian validitas dan reliabilitas dari uji coba instrument 

(try out), hasilnya dapat diperhatikan dalam table 12 berikut ini : 
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Tabel 12. Hasil uji validitas dan reliabilitas dalam penelitian 

VARIABEL JUMLAH 
SOAL 

VALID DROP r 11 KET 

X1 36 26 10 0,865 Reliabilitas tinggi 

X2 40 26 14 0,907 Reliabilitas tinggi 

X3 40 23 17 0,863 Reliabilitas tinggi 

Y 40 27 13 0,902 Reliabilitas tinggi 

 

c. Tingkat kesulitan soal 

Validitas dan reliabilitas merupakan syarat keabsahan untuk instrument yang 

berupa angket yang menggunakan skala sikap. Sedangkan untuk instrument 

yang berupa tes kemampuan (achievement test) selain validitas dan reliabilitas 

masih harus ditambah lagi dengan tingkat kesulitan soal (disimbulkan dengan 

p) serta daya beda / diskriminasi soal (disimbulkan d).  

Indeks kesukaran soal ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

N
nP i  

Keterangan : 

P = indeks kesukaran soal 

ni = banyaknya pebelajar yang menjawab benar 

N = banyak responden yang mengikuti tes 
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Setelah diperoleh nilai P dari hasil perhitungan lalu diadakan interpretasi 

dengan mengkonsultasikannya pada table indeks kesukaran soal seperti pada 

table 13 berikut ini : 

Tabel 13. Interpretasi indeks kesukaran soal 

P Interpretasi 

0,00 – 0,30 sukar 

0,30 - 0,70 sedang 

0,70 – 1,00 mudah 

Sumber : Suharsimi Arikunto (1997 : 24) 

 

Sebagai contoh misalnya : 

a) Pada instrument angket kemampuan guru dalam menggunakan media 

pembelajaran untuk butir soal nomor 1 : 

   ni = 26  N = 30 

maka : 

P  = 
N
ni  

 = 
30
26  

 = 0,867 

Jadi butir nomor 1 indeks kesukarannya termasuk mudah 

b) Pada instrument angket kemampuan guru dalam menyusun strategi 

instruksional untuk butir nomor 1 : 

    ni = 22  N = 30 

maka : 
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P = 
N
ni  

 = 
30
22  

 = 0,733 

Jadi butir nomor 1 indeks kesukarannya termasuk mudah 

c) Pada instrument angket kemampuan dalam mengembangkan bahan 

instruksional untuk soal butir nomor 2 :  

   ni = 24   N = 30 

maka : 

P = 
N
ni  

 = 
30
24  

 = 0,800 

Jadi butir nomor 2 indeks kesukarannya termasuk mudah. Hasil 

selengkapnya mengenai indeks kesukaran soal disajikan di lampiran 2 

d. Daya beda/diskriminasi soal 

Daya beda/diskriminasi soal adalah kemempuan suatu alat ukur dalam 

membedakan antara pebelajar yang mempunyai kemampuan tinggi dengan 

pebelajar yang memiliki kemampuan rendah. Daya beda/diskriminasi suatu 

alat ukur merupakan proporsi penjawab item benar antara kelompok tinggi 

dan kelompok rendah. Prosedur untuk menentukan dayabeda/diskriminasi 

instrument dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Membuat tabulasi skor butir dan skor total setiap responden. 
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2) Menentukan jenjang skor perolehan menurut besarnya skor total jawaban, 

dimulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. 

3) Membagi responden menjadi 2 kelompok. Setengah responden dengan 

skor total tinggi disebut sebagai kelompok tinggi, sedangkan setengah 

responden dengan skor total rendah disebut sebagai kelompok rendah. 

4) Menentukan indeks daya beda/diskriminasi dengan menggunkan rumus 

sebagai berikut : 

R

R

T

T

Ni
ni

Ni
nid   

Keterangan : 

d = indeks daya beda/diskriminasi instrument 

niT  = banyaknya pebelajar yang menjawab benar pada kelompok tinggi 

niR  = banyaknya pebelajar yang menjawab benar pada kelompok rendah 

NiT  = banyaknya pebelajar pada kelompok tinggi 

NiR  = banyaknya pebelajar pada kelompok rendah 

5) Setelah diperoleh nilai d dari hasil perhitungan lalu diadakan interpretasi 

dengan mengkonsultsikannya pada table indeks daya beda/diskriminasi 

seperti pada table 14 berikut ini : 

D Interpretasi 

0,00 – 0,20 jelek 

0,20 – 0,40 cukup baik 

0,40 – 0,70 baik 

0,70 – 1,00 sangat baik 

Sumber : Suharsimi Arikunto (1997 :223) 
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Sebagai contoh misalnya  

a) Pada instrument angket kemampuan guru dalam menggunakan media 

pembelajaran untuk butir soal nomor 1 : 

  niT = 14  NiT = 14 

  niR = 12  NiR = 16 

maka : 

d  = 
R

R

T

T

Ni
ni

Ni
ni

  

  d = 
16
12

14
14

  

       =1 – 0,75 

     =0,25 

Jadi soal butir nomor 1 daya bedanya termasuk cukup 

b) Pada instrument angket kemampuan guru dalam menyusun strategi 

instruksional untuk butir soal nomor 1 : 

  niT = 15  NiT = 15 

  niR = 7  NiR =15 

maka : 

d  = 
R

R

T

T

Ni
ni

Ni
ni

  

  d = 
15
15 -

15
7  

       =1-0,467 

     =0,533 

Jadi soal butir nomor 1 daya bedanya baik 
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c) Pada instrument angket kemampuan guru dalam mengembangkan bahan 

instruksional untuk butir soal nomor 2 : 

  niT = 14  NiT = 14 

  niR = 10  NiR =16 

maka : 

d  = 
R

R

T

T

Ni
ni

Ni
ni

  

  d = 
16
10

14
14

  

       =1-0,625 

     =0,375 

Jadi soal butir nomor 2 daya bedanya termasuk cukup. 

Hasil selengkapnya mengenai indeks kesukaran soal dan daya 

beda/diskriminasi disajikan di lampiran 2. Hasil analisis sementara mengenai 

tingkat kesulitan item instrument dan daya beda dapat diperkirakan dalam 

table 15 berikut ini : 

Tabel 15. Distribusi tingkat kesulitan dan daya beda instrument penelitian 

Variabel P d 

mudah sedang sukar Sangat baik baik cukup jelek 

X1 8 18 0 0 15 10 1 

persen 30,77% 69,23% 0% 0% 57,69% 38,46% 3,85% 

X2 2 24 0 0 21 5 0 

persen 7,69% 92,31% 0% 0% 80,77% 19,23% 0% 

Y 5 22 0 0 17 10 0 

persen 18,52% 81,46% 0% 0% 62,96% 37,04% 0% 
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F. Teknik Analisis Data 

Data yang terkumpul dalam penelitian ini berupa angka-angka yang 

selanjutnya dianalisis dengan menggunakan statistik uji yang sesuai dengan tujuan 

penelitian. Teknik analisis data untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini 

adalah korelasi dengan menggunakan persamaan regresi ganda yang melibatkan 

tiga variabel bebas dan satu variabel terikat. Model persamaan regresi ganda 

berikut ini : 

  iiiii XbXbXbbY  3322110  

      (Moh Nazir, 1988 : 537) 

Dimana : 

i = 1,2,3, ...  .., 30 

Yi = kemampuan mengembangkan bahan instruksional pada subyek ke-i 

b0 = suku tetap 

bi = koefisien regresi pada Xi 

ξi = residu 

Harga b0, b1, b2 dan b3 dapat dicari dengan menyelesaikan sistem persamaan : 

∑x1y = b1 ∑x1
2 + b2 ∑x1x2 + b3 ∑x1x3 

∑x2y = b1 ∑x1x2 + b2 ∑x2
2 + b3 ∑x2x3 

∑x3y = b1 ∑x1x3 + b3 ∑x2x3 + b3 ∑x3
2 
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Keterangan : 

 2
ix  = 

n
X

X i
i

 
2

2   

  
 

n
YX

yx i
i        

  
  

n
XX

XXxx ji
jiji  

 

1. Uji Prasarat 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi 

normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan cara membuat plot antara 

residu dengan ordered normal atau dengan melakukan uji statistik dengan 

rumus Kolmogorov-Smirnov Test (D) sebagai berikut: 
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D = maks{D1,D2} 

Dimana: 

i = 1, 2, 3, ...., n 

ti = nilai residu ke i 

n = jumlah data 

t  = rata-rata dari residu 

s = standar deviasi 
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Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut: 

1) Residu berdistribusi normal apabila nilai statistik D  D tabel atau 

probabilitas  0,05. 

2) Residu berdistribusi normal apabila nilai statistik D > D tabel atau 

probabilitas < 0,05. 

Jika membuat plot antara residu dengan ordered normal, keputusan ujinya 

adalah sebagai berikut : 

1) Jika plot yang diperoleh tampak sebagai garis lurus hal berarti bahwa 

residu berdistribusi normal. 

2) Jika plot yang diperoleh tidak tampak sebagai garis lurus hal berarti bahwa 

residu tidak berdistribusi normal. 

b. Uji linieritas 

Uji linieritas digunakan untuk menguji apakah hubungan antara setiap variabel 

bebas dengan terikat dalam penelitian bersifat linier atau tidak. Sebelum 

menggunakan uji linieritas terlebih dahulu dicari persamaan regresinya. Dalam 

mencari persamaan regresi ini, digunakan metode kuadrat terkecil. 

Persamaan regresi tersebut adalah : Yi = b0 + b1 X1 

Harga b0 dan b1 dapat dicari dengan menggunakan rumus : 

  
 221
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Prosedur dalam uji linieritas : 

a) Hipotesis  

H0= model regresi linier 

H1 = model regresi tidak linier 

b) Statistik uji menggunakan uji F 

F = 2

2

G

TC

S
S

 

c) Komputasi 

JK(T) =     ∑ Υi² 

JK(b0) =    
N
Yi 2

                              

JK(b1|b0)  =  b1  
  













 
n

YX
YX ii

ii          

JK(S) =  JK(T) – JK(b0) – JK(b1|b0) 

JK(G) =  
  












i

i
i n

XY
2

 

JK(TC) = JK(S) – JK(G) 

2
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k
TCJKSTC  
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d) Daerah kritik 

DK  = {F | F >F0,05;k-2;n-k} 

e) Keputusan Uji 

H0 ditolak jika F є DK       

      (Sudjana, 1996(A) : 7-18) 

Keterangan : 

JK(G) = jumlah kuadrat galat 

JK(TC) = jumlah kuadrat tuna cocok 

SG²  = variansi galat 

STC² = variansi tuna cocok 

n  = cacah sampel 

k  = cacah nilai variabel independen 

c. Uji independensi 

Uji digunakan untuk menyelidiki ada atau tidaknya hubungan antar variabel 

bebas. Bila ternyata antar variabel bebas tidak terdapat hubungan maka 

variabel-variabel itu bersifat independen atau bebas. Uji independensi dalam  

penelitian ini menggunakan rumus : 

  
     2222 
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ij

XXnXXn

XXXXn
r  

(Budiyono, 1998 : 52) 
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Keterangan : 

 rij = koefisien korelasi antara Xi dan Xj 

n = jumlah sampel 

Xi = variabel bebas, i = 1,2,3 

Yi = variabel bebas, j = 1,2,3  i ≠ j 

Hasil yang diperoleh dari perhitungan kemudian dibandingkan dengan rtabel 
pada taraf signifikansi 5% dan n = 30. 

Keputusan uji : 

rhitung < rtabel  (p-value  0,05) : antara Xi dan Xj independen 

rhitung ≥ rtabel  (p-value < 0,05) : antara Xi dan Xj dependen 

 

2. Uji Hipotesis 

 Uji hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, antara lain : 

a. Satu variabel bebas dengan variabel terikat  prosedurnya :   

1) Hipotesis : 

H0 : r = 0 (koefisien korelasi tidak berarti) 

H1 : r ≠ 0 (koefisien korelasi berarti) 
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2) Statistik uji 

t = 
21

1

r
nr


  

3) Komputasi 
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4) Daerah kritik 

DK  = {t / | t |> t/2;n-2} 

5) Keputusan uji 

H0 ditolak jika | t |  Є DK 

 

b. Dua variabel bebas atau lebih dengan variabel terikat. Prosedurnya : 

1) Hipotesis 

H0 : R = 0 (koefisien korelasi ganda tidak berarti) 

H1 : R ≠ 0 (koefisien korelasi ganda berarti) 

2) Statistik uji 

F =  1/1
/

2

2

 knR
kR  

3) Komputasi : 

R2 = 
 2

i

reg

y

JK
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 2
iy  =  2

iY
 2

n
Yi  

4) Daerah kritik 

DK  = {F | F >F;k;n-k-1} 

5) Keputusan uji : 

H0 ditolak jika F Є  DK 

 

3. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Konstans Varians 

Untuk mendeteksi terjadinya variansi residu yang tidak konstan dapat 

dilakukan melalui berbagai plotting berikut ini : 

1) Plot residu 

2) Plot residu kuadrat 

3) Plot logaritma residu 

Ketiganya versus Y-topi (Ŷ) selain melalui plotting, kita bisa 

melakukan berbagai tes formal, antara lain : 

1) White’s test (uji white) 

Ide dari tes ini adalah membandingkan dua estimasi variansi, yaitu : 

a) S1   = 2 X 2  

b) S 2  = ∑e i
2 X 2  
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 Keterangan : 

  2      =  
)(

2

pn
ei


  

 n = jumlah observasi 

 p = jumlah parameter didalam model 

Jika S 1  dan S 2 mempunyai nilai yang berdekatan maka variansi dari residu 

adalah konstan. 

2) Bickel (1978) dan Anscorable (1961) 

Di sini kita mengkorelasikan antara residu kuadrat dengan Y-topi (Ŷ), jika 

r e² Ŷ melambangkan korelasi antara residu kuadrat (e²) dengan Ŷ maka 

korelasi  r e² Ŷ dapat dihitung dengan rumus korelasi pearson. Untuk 

mengetahui apakah variansi dari residu konstan atau tidak kita cukup 

melihat besarnya  r е² Ŷ. Jika angka tersebut cukup besar, yaitu perolehan 

r-observasi tersebut lebih besar dari pada harga kritis dalam r-tabel atau 

dengan kata lain korelasi antara kedua unsur tersebut signifikan, maka 

dapat diartikan bahwa variansi yang dimaksud tidak konstan. 

b. Uji Non-otokorelasi Residu 

Uji Non-otokorelasi dalam residu dimaksudkan untuk mengetahui nilai 

residu untuk kasus tertentu tidak tergantung pada nilai residu untuk kasus lain. 

Atau secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak terdapat korelasi antara 

residu ke (t) dan ke (t-1). 
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Untuk mendeteksi terjadinya otokorelasi dalam residu tergantung pada 

type korelasi yang kita hadapi. Cara formal untuk mendeteksi terjadinya 

otokorelasi yaitu dengan menggunakan uji statistik Durbin-Walson (DW). Tes 

ini sangat handal digunakan jika kasus yang dihadapi melibatkan serangkaian 

waktu yang jaraknya sama (dengan serial) sehingga sangat cocok dipakai 

untuk mengetes adanya korelasi antara kasus-kasus yang berdekatan, dimana : 

D =   

2

2
1)(

t

tt

e
ee

 

Nilai uji statistik D kemudian dibandingkan dengan nilai kritis batas 

bawah dan batas atas. Dikatakan terjadi oto-korelasi apabila nilai D lebih kecil 

dari nilai batas bawah (DL). Sebaliknya dikatakan tidak terjadi oto-korelasi 

apabila nilai D lebih besar dari nilai batas atas (DU). 

c. Uji Multikolinieritas 

Multikolinieritas adalah gejala adanya hubungan atau korelasi yang 

sempurna antar variabel independen dalam suatu model regresi. Korelasi antar 

variabel independen menyebabkan penurunan akurasi prediksi model regresi 

terhadap variabel dependen. Ada tidaknya multikolinieritas dapat diketahui 

berdasarkan angka VIF (Variance Inflation Factor) yaitu suatu angka yang 

menunjukkan derajat keterkaitan suatu variabel independen terhadap variabel-

variabel independen lainnya. Apabila salah satu saja variabel independen 

memiliki nilai VIF lebih besar dari 10 maka dikatakan dalam model regresi 

terdapat multikolinieritas. 
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4. Sumbangan Efektif dan Relatif 

Sumbangan efektif pada dasarnya menyatakan besarnya kontribusi 

pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Angka 

tersebut diperoleh dengan membagi nilai koefisien determinasi (R2) dengan 

proporsi kontribusi variasi Y yang diberikan oleh X. Besarnya sumbangan efektif 

dapat dihitung sebagai berikut: 

R2
X  =    

regSS
RXYoductPrCrossb 2

 

dimana: 

R2
X = sumbangan efektif variabel X terhadap Y 

b = koefisien regresi dari variabel X 

R2 = koefisien determinasi 

SSreg = jumlah kuadrat variasi yang disebabkan oleh model regresi terhadap Y 

CrossProduct XY = (n – 1) Covar XY = (n – 1) 
  

1

 
n

n
YX

XY
 

Adapun sumbangan relatif merupakan proporsi sumbangan efektif masing-

masing variabel independen dalam sumbangan total (koefisien determinasi). 

Sumbangan relatif dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut: 

R2
X(relatif) = %

R
XfektifSumbanganE 1002   
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Diskripsi Data 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini berupa data skor variabel 

kemampuan guru dalam menggunakan media pembelajaran (X1) dari instrumen 

berupa angket, skor variabel kemampuan guru menyusun strategi instruksional 

X2) dari instrumen berupa angket dan skor variabel sikap terhadap profesi 

keguruan (X3) dari skala sikap serta skor variabel kemampuan guru 

mengembangkan bahan instruksional (Y) dari instrumen berupa angket. 

Diskripsi data yang akan dituliskan dalam bab ini meliputi nilai rata-rata 

(mean), nilai tengan (median) nilai dengan frekuensi tertinggi (modus), jangkauan 

data, serta simpangan baku. Perhitungan–perhitungan tersebut dilakukan dengan 

maksud agar proses perhitungan analisis data berikutnya akan lebih mudah, 

disamping bagi pembaca agar mudah mengetahui bagaimana karakteristik 

responden dalam penelitian ini. 

Data yang diambil dari penelitian melibatkan guru-guru SMP se-Surakarta 

yang berjumlah 30 responden. Jumlah 30 tersebut menurut penulis cukup 

memadai sebagai data dalam penelitian dengan mempertimbangkan aspek-aspek 

yang berhubungan dalam pengambilan sampel penelitian. 

Diskripsi yang meliputi mean, median, modus, nilai maksimum dan 

minimum serta standar deviasi disajikan dalam tabel 16. 
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Tabel 16. Diskripsi Data Nilai-Nilai Tendensi Sentral 

Variabel Mean Median Modus Maks Min SD 

X1 15,633 14 19 24 5 5,660 

X2 15,300 13,5 13 25 4 6,939 

X3 93,133 97 98 109 58 11,410 

Y 16,167 16 26 26 6 6,849 

 

Selain itu jika ditampilkan dengan bentuk diagram batang, maka skor 

kemampuan guru menggunakan media pembelajaran, kemampuan guru menyusun 

strategi instruksional, sikap terhadap profesi keguruan dan kemampuan guru 

dalam mengembangkan bahan instruksional berturut-turut akan nampak seperti 

pada gambar 15, 16, 17, dan 18 berikut ini :  
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B. Pengujian Prasyarat Analisis 

1. Uji Linearitas 

Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah spesifikasi fungsi regresi 

adalah fungsi linear. Untuk mendeteksi adanya hubungan linear antara variabel X 

dan Y bisa dilakukan melalui tes ketidakcocokan model (lack of fit test) dengan 

menggunakan uji F. Berikut adalah rekap hasil perhitungan Minitab. 

Hubungan F p-value Kesimpulan 

X1 dengan Y 

X2 dengan Y 

X3 dengan Y 

0,57 

2,21 

1,02 

0,820 

0,076 

0,499 

Linier 

Linier 

Linier 

 

Berdasarkan perhitungan diketahui bahwa uji F hubungan X1, X2, X3 

masing-masing terhadap Y semuanya menghasilkan p-value lebih besar dari 0,05 

sehingga diputuskan H0 diterima. Dengan kata lain disimpulkan bahwa hubungan 

ketiga variabel independen dengan variabel dependen termasuk linier. Hasil 

perhitungan Minitab disajikan di lampiran halaman .... Prosedur pengujian 

selengkapnya disajikan di lampiran halaman ... 

 

2. Uji Normalitas 

Dalam penelitian ini uji normalitas residu dilakukan dengan penyusunan 

Normal Probability Plot dan pengujian statistik dengan Kolmogorov-Smirnov 

Test. Dengan menggunakan bantuan komputer MINITAB diperoleh perolehan p 
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value > 0,15 (atau juga > 0,05) dengan demikian H0 yang mengatakan residu 

berdistribusi normal diterima. Hal ini diperkuat dengan bentuk diagram (normal 

probability plot) yang nampak sebagai garis lurus. Hasil uji normalitas dengan 

Minitab disajikan di lampiran 12. 

 

3. Uji Independensi 

Dengan bantuan program Minitab diperoleh nilai-nilai koefisien korelasi dan p-

value hubungan antar variabel independen. Berdasarkan perhitungan Minitab 

diperoleh hasil sebagai berikut: 

Hubungan R p-value Kesimpulan 

X1 dan X2 

X1 dan X3 

X2 dan X3 

0,150 

0,095 

0,077 

0,428 

0,616 

0,684 

Independen 

Independen 

Independen 

 

Diperoleh bahwa p-value dari ketiga korelasi lebih besar dari 0,05 

sehingga diputuskan H0 diterima. Dengan demikian disimpulkan bahwa ketiga 

variabel independen saling independen. Hasil perhitungan Minitab disajikan pada 

lampiran ? 

 

C. Pengujian Asumsi Klasik 

1. Uji Konstans Variansi 

Dalam penelitian ini, tes formal yang digunakan adalah tes formal Bickel 

(1978) dan Anscorable (1961). Perhitungan dilakukan dengan menggunakan 
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bantuan komputer program MINITAB dan diperoleh koefisien r e² (residu 

kuadrat) dan Ŷ (Fits) sebesar –0,079 dengan p-value sebesar 0,680. Oleh karena 

p-value > 0,05 maka dapat dikatakan bahwa variansi residu cenderung konstan. 

Hal ini diperkuat dengan uji konstan variansi yang dilakukan dengan pendekatan 

grafis, dari plot antara residu dengan Y-topi (Ŷ) diperoleh suatu diagram Pencar 

(scatter diagram) atau tidak berpola. Hal ini berarti menunjukkan bahwa variansi 

residu adalah konstan. Perhitungan selengkapnya dan gambar diagram disajikan di 

lampiran 10. 

 

2. Uji Non-Otokorelasi dalam Residu 

Setelah melalui perhitungan dengan bantuan komputer program 

MINITAB, diperoleh nilai observasi Durbin-Watson statistic (DW) yaitu sebesar 

2,48. Adapun nilai batas DU untuk n = 30, k = 3 dan  = 0,05 adalah sebesar 1,65. 

Oleh karena DW lebih besar dari DU maka dikatakan bahwa terjadi non-

otokorelasi atau tidak terjadi oto-korelasi. Perhitungan Minitab mengenai uji non-

otokorelasi disajikan di lampiran 11. 

 

3. Uji Multikolinieritas 

Berdasarkan perhitungan dengan bantuan komputer program MINITAB, 

diperoleh nilai VIF untuk masing-masing variabel independen sebesar 1,0. Angka 

ini jelas lebih kecil dari 10 maka disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak 

terdapat multikolinieritas. 
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D. Uji Hipotesis 

Dari hasil analisis korelasi dari data penelitian yang melibatkan variabel 

kemampuan guru menggunakan media pembelajaran (X1), kemampuan guru 

menyususn strategi instruksional (X2), sikap terhadap profesi keguruan (X3) dan 

kemampuan guru mengembangkan bahan instruksional (Y), diperoleh hasil seperti 

nampak dalam tabel 17 berikut ini : 

Tabel 17. Ringkasan Hasil Analisis Korelasi 

No Variabel yang 

dikorelasikan 

Koefisien 

korelasi / 

statistik uji 

p-value Keterangan 

1 X1 dan Y r = 0,552 0,002 Signifikan pada   = 0,05 

2 X2 dan Y r = 0,634 0,000 Signifikan pada   = 0,05 

3 X3 dan Y r = 0,494 0,006 Signifikan pada   = 0,05 

4 X123 dan Y R = 0,884 0,000 Signifikan pada   = 0,05 

* Nilai R diperoleh dengan menarik akar kuadrat dari R square. 

Hasil perhitungan korelasi dan regresi ganda dengan Minitab disajikan 

pada lampiran 12 

1. Hipotesis pertama 

Hipotesis pertama mengatakan bahwa terdapat hubungan positif yang 

signifikan antara kemampuan guru menggunakan media pembelajaran (X1) 

dengan kemampuan guru  mengembangkan bahan instruksional (Y). 
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Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa besarnya koefisien hubungan 

antara X1 dengan Y adalah 0,552 dengan p-value sebesar 0,002. Oleh karena p-

value lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan 

positif antara kemampuan guru menggunakan media pembelajaran dengan 

kemampuan guru mengembangkan bahan instruksional. 

 

2. Hipotesis kedua 

Hipotesis kedua mengatakan bahwa terdapat hubungan positif yang 

signifikan antara kemampuan guru menyusun strategi instruksional (X2) dengan 

kemampuan guru mengembangkan bahan instruksional (Y). 

Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa besarnya koefisien hubungan 

antara X1 dengan Y adalah 0,634 dengan p-value sebesar 0,000. Oleh karena p-

value lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan 

positif antara kemampuan guru menyusun strategi instruksional dengan 

kemampuan guru mengembangkan bahan instruksional. 

 

3. Hipotesis ketiga 

Hipotesis ketiga mengatakan bahwa terdapat hubungan positif yang 

signifikan antara sikap terhadap profesi keguruan (X3) dengan kemampuan guru 

mengembangkan bahan instruksional (Y). 

Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa besarnya koefisien hubungan 

antara X1 dengan Y adalah 0,494 dengan p-value sebesar 0,006. Oleh karena  
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p-value lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan 

positif antara sikap terhadap profesi keguruan dengan kemampuan guru 

mengembangkan bahan instruksional berkorelasi positif dan signifikan   = 0,05. 

 

4. Hipotesis keempat 

Hipotesis keempat mengatakan bahwa terdapat hubungan positif yang 

signifikan antara kemampuan guru menggunakan media pembelajaran, 

kemampuan guru menyusun strategi instruksional dan sikap terhadap profesi 

keguruan (X1,2,3) dengan kemampuan guru dalam mengembangkan bahan 

instruksional (Y). 

Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa besarnya hubungan ganda (R) 

antara X1,2,3 dengan Y adalah sebesar 0,884. Pengujian anova menghasilkan nilai 

statistik uji F antara X1,2,3 dengan Y adalah 31,13 dengan p-value sebesar 0,000. 

Oleh karena p-value lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan positif antara kemampuan guru menggunakan media pembelajaran, 

kemampuan guru menyusun strategi instruksional dan sikap terhadap profesi 

keguruan dengan kemampuan guru dalam mengembangkan bahan instruksional. 

Koefisien determinasi (R2) atau sumbangan efektif X1, X2, dan X3 

terhadap Y adalah sebesar 0,782 atau 78,2%. Hal ini berarti bahwa variasi yang 

terjadi di dalam Y ditentukan oleh X1, X2, dan X3 sebesar 78,2% sedangkan yang 

21,8% ditentukan oleh faktor yang lain. 
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E. Sumbangan Efektif dan Relatif 

Rekapitulasi hasil perhitungan sumbangan efektif dan relatif disajikan 

pada tabel 18 berikut: 

Tabel 18.  Sumbangan Efektif dan Relatif 

Variabel 
Sumbangan 

Efektif 

Sumbangan 

Relatif 

Kemampuan memilih media pembelajaran 

Kemampuan menyusun strategi instruksional 

Sikap terhadap Profesi Keguruan 

23,86% 

34,03% 

20,24% 

30,52% 

43,51% 

25,88% 

 

Angka-angka pada tabel di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut. 

Sebagai contoh sumbangan efektif kemampuan memilih media pembelajaran 

adalah sebesar 23,86%, artinya kontribusi pengaruh kemampuan memilih media 

pembelajaran terhadap kemampuan mengembangkan bahan instruksional adalah 

sebesar 23,86%. Adapun sumbangan relatifnya sebesar 30,52%, artinya proporsi 

kontribusi kemampuan memilih media pembelajaran dalam kontribusi 

keseluruhan variabel adalah sebesar 30,52%. Sumbangan relatif dengan kata lain 

menyatakan bagian tiap-tiap variabel dari 100% kontribusi semua variabel. 
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F. Pembahasan Hasil Analisis Data 

Dari hasil analisis data, diperoleh hasil penelitian sebagai berikut : 

1. Terdapat hubungan positif yang signifikan antara kemampuan guru 

menggunakan media pembelajaran dengan kemampuan guru mengembangkan 

bahan instruksional. 

Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kemampuan guru 

menggunakan media pembelajaran maka semakin baik pula kemampuan guru  

mengembangkan bahan instruksional dan sebaliknya. Dengan demikian dalam 

taraf-taraf tertentu kemampuan guru menggunakan media pembelajaran dapat 

dipakai untuk meramalkan kemampuan guru dalam mengembangkan bahan 

instruksional. Besarnya sumbangan efektif variabel ini terhadap kemampuan 

mengembangkan bahan instruksional adalah 23,86%, sedangkan sumbangan 

relatif dibandingkan dua variabel lain adalah sebesar 30,52%. 

2. Terdapat hubungan positif yang signifikan antara kemampuan guru menyusun 

strategi instruksional dengan kemampuan guru mengembangkan bahan 

instruksional. 

Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kemampuan guru 

menyususn strategi instruksional, semakin baik pula kemampuan guru 

mengembangkan bahan instruksional dan sebaliknya. Dengan demikian dalam 

taraf-taraf tertentu kemampuan guru menyusun strategi instruksional, dapat 

dipakai untuk meramalkan kemampuan guru dalam mengembangkan bahan 

instruksional. Besarnya sumbangan efektif variabel ini terhadap kemampuan 
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mengembangkan bahan instruksional adalah 34,03%, sedangkan sumbangan 

relatif dibandingkan dua variabel lain adalah sebesar 43,51%. 

3. Terdapat hubungan positif yang signifikan antara sikap terhadap profesi 

keguruan dengan kemampuan guru mengembangkan bahan instruksional. 

Hal ini menunjukkan bahwa semakin positif sikap guru terhadap 

profesi keguruan maka semakin baik pula kemampuan guru mengembangkan 

bahan instruksional dan sebaliknya. Dengan demikian dalam taraf-taraf 

tertentu sikap terhadap profesi keguruan, dapat dipakai untuk meramalkan 

kemampuan guru dalam mengembangkan bahan instruksional. Besarnya 

sumbangan efektif variabel ini terhadap kemampuan mengembangkan bahan 

instruksional adalah 20,24%, sedangkan sumbangan relatif dibandingkan dua 

variabel lain adalah sebesar 25,88%. 

4. Terdapat hubungan positif yang signifikan antara kemampuan guru 

menggunakan media pembelajaran, kemampuan guru menyusun strategi 

instruksional dan sikap terhadap profesi keguruan dengan kemampuan guru 

mengembangkan bahan instruksional. 

Hal ini menunjukkan bahwa semakin positif antara kemampuan guru 

menggunakan media pembelajaran, kemampuan guru menyusun strategi 

instruksional dan sikap guru terhadap profesi keguruan maka semakin baik 

pula kemampuan guru mengembangkan bahan instrusional dan sebaliknya. 

Dengan demikian dalam taraf-taraf tertentu kemampuan guru menggunakan 

media pembelajaran, kemampuan guru menyusun strategi instruksional dan 
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sikap terhadap profesi keguruan, dapat dipakai untuk meramalkan kemampuan 

guru dalam mengembangkan bahan instruksional. Besarnya kontribusi ketiga 

variabel tersebut terhadap kemampuan guru dalam mengembangkan bahan 

instruksional sebesar 78,2% 

Hasil penelitian yang peneliti laksanakan sesuai dengan pendapat :  

1). Walter Dick dan Law Carey yang mengatakan bahwa satu bagian yang 

penting dari proses instruksional adalah pemilihan medium atau media.   

2).  Briggs yang mengemukakan pendapatnya bahwa strategi instruksional juga 

harus dikembangkan untuk menentukan bagaimana kegiatan belajar diatur 

agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.  

3). Chave, Bogerdus, La Pierre, Mead dan Gordon Allport mengemukan 

pendapatnya bahwa sikap merupakan suatu keadaan neuropsikis dari 

kesiapan seseorang untuk melakukan kegiatan mental dan fisik. Suatu 

kesiapan untuk merespon keaadaan batin seseorang atau individu yang 

mengarah pada suatu nilai. 

4).  Penelitian yang dilakukan oleh Masri Singaribun yang menyatakan dalam 

teknik penyumpulan data menggunakan pertanyaan berupa tes kemampuan 

dan skala sikap, penelitian ini termasuk penelitian survey.  
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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

A. Kesimpulan Penelitian 

Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan diolah, 

maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Terdapat korelasi positif yang signifikan antara kemampuan guru 

menggunakan media pembelajaran dengan kemampuan guru mengembangkan 

bahan instruksional, dengan sumbangan efektif sebesar 23,86% dan 

sumbangan relatif sebesar 30,52%. 

2. Terdapat korelasi positif yang signifikan antara kemampuan guru menyusun 

strategi instruksional dengan kemampuan guru mengembangkan bahan 

instruksional, dengan sumbangan efektif sebesar 34,03% dan sumbangan 

relatif sebesar 43,51%. 

3. Terdapat korelasi positif yang signifikan antara sikap terhadap profesi 

keguruan dengan kemampuan guru mengembangkan bahan instruksional, 

dengan sumbangan efektif sebesar 20,24% dan sumbangan relatif sebesar 

25,88%. 

4. Terdapat korelasi positif yang signifikan antara kemampuan guru 

menggunakan media pembelajaran, kemampuan guru menyusun strategi 

instruksional dan sikap terhadap profesi keguruan dengan kemampuan guru 

mengembangkan bahan instruksional. Besarnya kontribusi kemampuan guru 

menggunakan media pembelajaran, kemampuan guru menyusun strategi 
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instruksional dan sikap guru terhadap profesi keguruan  terhadap kemampuan 

guru dalam mengembangkan bahan instruksional sebesar 78,2%. 

5. Penelitian ini tentu memiliki keterbatasan, hasilnya belum tentu bisa 

diterapkan di sekolah lain maupun di tingkat sekolah yang berbeda (SD, SMA 

atau SMK). 

 

B. Implikasi Hasil Belajar 

Berdasarkan landasan teori, analisis data dan kesimpulan penelitian, 

penelitian ini memberi implikasi pada peningkatan kemampuan guru dalam 

mengembangkan bahan instruksional, antara lain : 

1. Kemampuan guru menggunakan media pembelajaran berpengaruh terhadap 

kemampuan guru mengembangkan bahan instruksional. Hal ini berarti 

semakin baik guru menggunakan media pembelajaran maka semakin baik pula 

kemampuan mengembangkan bahan instruksional atau sebaliknya. Dengan 

demikian apabila guru tidak membekali dirinya dengan kemampuan 

menggunakan media pembelajaran, maka para guru akan kesulitan 

mengembangkan bahan instruksional. 

2. Kemampuan guru menyusun strategi instruksional berpengaruh terhadap 

kemampuan guru mengembangkan bahan instruksional. Hal ini berarti 

semakin baik guru menyusun strategi instruksional maka semakin baik pula 

kemampuan mengembangkan bahan instruksional atau sebaliknya. Dengan 

demikian apabila guru tidak membekali dirinya dengan kemampuan 
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menyusun strategi instruksional, maka para guru akan kesulitan 

mengembangkan bahan instruksional. 

3. Sikap terhadap profesi keguruan berpengaruh terhadap kemampuan guru 

mengembangkan bahan instruksional. Hal ini berarti semakin baik sikap guru 

terhadap profesi keguruan maka semakin baik pula kemampuan 

mengembangkan bahan instruksional atau sebaliknya. Dengan demikian 

apabila guru tidak bersikap positif terhadap profesi keguruan, maka para guru 

akan kesulitan mengembangkan bahan instruksional. 

 

C. Saran-Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data dan kesimpulan dalam 

penelitian ini, saran-saran penulis yang dapat disampaikan sebagai berikut : 

1. Saran bagi para guru / pendidik 

a. Kepada para guru agar membekali dirinya dengan kemampuan-

kemampuan akademik yang berhubungan dengan profesi keguruan. 

Kemampuan-kemampuan akademis itu antara lain ialah kemampuan 

menggunakan media pembelajaran, kemampuan menyusun strategi 

instruksional, dan kemampuan mengembangkan bahan instruksional. 

2. Kepada para guru / pendidik agar mau instrospeksi dan memperbaiki diri 

mengenai sikapnya terhadap profesi keguruan, hal ini disebabkan adanya 

korelasi positif yang signifikan antara sikap terhadap profesi keguruan dengan  
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kemampuan mengembangkan bahan instruksional.Saran bagi peneliti/calon 

peneliti 

a. Kepada peneliti/calon peneliti diharapkan dapat mengembangkan hasil 

penelitian ini dalam penelitian yang sejenis atau dalam lingkup yang lebih 

luas. Penulis menyarankan agar para peneliti/calon peneliti dapat 

meneruskan atau mengembangkan penelitian ini untuk variabel-variabel 

lain yang sejenis yang jumlahnya masih banyak, antara lain : kemampuan 

guru mengidentifikasi karakteristik siswa, kemampuan guru dalam 

menuliskan kompetensi dasar dan indikator, kemampuan guru menyusun 

alat evaluasi, kemampuan guru dalam melakukan analisis instruksional 

dan sebagainya. 

b. Kepada peneliti/calon peneliti diharapkan dapat mengembangkan hasil 

penelitian ini dengan memilih variabel utama lain yang sejenis misalnya 

mengenai persepsi guru terhadap kegiatan pembelajaran, persepsi guru 

terhadap manajemen di sekolah, persepsi guru terhadap pola 

kepemimpinan Kepala Sekolah, dan sebagainya. 
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